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Por Timor chorei de alegria,
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INTRODUÇÃO
Fazendo o caminho:
Reflexividades, enquadramentos e metodologia

1- Do activismo à investigação científica: as minhas notas de uma
reflexividade necessária
Esta investigação começou, na verdade, há cerca de vinte anos quando, o meu
envolvimento como activista portuguesa de um movimento pacifista europeu me
conduziu ao caso de Timor Leste.
A longa experiência colonial demonstrou que esta conduziu a desequilíbrios
mundiais brutais em termos de desenvolvimento e o correspondente acesso ao bemestar e à segurança, ao desaparecimento ou silenciamento de culturas e modos de
existência e a conflitos bélicos prolongados e com enormes perdas humanas. Assim, o
direito dos Povos colonizados a decidir sobre o seu futuro, vendo as suas aspirações
reconhecidas pela comunidade das Nações

1

, a par do desenvolvimento e do

desarmamento, torna-se numa questão central em Relações Internacionais e para a
visão da paz e da segurança.
No caso de Portugal o regime político ditatorial atrasa o processo de
descolonização e prolonga a agonia das guerras em África. É a revolução democrática
do 25 de Abril de 1974 que abre caminho aos processos de negociação que conduzirão
à independência dos cinco países africanos até então colónias portuguesas. O mesmo
1

A Resolução 1514 da Assembleia-Geral das Nações Unidas 1514 de 14 de Dezembro de 1960 declara no seu ponto 1
que A sujeição de povos e a subjugação, dominação e exploração estrangeiras constitui uma negação dos direitos
humanos fundamentais, é contrária à Carta das Nações Unidas e compromete a causa da Paz e da cooperação
mundiais. O texto integral pode ser consultado em:
http://ods-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NRO/156/42/IMG/NRO15642.PDF?OpenElement.
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processo inicia-se em Timor Leste sendo brutalmente interrompido pela invasão e a
ocupação militar indonésia. Não são apenas os legítimos direitos do Povo de Timor
Leste, mas também a integridade e a prevalência do direito internacional sobre os
interesses geo-estratégicos particulares que são postos em causa com os factos
ocorridos no final de 1975, na ex-colónia asiática de Portugal. Timor Leste,
efectivamente, constituiu um caso exemplar da atmosfera da Guerra Fria durante a qual
se redesenhou o mapa político e militar do mundo. Aos movimentos pacifistas estas
questões interessavam particularmente porque os elos entre a paz e a guerra e os
novos sistemas de dominação e controlo militar de uns estados sobre os outros
tornavam-se cada vez mais claros.
Por outro lado, a emergência da democracia em Portugal trouxe para as
mulheres do país a possibilidade de uma participação social e política inédita assim
como as preocupações da igualdade e da reivindicação de um lugar público partilhado
com os homens. A abertura ao mundo que a democracia permitiu, deu a possibilidade a
muitas pessoas de contactarem de forma regular e consistente com o internacionalismo
solidário como era o caso dos movimentos pacifistas europeus, nos quais as mulheres
começavam a ter um papel público interessante e, em alguns momentos, de
reconhecido destaque. As mulheres há muito que reclamavam pelos seus direitos de
igualdade e há muito que demonstravam serem capazes de se organizarem e de
lutarem pelo seu lugar no seio das organizações e contribuírem positivamente para a
resolução das grandes questões da humanidade. A paz foi, sem dúvida, nomeadamente
na Europa a partir da I Guerra Mundial, uma delas. É neste contexto que começa e se
desenvolve o meu interesse intelectual e de activista pela questão de Timor Leste. A
igualdade entre mulheres e homens, as relações norte-sul, a justiça entre os Povos e
Nações, a paz enquanto um projecto e acção pela auto-determinação pessoal e
colectiva, marcaram desde muito cedo, o meu imaginário sobre os conhecimentos
relevantes e a sua função social e existencial.
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Ao longo de todos estes anos, estudei a história recente daquela ex-colónia
portuguesa, recolhi textos e livros, escrevi e participei em encontros nacionais e
internacionais. Conheci muitas dezenas de pessoas e ouvi com atenção e muita emoção
os seus trágicos testemunhos. Observei participando em acontecimentos determinantes
para o presente e para o futuro de Timor Leste, tais como reuniões políticas, congressos
e manifestações. Com esta comunidade que se foi construindo em torno da
reivindicação do cumprimento da lei internacional e a consequente independência do
país imaginei um futuro cheio de paz, felicidade e segurança para Timor.
Conheci Timor Leste durante e depois da ocupação militar indonésia e mais uma
vez pude conviver de perto, observando e participando, na realidade dura, mas ao
mesmo tempo esperançosa, de um povo que insistia em querer auto-determinar-se,
apesar de todas as dificuldades. Durante todo este tempo, as mulheres estiveram
sempre presentes neste caminho e cruzaram-se vezes sem fim comigo, na Europa ou
em Timor Leste. A estas mulheres servi muitas vezes de confidente e de apoio e delas
recebi o mesmo em troca. Terminada a luta pela independência política, chegava a hora
de trabalhar a partir das dificuldades do dia-a-dia, tão reais quanto havia sido toda a
resistência à guerra. A destruição em massa, os traumas de uma violência concreta e
disseminada na sociedade e nas práticas sociais, o paternalismo indulgente à corrupção
herdado dos múltiplos colonialismos a que têm estado sujeitas, a pobreza e a arrogância
das certezas da comunidade internacional e das suas receitas para a construção da
nação, da democracia e da paz são alguns dos problemas que estas comunidades

2

estão a enfrentar.
A minha solidariedade, era claro para mim, não chegava ao fim com a
independência política de Timor Leste. Através de um longo processo de reflexão e de
consulta, enunciei mais um objectivo, simultaneamente militante e científico: conhecer
melhor e de outra maneira este país, ou seja, através das suas mulheres e do que elas
dizem sobre si, sobre ele e sobre a paz.
2

Sigo aquelas/es que dizem ser a identidade nacional timorense povoada de outras identidades nacionais que se
complementam e se sobrepõem.
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A transição para a paz em Timor Leste sendo, como todos os processos de
reconstrução pós-bélica, portadora de uma extraordinária complexidade intrínseca, é
também um desafio epistemológico de relevo. Por um lado porque se trata de um caso
em curso e cujos acontecimentos fazem parte da construção de uma matriz
interpretativa deste tipo de processos na contemporaneidade. Por outro lado, a
simultânea proximidade histórica, porque Timor Leste foi uma colónia portuguesa
durante quatro séculos, e o afastamento geográfico e tudo o que este significa em
termos conceptuais e visões materiais e imateriais da paz e da guerra, fazem desta
transição post-bélica, um caso particularmente interessante. Estas motivações para
estudar melhor o trânsito para a paz em Timor Leste não se reduzem a um teste de
aplicabilidade do já sabemos acerca da reconstrução pós-bélica; para além de procurar
as especificidades de um tempo que é permanentemente inaugurado por uma
multiplicidade de novos problemas trazidos pelos ‘novos conflitos’, é também necessário
entender melhor o que permanece e o que nos afasta das realidades sobre as quais já
se sedimentaram os nossos conhecimentos. Para além disto, é meu interesse particular,
desenvolver um trabalho epistemológico que resgate do pano de fundo as narrativas
que têm sido consideradas impertinentes para a compreensão dos fenómenos de fazer a
paz, durante e depois de se ter feito a guerra. Enviadas e activamente fixadas no fundo
da história, as mulheres, em geral e em particular, não são objectos do meu interesse;
são sim, nesta síntese entre activismo e ciência, co-protagonistas de outros
entendimentos acerca de si e do que estão dispostas a dizer e a fazer pela paz. É neste
contorno que procuro fazer uma ligação virtuosa entre o conhecimento e a
solidariedade, isto é, trazer para a discussão social e epistemológica, o que algumas
delas já estão dispostas a dizer e o que estão a fazer na reconstrução post-bélica e por
uma cultura da paz em Timor Leste.
Também é meu propósito promover e alimentar na comunidade científica a
preocupação por uma paz que não é apenas ausência de violência nem apenas a justiça
social. O conceito de paz que move este estudo, a partir da minha experiência concreta,
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é o de ‘culturas de paz’ (Pureza, 2003: 835), que, como afirma Pureza, supõem três
novas centralidades:
A substituição da territorialidade pelos interesses comuns; o etnocentrismo pelo
multiculturalismo e as lealdades de proximidade por uma cidadania cosmopolita (Ibidem, 830).

Estou convencida que as/os cientistas sociais podem e devem ter um papel
político, ou seja, devem ser capazes de mobilizar os seus conhecimentos para fomentar,
alimentar e fundamentar estratégias de libertação e emancipação. Não é fácil e
provavelmente nem desejável, descobrir-se conforto epistemológico quando as
incertezas sobre o rigor e a validade intrínseca do nosso trabalho percorrem todas as
nossas asserções e as nossas análises. O castigo e as vigilâncias exercidos sobre todos
os meus argumentos e todas as minhas opções são tanto matéria do conhecimento
como tudo o resto. Conhecer não tem sido uma estratégia de acumulação, mas
sobretudo uma tarefa de articulação, de pôr em conjunto, de estabelecer ligações e
encontrar as contradições. Os resultados nem sempre são claros e transparentes, pelo
contrário, remetem para uma complexidade crescente, que deixa sem resposta
definitiva quase todas as perguntas que considerava fundamentais ver respondidas para
em seguida poder afirmar o que quer que fosse. Em muitos momentos me perguntei se
não devia renunciar a conhecer, cientificamente, aquela realidade que, por me parecer
demasiado próxima, me poderia fazer cair na tentação de um discurso de autoconvencimento. Porém, a ciência é a inversão epistemológica da renúncia: ela existe
para não se renunciar a conhecer, seja o que for. Foi a partir deste postulado tão
moderno, porém tão significativo para o meu percurso de investigação, que conduzi,
com a cumplicidade de muitas experiências e saberes diferentes, este estudo que
procuro que seja um fundamento sério e rigoroso para aumentar os nossos
conhecimentos sobre a paz, sobre Timor Leste e sobretudo para desocultar as mulheres
de Timor Leste, fartas da guerra!
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2- A Paz é o centro desta investigação
Embora a paz e a guerra sejam um tema analítico-teórico recorrente das
preocupações e do conhecimento humano, de Platão e Aristóteles a Maquiavel, de
Hobbes a Kant, de facto, foi na primeira metade do século vinte, que se constituiu
enquanto uma ‘nova’ disciplina das ciências sociais. Preocupações, tais como a
resolução pacífica de conflitos, a reconstrução após a guerra, o armamento e o
desarmamento, a criação de instituições internacionais e o direito à autodeterminação
dos Povos, foram sendo pensadas não apenas como questões de ordem social e política,
mas também como uma busca epistemológica que procurava soluções concretas para
os problemas que levantavam (Aguirre, 2001). Os estudos para a paz emergiam como
uma disciplina autónoma e com características de ciência aplicada, com a finalidade
social de ajudar a pensar ferramentas teóricas que permitissem construir sociedades
não-violentas e, portanto, um mundo mais pacífico.
As experiências das duas grandes guerras da primeira metade do séc. XX e das
guerras contra os poderes coloniais a partir dos anos cinquenta, as experiências
institucionais de regulação dos conflitos, ensaiadas a partir dos órgãos transnacionais
que entretanto foram criados, as experiências e conhecimentos que à sua margem ou
no seu centro se foram construindo, provocaram o desenvolvimento desta nova
disciplina. Simultaneamente, a preocupação social sobre a paz e a guerra, precipita a
constituição de novos movimentos sociais de carácter pacifista (Moita, 2001). Estes
movimentos trazem com eles a necessidade de fazer evoluir os conhecimentos que
tínhamos sobre a paz e a guerra e mobilizam instituições e pessoas um pouco por todo
o mundo. Alguns destes movimentos são mais radicais, apostando numa nova visão de
sociedade e estão mais interessados na acção directa pelo desarmamento e resistência
não-violenta às acções militares. Outros reforçam a ideia de que a construção da paz
deve passar essencialmente por reformas fortes, de carácter institucional e pelo reforço
dos corpos normativos internacionais. Haverá ainda outros movimentos que preconizam
a utilização conjugada da acção directa e das reformas institucionais, abrindo novos
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espaços de acção política. Estes movimentos sociais e os corpos epistemológicos que
vão surgindo, a partir das suas preocupações e reivindicações, parecem ser mais visíveis
e mais activos nos países centrais do que nos países semi-periféricos e periféricos.
Também os estudos pós-coloniais como os estudos feministas dão voz a novas
abordagens teóricas, claramente mais abrangentes e descentradas dos problemas
meramente militares e de segurança militar. Os contributos feministas e pós-coloniais,
integram noções como harmonia universal, paz intra e inter-subjectiva, para além de
alertarem para os sistemas de poder e de dominação que sobre-determinam a paz e a
guerra e os conhecimentos que temos sobre elas. A ciência crítica traz para os estudos
para a paz questões como a diversidade dos conhecimentos existentes sobre a paz e a
guerra e, portanto, a impossibilidade de reduzir estas realidades a uma teoria geral. É
nesta complexa teia de preocupações e abordagens que se desenham os contornos dos
meus interesses teóricos para traçar o enquadramento analítico necessário ao estudo
das As Vozes das Mulheres de Timor Leste, depois da Guerra e antes da Paz.
Interessa-me pois, fazer um percurso conceptual que se funda, mais à frente,
com as perspectivas daquelas mulheres, para melhor compreender o alcance dos
desafios que a cultura da paz nos coloca,
como proposta de ruptura radical com o velho subconsciente colectivo e de construção
de um novo senso comum (Pureza, 2001 b: 15).

3- O caminho metodológico: desocultando silenciamentos, construindo
epistemologias
Os meus pressupostos epistemo-metodológicos são fortes e são, em primeiro
lugar, numa perspectiva de uma real democratização da ciência, a certeza da
inadequação da construção de um sujeito universal, mesmo para um determinado
espaço-tempo, porque perseguir um ideal universal desvaloriza a diversidade cognitiva
que é fundamental para o crescimento do conhecimento. Em segundo lugar, não se
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pretende apenas analisar, perceber e acumular conhecimentos, usando as metodologias
tradicionais e canónicas, mas sim conhecer, compreender, e devolver à comunidade
social e científica outras epistemologias construídas a partir do desocultamento dos
silenciamentos impostos às mulheres timores e da subalternização da sua acção e dos
seus conhecimentos. Em terceiro lugar, quer-se ‘ver’ um processo que ocorre em tempo
real, as suas contradições e as suas potencialidades, através das mulheres que nunca
são tomadas como informantes privilegiadas e sobretudo como actrizes privilegiadas e
fundamentais na construção de uma paz, sustentada na fortaleza de todas/os e não
apenas na força de alguns.
Escrever, ser capaz de produzir textos escritos, tem sido uma estratégia de
exercício

do

poder

científico.

As

palavras

ouvidas

pelas/os

investigadoras/es

transformam-se na matéria-prima do pensamento e têm servido sobretudo para ilustrar
ou proceder à progressiva autenticação dos argumentos que fundamentam a produção
do conhecimento. É por isso que muitas vezes se pode colocar a questão de que quanto
mais a/o subalterna/o fala mais a/o cientista escreve, ou seja, o silenciamento de uma
parte das experiências humanas produz-se activamente, sublinhando-se a fronteira
entre o conhecimento e a ignorância (Mama, 2003: 7).
Como nos alerta Sandra Harding, a ciência ao escolher determinados objectos,
padrões e regularidades, aos quais estão ligados conjuntos de interesses, metodologias
e discursos, deixa de fora, outros objectos, outros modos de pensar e de construir
conhecimento (Harding, 2000:133). Podemos assim pensar que as narrativas das
mulheres, saindo das margens onde sempre têm estado e reclamando a sua parte na
história, as suas vozes múltiplas e diversas, e reconhecendo as relações de poder
sexistas que precedem os propósitos epistemológicos e as metodologias científicas,
estão em condições de trazer para a investigação social e política sobre a paz e a guerra
um modo próprio de existência, contemporâneo do modo dominante de pensar estes
objectos do conhecimento.
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Porém ter consciência do perigo não basta. É essencial proceder de modo a não
reproduzir a exploração das mulheres e das suas narrativas como meros objectos de
conhecimento, não as qualificando como sujeitas/os, ou seja, como ethos de
conhecimento válido. Em segundo lugar, sendo qualquer narrativa-discurso uma
selecção, uma re-ordenação, um exercício de reflexividade que emerge de um contexto
e produz um texto determinado, não se deve pretender construir a partir dele (ou deles)
uma lógica discursiva universal ou universalizante mas sim um discurso assente, no
reconhecimento das diferenças não apenas entre os homens e as mulheres, mas
também entre as mulheres (Perumal & Pillay, 2002). A diversidade é uma fonte valiosa
para a ciência e para as suas tecnologias. A sua ‘unidade’ deve ser pensada como
harmonia, partilha, comunicação e troca entre diferentes ontologias, discursos, métodos
e modelos teóricos e não como
a habilidade para detectar e refutar com rigor as fraquezas, se o rigor se presumir ser o
monopólio da única e real ciência (Harding, 2000: 135).

Os diferentes tipos de conhecimentos, em vez de se apresentarem como rivais,
deveriam ser mutuamente qualificantes para aumentar a probabilidade de aceder à
multiplicidade de sentidos que uma realidade pode transportar nela mesma. Tal como
chama a atenção Sandra Harding, qualquer sistema de produção de conhecimento
produz sempre um sistema de ignorância porque todo o conhecimento é limitado
(Ibidem).
Assim, escrever a partir das palavras destas mulheres é um enorme desafio. Por
um lado estas narrativas são elas mesmas construções dinâmicas dos ‘eu’ e, por isso,
são elementos activos e construtores do discurso; são protagonistas articuladas do
estudo e do trânsito entre o estilo analítico e uma narração situada. A pluralidade e as
contradições das experiências narradas reenvia-nos para um mundo de pertenças
ambíguas, do ‘ponto de vista da/o ‘observadora/or’, e essa incerteza dificulta o trabalho

2004

25

Introdução

da/o cientista que quer evitar a ‘coisificação’ ou a estereotipificação do ‘outro’,
reduzindo estes discursos a meros ‘sublinhados’ do texto teórico.
Ancoro a minha abordagem metodológica não apenas num paradigma qualitativo
de investigação, mas também numa perspectiva crítica que procura construir,
articuladamente, um conhecimento situado que possa, no entanto, ser inteligível na
caixa de ressonância que é a comunidade científica dos estudos para paz. Procurando
subtrair a minha análise a meras inferências a partir de algumas experiências, pretendo
fazer confluir várias informações e conhecimentos numa matriz que me permita
desenvolver um estudo suficientemente sólido e consistente, que não renuncia a outros
conhecimentos mas procura uma reconceptualização, a partir de uma multiplicidade de
documentos, muitos dos quais não escritos. Consciente da incompletude de qualquer
conhecimento, procuro neste caso, identificar as linhas de investigação que, não
podendo ser esgotadas, podem efectivamente abrir novos campos e novos interesses
para a disciplina.
As hipóteses de trabalho que procuro discutir são as seguintes:
- As narrativas-discursos das mulheres timores sobre si e sobre a paz
são um conhecimento subalterno sobre a paz. Estas narrativas incluem uma
linguagem, visões, modos de percorrer o universo existencial e social que normalmente
são negligenciadas do discurso científico dominante. Porém, porque as narrativas são
exercícios de reflexividade, por vezes de uma enorme complexidade e sofisticação, são,
de outro modo, conhecimentos que não podem ser marginalizados ou desvalorizados
porque fazem parte do acervo dos saberes sobre a paz.
- As vozes, isto é, estas narrativas são polifónicas e complexas e muitas
vezes contraditórias e ambivalentes. Expressas no presente, emergem de diversos
mecanismos de colonização e colonialidade e configuram modos diversos e até
contraditórios de imaginar o futuro pacífico para Timor Leste. Elas são simultaneamente
expressões das relações de subalternidade patriarcal a que estão sujeitas as mulheres,
mas incluem do mesmo modo, as suas resistências e as suas oposições e, por isso,
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podem configurar contra hegemonias, ou pelo menos, possibilidades de contra
hegemonias.
- ‘Ouvir’ aquilo que mulheres timores dizem de si mesmas, da guerra e
da paz em Timor Leste é um contributo para a sustentabilidade do processo
de transição pós-bélica e para a pacificação a longo prazo de uma sociedade
como esta.
A memória do passado e a construção e a imaginação do futuro de Timor Leste
têm que incluir não apenas as suas mulheres, mas incluir também as suas perspectivas,
os seus olhares. A sua presença como mães, filhas, líderes, companheiras, heroínas ou
vítimas é indispensável na reconstrução dos laços sociais e simbólicos neste processo de
libertação da guerra e do colonialismo. Apesar de afastadas e remetidas para um papel
secundário e pouco perceptível, elas são sempre co-protagonistas da história de
qualquer comunidade.
São objectivos deste trabalho: 1/ ler e re-interpretar os conhecimentos
dominantes-hegemónicos sobre a paz a partir das narrativas-discursos das mulheres
timores; 2/ traçar uma ‘imagem’ do contexto em que vivem e falam as mulheres
timores, na fase actual de reconstrução pós-bélica e pós-colonial; 3/ fazer a crítica ao
conhecimento disponível e construído sobre esse contexto; 4/ qualificar como
indispensáveis outras discursos e outras ‘leituras’ dos factos; 5/ desconstruir a
invisibilidade e reduzir a violência epistémica a que as mulheres timores têm estado
sujeitas; 6/ contribuir para uma ecologia de conhecimentos que aumente a democracia
sexual e cognitiva e, com ela, se consolidem as possibilidades de relações mais pacíficas
em Timor Leste.
A construção deste estudo obedeceu a um dispositivo metodológico que
privilegiou a complexidade e a triangulação dos instrumentos, das informações e dos
conhecimentos. Constituíram-se enquanto pilares da metodologia adoptadas, os
seguintes procedimentos:
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- Para além de uma revisão da literatura sobre paz, violência, guerra, mulheres,
colonialismo, pós-colonialismo e história

3

de Timor Leste, procurei identificar as

insuficiências epistemológicas e metodológicas deste debate procedendo à sua crítica
com base na ‘sociologia das ausências’ desenvolvida por Boaventura de Sousa Santos.
- Por outro lado, procedi a uma análise atenta dos mais relevantes relatórios
sobre o país, produzidos pela ONU e pelas administrações da Organização em Timor
Leste, no período compreendido entre Setembro de 1999 e Dezembro de 2003. Após a
passagem de poderes da UNTAET para o Governo eleito de Timor Leste, foram alvo do
meu estudo o programa de governo, as leis respeitantes aos direitos humanos em geral
e, em particular, as que dizem respeito aos direitos e à protecção das mulheres.
- Procedi à análise de todos os comunicados de imprensa da UNTAET, UNIMSET,
da LUSA, do Governo de Timor Leste e de algumas redes de ONGs, nomeadamente da
ETAN e CDPM, aos quais é possível ter acesso. Esta análise foi fundamental não só para
actualizar, as informações sobre o que acontecia no território assim como para perceber
quais os conteúdos dos discursos dominantes durante a presente fase de transição pósbélica.
- Recorri incessantemente ao meu ‘diário de bordo’ feito ao longo dos anos em
que fui activista pela independência de Timor e no qual constam os meus diários de
missões e das minhas observações-participante, o meu livro sobre o processo do
referendo, trabalhos escritos sobre a situação política apresentados em encontros e
reuniões, mapas e formulários, toda a literatura cinzenta das campanhas e dos actos
públicos em defesa do direito internacional e da auto-determinação de Timor Leste;
incluo neste diário um portfólio de fotografias da resistência, do país e das pessoas,
notas de reuniões, cartas, e outros.
- No âmbito deste estudo foram feitas 17 entrevistas abertas e em profundidade
realizadas individualmente, entre Outubro de 2002 e Julho de 2003, a mulheres dos 20
aos 56 anos, residentes em Timor Leste, refugiadas da guerra há vários anos ou

3

História do colonialismo português e indonésio e também as histórias sobre a resistência à ocupação indonésia.
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estudantes em Portugal há poucos meses. As mulheres entrevistadas são estudantes,
detentoras de altos cargos políticos, mães, trabalhadoras e ainda ex-guerrilheiras e
presas políticas. Estas entrevistas foram validadas por cada uma destas mulheres, a
partir das transcrições feitas e que lhes foram devolvidas oportunamente.
A construção destes discursos-narrativas foi um processo de co-autoria no qual,
em conjunto, partilhámos memórias, rotinas e percepções passadas e presentes das
nossas experiências e do que pensamos saber sobre aquele lugar do mundo. A partir do
interesse encontrado nestas narrações autobiográficas, começámos um processo de
escrita de histórias de vida das mulheres deste grupo e de outras mulheres,
consideradas heroínas (conhecidas e desconhecidas) e que são para todas, referências
de coragem e feminilidade. A escrita destas histórias continua mantendo-nos num
diálogo intenso que está longe de estar terminado.
Esta conversa inacabada é endógena ao meu percurso metodológico e explica as
escolhas conceptuais com as quais trabalhei. A primeira corresponde à aproximação da
forma tida como mais própria de aprender e passar o conhecimento na sociedade
timorense; fala-se, conversa-se longamente e contam-se histórias que se vão
relacionando com outras histórias e os acontecimentos com outros acontecimentos. As
fontes orais são ainda fontes de legitimidade social, empírica, política, cognitiva e
simbólica. O acto físico de falar e ouvir faz claramente parte do acto de conhecer,
avaliar e registar o conhecimento. Na relação entre a narrativa oral e a narrativa escrita,
o ‘tempo’, enquanto categoria cognitiva e existencial, torna-se fundamental e, torna-se
simultaneamente, numa potencialidade e uma possibilidade. Traduzir para a linguagem
escrita, própria do discurso académico e científico, a partir, não apenas de fontes orais
mas de uma lógica de oralidade, impõe a necessidade de escolher, ou seja, reduzir para
uma matriz de categorização. Este exercício é complexo e nem sempre permite captar o
dinamismo de um processo dialógico como é este.
Continuar a ouvir e a escrever em conjunto faz parte dessa rotina que entretece
o campus analítico que alimenta a segunda ideia, tão límpida no seu propósito como a
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primeira e que é, continuar o caminho da solidariedade entre mulheres para a
construção de uma sociedade mais justa e não-sexista.
A interpretação das mulheres timores acerca da sua participação nesta
investigação inclui esperar conforto, esperar resultados concretos para a sua vida e para
a vida das suas comunidades. Elas não consideram que esta tarefa esteja cumprida e
assim, para elas e para mim, é necessário permanecer em contacto trazendo para a
discussão pública as suas preocupações. Não considero esta interpretação abusiva mas
sim condizente com a condição de pertença a uma sociedade na qual flúem, no tempo e
no espaço, indisciplinadamente, mapas cognitivos e afectivos que nos proporcionam
uma outra forma de entendimento do real e nos remetem para uma abordagem singular
da importância e da função do conhecimento.
A decisão de realizar um estudo de carácter qualitativo que tem uma forte
componente etnográfica e que privilegia desta maneira as fontes orais, procura
responder às exigências, não apenas dos campos analítico e empírico mas articular um
quadro teórico suficiente, com ideias, noções e conceitos que me permitam elaborar
uma análise relevante, robusta e interessante sobre a problemática em estudo.
4- A paz e a guerra
A paz designa o campo conceptual no qual se reconhecem múltiplas formas de
regulação pacífica dos conflitos, onde se geram relações e expectativas positivas para a
satisfação das diversas necessidades humanas, (Muñoz, 2001: 26,29), ao nível
subjectivo, intersubjectivo e social, mantendo uma relação de harmonia entre as
pessoas e a natureza. Desde a simples ideia de paz como ausência de conflito ou de
guerra, como entendia Clausewitz, até ao entendimento de que a violência existe
sempre que um dano desnecessário é infligido (Reardon, 1985: 41), a amplitude do arco
conceptual da paz, alarga-se, procurando não ‘desperdiçar nenhuma experiência’ de
relação pacífica ou de manifestação do nosso acervo cultural e existencial de paz
(Muñoz, 2001). Por isso, os estudos sobre e para a paz expandiram o seu interesse
epistemológico por problemáticas como o desenvolvimento, a economia global, a
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interdependência dos países, novos paradigmas de segurança, relações de poder entre
os sexos e o pacifismo. A ausência de violência directa, nas estruturas e relações sociais
e nas culturas e suas ferramentas ideológicas (Galtung, 1996), tornou-se no campus
mais relevante da investigação contemporânea sobre a paz.
Simetricamente, tentar compreender um conflito associado a uma violência
tornou-se muito mais do que entender um acto de agressão directa. O mesmo podemos
dizer quanto à compreensão da guerra como uma disputa por um território e seus
recursos ou dos actos de violência de um estado contra outro para salvaguardar ou
lograr os seus interesses (Kaldor, 2001: 31). As economias de guerra que estão
associadas aos conflitos armados, os fenómenos de deslocamento forçado de multidões
humanas, a brutalidade dos meios empregues, a violação em massa dos direitos
humanos, a destruição de infra-estruturas e do meio ambiente e a multiplicidade de
actores bélicos, fazem com que os chamados ‘novos conflitos’ possuam uma
complexidade crescente, também porque ocorrem num mundo globalizado, sujeito a
relações sociais e políticas profundamente marcadas por contradições e sentidos
disruptivos e que tendem a produzir guerras globalizadas (Correia, 2001; Kaldor, 2001).
Tais são os desafios que se colocam aos estudos sobre a paz e sobre a guerra, ou seja,
os novos problemas da conflitualidade das relações humanas e dos fenómenos que esta
gera, seja ao nível formal das instituições locais ou transnacionais, seja ao nível informal
das comunidades familiares ou societais de pequena dimensão.
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5- A paz e a guerra em Timor Leste

Fonte: Cox, Steve, Carey, Peter (1995), Timor-Leste Gerações de Resistência, Lisboa: Editorial Caminho.
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Timor-Leste e os seus Povos

4

sofreram durante 24 anos uma guerra de

ocupação levada a cabo pela Indonésia, entre o final de 1975 e o final de 1999.
Conforme aos desígnios da guerra e segundo as necessidades da segurança do estado e
do regime indonésio, Timor Leste permaneceu fechado ao exterior durante mais de uma
década. Só a partir de meados dos anos oitenta 5, se pôde efectivamente começar a ter
algum conhecimento sobre o que estava realmente a acontecer naquele lugar do
mundo, bem como a contactar directamente com famílias e pessoas que tinham estado
até então em Timor Leste e eram, por isso, as testemunhas privilegiadas do que até
então se passara e continuava a passar. Os testemunhos e os relatos do horror da
ocupação e da guerra a que se começou a ter acesso, quer em sessões mais ou menos
privadas, quer em reuniões públicas e institucionais 6, mantinham alguns padrões:
- O primeiro era que todas as pessoas, mulheres, homens, crianças e velhas/os
estavam de igual modo sujeitas aos efeitos directos e indirectos da guerra. A guerra era
omnipresente e atingia de forma sistemática as populações civis. Não se tratava
somente de uma guerra de tipo convencional com uma frente militar e campos de
batalha definidos. A guerra perpassava toda a sociedade, chegando todos os dias às

casas das pessoas, sob forma de violência directa, assaltos militares, emboscadas,
tortura, violações sexuais, fome, doença, desaparecimentos e assassinatos. Pelo menos
metade da população foi forçada a fugir das suas comunidades de origem e estima-se
que, nos três primeiros anos de guerra, 80% das pessoas tenham vivido em
4

Como Mary Kaldor nos lembra, a ideia de ‘nação’ radicada numa ideia de etnicidade fundacional que conduziria a
uma identidade étnica, quase não existia nas sociedades pré-coloniais sendo em grande medida uma ‘invenção’ dos
poderes coloniais com a sua obsessão pela classificação (Kaldor, 2001: 107). Tenho a convicção que o mesmo se
aplica a Timor-Leste que tinha uma estrutura social e política fundada em ‘reinos’ ou regiões, mantendo línguas
diferentes e hábitos culturais bastante diversificados (Gunn, 1999: 35).

5

Para isso contribuiu em grande medida o programa da Cruz Vermelha Internacional que «repatriou» para Portugal
alguns dos seus antigos funcionários da administração pública portuguesa e suas famílias, que tinham ficado em
Timor Leste.

6

Sobretudo no Comité de Descolonização das Nações Unidas em Nova Iorque e na Comissão dos Direitos Humanos
em Genebra.
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acampamentos nas montanhas. As operações militares de grande envergadura dos
finais dos anos 70, que incluíram o uso de napalm, obrigaram à rendição da quase
totalidade destas/es refugiadas/os, a que se seguiram intensos e sistemáticos
massacres.
- O segundo tipo de características daquela ocupação era a negação da
‘identidade nacional’ de Timor Leste através da imposição de costumes, de
comportamentos e de uma ideologia de estado considerados estranhos e estrangeiros.
Esta ocupação identitária fez-se através de interacções impostas, e não com base nos
processos naturais e constantes de mestiçagem dos costumes e das transferências
culturais. Pelo contrário, a nova identidade fez-se na negação de qualquer diálogo
cultural, que presidiu à exigência de uma obediência sem restrições, aos cinco princípios
do Pancasila

7

e à incorporação de normas e comportamentos considerados apropriados

à pertença à grande nação indonésia.
Para além disso, esta guerra de ocupação era visível, por exemplo, na restrição
do uso das línguas nativas e a proibição do uso da língua portuguesa, com o objectivo
de criar o espaço societal para a difusão e apropriação do bahasa indonesia (língua
indonésia) e, através dela, se reformatarem os comportamentos sociais e as suas
vinculações simbólicas.
- Um terceiro padrão de aspectos que estavam presentes em quase todos os
testemunhos ouvidos e presenciados era a clara política de genocídio físico aplicado em
Timor Leste. A separação sistemática das famílias, devida à deslocação forçada de
aldeias inteiras 8, provocou desestruturações irreparáveis nas relações de parentesco,
numa sociedade que tanto valor atribui aos núcleos familiares e às suas inter-relações e
7

Pancasila é o conjunto dos cinco princípios fundadores da ideologia do estado indonésio. Herdados do tempo das
lutas pela independência (1945) têm sido, ao longo das últimas décadas, um instrumento valioso de
endoutrinamento e representam, hoje, uma das ‘imagens de marca’ do regime. São eles: acreditar num deus único
e poderoso; procurar a justiça civilizada entre os povos; defender a unidade da nação indonésia e a democracia
representativa e a justiça social. Para saber mais acerca deste assunto leia-se Magalhães, 1999: 31.

8

Numa reportagem feita por Rod Nordland, reproduzida na obra de António Barbedo de Magalhães, ele cita o Coronel
Kalangie, comandante das tropas indonésias em Timor-Leste em 1982 que dizia sentir-se entusiasmado com a
política de «reinstalação» das populações em 150 centros, com mais 50 planeados para o fim do ano (Magalhães,
1983: 81).
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linhagens. Para além disso, destruiu sistemas tradicionais de lealdades e de amparo, tão
importantes para a sobrevivência física numa sociedade vulnerabilizada (sem fim) pela
guerra e pela pobreza extrema. Para além disso, foram feitas várias campanhas de
esterilização em massa e forçada das mulheres, cujo trauma permanece profundamente
enraizado até hoje, na sociedade timor, e, com consequências, que nunca foram, até
hoje, avaliadas.
O conflito desencadeado pela ocupação militar indonésia do território de Timor
Leste e que perdurou durante 24 anos, não manteve a mesma densidade e intensidade
de utilização dos meios bélicos e do aparato militar em geral, ao longo de todo este
período. De facto, em Timor Leste, ocorreu uma guerra dispersa pelo tempo e pelo
território tendo havido lugar a largas operações militares de cerco e aniquilamento, que
compreenderam combates e acções de ataque e defesa em grande escala, assim como
períodos em que a estratégia fundamental era o controlo dos movimentos das
populações e a manutenção de um regime de terror. O carácter assimétrico deste
conflito e um número relativamente baixo de mortos, directamente relacionados com
batalhas militares (menos de 1000 mortos durante um ano de ocorrência de conflito
armado), ajuda a compreender porque é que é classificado não como uma guerra, mas
sim como um ‘conflito intermédio’ (Wallensteen & Sollenberg, 2001) 9. Porém este
território, colonizado durante quatro séculos por Portugal, foi efectivamente palco de um
conflito durante o qual foram utilizadas muitas das manobras militares e de batalha
sobejamente conhecidas nos palcos de guerra: a deslocação em massa de pessoas, o
controlo rigoroso da mobilidade da população, as políticas de genocídio, a utilização de
diversas técnicas e modelos de combate (desde as mais convencionais às de guerrilha e
de contra-insurgência), tácticas de terror, perseguição política e tortura. É interessante
notar que este conflito violento deflagrou em plena ascensão da globalização das
relações e interesses geo-estratégicos e geo-políticos inter-estatais. Esta globalização

9

Ainda que seja denominado por ‘ocupação militar’ pela resistência timorense. A este propósito, leia-se Gusmão,
1994: 68.
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que tende a ser governada por um poder global, que implementa políticas consistentes
com a sua visão das relações internacionais, tem como único protagonista todopoderoso, os Estados Unidos da América e a sua quase total omnipresença militar no
planeta. Noam Chomsky explicita desta maneira, o que deste fenómeno diz respeito à
Indonésia e, neste contexto, a Timor Leste:
O que importa é que continuou na Indonésia, ao longo de três décadas, a ajuda militar e
uma amistosa interacção com os maiores assassinos e torturadores, que eram como ‘um
coração bondoso’, explicou o economista londrino, e que foram tão injustamente condenados
pelos propagandistas ‘pró guerrilha’ em Timor Leste e na Papua Ocidental (Irian Jaya) que falam
da selvajaria dos militares e do uso da tortura. Estes propagandistas anónimos, eram os mais
importantes grupos de defesa dos direitos humanos internacionais, a Igreja timorense e outros,
que falharam ao não verem os méritos do ‘nosso amigo’ Suharto, tal como foi descrito com
admiração, pela Administração Clinton quando este foi recebido em Washington, em Outubro de
1995

10

(Chomsky, 2000: 66).

Assim, poder-se-á dizer que Timor Leste é um exemplo de um conflito bélico que
ocorre com base numa contradição aparente: é justificado e alimentado pelos interesses
inter-estatais globais (recorrendo à força para a obtenção desses interesses) e é
apoiado pela reivindicação vestefaliana, do direito de soberania ‘nacional’ sobre um
território. Este é um conflito-guerra que conjuga características atribuídas ao ‘velho’ e
ao ‘novo’ espectro dos conflitos. Como afirma Pureza,

[c]om as luzes e as sombras de todos os processos históricos, a luta dos timorenses pela
sua autodeterminação acrescentou elementos preciosos à história como narrativa de
emancipação (2001a: 38).

10

Todas as traduções são da minha responsabilidade.
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Como defende este autor, em grande medida, a guerra e a luta pela paz
(entendida aqui como fim das hostilidades bélicas) ocorrida em Timor Leste, rompe com
o paradigma vestefaliano positivista

11

dominante em Relações Internacionais,

reconfigurando as relações e as tensões entre efectividade e legitimidade, entre

geopolítica e legalidade e entre eficiência e multilateralismo (Ibidem, 7). O
entendimento sobre a particularidade do caso de Timor Leste assenta ainda sobre o
papel dos movimentos de solidariedade (e a sua capacidade de globalizar a mobilização
pela paz em Timor Leste), ou seja, as iniciativas da ‘comunidade global’ e não somente,
as iniciativas governamentais, estatais ou inter-estatais.
Destaca-se do mesmo modo, a subversão do tradicional papel do estado colonial.
Neste caso, e a partir de certo momento, o estado português, agiu
como aliado do povo timorense e dos movimentos de solidariedade articulando as suas
iniciativas diplomáticas com actores não governamentais em áreas cruciais (Ibidem, 20).

O caso de Timor Leste é um produto híbrido, filho do nosso tempo, em que os
paradigmas que presidiam às declarações de guerra e, por conseguinte, também às
declarações de paz, estão a mudar nos seus pressupostos essenciais, nas formas e nas
suas consequências. Timor Leste é simultaneamente um ‘velho’ e um ‘novo’ problema e
isso transporta em si mesmo uma ambiguidade que pode desafiar, de forma
extremamente interessante, os conhecimentos que temos sobre a transição pós-colonial
e a pacificação daquela comunidade de povos.

11

Sendo o realismo uma forma de positivismo o primeiro, nas palavras de Pureza, reduziu todas as representações
intelectuais da política internacional a procedimentos pragmáticos, orientados para a solução de problemas, o que
supõe que se trata de um pensamento que aceita o mundo tal como é (e visa mantê-lo assim), e que vê as relações
sociais e de poder como condicionamentos prévios e intocáveis (Pureza, 2001a: 5-6).
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6- A guerra, o caminho para a paz e as mulheres de Timor Leste
Uma grande parte dos conhecimentos que foram recolhidos pelos movimentos de
solidariedade, agências da ONU, governo português e investigadoras/es, para
compreender e descrever a guerra em Timor Leste, foram obtidos através dessas/es

informantes privilegiadas/os que foram todas as mulheres e homens, chegadas/os do
território, desde os princípios dos anos oitenta, e que se dispuseram a testemunhar e a
contar as suas histórias e as das pessoas que ficaram na Terra ocupada. Notava-se com
toda a clareza que as mulheres timores eram nucleares em toda a informação que nos
chegava. Em primeiro lugar, porque elas eram tantas quantos os homens que
testemunhavam. Elas tinham, do mesmo modo, histórias para contar, na primeira
pessoa, vividas nas aldeias, nas montanhas ou nas cidades. Por outro lado, uma parte
significativa da violência do genocídio, que ocorria desde 1975 em Timor Leste, atingiaas directa e brutalmente. Em terceiro lugar, muitas mulheres timores mantinham-se
disciplinadamente ao serviço da causa da sua Terra, enunciada pelos seus dirigentes da
seguinte forma: Pátria

12

ou morte! Resistir é Vencer! Muitas colocaram os seus

sacrifícios e os seus talentos ao serviço da auto-determinação, da liberdade e da paz do

seu Timor

13

.

Finalmente, os testemunhos e as histórias que chegavam mostravam que eram
mulheres timores que infra-estruturavam a luta, nos seus diversos aspectos: eram
secretárias, enfermeiras, cozinheiras e correios. Algumas viviam nos acampamentos e
proporcionavam o possível bem-estar aos combatentes recriando, em condições de
extrema precaridade, ambientes familiares, que incluíam até o nascimento de filhas e
filhos. Muitas destas mulheres participaram nos combates e algumas delas chegaram a
comandantes de companhias e batalhões. Nas acções de divulgação no exterior,
tomavam notas e escreviam relatórios; cozinhavam e albergavam os dirigentes;

12

Pátria e não Mátria, porque se morre pelo ‘pai’, e não pela ‘mãe’!

13

Como em muitos outros casos estudados. Ver a este propósito, Sorensen, B. (1998). Women and Post-Conflict
reconstruction: Issues and Sources.
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promoviam festas nas quais dançavam, mostravam os seus tais

14

e cestos e

apresentavam os seus doces e travessas; distribuíam folhetos e documentos. Dentro e
fora da sua Terra ocupada, promoviam a causa da libertação, porque, nas suas próprias
palavras, a luta era de todas e todos.
Contrastava com esta hiper-visibilidade de muitas mulheres no campo da luta, do
sacrifício e da resistência, a sua ausência enquanto líderes reconhecidas pelo público e
até pelos seus pares. Para além da notória ausência de mulheres timores na condução
de órgãos políticos nacionais

15

, também não era possível romper com a ideia de que

era necessário à luta, tornar mais visíveis, junto da opinião pública e das instituições, os
contributos das mulheres na resistência armada, na frente clandestina e na diáspora,
quer a nível diplomático, quer na rede de solidariedade internacional.
Esta resistência em assumir e valorizar o papel das mulheres timores na história
contemporânea do país, de igual modo e publicamente como sempre se fez
relativamente aos seus heróis masculinos, na montanha, nas aldeias e cidades ou no
exílio, demonstra com toda a certeza que estamos, de novo, perante um caso de
explícita subalternização, não apenas de um grupo social com determinadas
características, mas de uma das duas partes da Humanidade de Timor que são as suas
mulheres, velhas, crianças ou adultas.
É um erro histórico cometido pelas lideranças masculinas de quase todos os
países. Sabe-se que este silenciamento ocorre antes e depois dos conflitos bélicos e que
transcendê-lo é contribuir para uma história mais completa e para a construção de uma
paz mais duradoura, mais sustentável, apoiada em todas as experiências que a possam

14

Tais são os panos tecidos à mão pelas mulheres timores e dos quais são feitos os trajes masculinos e femininos
tradicionais. Por serem considerados valiosos, fazem parte do dote de mulheres e homens aquando do contrato de
casamento.

15

Quer ao nível partidário timorense, à excepção da Organização Popular da Mulher Timorense (OPMT) ou nas
plataformas supra-partidárias da resistência, como o Conselho Nacional da Resistência Maubere (CNRM) e depois o
Conselho Nacional da Resistência Timorense (CNRT) e por consequência a ausência destas nas negociações ao mais
alto nível, levadas a cabo durante todos os anos da ocupação com Portugal, com os PALOP (Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa), com o Brasil e outros países amigos e no quadro de instituições internacionais como a
Organização das Nações Unidas (ONU), a ASEAN, e a União Europeia.
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promover e consolidar. Os contributos e a plena qualificação dos esforços das mulheres
para chegar à paz, antes e depois das hostilidades cessarem, é central e pode criar as
condições para se instaurarem novos e inovadores modelos de construção da paz e
prevenção de conflitos e se criem condições de maior justiça para todas/os (Cordero,
1999; Moser & Mcilwaine, 1999; Sorensen, 1998).
7- O mapa cognitivo do caminho
O itinerário deste estudo procura seguir os meus principais pressupostos
epistemo-metodológicos e clarificar a sua operacionalização. Em primeiro lugar, e tendo
em consideração os três pilares em que apoio a minha investigação e que são, 1/ a
transição pós-bélica e a construção da paz em Timor Leste, 2/ os discursos, as
narrativas, as vozes das mulheres de Timor Leste como protagonistas de pensamentos e
de acções de reconstrução do país e da construção da paz e 3/ a qualificação dos
discursos, narrativas e vozes das mulheres como elementos não subalternos e
constituintes do conhecimento sobre a construção de uma paz complexa e duradoura,
quero percorrer três grandes campos conceptuais que me permitem estabelecer uma
plataforma cognitiva suficiente. A acção fundamental que a ONU teve durante as
negociações para a auto-determinação e processo de transição para a independência,
obriga a uma análise da sua visão sobre a paz e sobre o lugar que reconhece às
mulheres na regulação pacífica dos conflitos. Por outro lado, mostra-se que os conceitos
onusianos são insuficientes para explicar a amplitude extraordinária que a investigação
para a paz trouxe para o debate científico acerca desta problemática. É assim que se
torna absolutamente incontornável a abordagem de alguns dos paradigmas mais
relevantes dos estudos para a paz contemporâneos para enriquecer não apenas o
estudo mas também clarificar a discussão. Assumida que está desde o início, a
centralidade das mulheres e das suas narrativas como actrizes pensantes da paz, tornase indispensável proceder a uma crítica feminista dos conhecimentos que temos sobre a
paz e a guerra assim como, permitir a emergência da pluralidade de vozes e perfis das
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mulheres que são parte do processo aqui em estudo. Finalmente é necessário identificar
os silêncios que permanecem nos conhecimentos e nos modos de conhecer mais
dominantes. Do mesmo modo, é importante que o mesmo exercício se aplique aos
dados empíricos tentando, através dessa dupla crítica, fazer derivar conclusões úteis
para a comunidade científica como também para quem promove e implementa políticas
de resolução de conflitos, de transição pós-bélica e de construção da paz numa
perspectiva democrática e paritária.
Estruturo este estudo em duas partes fundamentais precedidas por um capítulo
introdutório que depois de enunciar as problemáticas e as hipóteses com que procuro
trabalhar, esclarecer o meu percurso metodológico, procedo às reflexões teóricas
preliminares que me permitem traçar as grandes linhas conceptuais onde faço mover a
minha investigação quanto à paz, quanto a Timor Leste e quanto ao feminino-mulheres
e à paz.
No “capítulo um” estudo as visões institucionais sobre a paz e a segurança da
Organização das Nações Unidas. Destas, escolho a Carta, que funda a organização e
estabelece o código de conduta fundamental desta comunidade, para em seguida
procurar na Agenda for Peace Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping
de 1992 e os seus mais relevantes desenvolvimentos sobre a regulação de conflitos, a
paz e a segurança internacionais. Por último, procuro perceber o debate que se instala
no seio da ONU, a partir das reivindicações dos movimentos transnacionais de
mulheres; é a consciência das alterações dos perfis das guerras, ocorridas na segunda
metade do século, que fazem das mulheres um grupo específico, quer como alvo, quer
como protagonistas da guerra e da paz e que levam à emergência de novos
mecanismos de protecção e de regulação. O papel crucial que a comunidade
internacional teve e tem no caso de Timor Leste, justifica plenamente esta análise.
O “capítulo dois” procura resgatar do discurso científico dominante sobre a paz, a
violência e a guerra, algumas constelações conceptuais que são úteis e necessárias ao
desenvolvimento de um pensamento informado sobre os grandes temas e problemas
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contemporâneos dos estudos para a paz. Destes o meu interesse recaiu sobre a

inversão epistemológica e o conceito de paz imperfeita, o triângulo multidimensional da
“paz positiva - paz estrutural - paz cultural” e, por fim, o conceito de ahimsa e de

stayagraha aprofundados na Índia na primeira metade do século XX. A escolha justificase na medida em que a fusão de horizontes, entre dominante e subalterno, me permite
compreender melhor as contradições aparentes encontradas nas vozes das mulheres de
Timor Leste.
O “capítulo três” é dedicado aos contributos e às críticas das feministas em geral,
e de algumas feministas pós-coloniais, em particular. O cuidado em não reduzir as
mulheres de Timor Leste, nem as suas narrativas, a meros objectos, que pego,
classifico, separo e analiso, precisa de uma desconstrução dos pressupostos de uma
ciência intocada pelos sistemas de poder e obriga-me a refazer alguns caminhos
analíticos. As contribuições feministas e pós-coloniais são fundamentais para intentar o
resgate das mulheres de Timor Leste e das múltiplas subalternidades e sombras onde
têm permanecido. Para tal necessito de entender bem, onde poderão estar e como
funcionam os modos de coacção exercidos sobre elas.
A Parte Dois desta dissertação é consagrada à polifonia e sua análise das vozes
das mulheres de Timor Leste acerca da paz. Para tal, trabalho a partir das narrativas
que estão disponíveis e que me foram acessíveis. No “capítulo quatro” procuro fazer
uma recuperação do que pode ser denominado como sendo o discurso oficial e
dominante das e sobre as mulheres e a paz em Timor Leste. Esta construção é feita a
partir de documentos oficiais da ONU, dos relatórios das associações de mulheres de
Timor, do programa de governo e das suas instituições. Notoriamente híbrido, este

discurso oficial, compõe-se de muitos outros discursos, uns mais hegemónicos do que
outros, e até da mistificação da autenticidade de algumas das informações usadas para
a sua elaboração. Neste capítulo, e ao mesmo tempo, procuro traçar o que designaria
de uma imagem do lugar e do tempo em que vivem estas mulheres timores.
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O “capítulo cinco” é construído de forma a incorporar as vozes não oficiais e não

dominantes das mulheres de Timor Leste, que são um resgate feito a partir das
narrativas de algumas delas, e da minha própria voz. A minha análise sobre o conjunto
de propostas e questões, simultaneamente teóricas e políticas, que este trabalho
identifica e problematiza, são o acervo da reflexão que constitui o propósito deste jogo
de espelhos: de um lado, os discursos mais oficiais e, do outro, as histórias que me
foram contadas, entre elas, eu e a minha circunstância de cientista social.
O “capítulo seis” tem como objectivo principal exercitar todos os elementos do
conhecimento anteriormente reunido, numa perspectiva teórica crítica, capaz de dar
corpo a um estudo sobre a construção da paz em Timor Leste, tendo por actrizes e
protagonistas aquelas que têm sido as sombras das sombras de um lugar longínquo e

ignorante. Para este propósito socorro-me da sociologia das ausências, da sociologia
das emergências e da hermenêutica diatópica, como núcleo central desta análise e de
como esta permite, com objectividade mas sem neutralidade, estabelecer as bases de
um outro conhecimento sobre a paz.
Concluo relacionando a sociologia das ausências e a sociologia das emergências
com as narrativas das mulheres timores e os conhecimentos anteriormente discutidos.
Que silêncios, que permanências, que inovações emergem sobre a paz; o que ainda não
está nos discursos e nas práticas oficiais e dominantes; o que já está mas precisa de
estar de outra forma e assumido com outro valor. Procuro enfim, responder às minhas
hipóteses de trabalho e colocar em realce o trabalho de interpretação da realidade
actual de Timor Leste a partir das interrogações que uma disciplina como os estudos
para a paz coloca, sempre que se assume como uma visão não conservadora e não
positivista dos conflitos e da paz (Pureza, 2003).

2004

43

44

2004

PARTE I

Encontramo-nos
ligados
por
interesse
comum; é um mundo e uma vida única. Como é
essencial
o
entendimento
dessa
unidade
comprovado pelos cadáveres e pelas casas em
ruínas. Pois será na realidade o fim, se na
imensidade das vossas abstracções de ordem
pública esquecerem a figura privada, ou se nós, na
intensidade das
nossas emoções
privadas,
esquecermos o mundo exterior. As duas casas
ficarão em ruínas, a pública e privada, a material e a
espiritual, na medida em que se encontravam
inseparavelmente unidas.

Virginia Woolf

16

16

Ver WOOLF, Virginia (1978) «Os três guinéus». Lisboa: Editorial Veja pp 177-178.
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CAPÍTULO 1
A Paz para a Organização das Nações Unidas
Em Dezembro de 1975, o Conselho de Segurança das Nações Unidas através
da sua Resolução 384 reconhecia o direito à autodeterminação e independência do
povo de Timor Leste, de acordo com os princípios da Carta da Organização. Passados
vinte e quatro anos, e no seguimento do anúncio público dos resultados do Referendo supervisionado pela ONU, levado a cabo em Timor Leste no dia 30 de Agosto de
1999, a guerra parecia não ter acabado e uma nova fase de enorme violência e destruição teve início a partir do dia 5 de Setembro de 1999

17

. No dia 25 de Outubro de

1999 foi estabelecida a “United Nations Transitional Administration in East Timor”
(UNTAET) com mandato para administrar o território, com poderes legislativos e
executivos, e assim, conduzir Timor Leste até à independência. Seguindo os padrões
internacionais, foi criada uma Gender Affairs Unit, no quadro da UNTAET, que tinha
como objectivos principais sensibilizar e promover a igualdade de género nas políticas, programas e legislação de Timor Leste e implementar a “Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres” (CEDAW).
Avaliada internacionalmente como uma missão de sucesso, a UNTAET representa plenamente, no período crítico da transição post-bélica, a visão institucional
onusiana da imposição, manutenção e construção da paz. Acresce que, durante o
mandato desta missão, foi-se impondo também a visão mais recente e dominante da
inclusão, do que podemos chamar a perspectiva de género, no trabalho pela paz da
ONU, cujos princípios e contornos foram estabelecidos pela Resolução 1325 do Conselho de Segurança, que a seguir se estudará. No caso de Timor Leste esse foi efec-

17

Ver a este propósito Benner, Jeffery, «Dossier: East Timor. In Mother Jones».
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tivamente um lugar, não sem resistências

18

, de experimentação e de reafirmação de

algumas das medidas preconizadas por esta Resolução.
É interessante notar também que a experiência de administração directa de
um território por parte da ONU em Timor Leste, abriu um intenso debate sobre a
possibilidade de esta, se ter preparado ali, para executar este tipo de funções em
outros territórios e após outros conflitos eminentes ou emergentes. A capacidade de
replicar a experiência em que a ONU disponha de um mandato tão abrangente que
inclui, não apenas, o estabelecimento de uma administração pública nas suas vertentes executivas, legislativas e judiciais, mas também o desenho organizativo do país e
a própria negociação, em nome do estado embrionário (ou em transição postconflito), de tratados internacionais, não é, em absoluto, um dado adquirido e consensual (International Peace Academy, 2002). No entanto, a ONU abriu o precedente, realizou uma experiência de uma indiscutível importância para as relações internacionais contemporâneas e saberá retirar as consequências políticas necessárias
caso surja a ‘necessidade’ de intervir tão activamente em outros contextos de pósconflito como são o Afeganistão e o Iraque.
É pois neste contexto político-institucional que se torna fundamental entender
melhor o património conceptual e político no que diz respeito à paz, da mais importante Organização transnacional existente.

1.1- A Agenda e o seu Suplemento de Boutros Boutros Gahli, 19921995
A polarização do mundo corporizada no Muro de Berlim tinha-se esgotado nos
termos em que funcionara durante várias décadas. Os regimes autoritários sob
18

Considerada, por muitos, desnecessária, as palavras de Sérgio Vieira de Mello, Representante Especial do
Secretário-Geral para Timor Leste são elucidativas:
I was against the creation of a Gender Affairs Unit for the UN’s Transitional Authority in East Timor. I did not
think a Gender Unit would help rebuild institutions from the ashes of what the militia left. I was wrong. The first
regulation I passed guaranteed human rights standards, including CEDAW as a foundation of all new government
institutions we created. The Unit brought this to life reaching out to East Timorese women, and, together with
UNIFEM, provided support that resulted in a higher percentage of women in the Constituent Assembly than in
many other countries. The Unit worked with East Timorese women to create what is now the East Timorese Government Office for the Advancement of Women.
Disponível no documento Gender Profile of the Conflict in Timor Leste em www.womenwarpeace.org e consultado em 12-12-2003.
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domínio soviético foram-se progressivamente transformando em democracias liberais
e aderindo à chamada economia de mercado, que entretanto se tinha mundializado e
financiarizado. A descolonização tinha tornado independentes a esmagadora maioria
das Nações que tinham constituído os impérios coloniais europeus. O avanço tecnológico facilitava, de forma absolutamente nova, as comunicações e os transportes e
aumentava as capacidades de produzir bem-estar económico e conforto, pessoal e
colectivo, nas sociedades abastadas. Novas organizações de base regional multiplicaram as instâncias da cooperação inter-estatal. As fronteiras assumiram novas funções, diluindo-se para permitir a circulação de bens e serviços, mas, por outro lado,
procurando controlar as massas de desesperadas/os fugidas/os às catástrofes, guerras e miséria, que tentam chegar aos países mais ricos. As organizações não governamentais de base nacional, internacional e transnacional, não só apareceram em
grande número, como aumentaram enormemente o seu campo de acção pública e
política. Um novo fenómeno, chamado globalização, estava instalado na cultura
sócio-política do final do século XX. Apesar de se afirmar que a globalização não precisa de se opor a identidades locais fortes e positivas, de facto, o mundo saído da
guerra-fria apercebe-se de que a fragmentação identitária e as reivindicações com
base em identidades étnicas ou religiosas são argumentos para iniciar e manter conflitos de uma enorme violência.
Por outro lado, os conflitos armados não pararam, instalando-se sobretudo
dentro das fronteiras nacionais disseminando terror e insegurança, sobretudo nos
países periféricos e empobrecidos. Por isso, em 1992, 82% das operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas eram intra-estatais, segundo os dados apresentados no ponto 11 do Suplemento à Agenda para a Paz de 1995, elaborada por Boutros Boutros Gahli. As deslocações em massa de pessoas atingiram níveis jamais
imaginados, provocando mais de 17 milhões de refugiadas/os e 20 milhões de deslocadas/os (Report of the Secretary-General, 1992: ponto 13). Ainda segundo estes
documentos, cada vez mais civis são envolvidas/os nas guerras e conflitos violentos,
contra sua vontade e sem qualquer possibilidade de lhes resistirem. Um terço do
negócio de armas respeita a armas ligeiras (Report of the Secretary-General, 1995:
ponto 61), que podem ser usadas em qualquer lugar, e por qualquer pessoa ou gru-
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po, elevando o nível de insegurança pessoal a limites inimagináveis. A pobreza, as
doenças, a fome, a opressão e o desespero são cada vez maiores. A ausência estrutural de redistribuição equitativa do bem-estar e dos recursos tornou-se numa condição permanente de conflitos graves (Report of the Secretary-General, 1995: ponto
13). O desespero é uma constante do dia-a-dia de uma maioria de pessoas que vive
em países cujos estados falharam no controlo da violência, na aplicação da justiça,
na implementação de modelos de desenvolvimento adequados e na promoção da
democracia e dos direitos de cidadania (Aguirre, 2001: 21).
Perante estas clivagens tão profundas, a Agenda para a Paz de 1992 e o

Suplemento que lhe seguiu em 1995, elaborados pelo então Secretário-Geral da
ONU, Boutros Boutros Gahli, são uma tentativa de revitalizar a agenda institucional e
transnacional da paz. Apesar de se referir permanentemente aos princípios da Carta
da ONU, o então Secretário-Geral procura redefinir, ou melhor, actualizar o espírito
dos princípios que emanam dela, à luz das novas configurações políticas, sociais,
económicas e culturais, próprias do princípio da década de noventa.
A evolução no discurso, conteúdos e propostas de acção são notórios.
A Carta das Nações Unidas de 1945 preconiza e enfatiza, logo no seu preâmbulo, que a paz e a segurança pressupõem a prática de relações de boa vizinhança
entre as Nações. Ao mesmo tempo, os conceitos de paz e segurança internacionais
são principalmente entendidos como sendo da ordem eminentemente militar. No
ponto 1 do Capítulo 1, a Carta explicita que para manter a paz e a segurança internacionais é necessário tomar
medidas colectivas eficazes para prevenir e afastar ameaças à paz e reprimir os actos
de agressão, ou outra qualquer ruptura da paz e chegar por meios pacíficos, e em conformidade com os princípios da justiça e direito internacional, a um ajustamento ou solução das
controvérsias ou situações internacionais que possam levar a uma perturbação da paz.

É claro também que a Carta preconiza acima de tudo que a paz se alcançará
no respeito formal e integral pela lei internacional, na integridade territorial e a independência política dos estados, constituindo estes, requisitos e valores supremos
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cujo rompimento legitima o uso da força. Por último, parece-me pertinente realçar
que a Carta atribui as principais responsabilidades de regulação de todo este sistema
ao Conselho de Segurança conforme as cláusulas presentes nos Capítulo VI e VII,
sem quaisquer reservas quanto à sua composição, processos de tomada de decisão e
forma de funcionamento e a plena eficácia das suas resoluções.
Importa-nos então, identificar as novidades e os aprofundamentos presentes
nos documentos apresentados por Boutros Boutros Gahli, em relação a 1945.
Em primeiro lugar a Agenda para a Paz é um documento extenso, pormenorizado, a meu ver, muito bem fundamentado e no qual a paz é tratada como uma coi-

sa pública e central das relações internacionais contemporâneas. Esta centralidade
da paz, como tarefa e agenda, revela-se de uma forma consistente, ao longo de todo
o documento.
O que este documento traz de novo para a agenda institucional da paz do
final do século são três tipos de problemáticas. Em primeiro lugar, é a amplificação
do carácter político da guerra. Afirma-se que a lógica de uma agenda comum das
Nações soberanas e democráticas se deve sobrepor à lógica adversarial da guerrafria. Para além disto, reforça-se a ideia de que só uma verdadeira colegialidade do
Conselho de Segurança pode realmente viabilizar a efectividade da sua actuação e
tomada de decisão. Desta forma, afirma-se que as razões políticas que sustentam e
fundamentam a guerra podem ser combatidas e ultrapassadas no campo dos interesses públicos comuns e dentro da legitimidade internacional comum.
Em segundo lugar, esta Agenda inclui alguma reflexão e apropriação dos
impactos societais da guerra assumindo, por contraposição, que a paz se faz, não
apenas pela cessação das hostilidades, mas também através do alívio do sofrimento
dos Povos e das pessoas afectadas pelos conflitos como também pelo do desenvolvimento social e económico sustentável. Da ideia linear de progresso e segurança
militar, passou-se ao conceito complexo de desenvolvimento humano e de segurança
humana que se reflecte e é reflexo da vida e das relações sociais democráticas das
diversas comunidades humanas. O conceito de Segurança Humana da Agenda inclui,
não apenas a protecção contra as agressões de natureza bélica e militar, mas também o acesso e o usufruto de condições primordiais de bem-estar individual e colec-
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tivo. Contam-se, entre estas condições, o reconhecimento da identidade, a educação
básica, o emprego, a água potável, a habitação, os cuidados básicos de saúde e uma
alimentação saudável e suficiente. Este conceito multidimensional de segurança tem
um impacto imediato sobre a visão do campo de actuação da ONU e das suas instituições. Alargando o seu âmbito de acção, procura, segundo este paradigma de pensamento, prevenir e conter os conflitos agindo sobre as suas causas que estão muitas vezes, radicadas nos enormes desequilíbrios existentes entre continentes, regiões
e países. Chamam-se a esta enorme tarefa trans-comunitária, os conhecimentos e as
tecnologias para colaborar na solidariedade, pela esperança e contra a injustiça. A

Agenda propõe e promove esta ideia da existência de uma mega comunidade social,
empenhada em perceber como e onde se produzem a guerra e a paz, assim como
interessada em agir para conseguir um mundo melhor para todas/os. Boutros Boutros Gahli fala mesmo numa moral comum que possa combater as causas dos conflitos e que funda o direito internacional.
Em terceiro lugar, esta Agenda assume um dos maiores dilemas da humanidade e do século XX que é a sua capacidade para se auto-destruir. A imaginação
epistemológica transbordou de tal maneira que ela própria se amortalha nos seus
feitos. A paz tem de se ocupar em levar essa criatividade fatal para o terreno da
dupla responsabilidade: dentro e fora dos laboratórios, ou seja, a ciência deve assumir a sua responsabilidade social na construção de sociedades livres de todos os hor-

rores de todas as guerras.
Reafirmando que o estado-nação, e com ele a ideia de integridade territorial e
de soberania, é a pedra fundacional da Comunidade Internacional e do reforço das
suas instituições, nacionais e internacionais, a Agenda e o seu Suplemento não deixam de abordar de forma sistemática a regulação internacional dos conflitos. Em
consequência, o trabalho de construção da paz, assim como, a sua Agenda, é clara
no enunciado dos instrumentos necessários para atingir a paz e a segurança internacionais.
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São eles:
a) A Diplomacia Preventiva e a Construção da Paz
Este conceito inclui várias escalas e níveis operacionais, tais como as medidas
de construção de confiança inter-estatal e mecanismos e procedimentos formais de
apuramento dos factos, que são um instrumento essencial para ajudar a elaborar
dispositivos de alerta precoce e de prevenção dos conflitos.
A construção da confiança requer um intenso diálogo entre os estados, a recolha de informação relevante que permita avaliar as causas dos potenciais conflitos e
da cooperação no sentido de prevenir situações de incontrolável tensão social, política e militar. Esta confiança ente os estados permite criar um sentimento de comunidade e de interesses comuns.
O apuramento dos factos conduz-nos à ideia de que é necessário conhecer
mais profundamente as sociedades, os seus problemas, a sua história para ajuizar
sobre as acções de prevenção a implementar. Sabendo-se que muitos conflitos
podem ter na ordem sócio-económica, as suas razões de existência, conhecer pode
antecipar soluções adequadas, ou pelo menos, permitir o desenvolvimento de políticas e medidas de desenvolvimento capazes de modificar as pré-condições do conflito.
O aparato tecnológico de que a humanidade já dispõe pode e deve ser posto
ao serviço da paz. Um sistema em rede de alerta precoce sobre ameaças ambientais,
riscos de acidentes nucleares, desastres naturais, movimentos de massas de populações em fuga, a ameaça de fome generalizada ou de epidemias, pode constituir,
uma forma eficaz de redução dos impactos destes acontecimentos e aumentar a
possibilidade de agir oportuna e tempestivamente.
A Diplomacia Preventiva prevê ainda, no quadro desta Agenda, a criação de
diversos artefactos preventivos que podem ser utilizados pelas NU em caso de crise,
nomeadamente no campo do desencorajamento das hostilidades como meio de resolução dos conflitos, da assistência humanitária e na separação das partes em conflito. Por fim, a criação de zonas desmilitarizadas podem servir não só de um território
físico de separação dos grupos em combate mas também de campo simbólico da
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possibilidade de fazer a paz e de que a comunidade internacional está comprometida
em prevenir conflitos bélicos.
b) A Manutenção da Paz
No Suplemento à Agenda, podemos ler que a Manutenção da Paz requer uma

diplomacia paciente e que deve seguir escrupulosamente três princípios: o consentimento das partes, a imparcialidade na conduta das missões e a recusa do uso da
força, excepto em auto-defesa ou, no limite, para proteger as populações civis. Este
conceito de diplomacia paciente é extremamente interessante porque assume que a
resolução de conflitos necessita de tempo e perseverança, ou seja, pode muitas
vezes ser incompatível com o ‘tempo’ instantâneo a que a globalização das altas tecnologias da informação habituou uma parte considerável da comunidade humana,
nomeadamente aquelas/es que normalmente exercem as responsabilidades diplomáticas formais. Este é um instrumento que necessita de uma grande coerência entre o
mandato (por exemplo, o uso da força) e as condições concretas (composição da
missão, armamento e apoio logístico) para o seu cumprimento.
c) A Reconstrução Pós-bélica
A reconstrução após um conflito violento, tal como ela é entendida na Agenda
seguida pelos desenvolvimentos assumidos no Suplemento, pressupõe quatro dimensões fundamentais, a saber:
- A reconstrução político-institucional;
- A reconstrução psico-social;
- A reconstrução económica e das infra-estruturas;
- O estabelecimento de um dispositivo militar e de segurança adequados.
Todas estas tarefas de reconstrução alimentam-se mutuamente e têm por
finalidade criar as condições sine qua non para que os acordos de paz que normalmente lhes precedem, possam efectivamente vir a ter efeitos concretos para as
populações, as instituições e a sociedade em geral. É interessante notar que entre
1992 e 1995 há uma evolução no pensamento do Secretário-Geral quanto a esta
questão. Enquanto na Agenda a operacionalização das tarefas da reconstrução aparece sequencialmente, no Suplemento é chamada a atenção para o facto de que a
reconstrução pós-bélica e a construção da paz exigem ser pensadas não como uma
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fase pós-conflito mas devem já estar presentes enquanto horizonte político e finalidade social desde a diplomacia preventiva. Esta noção complexa e ampla da paz, dos
seus objectivos e tarefas conduz-nos a uma outra ideia importante preconizada pelo

Suplemento de 95: a prevenção de conflitos é, em si mesma, um dos objectivos
principais da construção da paz (Zeeuw, 2001: 14-15).
Este conceito é claramente multidimensional e nele se inclui a capacidade de
desmilitarizar, de controlar o uso de pequenas armas, de reformar adequadamente
as instituições, de melhorar os sistemas judiciais e policiais, monitorar a aplicação
dos direitos humanos, reformar os sistemas eleitorais e de implementar reformas
sociais e económicas que conduzam ao desenvolvimento. Se cruzarmos o conceito de
desenvolvimento tal como está definido no Relatório do Desenvolvimento Humano e
que é o
aumento das escolhas [das pessoas] para levarem a vida que prezam, ou seja, serem
livres para determinar os seus destinos, de exprimir os seus pontos de vista e participar nas
decisões que moldam as suas vidas (PNUD, 2002: 1 e 13),

com o conceito e as premissas da Segurança Humana, pode-se entender
melhor o alcance da complexidade deste conceito de reconstrução pós-bélica. É possível afirmar que a multidimensionalidade preconizada para a reconstrução postconflito violento é de uma extrema complexidade e exige acções integradas, bem
como o empenho simultâneo das partes que haviam estado em guerra para levar a
bom termo uma missão desta natureza.
d) O Desarmamento
O interesse da comunidade internacional pelo controlo das armas é demonstrado pelos inúmeros tratados e convenções discutidos, negociados e subscritos por
a maioria dos países membros da ONU. É reconhecido o interesse do desarmamento,
do controlo sobre a produção e venda de armas e a não proliferação de armas para
as políticas de prevenção de conflitos e para as de construção da paz. O controlo e o
acesso às armas são decisivos nas negociações para chegar a qualquer Acordo de
Paz. O desarmamento, num contexto de tentativa de cessação das hostilidades, não
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se reduz apenas à não proliferação de armas ligeiras ou das de destruição em massa, mas sobretudo à capacidade de obliterar qualquer processo de paz despoletando
momentos de crise que reforçam a incapacidade das partes em chegar a um resultado positivo e aceitável. Por outro lado, trata-se de promover e implementar políticas
activas e de médio e longo prazo de desminagem e desarmamento, quer dos estados
(sobretudo no que se refere a armas químicas, biológicas e nucleares), excombatentes, civis, e manter o controlo do tráfico e do seu uso em actos criminosos.
e) As Sanções
As sanções, apesar de levantarem problemas éticos importantes, uma vez que
normalmente atingem em geral os grupos mais vulneráveis das sociedades nacionais
onde são aplicadas, são, no entanto, um instrumento da comunidade internacional
para provocar mudanças de comportamento de quem ameaça a paz e a segurança
internacionais. É considerada uma medida que não envolve o uso da força.
e) A Imposição da Paz
Este é um instrumento limite no quadro desenhado pela Agenda e seu Suple-

mento. Quando nenhuma das ferramentas institucionais acima descritas funciona, as
Nações Unidas devem recorrer à figura da Imposição da Paz, pondo fim ao conflito
por meios militares. Para tal é necessário que o mandato da forças seja claro, e que
os meios postos à sua disposição sejam adequados e suficientes para a efectividade
da sua acção. É também necessário que as partes cooperem no sentido de evitar o
prolongamento destas acções e que o Conselho de Segurança siga e apoie de perto
as missões internacionais de imposição da paz.
A Agenda para a Paz considera também que, para além destes instrumentos,
se deveria apostar na efectividade e universalização da jurisdição do Tribunal Penal
Internacional (TPI) e na constituição de Forças Militares Internacionais regulares e
permanentes.
Como se percebe, Boutros Boutros Gahli, enquanto Secretário-Geral da Organização, tinha uma ideia pormenorizada e sofisticada, quer em termos conceptuais,
quer em termos operacionais, das competências que deveriam ser atribuídas à ONU
no âmbito dos desafios da contemporaneidade, surgidos no final do mundo bipolar e
que, tinham como finalidade última a paz planetária. É, sem dúvida, uma abordagem
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de uma grande densidade institucional e de reforço do multilateralismo. Apesar de
sublinhar que o estado é a pedra angular de todo o sistema e que a sua soberania e
integridade territoriais são fundamentais para o progresso comum e, em consequência, para a paz, a Agenda vai muito mais longe no que se refere ao sujeito social ou
sujeitos sociais que devem ser mandatados ou se devam sentir comprometidos com
a necessária pacificação humana. Esta pacificação das sociedades humanas dar-se-á
através da assunção e implementação de estratégias que tenham por base estes dois
conceitos complementares que são os de Segurança Humana e Desenvolvimento
Humano.
Note-se que, nesta abordagem, quem constrói a paz são os estados, a chamada sociedade civil, as Nações Unidas, as ONGs, as instituições académicas, os parlamentares, as comunidades profissionais e de negócios, os mass media e o público
em geral (Report of the Secretary-General, 1992: ponto 84). Ou seja, todas/os são
convocadas/os a contribuir, na sua esfera de acção pública, para a paz que é a principal agenda comum da humanidade. Por isso são chamadas/os a discutir novas problemáticas e a enunciar novas respostas e acções no âmbito do desenvolvimento
económico e social sustentável, do ambiente e da sua preservação, do bem-estar da
população humana, promovendo os direitos humanos e os direitos das mulheres.
Este capital de envolvimento directo de conhecimentos e intervenção potencia,
segundo Boutros Boutros Gahli e a sua equipa, a capacidade das Nações Unidas de
levar a cabo a criação de um novo spirit of commonality que servirá de base e sustentáculo para as decisões difíceis que o tempo exige.
No entanto, o conjunto de propostas de acção, instrumentos e competências,
os sujeitos e os objectos desta Agenda para a Paz, movem-se em espaços que são
quase exclusivamente macro-espaços que fazem sentido no seio do espaço-tempo
que são as democracias liberais de tipo ocidental, entendidas como requisito e ideal
de agregação política para todos os países e nações. São espaços e tempos que
marcam a agenda das descolonizações, como momentos fundacionais de autodeterminação e libertação da opressão e são ainda espaços e tempos, os judiciais e
militares. Por fim, é o mega-espaço e o multi-tempo da globalização económica que
cria macro-contradições, como por exemplo, mais normalização versus diferenciação,

2004

57

Capítulo 1

menos fronteiras versus mais fronteiras, aos quais não parece ser possível escapar.
O tempo da paz é assim, privilegiadamente marcado pelo ritmo das instituições
nacionais e internacionais, públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos.
O público em geral acaba por se tornar numa reminiscência da ideia de democratização como espaço de inclusão, mas, de facto, os protagonistas fundamentais
são os estados, as organizações inter-estatais regionais, os tribunais, as forças militares internacionais, a ONU no seu conjunto, as grandes ONGs transnacionais.
É bastante claro que na Agenda para a Paz de Boutros Boutros Gahli é sublinhado que esta é a Agenda e a Tarefa do final do milénio e que a Paz, a Estabilidade

e a Segurança vão muito para além das questões militares. À escala da comunidade
mundial das nações soberanas e democráticas, a paz constrói-se aos níveis institucional, legal, jurídico e político, com reflexos e impactos societais globais e com
recurso a múltiplos agentes e sujeitos. Esta paz, porém, vê-se confrontada com instrumentos que requerem uma altíssima qualificação diplomática e académica e uma
compreensão institucional e global dos problemas e dos conflitos que são causas e
consequências das guerras, excluindo assim, logo à partida, uma enorme multiplicidade de sujeitos, escalas, níveis e subjectividades. Apesar da ênfase posta nas multidimensões da paz, ela radica, em última análise, na capacidade de controlar e regular institucionalmente e também militarmente os conflitos, antes que estes atinjam,
com sofrimentos indizíveis, os Povos. A paz aparece como o negativo, o contrário da
guerra, ou seja, a densidade ontológica situa-se do lado da violência como sendo
esta a forma originária de regular as sociedades humanas. Ao afirmar que
[o] conceito de paz é mais fácil de compreender; o de segurança internacional é mais
complexo (Agenda, 1992: ponto 12)

percebe-se que, apesar de tudo o que fica dito e escrito, o Desenvolvimento
Humano e a Segurança Humana, como instrumentos da paz não parecem carregar
suficiente densidade política para se oporem ao senso comum conflitualista (Pureza,
2001b: 9) que permanece nos principais enunciados da Agenda. O vínculo entre o
necessário e o possível desfaz-se, nas sistemáticas constatações de que, apesar da
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retórica da agenda comum ter sido admitida no discurso oficial e dominante, esta se
submete à prática realista da supremacia dos interesses particularísticos. A ruptura
entre ética e política continua a prevalecer.

1.2- A agenda feminista liberal dominante de 1995 a 2002

1.2.1- Da ‘Plataforma de Acção’ da Cimeira de Pequim em 1995 à Resolução
1325 de 2000
Em Setembro de 1995, realiza-se em Pequim, a IV Conferência Mundial das
Mulheres, como estava anunciado e era esperado por muitas ONGs de mulheres,
movimentos sociais e outras instituições, preocupadas e ocupadas com a situação
das mulheres no mundo e com a luta pela paridade a todos os níveis. Esta Conferência foi produtiva na definição das metas e métodos para fazer evoluir, de forma positiva, a participação das mulheres em todas as esferas de decisão. O documento que
corporizou toda a discussão e todas as decisões chama-se ‘Plataforma de Acção’
(ONU, A/52/231).
No que diz respeito à paz, o texto da declaração é revelador:
Com os olhos postos no século vinte e um, o movimento dinâmico para uma cultura de
paz deriva da inspiração e esperança das visões e das acções das mulheres (Statement on
Women’s Contribution to a Culture of Peace, 1995).

O tom estava dado, ou seja, a retórica sobre as mulheres e a paz começava a
mudar de forma qualitativa no seio da Organização. Faltava consolidar e operacionalizar, num compromisso político claro, o novo discurso que emergia, mas o caminho
estava aberto. Dois acontecimentos subsequentes consumam essa mudança, inscrevendo na agenda, ao mais alto nível, que a paz necessita, na amplitude desenhada
por Boutros Boutros Gahli, da plena participação das mulheres. Em Março do ano
2000, reúne-se a 23ª Sessão Especial da Assembleia-Geral das Nações Unidas cujo
conteúdo é expresso no seu título: Women 2000: Gender Equality, Development and

Peace for the Twenty-First Century. A declaração final reafirma a urgência e a absoluta necessidade de trabalhar activamente para a igualdade entre os sexos e a parti-
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cipação das mulheres em todas as escalas e níveis para se poder chegar à paz e ao
desenvolvimento (ONU, A/S-23/10/Rev.1). Em Outubro do mesmo ano, o Conselho
de Segurança da ONU aprova o documento que se torna, em termos normativos
internacionais, absolutamente nuclear para aquilo que é considerado o novo perfil de
actuação política e operacional da Organização acerca das questões da paz, segurança internacionais e mulheres: a Resolução 1325 (ONU, S/RES/1325 [2000]).
A Resolução 1325 é acolhida por toda a comunidade de mulheres e suas
organizações como um passo fundamental no caminho, não só da igualdade entre os
sexos, mas sobretudo no reconhecimento do lugar central que estas têm a montante, durante e a jusante de qualquer projecto de paz e desenvolvimento. Apesar de a
Carta das Nações Unidas preconizar a igualdade entre mulheres e homens, fá-lo de
uma forma tão geral que se torna secundária

19

. Desde os primórdios da existência

da Organização, as mulheres foram e sentiram-se subalternizadas aos mais diversos
níveis. Apesar da evolução ocorrida entretanto, as mulheres continuavam a avaliar
muito negativamente quer o discurso, quer a prática das NU assim como o seu
empenho em mudar alguma coisa, de facto. A Resolução 1325 vem, por isso, constituir-se como um momento de grande importância para a mudança desejada. Este
documento está estruturado em quatro grandes blocos de conteúdos:
- O primeiro reconhece os impactos especiais que os conflitos bélicos têm
sobre as mulheres e as raparigas. Estas, sendo esmagadoramente civis, e uma vez
que cada vez mais as ‘novas guerras’ atingem civis e não combatentes, estão sujeitas à violência em geral, assim como a um certo tipo de agressão que lhes é particularmente destinada e é usada como arma de guerra: as violações sexuais em massa,
a escravatura sexual, a separação forçada das famílias e o tráfico. Uma consequência
directa é de imediato consagrada no texto: a necessidade de criar medidas e mecanismos próprios e apropriados de protecção legal e humanitária das mulheres e raparigas, enquanto civis, deslocadas ou refugiadas. O texto da Resolução vai mais longe
ao pedir aos estados-membros a aplicação sem restrições da lei internacional exis19

No Preâmbulo da Carta, no terceiro parágrafo diz: «Ao reafirmar a nossa fé nos direitos fundamentais do
homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres,
assim como das nações grandes e pequenas» (Carta da Organização das Nações Unidas – 1945). Ver a este
propósito Escarameia, 1994.
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tente e o fim da impunidade. Afirma, ainda, a necessidade de incluir nos normativos
internacionais uma perspectiva de género, ou seja, discriminar positivamente as
mulheres e as raparigas sempre que isso se justifique. É caso disso a criminalização
explícita de actos de agressão baseados no sexo, como a violação sexual, a partir de
agora considerada um crime contra a humanidade e cujos perpetradores devem ser
perseguidos e julgados.
- Em segundo lugar, o documento afirma o papel fundamental que as mulheres desempenham na prevenção dos conflitos e na sua resolução e, em consequência, na construção da paz. Apesar de não explicitar em que esferas concretas são
reconhecidas as acções das mulheres, apela para o pleno envolvimento das mulheres

nos esforços e na promoção da paz e da segurança e a necessidade de aumentar a
sua presença em todos os processos e níveis de decisão. Para tal, apela para que
mais mulheres chefiem missões de paz e assumam, por exemplo, o posto de “Representantes Especiais” do Secretário-Geral, isto é, que tenham um papel mais activo
nos ofícios diplomáticos da Organização, desde a prevenção e alerta precoce até à
negociação e construção da paz.
- Em terceiro lugar, a Resolução 1325 apela para que a perspectiva de género
se torne dominante em todas as Missões de Paz da ONU através, não só de uma
maior presença de mulheres a todos os níveis (desde a composição das missões até
aos mais altos postos de comando), mas também na formação dos oficiais e polícias
civis. A produção de material de informação adequado a mulheres, a identificação e
aquisição de material de apoio logístico, de saúde e humanitário que inclua respostas
imediatas e adequadas às necessidades especiais das mulheres em situação de conflito ou pós conflito bélico, são mais algumas das medidas preconizadas por esta
Resolução. Um dos casos mais especiais é o que se refere às mulheres excombatentes e suas/seus filhas/filhos, a quem não era reconhecido esse estatuto no
final de qualquer conflito, ficando desprovidas de qualquer apoio para recomeçar as
suas vidas.
- Por último, o Conselho de Segurança solicita aos estados membros mais
apoio financeiro e técnico para o melhor funcionamento de todos os organismos da
ONU com programas destinados a determinados públicos como a UNICEF (crianças e
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adolescentes), a UNIFEM (mulheres) e o UNHCR (refugiadas/os) inter alia. O Conselho convida o Secretário-Geral a levar a cabo um estudo detalhado sobre o impacto
dos conflitos armados nas vidas das mulheres e raparigas e da importância do papel
destas nos processos de paz.
Com este texto estavam criadas as condições, segundo a UNIFEM, para que a
inclusão progressiva das mulheres e de uma perspectiva de género predomine no
seio da Organização e sobretudo no entendimento de que a paz, os seus instrumentos e protagonistas, necessários à sua concretização no novo milénio que entretanto
começou, precisam fundamentalmente de muito mais mulheres nas instituições.
Podemos dizer que a retórica mudou e a agenda política também. O último passo é a
plena implementação do desenho político que esta Resolução consubstancia.

1.2.2- Mulheres, guerra e paz em 2002
Em 2002, a UNIFEM publica um estudo, detalhado e compreensivo cujo título
apresenta bem o seu conteúdo: Women, War and Peace: The Independent Expert’s

Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peacebuilding. Este trabalho assenta numa investigação de campo a nível mundial, nos
palcos dos principais conflitos ou cenários pós bélicos em 2001 e 2002, nomeadamente em 14 áreas: Bósnia e Herzegovina, Cambodja, Colômbia, República Democrática do Congo, Timor Leste, a ex-república jugoslava da Macedónia, a República
Federativa da Jugoslávia incluindo o Kosovo, Guiné, Israel, Libéria, os territórios ocupados da Palestina, Ruanda, Serra Leoa e Somália. Organizado em 10 capítulos
temáticos

20

, este estudo não procura apenas descrever e analisar a situação, mas

também elabora uma extensa lista de recomendações para a ONU e seus estadosmembros implementarem, com o objectivo de se criarem condições políticas que
favoreçam a implementação da paz e da segurança internacionais com a premissa da
plena participação feminina.
Torna-se interessante para compreender melhor como a própria ONU tem feito o seu caminho, destacar algumas das principais ideias desta obra. Afirma-se de

20

1- Violence against women; 2- Women forced to flee; 3- War ant health of women; 4- HIV/AIDS; 5- Women
and Peace Operations; 6- Organizing for Peace; 7- Justice; 8- Media power; 9- Prevention and Early Warning;
10- Reconstruction.

62

2004

A Paz para a Organização das Nações Unidas

imediato que apesar de sabermos que as mulheres estão no terreno e que exercem
papéis fundamentais nas negociações informais, na infra-estruturação da vida familiar e colectiva em tempos de crise e conflito e se responsabilizam por levar a cabo a
reconstrução dos laços sociais e de amparo durante e após os conflitos, elas permanecem invisíveis nos lugares onde se negoceiam os acordos de paz. Tudo o que se
sabe sobre o papel das mulheres não fez ainda a sociedade, em geral, e a ONU em
particular, reconhecer todo o potencial da sua força na concepção e construção da
paz. Ainda que as mulheres sejam metade da população mundial e tenham nas suas
mãos uma infinidade de contributos, propostas e conhecimentos que conduzam a
soluções mais pacíficas, têm poucos recursos formais de autoridade e muitas vezes
não lhes é reconhecida a possibilidade de tomar medidas que possam influenciar, de
forma permanente, as relações sociais e de poder.
O estudo chega mesmo a afirmar que uma vez que as mulheres, dentro e fora
de casa têm estado mais sujeitas ao estado da agressão do que ao estado de direito
(Rehn e Sirleaf, 2002: 1), isto pode querer dizer que, de par com a disseminação da
violência e o aprofundamento da experiência da violência pelas mulheres durante os
conflitos armados, os efeitos da militarização e para-militarização das sociedades
tendem a permanecer mais tempo, tornam as mulheres mais vulneráveis e impedeas de actuarem em prol de uma cultura de paz. Esta constatação leva à convicção de
que o novo perfil de violência bélica destrói o limitado, mas já reconhecido poder das
mulheres, mesmo ao nível informal e privado, de participação activa na reconstrução
post-bélica.
Um dos aspectos mais significativos deste estudo é a relação clara que este
estabelece entre militarismo (e para-militarismo) e a violência contra as mulheres; o
acesso quase indiscriminado, em algumas regiões e países, às armas, legitima novas
formas de violência e aumenta a impunidade. Ficam criadas as condições de favorecimento e de consolidação de culturas de violência que se tendem a naturalizar, a
reforçar laços de cumplicidade tipicamente sexistas, suportados em noções de hierarquia, obediência sem resistência, separação sexual do trabalho e conceitos de virilidade apoiados no domínio do macho e da sua agressividade. As autoras apontam
para a necessidade de começar a colocar em causa os ‘benefícios’ da instituição mili-
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tar (qualquer que seja) como instrumento de prevenção e resolução de conflitos
entre as nações e entre os países.
Torna-se muito interessante perceber que este trabalho procura resgatar, não
só o presente, mas também o potencial da história dos movimentos feministas europeus e da sua íntima ligação, desde os seus primórdios, com a luta pela paz. Por isso
é relevante que lembre que já em 1915 o “I Congresso Internacional de Mulheres”
definia como os seus três principais objectivos, o desarmamento universal e o fim da
guerra, a igualdade entre mulheres e homens e a criação de uma organização internacional que pudesse mediar as disputas entre os países (Ibidem, 75).
Assentes num certo essencialismo sobre as ‘naturais’ características pacíficas
femininas, os argumentos aduzidos são que as mulheres têm mais e melhores capacidades para ver além das fronteiras nacionais e partilham uma visão de paz baseada
no respeito pela dignidade de cada pessoa, sem discriminação da condição étnica ou
económica; pelo contrário, os governos, compostos e liderados por homens continuam a ter posições isolacionistas e pró-guerra. É neste contexto que se compreende que a participação das mulheres nas estruturas de poder e o seu envolvimento
em todas as etapas de prevenção até à resolução de conflitos seja fundamental. No
entanto, o confronto com a realidade obriga a considerar que ainda existem muitos
obstáculos ‘culturais’ à inclusão das mulheres nos processos de paz. Apesar das suas
contribuições mudarem a qualidade e a natureza do diálogo com vista à paz, este
esforço de ‘feminizar’ (na linguagem onusiana, introduzir uma perspectiva de género)
os processos e os resultados é ainda considerado ‘um luxo’ a que muitos países e
povos não se devem dar 21.
Uma última consideração sobre as principais teses deste estudo parece-me
importante e pertinente que seja feita. Neste estudo que agora se discute, afirma-se
que
apoiar o estado de direito, um sistema multipartidário e eleições livres tornaram-se
requisitos da construção da paz (Ibidem, 2002:82).
21

Por exemplo, a UNTAET considerou a certa altura que gender was a luxury in East Timor (Rehn, e Sirleaf,
2002:81).
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Sem dúvida esta posição representa um apoio à democracia liberal representativa de tipo ocidental, quase sem restrições e com intenções universalizantes. Mais
à frente, porém, faz-se uma crítica bastante contundente à tendência crescente e
globalizante de expansão da economia de mercado que está a atingir profundamente
as políticas humanitárias da Organização. Alerta-se de forma clara para os malefícios
e as consequências, em especial para as mulheres e para as pessoas mais vulneráveis em geral, provocados por este neoliberalismo económico e político dominante.
No caso concreto de Timor Leste, a ajuda para a reconstrução seguiu também os
novos padrões rígidos de ‘cada vez menos estado’ e ‘cada vez mais mercado’ (Ibi-

dem, 129). Os empréstimos internacionais exigiram a redução das despesas com a
assistência governamental a sectores como agricultura, impondo bloqueios severos
às oportunidades das mulheres que são a maioria a subsistir das hortas e pequenas
e médias plantações agrícolas. Em geral e em quase todo o mundo, delas e do seu
rendimento que conseguem através da venda dos produtos alimentares que cultivam, dependem as crianças e as pessoas mais idosas e, assim sendo, uma medida
deste género afecta severamente um conjunto significativo da população. Reduzindo
drasticamente a capacidade dos governos em providenciar serviços sociais tais como
educação, transportes, habitação e saúde, a segurança humana vê-se gravemente
prejudicada. Paralelamente, vê-se que à mesa das negociações chega sobretudo
quem tem capital privado e quem tem poder político, excluindo à partida as mulheres, que, em todas as estatísticas, são quase sempre as mais pobres dos pobres e
raramente têm algum tipo de poder político público. Esta crítica, embora transporte
uma certa ambiguidade de princípio, não deixa de alertar, mais uma vez, para a contradição entre uma retórica cada vez mais inclusiva e paritária e uma prática, ora
clara, ora sub-reptícia, de vulnerabilização da maioria das mulheres, impedindo-as,
formal e informalmente, de participar na governação para a paz.
Resta-me sublinhar o facto de que este estudo, encomendado e publicado
pela UNIFEM, apesar de não representar necessariamente as posições oficiais da
ONU e das suas affiliated organizations é, sem sombra de dúvida hoje, um campo de
referência, para o desenho de políticas transnacionais, no sentido de tornar mais
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equitativas neste âmbito, as relações entre os sexos, pelo menos do ponto de vista
das agências especializadas da ONU.
Tomando como ponto de partida uma ideia universal de ‘mulher’, como se as
mulheres fossem um sujeito histórico indiferenciado e homogéneo, e uma sobrevalorização do binómio mulher–paz, re-interpreta o discurso essencialista sobre o feminino e a sua natural vocação para a paz. Apesar disso, este estudo não deixa de trazer
alguns contributos críticos interessantes. O primeiro, do meu ponto de vista, é o de,
ainda que subtil e envergonhadamente, pôr em causa um dos ‘lugares sagrados’ da
visão da ONU, ou seja, o estado-nação como medida de todas as coisas em relações
internacionais e na construção da paz. Em segundo lugar, torna mais clara a ligação
entre o militarismo e a violência contra as mulheres e o sexismo que daí emerge e se
espalha por todas as outras relações sociais, tais como as da governação. Acrescenta
à visão de paz e segurança, o reconhecimento das mulheres como vítimas da guerra,
mas também como protagonistas da paz. Este reconhecimento abre algumas janelas
para a inclusão de algumas perspectivas até agora subsumidas em textos povoados
de intenções gerais e que pouco conteúdo político continham, efectivamente. Porém,
estamos ainda no marco institucional e no mega-tempo transnacional e na procura
de uma igualdade de participação, sem discriminação com base no sexo. Alargou-se
e especializou-se o espectro da protecção e da judicialização dos crimes de guerra;
existem mais instrumentos, sabem-se mais coisas sobre as mulheres, as raparigas, a
paz e a guerra para elas, nelas e com elas. No entanto, e no essencial, a visão iniciada em 1992 não mudou e parece não ter mudado também o senso comum conflitua-

lista de que se falava no início deste capítulo.
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CAPÍTULO 2
A intensidade da paz em paradigmas interpretativos contemporâneos:
imperfeita, complexa e não violenta
A reconstrução de Timor Leste, após décadas de conflito violento, que culminou com uma destruição massiva do território em Setembro de 1999, conjugada com
a fuga ou a deslocação forçada de quase metade da população e a ocorrência de
múltiplos massacres que atingiram as populações civis de ocidente a oriente, é
necessariamente um processo que inclui uma densidade de problemas e fenómenos
que não podem ser discutidos e compreendidos apenas, à luz da experiência e do
património conceptual da ONU.
A invasão japonesa durante a segunda guerra mundial, a guerra civil de 1975
e os vinte e quatro anos de ocupação militar indonésia são factos históricos que
permitem pensar que a guerra marcou indelevelmente várias gerações de timorenses
sedimentando visões conflitualistas de si e da regulação dos conflitos, disseminando
práticas culturais e comportamentais de agressividade e (re)criando uma identidade
belicista dos povos da parte oriental da ilha. A esta permanência é necessário contrapor e trabalhar sobre as competências locais para a paz que existem e que estiveram relegadas para as margens da história durante tanto tempo mas que alimentaram os profundos desejos de chegar à paz. Agora que o tempo é da construção de
uma paz duradoura, preciso de ferramentas teóricas para compreender e discutir, o
que na identidade, na experiência, na existência destas comunidades, são afinal as
suas ‘zonas de paz’, o seu acervo de habilidades e dos instrumentos que conhecem e
usam para apaziguar e pacificar as suas vidas pessoais e colectivas. Numa sociedade
profundamente traumatizada como é a de Timor Leste é preciso trazer para a discursividade epistemológica a centralidade da paz como forma de regeneração social e a
desconstrução da naturalização da violência.
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Por outro lado, foram as múltiplas visões coloniais (portuguesa, australiana e
indonésia) sobre Timor Leste que legitimaram o uso da força militar para ocupar e se
apropriar aquele território, incluindo as relações sociais e identitárias ali presentes.
Esta extraordinária violência estrutural e estruturante de um determinado conceito
de mundo e das relações entre países e nações, a menoridade a que têm sido remetidos os Povos a quem não é reconhecida a capacidade de se determinarem e de
decidir sobre si e sobre os seus destinos, justifica a procura de instrumentos analíticos que possam clarificar alguns dos pressupostos que procuram explicar a profunda
interacção entre o colonialismo e a guerra.
A presença quotidiana da violência na vida das mulheres, antes durante e
depois da guerra, é uma constante, provavelmente, de todas as culturas. As sociedades humanas, nos vários continentes e regiões do mundo têm manifestado comportamentos e sistemas societais profundamente sexistas, discriminando e excluindo
ampla e normalmente, as mulheres. A guerra é também um acontecimento de uma
extraordinária violência cultural porque cria uma retórica legitimatória, comportamentos e inter-acções que aprofundam severa e tragicamente, o ciclo de violência
cometido contra as mulheres. Só uma abordagem teórica que permita pensar a paz
como um processo dinâmico em que as suas diversas dimensões se alimentem
mutuamente e alimentem constantes possibilidades de ultrapassagem do status quo
da guerra e da naturalização da violência, poderá abrir caminhos de compreensão
sobre o que pode existir de contra-hegemonia ou alternativa e buscar mais fundo,
nas culturas e nas práticas locais, as suas potencialidades próprias para uma paz que
seja muito mais do que ausência da violência directa e estrutural.
Por último, tenho razões fortes para pensar estar em presença de um lugar do
mundo no qual a separação lógica entre as coisas materiais como a governação, a
redistribuição da riqueza ou a reconstrução post-bélica, se liga, de uma forma primordial, com as esferas do sagrado, do convívio e do respeito pelos antepassados e
pela missão e responsabilidades que deixaram para as gerações vindouras. Por outro
lado, romper com o ciclo da violência pressupõe um esforço da reconstrução da
memória dos factos traumatizantes para em seguida prosseguir as tarefas do perdão
e da reconciliação. Esta dimensão, simultaneamente intra-subjectiva e social, requer
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compreender outras competências para a paz que não são meramente técnicas, intelectuais e afectivas e podem ser comandadas por sistemas de crença religiosa que
lhes dão o sentido utópico de que necessitam para se realizarem como contra-cultura
e alternativa duradoura à guerra e à violência.
Assim, e porque existem muitas evidências de que a paz não se esgota na
regulação do equilíbrio das relações internacionais, nem de longe nem de perto, nas
avaliações sobre o equilíbrio de forças militares e a sua capacidade de resposta em
tempo de crise, no cumprimento de normas nacionais e internacionais radicadas
numa moral comum, a que podemos chamar Direitos Humanos, ou na inclusão de
mais mulheres nos processos de prevenção e resolução de conflitos, à escala nacional ou internacional, torna-se necessário analisar outras racionalidades e outras
experiências.
São três as constelações conceptuais que interessa agora estudar, a saber, a
inversão epistemológica e da paz imperfeita, o triângulo multidimensional da paz e
os conceitos de satyagraha e ahimsa.

2.1- A inversão epistemológica das pazes imperfeitas
A inversão epistemológica e o conceito de paz imperfeita, que propõem Francisco Munõz e Vicent Guzmán, são, para este trabalho, muito interessantes uma vez
que permitem continuar esta reflexão a partir de uma ideia central: é a paz que define a violência, e não o contrário.
As possibilidades teóricas que se abrem diante desta ferramenta analítica são
muito relevantes. Guzmán afirma que todas as pessoas são, originariamente, mais
aptas e mais competentes para a paz do que para a violência e isso é a condição que
possibilita as relações sociais humanas. A própria fenomenologia comunicativa permite-nos pensar que não precisamos de dizer que estamos a fazer alguma coisa em
paz porque
resultaria redundante, (...) a não ser que tenhamos motivos para suspeitar que
alguma coisa nos é forçada, ou seja, é mais ‘natural’ agir em paz do que o contrário. (Guzmán, 2001: 71 e 73).
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O seu argumento fundamenta-se nesta aptidão originária que se revela muito
mais fecunda e propiciadora de criação de conhecimentos sobre a paz, promovendo
através delas, imaginações epistemológicas e sociológicas mais pacíficas.
Munõz chama à atenção para as consequências do que chama a secularização

do pecado original (Muñoz, 2001: 23), radicada na ideia pessimista acerca do ser
humano, condenado a ser violento pela sua própria biologia

22

. Esta pré-

determinação bio-social trouxe para os estudos para a paz uma concepção que se
tem mantido dominante que define pela negativa, pela ausência, pelo silêncio, as
regulações e as manifestações pacíficas existentes. Ao contrário, a ‘inversão epistemológica’, associada a uma categoria analítica que se estudará mais à frente, a paz

imperfeita, propõe-se ver e resgatar para a produção teórica, todas as possibilidades
constitutivas contidas na paz, nas suas realizações e manifestações. Reconhecer e
analisar os comportamentos, as regulações pacíficas dos conflitos, as suas diferentes
formas de aparecer e de se processar, é uma tarefa a que se lança esta perspectiva
crítica de estudos para paz. Neste mesmo sentido, pode-se dizer que a própria guerra pode ser concebida como horizonte, desejo último de paz e é esta centralidade da
paz que faz com que se possa imaginar e trabalhar para a alcançar (Ibidem, 26).
Este campo de análise funda não só uma outra perspectiva, mas uma perspectiva mais optimista das possibilidades da construção da paz, rompendo com o
senso comum com uma forte componente essencialista de que a violência é o meio
mais originário de resolução de conflitos entre as pessoas humanas. No entanto, as
evidências empíricas demonstram a crueldade de que é capaz o ser humano e a violência que dissemina, seja ela física, espiritual e psicológica. Neste sentido, esta centralidade da paz, que atira para as margens da epistemologia crítica a violência, não
a elimina do seu campo de reflexão, nem se recusa a conhecê-la. É por isso que a
realização das nossas ‘competências’ para a paz, supõe uma consciência crítica das

22

Esta ideia de que só sobrevivem os mais fortes, veiculada pelas teorias evolucionistas, nascidas do iluminismo,
foram impondo às ciências sociais em geral, e à polemologia em particular, este conceito essencialista do qual o
ser humano não se pode libertar: a evolução, ou seja, a obtenção da perfeição só se consegue à custa da vida do
‘outro’ e isto foi inscrito nos genes humanos, ao longo de milhões de anos de um processo de refinamento sóciogenético.
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nossas actuações e um elevado padrão ético na avaliação dos desvios que podemos
cometer.
No rescaldo do imenso trauma que foram as duas grandes guerras, os estudos para a paz trouxeram para as ciências sociais um inúmero conjunto de problemas suscitados pelos acontecimentos. Começa a fazer sentido perguntar-se e querer
saber mais sobre que condições a democracia, o desenvolvimento, a participação ou
a exclusão permitem criar horizontes de mais relações pacíficas. Esta ampliação da
agenda científica foi acompanhada de uma inovação de carácter metodológico, uma
vez que os estudos para a paz tiveram, desde cedo, a vocação de conhecer para
conceber o ‘remédio’. A inovação consistiu em conhecer os problemas originados
pela violência e pela guerra, e criar aplicações concretas e com significado social, ou
seja, o reconhecimento e o reforço de todas as possibilidades de regular e transformar pacificamente os conflitos que muitas vezes nos opõem é a finalidade desta disciplina. Neste sentido, e como bem alerta Muñoz, os estudos para a paz contribuíram
para o declínio da presunção científica moderna da equivalência entre a sua objectividade e a sua neutralidade (Ibidem) e para aumentar a inter-acção entre as disciplinas. A multi e inter-disciplinaridade dos estudos para a paz são próprias a uma ciência que, se vê a si mesma, com a capacidade interior de influenciar e intencionalizar
as relações sociais no sentido de determinados valores. A aplicabilidade da acumulação de conhecimentos desta nova disciplina orienta-se por valores que são sempre a
procura de mais e novos locus de paz, sejam eles conceptuais, fenomenológicos,
existenciais, cognitivos ou emotivos, que nos conduzem para o bem-estar, o prazer
como indivíduas/os e como colectivos.
A paz, é assim, um meta-conceito como se pode constatar nas palavras de
Francisco Muñoz:
A paz participa do real, porém ela própria se sobrepõe ao real; participa do sujeito
mas determina o sujeito e é este que a aplica e desfruta dela. Está reflectida na linguagem e
é constituída pela linguagem. É uma instituição cultural mas são as culturas que a instituem
e a destituem (Ibidem, 32).
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A inversão epistemológica determina então a centralidade da paz, e não da
violência, como característica e meta-conceito interpretador das relações humanas e
dos conteúdos existenciais e mentais das quais elas são portadoras. Este exercício
encontra, no entanto, o seu pleno sentido na categoria analítica de paz imperfeita.
Esta categoria conduz-nos a duas ideias centrais. Por uma lado, à multiplicidade e
variedade dos momentos e das realidades pacíficas presentes no mundo e na vida
das pessoas humanas. Por outro, ao seu carácter processual, isto é, à infinita possibilidade de se tornar mais perfeita a cada gesto, a cada emoção, a cada ideia, a cada
projecto de paz.
A riqueza epistemológica e valorativa da paz imperfeita é a sua capacidade
para realçar, identificar, organizar e relacionar, não só as experiências plenas e explícitas de regulação pacífica dos conflitos, mas também de as procurar e de conseguir
‘vê-las’ onde elas subjazem, escondidas ou em latência. A possibilidade de pressentir
e de trabalhar teoricamente com os indícios, com os sinais do que pode estar sigilo-

samente guardados numa infinidade de pequenos acontecimentos (Ibidem, 38) permite qualificar um máximo de processos pacíficos como acervo de experiências e de
conhecimentos a que não podemos renunciar. A paz imperfeita opera de forma a
aumentar as possibilidades de conhecer, reconhecer e entertecer, numa complexidade crescente, os diversos objectos e sujeitos da paz. A paz imperfeita procura, na
infinitude das experiências humanas, todas aquelas que se conduziram pela vontade
do bem comum e da satisfação e estabilização de expectativas positivas da comunidade (e de todas/os as/os suas/seus indivíduas/os). Porém, esta indagação que faz a

paz imperfeita não é para construir um inventário ou uma lista, mas sim estabelecer
relações, e com estas produzir mais campos de realização e de imaginação da paz.
Ainda que muitos destes objectos-sujeitos tenham estado à margem, não chegando
mesmo a ser considerados objectos-sujeitos de conhecimento

23

do discurso científi-

co, eles são finamente trazidos para o palco de uma nova epistemologia da paz.

23

Por não reunirem todas as condições que a ciência moderna exige para a qualificação de um objecto e sujeito
de conhecimento, nomeadamente a separação inequívoca entre ambos, a sua independência do contexto e a
dicotomia que estabelece a relação entre os termos.
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Deste modo, não são só reconhecidas novas instâncias de produção de prazer, de bondade, de satisfação de necessidades a que associamos a paz, mas também novas escalas e níveis. Se esta indagação pela paz se fizer em toda a amplitude
da experiência humana, ela remete-nos para escalas subjectivas e inter-subjectivas e
para escalas societais e trans-societais. O tempo da paz tanto pode significar o tempo psicológico e irredutível da existência biográfica, como o tempo sócio-institucional.
Cada nível e cada escala pode ‘aprender’ com o outro ou a outra, ou seja, a paz

imperfeita e a sua imaginação epistemológica e existencial leva-nos até ao máximo
de interacções possíveis com mútuo enriquecimento. Pode-se pensar em fazer apropriações em vários sentidos, como por exemplo adoptar os comportamentos de carinho e de cuidado experimentados pela cultura maternal nas relações internacionais e
produzir, assim, novas e inovadoras relações entre Povos e suas agregações políticas.
A proposta teórica da paz imperfeita efectivamente é
realizar uma transformação positiva, propositiva – de mudança até – da regulação
dos conflitos, ontológica, axiológica e epistemologicamente (Ibidem, 43).

Neste sentido, a ferramenta teórica que aqui se estuda permite pensar práticas prenhes de sentidos múltiplos, capazes de conformar novos horizontes de esperança, de acção, de relação, de prática, de reflexão em favor da paz, porque não só
conhece, como mobiliza todas as realidades que contenham elementos cambiantes,
matizes de paz. É o seu carácter dinâmico que permite identificar a sua imperfeição,
não como incapacidade, mas sim como possibilidade, abertura, novidade. A imperfei-

ção desta paz gera conflitos transformáveis positivamente, uma vez que esta busca,
se alimenta de todos os sinais e de todos os ‘retalhos’ de experiência e conhecimento
que podem conduzir até ela. Mobilizadora, combate o conformismo porque capacita
para duas coisas fundamentais: primeiro, conduz até à compreensão de que a imper-

feição é apenas um estádio de um processo, não se trata de um resultado ao qual
nada se tira e nada se pode acrescentar; segundo, nesta imperfeição, realizam-se
partes de todas as utopias da paz. Se a utopia remete para uma realidade inatingí-
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vel, o conceito de paz imperfeita possibilita sempre a realização e a concretização de
uma parte dessa utopia. Uma vez que não procura a totalidade, movendo-se entre as
partes, entre o que já se viu e se sabe e as novidades trazidas pelo processo, reinventa, a cada momento e a cada passo, as utopias da paz. Num mundo globalizado,
no qual as fronteiras (nacionais, disciplinares ou simbólicas) rígidas e convencionais
não fazem sentido e precisam de ser reconceptualizadas, e, quem sabe modificadas
ou eliminadas, a paz imperfeita aponta para a possibilidade de uma
macro-ética planetária como procedimento compatível com a multiplicidade de vozes
com que a ética e a racionalidade são expressas (Guzmán, 2001: 89).

A paz deixa de ser um horizonte abstracto e inalcançável para se tornar uma
mutliplicidade de terrenos que conduzem a horizontes plurais e realizáveis, nas várias
escalas e nas variadas linguagens e expressões.
Por último, importa realçar o carácter plural deste conceito. Estabelecendo
laços e reforçando ligações virtuosas, de forma inacabada é certo, mas aberta a
todas as possibilidades das quais nós e os nossos conhecimentos queiramos fazer
parte, realiza muitas e diversas pazes. É neste sentido que Muñoz e Guzmán pensam
ser mais adequado falar então de pazes imperfeitas (Muñoz, 2001: 39; Guzmán,
2001: 91), uma vez que os referenciais se multiplicam e com eles os seus horizontes.
Estamos diante de uma concepção hetero-utópica da paz, ou seja, a recusa de qualquer conceito totalitário de utopia e de paz, que interprete e explique todos os conflitos e todas as contradições mais todas as formas de os transformar positivamente
para todos os seres humanos, na sua interdependência com as demais criaturas.
Estas pazes imperfeitas são uma proposta teórica e analítica que se compromete com a reconstrução normativa (Guzmán, 2001) da ciência e uma tentativa de
resgate de todas as coisas que estão entre paz e violência, reconhecendo as imper-

feições e os seus potenciais de mudança. Superando a obsessão moderna e positivista pelas dicotomias, entre a paz perfeita (talvez inatingível em toda a sua glória) e a
violência perfeita, dá existência a um sem número de possibilidades (cognitivas,
comunicativas, emocionais e sociais) e de realidades, que são a maioria, e que nos
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permitem pensar novos sensos comuns pacíficos e com eles reconstruir todos os

locus de paz que cada cultura tem.

2.2- Os triângulos multidimensionais da paz
Os finais dos anos cinquenta e os anos sessenta trouxeram para os estudos
sobre e paz novos problemas e novas ideias, como se disse acima. Uma dessas
‘novas’ preocupações é a de que a violência atravessa, pela sua presença ou ausência, uma multitude de relações societais, que estão muito para além dos conflitos
violentos e que, no limite, produzem aquilo a que chamamos a guerra. Nestas relações societais estão incluídas as manifestações directas da violência, como também
as cargas simbólicas e identitárias que lhes estão associadas.
A título de exemplo, no caso das guerras coloniais

24

, cada uma das partes era

definida como ‘terrorista’ no campo do adversário. Nesta adjectivação sobrepunhamse duas visões de legitimidade, dois modos de a expressar e, sobretudo, duas maneiras antinómicas de denominar o mesmo facto: a expressão do direito de soberania
sobre um território e a existência de uma mátria etno-cultural que lhe corresponde e
que se pretende ser condição de possibilidade e de definição de um estado-nação. A
par desta luta decorre um duplo processo de legitimação do uso da violência. A
importância deste exemplo é a desocultação que permite expressar a ideia de que as
narrativas são, por si só, parte constitutiva da uma violência cultural presente em
todas as sociedades. A linguagem e os comportamentos esperados e respeitados são
parte de uma totalidade que disciplina, promove, alimenta e faculta os instrumentos
de violência directa e estrutural que têm na guerra o seu potencial mais destruidor.
Esta violência cultural, às vezes tornada invisível, alimenta outras que se corporizam, por exemplo, nas estruturas sociais, económicas e políticas. As formas
organizativas dos estados, as suas agências de informação e espionagem; os seus
contratos visíveis e invisíveis de controlo de territórios e matérias-primas; o controlo
e uso das mobilidades humanas são, paralelamente aos seus discursos legitimatórios,
faces da mesma violência multidimensional (directa, estrutural e cultural) das socie-
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E na percepção simétrica dos povos colonizados, eram guerras de libertação nacional.
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dades contemporâneas. Ou seja, a violência, tal como a paz e como vimos atrás,
está profundamente disseminada e enraizada nas sociedades humanas.
Para Galtung é preciso abordar de forma crítica, dialéctica e construtivista

25

,

os meios de conhecer e de se comprometer com a paz. Definindo a paz como a
ausência/redução da violência de qualquer tipo e a não-violência como uma forma
criativa de transformação dos conflitos, ele estabelece então os objectivos dos estudos para a paz como sendo o trabalho para reduzir a violência por meios pacíficos e
estudar as condições para a construção/trabalho para a paz. Partindo do pressuposto
de que o mundo é mutável e as sociedades humanas não estão inexoravelmente
condenadas à violência, Galtung afirma que os estudos para a paz de carácter construtivista, além de promoverem uma epistemologia que está em condições de se
sujeitar aos valores, acrescenta ‘remédio’ e ‘terapias’ para os ‘males’ que as violências imprimem nas sociedades, abrindo portas à imaginação de um outro futuro.
(Galtung, 1996: 9-10).
Firmemente convencido que, no máximo, os factores biológicos podem explicar 10 a 20 % da violência expressa nos diversos tipos de relações sociais (Ibidem,
43), ele funda toda a sua abordagem multidimensional dos conceitos de paz e violência, na possibilidade de repolitização dos espaços micro e macro de concepção e
manifestação do binómio paz-violência, uma vez que estes, sendo construções fundamentalmente sociais, são, por isso, mutáveis.
A este respeito, J. Galtung trouxe para o debate teórico sobre a paz a noção
de triângulo para significar, por um lado, a inter-dependência das várias instâncias
analíticas, por outro, o dinamismo e finalmente, a ruptura com o pensamento dicotómico. Ele classifica este pensamento triangular, não como conhecimento a priori
mas sim como fonte de hipóteses a serem testadas (Ibidem, 17). Pode-se encontrar
este modelo de Johan Galtung a vários níveis da sua análise. Relativamente às epistemologias, ele define o triângulo a partir de três conceitos interdependentes e cujas
diferentes relações produzem modelos analíticos diferenciados.

25

Fazendo ajustar as teorias aos valores.
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dados
modelos empiricistas
diagnóstico

valores
modelos críticos
prognóstico

teorias
modelos construtivistas
terapia

A dados, valores e teorias, Galtung faz corresponder os modelos empiricistas,
críticos e construtivistas que exprimem o triângulo de carácter normativo e aplicado
dos estudos para a paz que ele preconiza. Ele defende também que cada um dos
cantos do triângulo indica uma metodologia de trabalho: diagnóstico-prognósticoterapia. Ele estabelece ainda relações entre os triângulos fazendo corresponder ao
diagnóstico uma abordagem baseada nos dados, ao prognóstico a análise com base
nas teorias e à terapia uma intervenção orientada pelos valores enformados pelas
teorias. (Ibidem, 24)
Assim entende-se melhor um outro triângulo

26

proposto por Galtung e o qual

interessa mais para este trabalho

paz positiva

paz cultural

que na formulação seguinte
26

paz estrutural

27

, ganha toda a sua densidade epistémica e ontológica:

E ao qual simetricamente se sobrepõe o triângulo violência directa-violência estrutural-violência cultural.
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A paz directa é um acontecimento; a paz estrutural é um processo com altos e baixos; a paz cultural é uma invariância, uma permanência que fica por longos períodos, dada a
lentidão com que se processam as transformações básicas duma cultura (Ibidem, 199).

Por outras palavras, a paz positiva (o contrário de violência directa) liberta; a
paz estrutural (o contrário de violência estrutural) emancipa; a paz cultural (o contrário da violência cultural) rompe paradigmas e promove novos sensos comuns.
A paz positiva directa é a ausência da violência directa sobre a/o indivídua/o
ou sobre um conjunto de indivíduos. Ela é um facto e um acto mensurável pela
ausência de agressão ou violência evitável que atinge de forma directa e reconhecível um ser, ou de forma mais ampla, a vida (Ibidem). Por outras palavras, a paz
positiva é a possibilidade de realização e satisfação de necessidades básicas e elementares, sem receio de ser morta/o, molestada/o ou impedida/o pelo uso da força.
A ausência de violência nas estruturas sociais, substituindo-se o sexismo pela
paridade, o colonialismo pela auto-determinação e independência, a injustiça pela
justiça, a alienação pela emancipação, a exclusão pela inclusão, configura a paz
estrutural. Temos portanto a possibilidade de atingir o desenvolvimento, a igualdade,
a paridade, a coexistência cultural e a sustentabilidade numa perspectiva de ecoequilíbrio. A paz é, então, a complexa associação da sobrevivência com o bem-estar,
a liberdade e a identidade, quer no espaço interno da pessoa, quer no espaço da
intersubjectividade, nas relações entre comunidades de pessoas, e comunidades de
comunidades (Galtung, 1996: 32-33 e 197). Estamos de novo perante um exercício
que tem como uma das suas consequências mais interessantes a ampliação da politização do campo teórico da paz. Muitos dos espaços que aparentemente estavam
fora do alcance da acção política das/os indivíduos sobre a coisa pública, ou seja, a
capacidade de mudar, no sentido do máximo bem comum e do interesse de
todas/os, aparecem assim penetrados pela possibilidade de se tornarem objecto de
emancipação. A abordagem conceptual de Galtung permite pois repensar a auto-

27

Paráfrase da minha autoria.
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determinação da subjectividade e da comunidade como possível, e, portanto, usá-la
em favor da paz directa positiva e da paz estrutural positiva.
O triângulo construtivista não fica completo sem aquilo a que J. Galtung chama a paz-violência cultural, ou seja, os sistemas legitimadores e naturalizadores da
paz-violência estrutural e directa. Tornar ‘natural’ e imutável o que é uma construção
social, é a função do terceiro canto deste triângulo: a religião, o direito, a ciência, a
escola, a linguagem, os mass media, a arte, a ideologia (Ibidem)

28

são os seus mais

destacados e complexos instrumentos. Uma vez que violência é tudo o que não permite o pleno desabrochamento, o bem-estar, a liberdade e a identidade das pessoas
enquanto subjectividades ou comunidades, a paz, por oposição, é a ausência absoluta e conjunta dos três tipos de violência: directa, estrutural e cultural.
A paz requer, por isso, uma epistemologia multifactorial e interdisciplinar e o
seu estudo tem como tarefa principal uma busca sem fim de uma cultura de paz
(Ibidem). Esta cultura da paz, capaz de deslegitimar as práticas de violência estrutural e directa e de romper com o senso comum da violência do ser humano, não surgirá de instituições criadas e geridas de cima para baixo e que tendem a impor uma
visão universalizante dos seus pressupostos e da sua agenda para a paz. A paz como
uma relação complexa e multi-vocal necessita do reconhecimento da pluralidade
conceptual, que cada experiência e cultura podem trazer para o seu estudo e prática
(Ibidem), para combater a apatia e o conformismo.
Capazes de agir sobre si mesmas, a subjectividade e a comunidade podem
desconstruir os círculos de impossibilidades, tomando consciência dos problemas,
conhecendo e agindo em simultâneo sobre vários níveis e escalas. A paz passa a

28

Não são apenas os actos de violência directa xenófoba, racista e sexista que interessam, mas também tudo
pode começar na forma como vemos e representamos o valor intrínseco das pessoas, independentemente da
sua aparência, da sua posição na comunidade, das suas escolhas ou até da sua história de oprimidas ou de
opressoras/es. A violência é a propaganda que nos faz acreditar que as guerras ocorrem apenas lá, onde as
pessoas são incapazes de se entender, porque jamais se conseguiram entender; onde os restos da barbárie
esperam a acção “civilizatória” da universalidade dos nossos direitos humanos, sem diálogo ou discussão; esta
violência está nas escolas e universidades onde a democracia se atropela em cada lição, na disposição e utilização do espaço, no sistema de classificação e qualificação dos conhecimentos válidos e interessantes; a violência
que ocorre sempre que o cientista não pondera que o seu conhecimento não está acima do tempo nem do
espaço e, por isso, precisa de amar o seu mundo para o poder conhecer antes de inventar um mundo só para
ele, que controla, omnipotente, no seu laboratório, retirando do poder de decidir sobre o bem ou o mal das coisas que faz, as/os demais.
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requerer a acção conjunta e articulada de actores institucionais transnacionais mais a
de actores sociais, socializados de muitas e variadas maneiras. Isto é fundamental
porque vai para além da acção dos estados e ONGs e trabalha no sentido de construir recursos e capacidades para a construção da paz entre a enorme variedade de actores
(…), da base até ao topo (Galtung, 2000: 253).

Um outro contributo importante que esta abordagem multidimensional da paz
trouxe para o debate é a consciência antecipatória de zonas-territórios-espaçostempos de paz. Ou seja, segundo Galtung, a paz não é uma totalidade que se explica
e se realiza, enquanto modo completo e pleno de sentido numa dicotomia fechada e
hierarquizada, mas um processo do tipo yin-yang no qual as contradições e as oposições não se anulam, antes geram novos estados de equilíbrio e novos desequilíbrios
nos pontos de mutação, sem que um prevaleça sobre o outro (Galtung, 1996: 1718). Conforme a paz ganha espaço na mente, na estrutura e na cultura, a violência
perde espaço; desta forma ondulante, assumindo os dilemas e as impurezas da dicotomia inicial, vão-se realizando as pazes, sem a necessidade de obter o triunfo final
de uma teoria geral e de uma acção total fechando a história. Há sempre mais e
melhores espaços-tempos para realizar as diferentes pazes, referidos a múltiplos sistemas de valores. Como ele próprio afirma, não há culturas intrinsecamente violentas
ou totalmente violentas mas sim aspectos delas que são violentos e é sobre esses
aspectos que devemos voltar a nossa atenção, reflexão e acção para deslegitimar as
suas instituições geradoras de todos os tipos de violência.

2.3- A satyagraha e a ahimsa
A paz e o conflito, muito embora tenham sido considerados por muitos como
uma dicotomia de opostos, podem ser entendidos como contínuos de soma positiva,
possuindo cada um dos termos um elevado potencial de transformação, bondade,
pessoal e social.
Apesar de a literatura teórica contemporânea não reflectir com profundidade,
nem com abundância, o pensamento, o conhecimento e a experiência de Mahatma
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Gandhi (Weber, 2001: 493), este legou uma herança conceptual e uma experiência
de elevada eficácia histórica e política, sistematizada numa extensa obra. De facto,
algumas das figuras de proa dos estudos para a paz como J. Galtung

29

, inspirados

por Gandhi, vieram a desenvolver alguns dos conceitos nucleares das suas abordagens teóricas. Para o que aqui nos interessa, é relevante trabalhar os conceitos de

satyagraha e de ahimsa de Gandhi. Os seus axiomas principais, mesmo sendo considerados, à luz dos estudos para a paz mais canónicos, um conhecimento subalterno
30

, ajudam a construir um ethos analítico pertinente para os passos subsequentes

deste estudo.
Em primeiro lugar, a satyagraha era considerada por Gandhi não apenas uma
forma de conduzir os conflitos mas também uma forma de vida. Na verdade, satya-

graha tem a sua raíz etimológica na palavra hindi satya, que quer dizer verdade e
que deriva de uma mais antiga sat, que quer dizer ser. No entanto, o significado que
lhe atribuído, por Gandhi é verdade-força e resistência não violenta (Gandhi, 1999:
50). Do ponto de vista epistemológico, a abordagem gandhiana não separa o objecto
e o sujeito; um e outro articulam-se para obter, na resolução dos conflitos e da violência, a eliminação da dicotomia de ganhador-perdedor. Por outro lado, Gandhi preconiza que os praticantes da satyagraha, devem praticar a purificação, como modo
de participar na resolução de qualquer conflito, libertando de raiva e ressentimento
todas as suas iniciativas pela paz. Outra das características é a amplitude conceptual
e existencial deste conceito, uma vez que contém elementos puramente subjectivos
e elementos de altíssima densidade societal. De facto, a ideia fundadora deste conceito é unir, no sentido ecuménico, ou seja, é preciso reunir, num diálogo responsável

31

e paciente, em vez de separar, mesmo o que se apresenta como diferente. Isto

é muito claro quando ele faz a apologia da total inclusão de pessoas de todas as cas29

J.Galtung aborda diversas vezes a filosofia de M. Gandhi na sua obra, mas está especialmente interessado nas
contribuições deste, no que se refere ao enriquecimento que o gandhianismo pode trazer ao seu conceito de
paz cultural. Ver a este propósito Galtung, 1996: 207 e ss.

30

Thomas Weber define o conhecimento de Gandhi como social philosophy, ou seja, não chega a constituir-se
enquanto ciência, mas como um sistema de pensamento (Weber, 2001:493).

31

Ao utilizar o conceito de diálogo responsável sigo Boaventura de Sousa Santos quanto ao seu entendimento da
necessidade de desenvolver uma hermenêutica diatópica que parte da ideia de que todas as culturas são
incompletas e, portanto, podem ser enriquecidas pelo diálogo e pelo confronto com outras culturas (Santos,
2002 b: 264).
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tas, mulheres e homens, pessoas com diferentes religiões, falando diversas línguas e
usando alfabetos diferentes, nos ashram

32

. Estas comunidades reúnem todos os

tipos de experiência para levar a cabo as acções e providenciar os ‘remédios’ necessários aos problemas da comunidade, às comunidades vizinhas e à comunidade
nacional (Gandhi, 1914; Gandhi, 1999: 53).
Destes dois conceitos fundadores derivam dois axiomas fundamentais, sendo
um deles, o da unidade entre meios e fins, e, outro, o da unidade da vida. (Galtung,
1996: 207). O primeiro axioma procura a deslegitimação cultural de qualquer acto de
violência em nome de uma finalidade por maior ou melhor que ela possa parecer.
Isto quer dizer que não se pode sacrificar o presente, nem as pessoas, nem a natureza, em nome do futuro. Este princípio axiomático é a assunção de que os actos e
os factos têm que se unir numa ética de cuidar, em vez de prejudicar. Qualquer acto
que não seja de total preservação do outro, incluindo todas as criaturas vivas, é
sempre uma violência. Nas palavras do próprio Mahatma,
violência é sempre que existe apego por um lado e desagrado por outro (Gandhi,
1999: 73).

Para Galtung, esta ideia de unidade ecuménica e activamente respeitadora da
diversidade e do outro conduz à doutrina da sincronicidade (Galtung, 1996), formando um continuum entre o pensamento, a linguagem e a acção.
O segundo axioma remete-nos para uma unidade vital em que não se procura
o mero equilíbrio ecológico entre todas as criaturas, mas uma harmonia que conduz
necessariamente à intensificação da vida para todas elas. Não existe o eu e o outro,
mas sim a satisfação mútua das necessidades de todas/os. De novo, Gandhi remetenos para uma proposta de proximidade, em vez de separação; de capacitação em
vez de classificação. Fundado nesta ética da vida, considerada sagrada, intocável e

32

Ashram são as comunidades, simultaneamente religiosas e sociais que Gandhi fundou quer na África do Sul,
quer na Índia e que ele pensava serem o modo de agregação afectiva e social mais apropriada para combater a
intolerância, a falta de verdade, a opressão e a violência.
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intangível, a satyagraha e os seus princípios de pensamento-linguagem-acção adquirem o seu máximo sentido.
Para a/o satyagrahi

33

não há inimigas/os, mas opositoras/es ou ‘aquelas/es

que procederam mal’, e não é pela punição ou coerção que se procurará a verdadeira resolução dos conflitos. Deste ponto de vista, a posição de Gandhi é radical no
que diz respeito à construção da paz: não é admissível qualquer acto de violência, de
punição ou de coerção (Gandhi, 1999: 55). Por outro lado, é necessário distinguir o
‘mal’ da/o ‘malfeitora/or’, e o que se deve procurar eliminar não é a/o antagonista,
mas o antagonismo. Por outras palavras, Gandhi sugere que a paz só se consegue
na medida em que qualquer reflexão-linguagem-acção se dirige às causas da perturbação ou destruição e não aos epifenómenos que a tornam perceptível e visível. A

satyagraha é uma forma de luta na qual só são admitidas a satya e a ahimsa e que é
sempre melhor e mais eficaz a longo prazo que uma resistência armada (Gandhi,
1946). Ele próprio afirma que:
A satyagraha é um tipo de luta na qual não há lugar para a derrota, nem para o
arrependimento. A pessoa torna-se cada vez mais forte através da luta; não sofre de exaustão e a cada passo ganha novas forças. Se a verdade estiver do nosso lado, a comunidade
Indiana, trabalhará ainda mais duramente e ganhará um nome ainda mais glorioso (Gandhi,
1914).

Para Gandhi, o conceito de ahimsa é absolutamente central neste contexto.

Ahimsa é uma palavra composta por outras duas: a que corresponde à negação e
himsa que quer dizer violência, ou seja, ahimsa é a não-violência. A não-violência
para Gandhi é vista como um novo nascimento das pessoas e das comunidades;
numa sociedade de não-violência as munições são o auto-sofrimento, pelo outro e o
auto-controlo (Gandhi, 1999: 77). Ele tinha perfeita noção do grau de exigência e da
radicalidade da sua proposta de não-violência, mas também vê nela muitas virtualidades sociais e políticas. De facto, estamos face a uma contra-cultura, uma vez que
os termos fundadores de uma cultura que permitem e legitimam a violência, são em
33

Aquela ou aquele que pratica o satyagraha.
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primeiro lugar transgredidos, para depois serem totalmente subvertidos pela ahimsa
e pela forma como ela deve ser encarada, não como uma penitência, mas como uma
alegria porque aproxima da verdade, ou seja, de deus. A não-violência não é apenas
uma regulação positiva e pacífica dos conflitos mas é, acima de tudo, a instauração
de um totalmente novo espaço-tempo cultural que tem como horizonte último a
aproximação a deus.
Outro dos princípios da satyagraha é o de que tudo o que for feito deve ser no
sentido de transformar uma/um inimiga/o numa/num amiga/o e nunca alimentar
qualquer rancor. Segundo Weber, a estratégia de Gandhi é a da não-polarização
(Weber, 2001: 494) dos conflitos que, em última análise, significa não ceder à tentação de criar uma/um outra/o malévola/o, diabolizada/o a/o qual se teme e da/o qual
nos temos de defender por qualquer meio; para a/o satyagrahi os problemas e as
suas soluções são o objectivo e não a derrota ou a eliminação do outro.
Esta radicalidade ética, filosófica e metodológica não perturba a hermenêutica
sociológica de Gandhi, uma vez que esta paz, radicada no compromisso da nãoviolência em sentido amplo e profundo, não conduz a qualquer conformismo psicosocial. Como a própria experiência da Índia comprova, liderada por ele no final da
primeira metade do século passado e que conduziu à independência daquela então
colónia britânica, o princípio da não-desistência do objectivo central mostra que todo
o processo é pensado para ser capacitador socialmente, ao mesmo tempo que é
entendido como uma possibilidade de auto-purificação e auto-conhecimento. Os conflitos, por mais complexos que sejam, se abordados, resolvidos e transformados
pelos princípios da satyagraha e da ahimsa são, ao mesmo tempo, pela forma dialéctica como ele concebe o processo, uma oportunidade de conhecimento e de purificação de todas as pessoas envolvidas (Galtung, 1992: 62) e um aumento da consciência social sobre o que tem que ser mudado. Neste sentido, toda a sofisticada construção gandhiana, que pensa e operacionaliza a tolerância, a negociação, a salvaguarda da honra, a honestidade e a verdade, vai muito mais longe do que a resolução imediata do conflito e a obtenção de uma paz cultural. Gandhi preconiza algo
que só pode ser entendido na sua ligação íntima à transcendência, ao desapego em
nome de uma entidade divina que é imanente a todas as criaturas, mais próxima do
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ser humano que as unhas dos dedos; Mahatma Gandhi funda todo o seu pensamento e acção na convicção de que a mais elevada moralidade é a prática do altruísmo.
Qualquer tentativa de secularizar este pensamento é tornar a satyagraha e a ahimsa
ininteligíveis. As enormes potencialidades da experiência e dos conhecimentos de
Gandhi residem, efectivamente, nesta intensa e densa articulação entre a materialidade e a imaterialidade.
Este paradigma de pensamento-acção que aqui se apresenta de forma bastante resumida, mas que procura resgatar para o debate que se procura levar a cabo
neste trabalho algumas das ideias centrais de Mahatama Gandhi, permite pensar a
paz e a não-violência como transcendências e como entidades ontológicas e campos
conceptuais de elevada potencialidade imaginativa. Através da satyagraha e da

ahimsa, com os seus princípios e metodologia de proximidade não adversarial (nas
diversas escalas de espaços-tempos), podemos estar em face de uma possibilidade
de pensar em inúmeras habitalidades da paz como radical não-violência, e reconduzila a um lugar central das relações de emancipação social. Gandhi alerta-nos claramente que a pessoa/sociedade violenta é também, mais tarde ou mais cedo, sujeita/o e vítima dessa violência. Nesse sentido, a não-violência importa a todas/os, porque só ela pode realmente libertar de todas as opressões e proporcionar a verdadeira paz.
A complexidade das constelações conceptuais tratadas neste capítulo não
propicia apenas um mapa cumulativo de diferentes abordagens ou teorias analíticas,
mas procura romper com uma certa forma de fazer ciência social. As três constelações privilegiam a pluralidade (não a fragmentação) de sentidos e sujeitos; a distância entre sujeito e objecto do conhecimento perde a sua hegemonia para denunciar o
carácter eminentemente articulado de quem pensa-fala-age; a imaginação epistemológica em detrimento de projectos teóricos totalizantes e universalizantes; a não
linearidade dos espaços e dos tempos da paz; a interdependência dos conceitos e
das práticas. Todas estas características promovem uma epistemologia fundada nas
possibilidades e numa normatividade plural e multicultural dos discursos e das práticas. Enfim, a complexidade apresentada neste capítulo procura introduzir no debate
esta noção central da existência sigilosa de formas, nunca acabadas, de fazer as
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pazes, complexas e inter-conectadas em diferentes escalas, e atravessadas por
múltiplas racionalidades disruptivas das cosmologias autoritárias e de insuperável
pessimismo. A radicalidade ecuménica e vivencial são possíveis e podem conduzirnos à contra-cultura da violência, fazendo emergir um novo paradigma civilizacional,
tal como foi anunciado por Gandhi.
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CAPÍTULO 3
Os contributos feministas e pós-coloniais
As mulheres, quer através dos movimentos sociais que formam ou inspiram,
quer através dos estudos e investigação feministas, trazem para a discussão teórica
sobre a paz, vários contributos que considero serem fundamentais para continuar
este percurso analítico. Não basta falar de paz e mulheres, como se esta fosse uma
relação simples e não problemática. Pelo contrário, a relação entre as mulheres e a
paz pressupõe um confronto cognitivo prévio com o poder que faz com que um, o
género masculino, exista contra o outro, o género feminino.
Neste sentido, os estudos feministas e os estudos pós-coloniais, fazem uma
crítica consistente à ciência moderna e às suas diferentes disciplinas, afirmando que
o sexismo e o etnocentrismo estão de tal forma naturalizados que se tornam em factos originários, aos quais a ciência não pode estar imune (Reardon, 1985; Mohanty,
1991; Harding 2000). Nesta linha, quer Reardon, Mohanty e Harding, entre outras
autoras e investigadoras, afirmam que também os estudos para a paz podem ser
sexistas e imperialistas, tal como os próprios movimentos pacifistas.
Qualquer abordagem essencialista distorce necessariamente o conhecimento,
a experiência e a comunicação; primeiro, porque toma como imutável e natural o
que é socialmente construído – por exemplo, as relações entre os sexos e as suas
funções sócio-simbólicas; em segundo lugar, porque tende a generalizar o que não
pode ser homogeneizado; por último porque define como ponto de referência um
centro auto-imaginado. Assim, como as mulheres (género feminino) foram definidas
como o outro pelos homens (género masculino), que se imaginam o centro que define as periferias, muitas mulheres do norte imaginaram-se e determinaram-se como
sendo o centro, remetendo para as periferias muitas outras mulheres. É neste sentido que o sistema de poder desigual se reproduz: de cada vez que as mulheres, o
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leste ou o sul são definidas/os como outro, é porque os homens e as mulheres ocidentais do norte se atribuem e têm o poder de se representar como centro
(Mohanty, 2001: 481).
Por estes motivos, em primeiro lugar é necessário exercitar uma hermenêutica

da suspeita consistente sobre a ciência moderna e a sua porosidade ao sexismo; em
segundo lugar, assumir as virtualidades epistemológicas que constituem os alertas
das feministas pós-coloniais

34

. Estas, repetidamente, chamam a atenção para este

carácter etnocêntrico da investigação e para a possibilidade de haver outras formas
de agregação e composição societal, de tipo patriarcal ou não, mas que não se formam, nem se manifestam, e muito menos funcionam da mesma maneira que as
identificadas no mundo ocidental

35

. Essa é uma particularidade que normalmente as

feministas do primeiro mundo não têm em conta nas suas análises, desqualificando,
muitas vezes, a interpretação das mulheres do terceiro mundo. A sua asserção é feita a partir do ponto de vista da experiência do ‘norte’, sendo portanto preciso descolonizar o ‘norte’, tão sexista quanto o sul, da sua tendência para universalizar as suas
experiências e percepções, tal como recomenda Vandana Shiva (Shiva, 1993: 345).
Criada e naturalizada a subalternidade do outro que é apenas uma margem,
como podemos lidar com ela sem a reforçar e até a reproduzir? Se o patriarcado
aparece como um sistema de poder planetário e cuja ancestralidade e pandemia lhe
permite ter o dom da ubiquidade, como contrariar e desconstruir o efeito de invisibilidade e imaterialidade das suas manifestações fenomenológicas e legitimações ontológicas? Sabemos que a subalternidade, as entidades subalternas existem mas poderão elas realmente falar no seio da ciência? Podemos falar e conhecer o sofrimento
ou a redenção das mulheres, provocados pela guerra ou pela paz, ou apenas nos
podemos referir a eles por analogia, mediando-os através dos ‘documentos’ e ‘artefactos’ que uma ciência monocultural e sexista nos ‘impõe’? Importa pois aos estudos
da paz acautelarem-se todos os dias quanto à possível incompletude (e quem sabe
imperial) dos seus conhecimentos. O discurso dominante nesta matéria é produzido
34

Por pós-colonial entende-se não apenas o período histórico-político que se segue à independência da potência
colonizadora, mas também o processo de reconstrução cognitiva e retórica da história e da identidade dos sujeitos-comunidades libertadas/os. A este propósito leia-se Meneses, 2003: 688.
35

Aqui entendido de herança judaico-cristã.
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por quem raramente teve a experiência da guerra e da acumulação de subalternidades; na maioria são homens brancos de matriz cultural judaico-cristã e que residem
ou foram educados nos países do centro. Não podendo, nem devendo, renunciar ao
conhecimento, esta comunidade científica tem que manter a vigilância necessária
sobre a possibilidade de práticas de objectivação do outro, ou seja, do sul, das

mulheres, dos outros documentos e modos de saber e falar sobre a paz e sobre a
guerra.

3.1- O patriarcado: uma guerra infinita contra as mulheres?
Um dos principais argumentos das feministas e que reconfigura epistemológica e metodologicamente o debate é o de que tudo o que se diz sobre as mulheres e
a paz, diz-se dentro de um sistema de dominação das mulheres pelos homens que é
o patriarcado. O patriarcado é um sistema ideológico e de práticas sociais, materiais
e imateriais, que atribui e naturaliza a superioridade do sexo masculino (na sua figura simbólica do pai) sobre o sexo feminino. Considerado uma construção social, o
patriarcado funda e alimenta relações de género que determinam os papéis sociais e
simbólicos atribuídos ao feminino e ao masculino, opondo-os em dicotomias subalternizadoras do género feminino. Assumindo diversas formas, e utilizando variados
instrumentos de opressão, o patriarcado é, portanto, um sistema de relações de
poder, desiguais e hierárquicas, baseadas no controlo do masculino sobre o feminino
36

. Este conceito está extensamente documentado na literatura feminista, da qual

destaco as noções desenvolvidas por Betty Reardon, Francoise d’Eaubonne e Elisabeth Badinter (Reardon, 1985: 37; Badinter, [s.d.]: 193; Eaubonne, 1977: 228).
Para além de criar um sistema discriminatório, que remete para a esfera do
privado o género feminino e para a esfera pública o género masculino, cria mútuas

36

Nem sempre o sexo biológico predomina ou coincide com a construção social e é por isso que se fala de relações de género. As palavras de Simone de Beauvoir expressam bem o carácter eminentemente social deste
mecanismo e dispositivo social que o patriarcado criou para manter o poder de Um sobre o Outro. Se a função
da fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusarmos também a explicá-la pelo eterno feminino e se, no
entanto admitimos ainda que provisoriamente, que há mulheres na Terra, temos de formular a pergunta: que é
uma mulher? (...) A biologia não basta para fornecer uma resposta à pergunta que nos preocupa: porque é que
a mulher é o Outro? Trata-se de saber como a natureza foi nela revista através da história; trata-se de saber o
que a humanidade fez da fêmea humana (Beauvoir, 1975: 11; 67).
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exclusões com consequências para o conhecimento sobre a paz e as funções que as
mulheres desempenham na sua construção. Naturalizando profundamente a inferioridade das mulheres, através de um substantivo feminino aprisionado entre os muros
apertados de um papel social subalterno, o patriarcado conta com as mulheres para
se reproduzir e reproduzir todas as suas violências. Nas palavras de Maria de Lourdes
Pintasilgo, o sexismo é uma emanação do patriarcado que
não respeita a igualdade de dignidade entre as pessoas [e] não se institucionaliza
sem conceder ao sexo discriminado um certo número de pseudo privilégios tendentes a
camuflar a injustiça (Pintasilgo, 1981: 22).

É neste sentido que colocar o patriarcado no centro desta discussão nos pode
conduzir a uma perspectiva realmente crítica do debate sobre a paz e a violênciaguerra e o lugar que as pessoas e as relações de género têm no seu seio.
Considerado o ‘pai’ de todas as opressões, as feministas defendem que lutar
contra o sexismo que o patriarcado impõe a todas e a todos, é lutar pela liberdade
de todas e todos as/os oprimidas/os (Reardon, 1985: 22) e, em consequência pela
paz, entendida como a maximização da justiça individual e colectiva, num ambiente
saudável e capaz de alimentar a vida e a harmonia entre todas as criaturas. A paz é
também, deste ponto de vista, a construção de uma cultura de não-violência e a deslegitimação social e política das práticas e das instituições que a promovem, perpetram e perpetuam.
O lugar de subalternidade social, política e ontológica a que as sociedades
patriarcais têm remetido as mulheres

37

, nunca lhes permitiu ouvi-las de facto, fora

deste sistema de dominação, o que condiciona desde logo a pretensa autenticidade
38

de qualquer narrativa sobre o feminino, as suas mundividências e, em consequên-

cia, também sobre a paz. O patriarcado antecede a guerra
37

39

, e não o contrário, e

Mais precisamente o género feminino

38

No sentido de não enviesada, distorcida, perturbada pelo sistema de poder que, necessariamente, a condiciona.

39

A este respeito, sigo a definição de Betty Reardon que estabelece que War [is] a legally sanctioned, institutionally organized armed force, applied by authority to maintain social control, pursue public objectives, protect vital
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isto constitui-se como que num aprisionamento ao qual é impossível escapar sem
uma hermenêutica profundamente crítica e desconstrutora dos postulados sexistas
que habitam os nossos sistemas de pensamento, os nossos conhecimentos e suas
ferramentas.
Os estudos feministas e pós-coloniais vieram mostrar, com bastante coragem
e clareza, os enviesamentos que todas as teorias sobre a paz produzem, quando não
colocam na sua agenda uma crítica radical sobre a construção do sujeito/objecto do
conhecimento, sobre as formas de o comunicar e a sua importância para os estudos
para a paz. As suas contribuições ajudam ainda a compreender que todas as mulheres são sujeitas/os e objectas/os de múltiplos ‘colonialismos’

40

(Shiva, 1995; Har-

ding, 2000), na medida em que é sobre a naturalizada subalternidade do feminino
(mais aguda em alguns aspectos do que noutros e também segundo os espaços e
tempos onde se manifesta) que se tem vindo também a construir a narrativa da
investigação para a paz. Esta consciência que a narrativa histórica, social e política
feminina está sujeita e é condicionada por múltiplos sistemas de poder, que se
sobrepõem e que são manifestações diferenciadas do atávico poder do ‘pai’, trazem
para a minha análise algumas preocupações radicais. Aqui interessa-me menos resgatar o que já sabemos sobre as mulheres e a paz, do que procurar analisar os condicionamentos em que esta acção e este conhecimento se produzem e as potencialidades teóricas a que conduzem.
As mulheres são o grupo humano que a mais doutrinas e regras de desigualdade e de discriminação tem estado sujeito (Reardon, 2002:189), quer ao longo da

interests and resolve conflicts [and] is grounded in the assumption that coercive force is the ultimate and the
most effective mechanism for obtaining and maintaining these desired conditions (Reardon, 1985: 13).
40

Interessa a este trabalho inter-relacionar duas abordagens para definir de forma útil colonialismo no contexto
em que o pretendo utilizar. Aníbal Quijano diz que o colonialismo é a ideia de classificar a população do planeta
segundo ‘raças’, criando assim um padrão de poder que impregna todas e cada uma das áreas de existência
social e constituem a mais profunda e eficaz forma de dominação social, material e intersubjectiva. Esta ideia de
classificação universal é segundo Quijano, a mais profunda e perdurável forma de dominação colonial (Quijano,
2003).
Maria de Lourdes Pintasilgo diz que se pode substituir sexismo por ‘racismo’ e sexo por ‘raça’ (Pintasilgo, 1981,
22), revelando-se assim melhor a amplitude do sistema de segregação, de desqualificação e de menorização
ontológica que esta intersecção implica. Com base nestes contributos, usarei o conceito ‘colonialismo’ como todos
os sistemas de poder e de dominação social, material e intersubjectiva com base numa classificação desqualificadora e hierarquizadora.
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história

41

, quer à escala do planeta. Esta sujeição pancultural e de condição de ser o

outro, tem-se constituído como determinante na construção das subjectividades e
das relações inter-subjectivas e societais. Esta condição social permanente

42

permi-

tiu a exclusão sistemática das mulheres e do seu papel das iniciativas de prevenção e
de redução da violência nos assuntos públicos. Aliás, as mulheres até há pouco tempo atrás, só pelo facto de terem nascido ou se terem tornado mulheres, não podiam

41

As mitologias da bacia do mediterrâneo podem ajudar-nos a perceber como têm sido dolorosas as relações
entre mulheres e homens e como se legitimaram as múltiplas inferioridades do género feminino. A título de
exemplo, na tragédia de Esquilo, Clitemnestra mata o seu esposo e acaba assassinada pelo seu filho Orestes que
é defendido por Apolo, novo deus do sol, no tribunal de Atena. Nem o coro das Euménides consegue impor os
antigos valores e o assassínio da Mãe sai legitimado. A deusa Isthar transforma-se numa divindade masculina,
Asthar na antiga Babilónia e Assíria; Atena nasce da cabeça de Zeus, depois deste ter engolido Prudência grávida; Ísis submete-se a Orisis como uma boa esposa e Eva é culpada pela tragédia do sofrimento humano.
Porém, quem vai sistematizar a desigualdade dos sexos é Aristóteles, fundamentando-a filosófica e
metafisicamente. A mulher não é somente desigual, mas sim inferior; ela é o princípio corruptível da matéria que
o homem in-forma. Sem prescindir da matéria, Aristóteles, no entanto responsabiliza a mulher pelo nascimento
de monstros e de crianças do sexo feminino, como se estas fossem existências lapsas. Em Roma as mulheres não
eram «sujeito de direito» e a sua vida pertencia sucessivamente ao pai, ao marido e ao sogro.
Os Padres da Igreja, Tertuliano por exemplo, não hesitava em afirmar que a mulher é a porta do diabo
e Stº Agostinho reforça esta ideia no séc. IV dizendo que é de ordem natural, entre os humanos que as mulheres
sejam submetidas aos homens e os filhos aos pais. Porque é uma questão de justiça que a razão mais fraca seja
submetida à mais forte. Dez séculos mais tarde, S. Tomás d’Aquino confirma, apesar do seu desinteresse em
geral pelas mulheres, a desigualdade natural entre os dois sexos afirmando que a inteligência deve ser controladora da sensibilidade para a dominar e mantê-la nos limites da moral e fins cristãos. No lugar da sensibilidade
coloca, como já tinha feito Agostinho, a mulher, reservando ao homem o lugar da inteligência.
No princípio do século XIV a lei ‘sálica’ impede a mulher de suceder nos feudos. A Universidade de Paris
intenta contra as mulheres médicas e impede-as de obter diplomas. Catarina de Medicis será a última mulher,
durante muitos séculos, a ter um papel autónomo na política. Do século XVI ao XVIII a autoridade marital sobrepõe-se e desenvolve-se sob os auspícios da tríade Rei-Deus-Pai. No princípio do séc. XIX, o Código Napoleónico,
inspirado no direito romano, cerra fileiras contra qualquer tentativa de liberalização e destruía qualquer ilusão
nascida com a revolução francesa.
Freud, no século XX, afirma que a mulher adulta é aquela que deseja a maternidade por ‘sublime’ sublimação do sentimento de falha e castração ao descobrir que, ao contrário do seu companheiro, não possui um
pénis. A mulher continua um ser lapso, imperfeito, determinado pelo homem, ignorante, desigual e inferior. O
fascismo de Hitler coisifica a mulher considerando-a, de novo, o húmus material onde o macho irá fazer nidar os
ovos da pura raça ariana.
Com os alvores do liberalismo, os direitos cívicos vêm primeiro. Na Inglaterra, o direito ao voto (a partir
dos trinta anos) é concedido às mulheres em 1918, na Alemanha em 1919, nos Estados Unidos da América em
1920, mas a paridade e o fim do patriarcado está longe de acontecer (Cunha, 1987).
42

Há um intenso debate a propósito de duas hipóteses analíticas acerca da existência ab eterno do patriarcado
como forma de constituição de todas as sociedades humanas ou da sua emergência a partir de certas condições
históricas. Simone de Beauvoir representa a tendência que defende o patriarcado desde sempre. Autoras como
Elisabeth Badinter, Benoîte Grout ou Francoise d’Eaubonne defendem a tese de que o patriarcado enquanto sistema dominante, emerge nas sociedades da bacia do Mediterrâneo nos alvores da agricultura com a charrua (há
cerca de cinco mil anos) preconizando o seu carácter eminentemente histórico e eurocêntrico. A literatura póscolonial, através da qual, autoras como Chandra Monhanty ou Gayatri Spivak, chama a atenção para a diversidade das relações de dominação a que as mulheres têm estado sujeitas, nem sempre estas configurando as relações patriarcais tal como são concebidas para o ocidente judaico-cristão.
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sequer chamar a atenção sobre a violência que sofriam em suas casas porque esta
atitude era e ainda é muitas vezes, sancionada negativamente pela família e pela
sociedade. Pelas mesmas razões, muitas mulheres hoje ainda experimentam todas
as violências “privadas” no mais absoluto e silencioso sigilo. Reconhecer, desocultar e
fazer emergir estas violências e qualificar os contributos das mulheres, os seus
conhecimentos e os seus métodos de resistência não-violenta é tentar um paradigma
contra-hegemónico e abalar seriamente os alicerces do sistema que as silencia.
O patriarcado, sendo um sistema de dualismos baseado na superioridade do
macho sobre a fêmea, de um sobre o outro, assenta necessariamente na competição, hierarquia, agressão, burocracia

43

, alienação e na negação das emoções que as

relações inter-subjectivas compreendem. Deste processo resulta a objectivação do

outro, por motivos de identidade sexual, classe ou raça; na impossibilidade de considerar aquela/aquele que é diferente, igual em dignidade, o patriarcado processa essa
diferença, tornando-a simultaneamente numa insuficiência e ao mesmo tempo numa
ameaça. O outro passa a ser o objecto da acção defensiva ou dominadora daquele
que o define enquanto ameaça, desconhecido e diferente. Na guerra e na violência
encontramos o mesmo dualismo necessário e central: agressores e vítimas, vencedores e perdedores, nós e o inimigo. (Reardon, 1985: 37). Esta necessidade de manter
uma lógica de oposição tem como consequência a criação da necessidade material e
simbólica de uma ideologia e de uma atitude de defesa face a um qualquer potencial
inimigo. É esta lógica oposicional que cria uma instituição armada, capaz de usar

legitimamente a força contra o outro

44

, sempre que este possa ser pensado ou

imaginado como uma potencial ameaça à integridade do ‘sujeito-pai’

45

. Este proces-

so de legitimação cultural e política necessita de um elemento cultural central: os
‘heróis românticos’, e profundamente chauvinistas, a que nos acostumaram todas as
narrativas épicas sobre a guerra. Eles servem para perpetuar e proteger a naturalização e a reprodução do autoritarismo, do uso da violência como modo privilegiado de
43

Entendida como um conjunto de procedimentos que permitem o controlo do outro.

44

Nas palavras de Simone de Beauvoir: No momento em que o homem se afirma como sujeito e liberdade, a
ideia de Outro concretiza-se. A partir desse dia a relação com o Outro é um drama: a existência do Outro é uma
ameaça, um perigo (Beauvoir, 1975: 177).

45

E das suas manifestações tal como o estado.
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regulação dos conflitos e da bonomia paternalista em que transformam a sua agressividade.
O primado dado pelo sexismo chauvinista à primordialidade da inferioridade
das mulheres relativamente aos homens, e a todo o sistema violento que lhe corresponde, tem um multitude de consequências que extravasam em muito o grupo
humano das mulheres. Isto representa um sistemático e enorme empobrecimento e
exclusão das mulheres em geral, mas também de todas as pessoas vulneráveis e
consideradas ‘inúteis’ a este universo de poder, como crianças, velhas/os, doentes,
pessoas diferentes, entre outras. É também por isso que os homens não confiam nos
homens, mas apenas em alguns homens: aqueles que são a imagem inequívoca de
uma certa masculinidade, epitomizada por exemplo nos heróis de guerra ou nos líderes paternais, intocáveis e inquestionáveis. A ligação entre sexismo-militarismoviolência e pobreza-exclusão-discriminação é suficientemente clara e auto-evidente
para me permitir afirmar, juntamente com outras autoras (Reardon, 2002:191; Rehn,
e Sirleaf, 2002:4), que só o desaparecimento do patriarcado pode constituir a esperança de um dia podermos inventar relações sociais justas para todas as pessoas, a
satisfação das necessidades básicas, uma atitude de tolerância, interesse e respeito
mútuo e a eliminação total da violência.
3.2- O mito da eficácia da violência
O condicionamento da mente humana à ideia de que a violência e a guerra
são necessárias para resolver os conflitos assenta, como se disse atrás, numa pretensa superioridade natural

46

de alguém sobre alguém, de um género sobre o outro.

É esta naturalização da superioridade de um ser humano sobre outro que produz a
ideia de ameaça permanente que tem que ser contida por meios repressores, se não,
violentos, sendo as armas, assim, instrumentos essenciais para mediar as relações
sociais, directa ou indirectamente. Este condicionamento produz um mito, o mito da
46

Que o patriarcado rapidamente transformou numa ligação privilegiada dos homens com o divino, procedendo à
sacralização de todas as relações societais contidas na construção de género. No caso da concepção judaicocristã, deus é macho, é homem; é o pai, é o filho e o espírito santo. As palavras de Agostinho não deixam dúvidas sobre esta fórmula sacralizada do poder do homem: No vocábulo “Deus”, eu entendia já o Pai que criou
todas as coisas; e pela palavra “Princípio” significava o “Filho”, o qual foi criado pelo Pai. (...) Eis a vossa Trindade, meu Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Eis o Criador de toda a criatura (Santo Agostinho, 1981: 359-360).
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eficácia da violência (Stephenson, 2002: 140) sobre todos os métodos não violentos,
para que se possa glorificar quem a usa em detrimento de outros modos de poder e
de regulação sócio-política. A ineficácia histórica da guerra-violência está inscrita nas
evidências empíricas, que todas/os temos, dos inúmeros conflitos bélicos que sempre
foram incapazes de resolver duradouramente os grandes problemas humanos.
Porém, este mito sobrevive dada a sua capacidade de se re-afirmar a partir das suas
próprias negações. Gera-se o que muitas e muitos chamam de espiral da violência,
uma vez que se pretende que a resolução definitiva do conflito só poderá ser conseguida se se utilizarem mais meios de força, de modo a obrigar, sem réplica, o outro a
obedecer ou a aceitar as condições impostas. Nesta lógica belicista, conflitualista,
adversarial, hierárquica, a paz só é possível através da eliminação total do outro.
Sabe-se que a guerra e a sua preparação
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, a produção de armamento e o

seu tráfico, o desenvolvimento da tecnologia militar e o aumento do conhecimento
sobre as formas letais ou destrutivas da acção humana tornam menos seguras todas
as sociedades. Os conhecimentos e as experiências sobre as condições de insegurança e o perigo que a guerra e todo o seu aparelho institucional, organizacional, político e económico implicam têm feito surgir muitas actividades e movimentos

48

a favor

da paz. Estas organizações e movimentos sociais têm mantido na agenda pública, a
discussão sobre a inutilidade e/ou ilegitimidade da guerra e as incontáveis e trágicas
consequências que esta produz. No entanto, este debate e este aumento de consciência social não produziu ainda os efeitos desejados: a redução de gastos militares
não é encarada como uma possibilidade real e concreta, nem o é a recondução dessa riqueza a favor do bem-estar da população mundial que poderia significar a
mudança do paradigma da guerra infinita
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para um paradigma de paz e segurança
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Que inclui o treino e a formação de grupos significativos de pessoas, na esmagadora maioria homens, para a
obediência sem restrições, a hierarquia inquestionável e a disciplina competitiva, próprias da instituição militar.
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Muitos destes movimentos são de mulheres, mas também existem muitos movimentos pacifistas constituídos
por mulheres e homens das mais variadas proveniências e origens.
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Estou a usar uma expressão que dá título a um livro que analisa as condições e as motivações das guerras
levadas a cabo no início do séc. XXI (Louçã; Costa, 2003: 15) e, que, penso exprime muito bem, o reacender do
espírito militarista chauvinista presente no início do 3º milénio, com a ascensão do neo-liberalismo e o protagonismo militar dos Estados Unidos da América.
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50

. Por outro lado, tem-se dado muito pouca importância política e visibilidade cultu-

ral a todas as alternativas existentes e às que podem ser imaginadas às armas.
Estamos pois perante uma recusa, aparentemente pancultural, de colocar em causa
o sistema que gera, a partir dos seus pressupostos e postulados, a diferenciação
desqualificante que produz, naturaliza e legitima a violência e a guerra.
É este um dos mais interessantes e importantes contributos das análises feministas sobre a guerra e a violência: o imperativo da desmistificação da centralidade
da cultura militar-bélica existente, como modo eficiente e justo de regular as relações humanas. É também neste sentido que considero muito pertinente a inversão
epistemológica que analisei no capítulo anterior uma vez que faz deslocar do centro
para as margens, a guerra-violência, esvaziando através desse movimento, o significado definitório da paz pela guerra.
3.3- A guerra e a violência são oportunidades desperdiçadas para a
emancipação para as mulheres
Não me interessa apenas a desconstrução analítica do sistema de poder
patriarcal que precede e determina o uso da guerra e protege os conhecimentos que
a alimentam. Procuro também atender à fenomenologia do que dizemos sobre nós,
sobre a guerra e a paz, imersas e imersos que estamos, em dinâmicas sócio-culturais
sexistas.
As mulheres nunca estiveram fora da história e portanto ausentes da guerra,
da violência e da brutalidade ou da paz e do apaziguamento das sociedades. Como
objectos de saque, alvos ou perpetradoras, como actrizes da reconstrução dos laços
sociais e da confiança e na preservação da vida, elas estão presentes nas diferentes
fases da guerra e da recuperação e cicatrização das feridas dos conflitos violentos.
Porém, sabe-se que as guerras e a violência atingem, de uma forma específica as
mulheres e que estas têm impactos muito profundos nas suas vidas quotidianas,
comportamentos, atitudes, até nos seus conhecimentos e percepções.
50

Aqui sigo a definição de Betty Reardon para segurança como sendo a expectativa de bem-estar que se encontra na protecção contra todo o tipo de dano, atendendo a todas as necessidades humanas, na experiência da
dignidade humana e no cumprimento dos direitos humanos num ambiente natural são e capaz de preservar a
vida (Reardon, 1993).
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A guerra geralmente obriga as mulheres a novas funções e aumenta as suas
responsabilidades na manutenção e sobrevivência da família (Butalia, 1999). Louise
Vincent chama a atenção para a reformatação dos papéis de género, provocada por
um conflito violento ou guerra, quer durante a sua ocorrência, quer na sua fase pósbélica. Porém, Vincent não deixa de precisar que, apesar da guerra ter a capacidade
de alterar profundamente e a longo prazo as relações e as funções sociais de género,
estas não são pré-determinadas por ela, uma vez que o sistema alimentador destas
relações de poder é anterior à guerra (Vincent, 2001: 4). Apesar de constituírem
uma experiência importante para futuros movimentos e iniciativas de emancipação,
este maior protagonismo nem sempre conduz a uma evolução positiva no estatuto
social e político das mulheres, como se verá adiante. Tem cabimento, então, pensar
sobre alguns desses impactos para ensaiar uma cartografia, ainda que limitada, de
algumas das alterações e, em consequência, das possibilidades e dos constrangimentos que são abertos às mulheres, pela guerra.
Para várias/os autoras e autores, as mudanças trazidas pela experiência limite
da guerra e dos conflitos violentos são sobretudo de ordem social e psico-social. Por
um lado, decorre do papel de género socialmente atribuído às mulheres, de serem as
provedoras da alimentação familiar e do cuidado das crianças, velhas/os e doentes.
Assim, as mulheres são as primeiras a sofrer da privação dos meios para providenciar o bem-estar e até, muitas vezes, a sobrevivência a estes membros da família.
Cabe a elas, numa situação hostil e perigosa, continuar a procurar alimentos, água
potável e a conseguir reunir as condições para os preparar e distribuir. Por outro
lado, a ruptura nas relações familiares reforça a vulnerabilidade emocional e afectiva
e também vulnerabilidade social. A família, fundada sob a autoridade e a protecção
do ‘pai’, deixa de estar constituída ‘normalmente’. É na ausência dos ‘homens-macho’
da casa que outros ‘homens-macho’ se permitem entrar, agredir e abusar das mulheres e reduzir a restante família, a um alvo ou troféu de guerra. Esta violência, exercida no interior da família e dirigida especialmente ao círculo existencial das mulheres,
diminui drasticamente a sua capacidade de controlo sobre a sua vida e de tomada de
decisão, como nos chamam a atenção os muitos estudos realizados, dos quais destaco os de Carlos Beristain (Beristain, 2003: 2). As mulheres são vítimas, como a popu-
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lação em geral, mas a elas é exigido, sem que conheçam as estratégias ou as possam influenciar, uma resposta contínua, corajosa e determinada, no seio da família e
da sociedade, devido à ausência dos homens e à desestruturação da ‘normalidade’
social.
Ao mesmo tempo, os efeitos dessa exigência de protagonismo traz consigo,
para muitas mulheres, consequências devastadoras que as atingem e as empurram
para uma situação de continuada e reforçada precarização. Para além da agressão
directa e quotidiana que a guerra representa para as mulheres, quer na esfera privada da família e das suas relações emocionais, quer na esfera pública e das suas
novas responsabilidades e tarefas, as mulheres sofrem um outro tipo de violência, de
carácter identitário e simbólico, que, de uma outra forma, sublinha muitos dos
mecanismos existentes de discriminação e exclusão. Após o conflito bélico, as mulheres, que foram combatentes, as que foram violadas ou escravas sexuais, as que tiveram filhas e filhos do inimigo e as que ficaram viúvas, são dificilmente reconhecidas e
inseridas na sociedade que emerge. As categorias válidas para o quadro patriarcal
dominante são as de virgem, esposa, filha e mãe (Vincent, 2001: 6; Dowler, 2002:
161); estas outras condições sociais, decorrentes da guerra, fazem as mulheres
encararem outros ostracismos e um acesso diminuído aos recursos por criação de
novas invisibilidades

51

. Porém, a trajectória do silenciamento não termina com a

incapacidade de perceber as mulheres noutros papéis que não sejam os definidos
pela ‘normalidade’ patriarcal. Decorre também desta incapacidade, a recusa de atribuir o estatuto de ‘mártires’ ou ‘heroínas’ a estas mulheres, como aquele que é atribuído aos homens que morrem ou sofrem (sérios) ferimentos em combate (Beristain,
2003; Dowler, 2002). Não se procura com este argumento a glória (vã), mas apenas
o reconhecimento da existência e dos contributos para uma ‘causa comum’, à qual as
mulheres são chamadas, com os seus sacrifícios e mais uma vez, o seu silêncio.
Os impactos dos rompimentos provocados pela guerra e o aumento drástico
das responsabilidades públicas e sociais das mulheres, provocam distúrbios na distri-
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Esta questão está bem estudada e documentada no relatório da UNIFEM, já citado, Women, War and Peace ,
especialmente no capítulo 10 “Reconstruction”, pp 122-134.
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buição do trabalho dentro e fora de casa, no meio familiar, no imaginário social e,
por isso, como diz Beristain,
a guerra pode ter um efeito psico-social notável sobre as mulheres que é mudar a
sua forma de pensar sobre si mesmas (Ibidem, 6).

Porém, a esta mudança não corresponde, de imediato, mais emancipação. É
necessário não esquecer também que estas alterações (ditas e não ditas) de identidade e de estatuto social, provocadas pela guerra, e a necessidade de tornar as
mulheres afluentes ao trabalho fora de casa e a ascender a postos antes não ocupados por elas, são, na fase pós-bélica, conflituais com os interesses dos seus parceiros
homens. Uma vez terminado o conflito, os homens não pretendem ver alteradas em
profundidade as suas condições de poder e hegemonia. Ou seja, o sistema de dominação e subalternização não é posto em causa pela guerra, apesar do maior protagonismo dado e/ou imposto às mulheres em determinada fase da vida de uma
comunidade. Os ganhos de maior igualdade e de acesso a certos recursos e estatuto
muitas vezes é superficial e tende a regredir e a ser posto em causa, logo que a
situação de guerra seja considerada ultrapassada. Como Louise Vincent e outras,
penso que, muitas vezes, em face da reconfiguração dos papéis de género imposta
pela guerra e pela violência, são implementados mecanismos de retrocesso e reforço
das relações de dominação, como condição de retorno à ‘normalidade’ (Vincent,
2001: 6).
Importa contudo não esquecer, que apesar do desperdício de oportunidades
de emancipação que representam as experiências de muitas mulheres nas fases pósconflito, não se pode menosprezar o potencial de aprendizagem e protagonismo
social acumulados por muitas mulheres no decurso de uma guerra ou conflito violento. Estas experiências, ainda que negligenciadas no desenho de agendas nacionais
para a igualdade, são precedentes importantes que são habilmente aproveitados
pelas lutas de resistência e de libertação das mulheres e dos homens que julgam que
a justiça só atinge a sua plenitude com a paridade entre os sexos. Testadas as capacidades das mulheres para governar, dirigir e decidir sobre os destinos públicos,
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ficam abertos corredores de autonomização e de descrédito acerca da menoridade
do sexo feminino.
A guerra, segundo esta leitura, é uma consequência directa das relações de
poder sexistas, desiguais e excludentes que a precede enquanto modo de regulação
dos conflitos e, ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade desperdiçada (ou não)
de emancipação dos papéis de género de modelo sexista. Porém raramente constitui,
para a maioria das mulheres uma ruptura importante com o paradigma militarista
sexista. Assim, ganha sentido a ideia de que a paz e o patriarcado são antíteses por
definição (Reardon, 1985: 37) e que a condição de possibilidade da paz e da justiça
de género é o desmantelamento das instituições militares e paramilitares, e com
estas, o desaparecimento de toda a violência estrutural e cultural que elas contêm e
disseminam.
3.4- O colonialismo, as suas violências e as relações de género
A radicalidade necessária ao desafio de desconstrução conceptual e discursiva
obriga à consideração teórica, na prossecução do propósito anunciado neste estudo,
do colonialismo

52

e os seus efeitos nas relações de género e na reconstrução pós-

bélica das sociedades pós-coloniais, como é o caso de Timor Leste.
Nenhum entendimento ou conhecimento sobre as relações de género nos paí-

ses da periferia do sistema mundial pode estar completo sem uma análise e discussão sobre o seu período colonial. O colonialismo envolveu, à escala planetária e
numa dinâmica de domínio violento que perdura há 500 anos, o controlo político de
muitas sociedades por algumas outras (Shiva, 1995; Waylen, 1996; Quijano, 2000;
Castro-Gomez, 2000). Este fenómeno está cheio de múltiplos conflitos e guerras e
comporta uma complexidade que tem de ser tida em conta na análise das relações
entre mulheres e homens, a paz e a guerra, para evitar, de novo, uma visão simplificadora e a preto e branco (maniqueísta), do mundo.
Um dos problemas mais interessantes e, simultaneamente, mais importantes,
é como se constróem os objectos do conhecimento colonial e os seus métodos e instrumentos de recolha e tratamento da informação. De facto, o silenciamento das
52

Como um dos modos mais globais de produção de subalternidades.
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mulheres, activamente construído no espaço-tempo colonial, não resulta apenas das
relações sociais, mas também daquilo que conseguimos saber sobre e acerca delas.
Para a complexa operação de relacionar e construir novos conhecimentos, o que é
escrito ou dito sobre elas e que prevalece como fonte válida ou objecto válido são
fontes quase sempre indirectas. Assim, as mulheres, sobretudo as nativas sob um
regime colonial, só adquirem existência histórica através de um processo de escava-

ção dos sinais e indícios deixados nos documentos e narrativas coloniais. Gayatri Spivak, por exemplo, afirma que só se pode intentar conhecer o feminino, indirectamente, através dos documentos, histórias e narrativas do poder colonial sobre o poder
nativo, como pode ilustrar o seguinte excerto:
(…) Então, é por isso que a Rani aparece fugazmente, como um indivíduo, nos arquivos; porque ela é a mulher do rei e um peão frágil no tabuleiro do Grande Xadrês. Não
estamos certos quanto ao seu nome. Uma vez ela é referida como a Rani Gulani e outra vez
como Gulani. Em geral, ela é referida, apropriadamente, como a rainha, pelos altos oficiais
da Companhia (Spivak, 1999: 231).

Nem como objecto de conhecimento as mulheres têm sido constituídas como
os outros objectos do conhecimento científico. As mulheres estão imersas num sistema que, deliberadamente, as invibilisa como sujeitas/os e também, quando necessário, como objectas/os.
Aliado ao epistemicídio
mulheres do sul colonizado

53

que tem sido imposto ao outro, neste caso às
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, as ideias dominantes, que se transformaram em pos-

tulados axiológicos do conhecimento sobre as sociedades pré-coloniais e coloniais, e
também sobre o lugar da paz e da guerra nelas, construíram-se pela mediação das
fontes-textos coloniais. Definindo-se o colonizador como o termo de referência da
dicotomia, a operação de classificação tornou-se inevitável e as sociedades existentes nos continentes ‘descobertos’, foram sendo consideradas e classificadas de socie53

Entendendo-se por epistemicídio os processos e os mecanismos que conduzem à eliminação e desaparecimento de conhecimentos produzidos por determinada comunidade ou grupo de pessoas.
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Recapitulando e acumulando todas as subalternidades a que a modernidade tem submetido o outro: ignorantes, selvagens e inferiores. A este propósito veja-se Meneses, 2003: 708.
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dades ‘tradicionais’, apagando da memória e dos documentos, a noção de que estas
sociedades eram, antes da chegada dos europeus, comunidades humanas dinâmicas,
com contactos com outras comunidades, no continente e em outros continentes,
com uma variedade significativa de estruturas sociais, nas quais as relações de género eram complexas e situadas e não estáticas e monolíticas (Waylen, 1996; Mies,
1995). A narrativa colonial remeteu para a imanência e para o estatuto de coisaobjecto as sociedades e as constelações de sentidos culturais que estas continham.
O sentido das coisas-objectos só passou a ser considerado inteligível quando ciência
foi mobilizada para explicar, classificar e transformar essa realidade, a partir do ponto de vista cultural do colonizador. Tudo passa a ser lido e compreendido a partir da
experiência, dos interesses e dos conhecimentos do colonizador. Também a guerra e
a paz.

3.4.1- A pretensa homogeneidade da categoria analítica ‘mulheres’
A obsessão pela classificação e fechamento em categorias estáticas e controláveis conduziu a que ‘as mulheres do terceiro mundo colonizado ou ex-colonizado’
fossem descritas como um todo, ao qual se atribui um conjunto de características
unificadoras e explicativas. Assim, estas mulheres são conhecidas, em grande medida, como sendo religiosas, ou seja, presas nos tabus, mitos ou práticas místicas próprias da sua ignorância; ocupadas pela família, ou seja, submetidas a relações familiares repressivas da sua liberdade e auto-determinação individual; legalmente meno-

res, ou seja, sem estatuto sócio-jurídico proveniente do seu direito de cidadania; iletradas, ou seja, incapazes de acederem e de serem produtoras e construtoras de
conhecimento; algumas vezes revolucionárias, ou como sugere Chandra Mohanty, o

país-delas-está-em-guerra-elas-têm-que-lutar. Homogeneamente constituída e anterior a quaisquer relações sociais, a categoria ‘mulheres’ é colocada na religião, na
economia, na cultura ou nas estruturas políticas, também elas vistas como estáticas,
monolíticas e designadas por ‘tradicionais’ (Mohanty, 1991: 478 e 480). Esta operação atinge o seu paroxismo quando das ‘mulheres do 3º mundo’ se evolui até ao
máximo de inteligibilidade que a nossa razão moderna nos proporciona: ‘as mulheres
oprimidas do terceiro mundo’.

102

2004

Os contributos feministas e pós coloniais

Ao lado da obsessão pelas classificações, existe a obsessão pelas dicotomias;
é por isso que ‘as mulheres do 3º mundo’ necessitam do segundo termo, ao qual se
referem: ‘os homens do 3º mundo’. Estes homens também estão presos numa categoria do mesmo modo totalizante e que corresponde a um conjunto de conhecimentos e experiências também eles fechados e homogéneos. Por estas sucessivas operações de fragmentação e classificação, consegue-se separar as mulheres ‘de cor’ das
mulheres ‘brancas’, as mulheres dos homens, as mulheres e os homens da sua história e da sua cultura. Pode-se dizer que este tipo de concepção epistemológica é
cumulativamente desqualificadora sexista e racista, produzindo arquétipos incapazes
de dar conta da diversidade material e imaterial da existência biográfica e social destes seres humanos. Se as mulheres são oprimidas pelo sexismo patriarcal, então
estas do terceiro mundo, não são só silenciosas e socialmente subalternas, mas atravessam a história e a cultura, como meras sombras das sombras destes arquétipos.
Torna-se assim fundamental prosseguir com a necessária precaução metodológica que recuse a universalização e que permita a revelação da diversidade existencial das mulheres (Vincent, 2001: 1). Assume-se que as mulheres, como seres
humanos, estão na história e na cultura e, por isso, elas próprias são fazedoras e
produtoras de ‘artefactos’ e factos que ao mesmo tempo as condicionam. É preciso
pois repensar a história, que não é um produto congelado de memórias de dominação, mas sim um caminho e um processo dinâmico, no qual, as diferentes mulheres,
pela sua auto-determinação, com métodos, conhecimentos e com ritmos diferenciados, agiram e agem, resistindo a serem objectos (Mohanty, 1997: XVI).
Para a reconstrução da diversidade e para uma produção de conhecimento
que permita capturá-la, torna-se muito importante tentar compreender melhor as
relações entre o patriarcado e o colonialismo e, nesta relação, as sociabilidades de
género. Georgina Waylen defende que os processos coloniais constróem neles, e
para eles próprios, relações de género e que é necessário compreender também o
papel desempenhado pelas diferentes mulheres, no apoio ou à resistência ao colonialismo (Waylen, 1996: 47). Para tal, necessitamos de percorrer, ainda que brevemente e muito incompletamente, algumas matrizes de práticas que configuram os
‘sítios’ fundadores dessa alteridade sexual construída sob o(s) colonialismo(s).
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3.4.2- As sociedades pré-coloniais
A chegada dos poderes coloniais e imperiais

55

teve como consequência, entre

outras obviamente, a crise e o colapso da maioria das instituições locais. Este facto
afectou profundamente as relações intra e inter-familiares, de vizinhança e outras
redes sociais de apoio e de afecto. Novas formas de associação apareceram e desenvolveram-se no seio desta re-ordenação, provocada pelos inevitáveis conflitos que o
novo poder impôs às sociedades locais, que não se instalaram sem violência e sem
resistência. Outras guerras, novas guerras, re-fizeram outras relações entre mulheres
e homens a níveis fundamentais. Por isso, é preciso entender a natureza das variações das instituições sociais e as relações de género, que aí estão inscritas, para
ensaiar uma interpretação do impacto social dos conflitos e guerras trazidas pelo
ocupante colonial-imperial, desde os alvores do colonialismo europeu (Vincent, 2001:
6).
As relações de género nas sociedades pré-coloniais poderiam não ser de
igualdade, mas comportavam uma forte interdependência entre os sexos e entre as
suas tarefas socialmente e simbolicamente atribuídas. Como na maioria das sociedades rurais, as mulheres tinham um controlo importante sobre as suas vidas, na
medida em que lhes era atribuída a função de produzir, trocar, comerciar e distribuir
produtos nos mercados locais. Por outro lado, apesar de não terem acesso directo à
propriedade da terra

56

, tinham direitos de uso e usufruto sobre os produtos retira-

dos dela e bastante liberdade orçamental, que decorria das redes comerciais que
implementavam e desenvolviam (Waylen, 1996: 50-51).
Apesar dessas sociedades serem em geral patrilineares, ou seja, a descendência e a ascendência é determinada pela pertença à família do pai ou tio paterno, as
mulheres controlavam estruturas com poderes políticos. Elas podiam e decidiam
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Que alguns autores dividem entre ‘velhos’ e ‘novos impérios. Os primeiros são caracterizados pela pilhagem e
sistemas de poder próximos dos feudais e foram protagonizados pelos portugueses e espanhóis. Os segundos, a
partir do séc. XVII e séc. XVIII, eram baseados nas trocas comerciais e mercantis, precedendo o capitalismo, e
foram da responsabilidade dos ingleses e dos holandeses. A este propósito veja-se Waylen, 1996:47 e ss.
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Segundo várias/os autoras/es o conceito de propriedade individual da terra não existia nas sociedades que
foram colonizadas pelos europeus. Essa noção e prática sócio-económica aparece com o colonialismo no final do
século XVIII e séc. XIX. Leia-se sobre este assunto, entre outras, Georgina Waylen, 1996 e Vandana Shiva,
2000.
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sobre as suas actividades, os métodos e os resultados considerados convenientes.
Estas estruturas eram os lugares do exercício do poder que detinham e que era bastante significativo para os interesses comuns da comunidade. O controlo efectivo que
estas mulheres tinham sobre a produção e distribuição de bens essenciais para a
sobrevivência da família e ou comunidade funda o argumento da efectividade e legitimidade do seu poder político. Apesar das mulheres raramente chegarem a chefes
por direito próprio, tinham os seus conselhos e órgãos políticos de governação, nos
quais podiam decidir acerca de punições e castigos e outros modos de regulação de
conflitos e atender queixas individuais e colectivas. Muitas vezes, organizavam protestos públicos e outras acções de pressão e denúncia pública contra as atitudes dos
homens, consideradas menos próprias ou injustas. Funcionavam como entidades de
aconselhamento e de regulação da vida colectiva e todas estas acções eram consideradas legítimas e publicamente reconhecidas. Conforme Waylen afirma, estas mulheres de muitas das sociedades pré-coloniais não estavam sujeitas a um controlo masculino na mesma proporção da independência que gozavam (Ibidem). Isto quer dizer
que o poder colonial não existiu, nem foi imposto sobre uma tábua rasa, mas, pelo
contrário, afectou e foi afectado por aquilo que já estava lá, naqueles territórios de
sentidos, conhecimentos e experiências.
As leis consuetudinárias, que os colonizadores não demoraram a designar de
‘tradicionais’, foram, rapidamente usadas pelo poder imperial-colonial a seu favor nas
reconfigurações que o imperativo capitalista colonial emergente suscitou nas relações
entre mulheres e homens destas comunidades e sociedades. Foi também o poder
colonial que trouxe as suas próprias percepções das relações de género (sobretudo
durante o século XIX
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) e tentou impô-las nos territórios coloniais (Ibidem, 52). O

importante não era conhecer e compreender esses povos estranhos mas sim aproveitar o que dessas comunidades poderia ser apropriado em favor da ideia de auto57

Para se poder ter uma noção do ideal de relações de género que eram exportadas pelos poderes coloniais do
século XIX, é interessante ler o seguinte excerto:
- Como nascer para a liberdade numa sociedade que não a tolera? Como conquistar a felicidade num
mundo onde a esfera da actividade feminina vai diminuindo incessantemente? O confinamento da mulher à
casa, dizem os tratados vitorianos, fundamenta a sua autoridade moral. (…) Cada nação defende assim o seu
modelo, aliás de igual insipidez de um país para outro. Mas é óbvio que o poder confiado às mulheres depende
de um contrato por meio do qual elas abandonam imediatamente o espírito de cavalaria – ideal quixotesco com
que fazem cintilar os falsos brilhos. É a declaração de guerra (Michaud, 1991: 161).
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financiamento das colónias e a transformação dos seus recursos naturais em matérias-primas capazes de alimentar a acumulação capitalista que se iniciava (Waylen,
1996: 49; Shiva, 2000: 305-306). As mudanças sociais e económicas trazidas pela
ocupação colonial mercantil, os processos hierarquizadores e desqualificantes que lhe
estão subjacentes e a lógica de acumulação de capital e controlo social tiveram um
impacto contraditório na vida das mulheres e, portanto, em todas as suas actividades
sociais, incluindo a paz, os conflitos e a guerra.
A introdução da propriedade privada da terra levou a que muitas mulheres
perdessem a posição de controlo sobre os modos de produção, produtos e sua
comercialização, reduzindo assim muito do seu poder político nas comunidades de
pertença. Ao mesmo tempo, a ausência de homens nas aldeias e famílias, por se
terem proletarizado nas minas, plantações ou nas manufacturas, aumentou as suas
responsabilidades e tarefas conduzindo, necessariamente, a uma sobrecarga de trabalho, à solidão e ao abandono. Ao mesmo tempo, as mulheres ficaram sob pressão
para ajudar a obter a produção colonial para exportação, mas sem nenhum direito
de partilha sobre os recursos gerados pelo processo (Waylen, 1996).
Esta turbulência e as suas correspondentes violências, exigidas pelos tempos
coloniais, foi, apesar das dificuldades, aproveitada por muitas mulheres que viram,
no vazio criado nas relações sociais precedentes, a oportunidade para escapar a
algumas situações que consideravam adversas para si e para o poder que desejavam
ter nas suas comunidades. O movimento migratório de muitas mulheres para as
cidades

58

, abandonando os seus lugares de origem, é entre outras, causa e conse-

quência dessa vontade de reformatarem as suas vidas. Essa intensa migração de
homens, em primeiro lugar, e depois das mulheres, teve, em si mesmo, uma imensidade de razões e de efeitos sobre a visão que as mulheres tinham sobre elas mesmas e sobre a sua função sócio-económica-afectiva nas suas comunidades.
O colonialismo foi justificado através de uma ideologia de superioridade racial
recriada na acção da ‘missão civilizatória’ e da ‘salvação’, narrada numa linguagem
58

Que surgiram numa fase mais tardia do colonialismo e que se formataram à imagem e semelhança das cidades
das metrópoles imperiais. Com múltiplas funções, as cidades foram capazes, entre outras, de providenciar
meios para armazenar, comerciar e escoar as mercadorias e nelas residia o locus territorial e simbólico do poder
colonial, político, económico e cultural.
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patriarcal paternalista, na qual o império é a pátria-mãe e as colónias as filhas/os
pequenas/os de quem ela toma conta. Terra e pessoas desses locais foram transformadas em territórios vazios, foram sendo construídas como ‘nativas’, ou seja, o

Outro, o Inferior e o Exótico (Waylen, 1996; Santos, 1999; Shiva, 1995; Harding,
1998). As mulheres ‘nativas’, através de um processo de dupla penalização, processado pelas estruturas coloniais-patriarcais, foram transmutadas no outro do outro,
desaparecendo progressivamente no horizonte da plena subalternidade. Controlando
a mobilidade e as relações familiares e transformando em lei de jurisdição estatal as
práticas sociais locais que lhe eram úteis ao processo de legitimação da sua acção,
transformou em ‘bondade’ o seu exercício regulador e explorador de proprietário.
Para tal propósito, cooptou os líderes e o seu poder na medida das necessidades do
império, fornecendo-lhe privilégios, enquanto reformatavam as relações sociais de
modo a tornar irreconhecível, aquilo que tinha sido dinâmica própria das comunidades pré-colonizadas. A par de tudo isto, colocou a ciência moderna ao seu serviço e
construiu um conhecimento sistemático e universalizante (Harding, 1998), que lhe
permitiu controlar os seus sujeitos coloniais, assim como os seus conhecimentos,
incluindo as formas de regular conflitos, fazer a paz e a guerra. As mulheres, sombras do outro, viram a sua existência liofilizar-se, até se tornarem numa mera evanescência daquele passado em que partilhavam o mundo com os homens.
Se para algumas correntes feministas o colonialismo foi inteiramente negativo
para as relações de género, muitas mulheres deste sul colonizado alertam-nos que
esta pode ser, apesar de tudo, uma visão muito simplista e que não dá conta de
muitos fenómenos que lhe estão associados. Algumas das mudanças trazidas pelo
colonialismo, ainda que traumáticas em muitos sentidos, proporcionaram e permitiram dar algum espaço às mulheres para resistir e desafiar a velha e a nova ordem
das relações de género (Waylen, 1996: 50; Alexander & Mohanty, 1997: XXI). As
experiências, de facto, foram muito diversificadas e irredutíveis a uma teoria geral.
Como se disse atrás, muitas mulheres, resistindo a serem objectos e correndo todos
os riscos necessários, interpretaram as oportunidades geradas pelas contradições e
confrontos entre a ‘velha’ ordem e a ‘nova’ ordem como corredores de liberdade,
passíveis de serem percorridos. Ao contrário do esperado pelo poder colonial, que
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fixava a imagem do ‘nativo’ num cromo estático e na imanência da sua pretendida
ignorância, mulheres e homens destas sociedades recriaram relações, transformaram
obstáculos em recursos, reinventaram alternativas. As chamadas sociedade ‘tradicionais’ são conjuntos dinâmicos e complexos de formas e conteúdos de resistência e
mudança, face ao poder colonial. As mulheres, sem dúvida, tendo sido parte integrante de toda esta vitalidade social, continuam a estar cobertas pelas sombras da
nossa desatenção epistemológica.

3.4.3- O período pós-colonial
Estas sociedades sofreram impactos profundos na sua estrutura sócio-política
e desenvolveram múltiplos mecanismos de reconfiguração psico-social que perduraram durante o longo período colonial, apesar do domínio material, simbólico e intersubjectivo e de uma invisibilização e desqualificação sistemática. Ao chegarem à
independência formal e política, na sua maioria na segunda metade do século XX,
viram chegar uma nova fase da sua constituição, enquanto comunidade política e
social, com novos e complexos problemas.
O estado, visto como uma criatura do patriarcado

59

pelas feministas ociden-

tais, (Reardon, 1985: 10-11; Rai, 1996: 31; Mies, 1995: 160) tende a ser negligenciado como possibilidade de emancipação, tanto quanto a experiência e as relações
das mulheres, de muitas mulheres, desta periferia ex-colonizada com os seus estados pós-coloniais. Essa perspectiva totalmente negativa da função dos estados,
quaisquer que sejam, e a incapacidade de os considerar, em qualquer das suas
manifestações, como mecanismos ‘solidários’ com a causa do género feminino e da
sua dignificação, conduz à determinação, a partir de um ponto de vista dominante,
do que pode ser incluído ou excluído das lutas das mulheres.
Contudo, e mais uma vez, a literatura crítica envia-nos para uma cada vez
maior amplitude de perspectivas, que desafiam a universalização da linguagem do
feminismo ocidental, acerca do desenvolvimento, do estado e das lutas de emancipação das mulheres. Segundo Shirin Rai é preciso colocar na agenda do conhecimen-
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O estado é um mecanismo que, mediando o poder dado e reconhecido a alguns homens pelo sistema patriarcal (pai, irmão, parentes machos), faz com que este passe a ser de todos os homens.
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to crítico, o debate sobre as relações das mulheres com os seus estados póscoloniais. Estas relações processam-se numa época de uma importante reestruturação das relações internacionais (Rai, 1996: 25) que pela primeira vez funcionam sob os auspícios de uma instância supra-nacional de governação global. O
surgimento de uma multitude de novos estados e o predomínio da democracia representativa liberal, como requisito de inclusão na nova ‘comunidade das nações’, marcam sem dúvida essas relações nas quais, longe de estarem ausentes, as mulheres
têm uma ampla e diversa actividade. Desde as actividades de oposição mas também
de negociação, de luta e de reivindicação estratégica, muitas destas mulheres forjaram e forçaram variadas intersecções entre as suas funções privadas e públicas (Rai,
1996; Shiva, 1995). Para as feministas do terceiro mundo, o estado pós-colonial é
um espaço-tempo de importância maior porque é nesta realidade que as mulheres
puderam subverter muitos dos a priori sobre a sua função social, herdada do período
colonial e reforçada pelas matrizes locais patriarcais. Garantidas algumas liberdades
e a igualdade formal pelas constituições, foi assim aberto um espaço para uma certa
capacidade de auto-determinação e isso não passa despercebido às mulheres como
sendo uma possibilidade de libertação e emancipação.
Simultânea e simetricamente a esta ampliação das actividades das mulheres
com significado político nacional, e até internacional, a retórica nacionalista, aceitando os novos direitos trazidos pela independência política

60

, continua a sublinhar o

papel especial e diferente das mulheres, como guardiãs espirituais da nação e da
família (Waylen, 1996: 66). A construção da nação independente não invisibiliza ou
silencia totalmente as mulheres como pretendia fazer o sistema colonial, mas mantém-nas reféns de uma diferença identitária e social que as reenvia para a esfera do
privado, cujo projecto de vida essencial é dar à pátria, cidadãos que cumpram o
desígnio da independência nacional. Há, segundo Shirin Rai, falta de vontade política
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As constituições destes novos países seguem em grande medida os grandes princípios da democracia liberal
representativa, dos quais destaco o princípio da igualdade formal de todas as pessoas perante a lei e o estado e
a igualdade formal entre mulheres e homens. Aliás, esta ideia de igualdade está presente na Carta da Organização das Nações Unidas, a qual se tornou condição sine qua non para o acesso destes novos estados-nação à
comunidade internacional. A este propósito veja-se o Preâmbulo da Carta.

2004

109

Capítulo 3

para perturbar os valores da família tradicional

61

e isso é uma das manifestações

destes novos estados ‘fracos’ que permanecem, apesar de todos estes processos de
transformação

62

, eminentemente patriarcais (1996). Como diz Paula Meneses (2003,

686), o colonialismo não termina quando o poder colonial cessa permanecendo e
continuando a inter-agir com as sociedades ex-colonizadas, condicionando as subjectividades e as sociabilidades de formas aparentemente inesperadas. O mesmo se
pode dizer das relações patriarcais

63

.

Estamos assim perante duas realidades contraditórias: por um lado, a percepção de que os estados pós-coloniais são palcos para novos espaços de actividade e
transgressão das mulheres; por outro lado, a retórica e a prática que os informa são
sexistas e herdam, do poder pré-colonial e colonial, as tradicionais dicotomias inferiorizadoras do género feminino, reconvertendo esse legado numa narrativa de libertação nacional. Nestes embates múltiplos e diversos com a sua realidade pós-colonial,
e aceitando o argumento pós-estruturalista de que o estado é uma rede de poder e

de relações existindo em cooperação ou em tensão (Rai, 1996: 36), dependendo da
origem e da classe, as mulheres agem e tiram proveito ou são ‘poluídas’ e atingidas
de diferentes formas, mas, em geral, continuam a ter muito poucas capacidades e
recursos para resistir à desestruturação que a acção do estado pode comportar.
Para entender melhor esta relação ambivalente, é interessante ter em consideração que as manifestações e a acção do estado nos países ex-colonizados são,
em geral, menos sistemáticas, uma vez que a vascularidade das suas instituições é
mais débil. Aliado a isto, a sua incapacidade de providenciar serviços públicos de
forma plena e universal, como saúde, educação, etc., faz com que o contacto com o
estado, por parte das populações, seja mais fluido e menos disseminado. Pode-se
também argumentar que os sistemas pré-coloniais, ou o que restou deles, possuíam
diferentes tipos de agregação e organização política que não coincidem com os atri61

Uso a palavra tradicional para designar o produto resultante das interacções impostas pelo período colonial
sobre as estruturas, usos, costumes e culturas nativas.
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Período colonial, lutas de libertação, independência e construção do estado pós-colonial.
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Aníbal Quijano define esta realidade como “colonialidade do poder”, que se mantém como a racionalidade
hegemónica, eurocêntrica e capitalista e que se designa como o único modo legítimo de produção de conhecimento (Quijano, 2003: 3).
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butos concedidos ao estado moderno, fazendo com que a implantação se dê, em
muitos casos, por sobreposição, não eliminando totalmente as representações e práticas locais das lealdades, famílias de interesses e práticas de governação. Deste
modo, pode-se dizer que a acção do estado, à qual são expostas/os mulheres e
homens nos estados pós-coloniais, é diferente da conhecida e avaliada no ‘norte’
político. Esta ambivalência não se reduz às funções, à dispersão e fluidez das funções do estado, que influenciam e determinam a ‘zona de contacto’ e, em consequência, a percepção da sua capacidade de controlo e regulação social. Este vai-

vem, entre uma visão do estado como possibilidade de emancipação e o estado
como continuidade da regulação patriarcal, abre alternativas analíticas interessantes,
que muitas feministas pensam serem muito importantes para se perceberem melhor
os desafios epistemológicos que se colocam às ciências sociais em geral, e aos estudos para a paz 64 em particular.
Mais uma vez, a homogeneização, isto é, a consideração de uma experiência
universal e indiferenciada acerca das relações das mulheres com os seus estados
nacionais, silencia e esconde a diversidade e a complexidade fundamentais para a
construção de um conhecimento expurgado de tentações imperiais. Do mesmo
modo, as relações das mulheres destas sociedades com a sua ‘sociedade civil’ não
são uniformes e muito menos lineares. Sabe-se que tal qual o estado, a sociedade
civil é profundamente masculina e que as suas redes informais ou formais de poder
estão imbuídas de discursos marcadamente paternalistas; nenhum destes espaços
está livre de mecanismos de coerção sobre as mulheres mas possuem diferentes
mecanismos de coerção (Rai, 1996; Butalia, 1999; Cordero, 1999). O poder encontra-se disperso pelas diversas relações sociais e as suas manifestações são variadas,
assim como o seu exercício coercivo. Não é apropriado estabelecer mais uma dicotomia, opondo estado e sociedade civil, uma vez que ambas as esferas de poder
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As relações com o estado são sempre conflituais e aqui destaco duas ordens de razão, abordadas já anteriormente: em primeiro lugar porque o estado é um instrumento do poder patriarcal democratizando, se assim se
pode dizer, o poder do ‘pai’; em segundo lugar, o patriarcado é a antítese da paz porque necessita da violência
sobre o ‘outro’ para garantir a sua hegemonia e o obrigar à hegemonia dos seus interesses. O estado liberal
consagrando liberdades e garantias às cidadãs e aos cidadãos, não rompe com este modelo.
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interagem e usam a mesma infra-estrutura patriarcal para definir e atribuir os papéis
de género.
Para as mulheres do 3º mundo ex-colonizado, quer o estado, quer a sociedade civil, são terrenos complexos, fracturantes, opressivos, ameaçadores, mas que
podem também providenciar espaços de luta e de negociação. Ambos formam as
fronteiras nas quais as mulheres agem e nas quais são coagidas. É importante, por
isso, não ignorar estas fronteiras e ter em atenção de que as formas como o estado
e a sociedade civil ‘tocam as mulheres, são diferentes e variam segundo a sua origem étnica, cultural, classe social, etc. Às vezes, estas fronteiras só se tornam visíveis em plenos processos de transformação ou de transgressão. As transgressões
que as mulheres imaginam e praticam, aproveitando as possibilidades providenciadas
pelas ambivalências geradas pelas relações entre estado e sociedade civil, são contra-estratégias em que se sobrepõem padrões de idealismo e pragmatismo, povoados de aceitação, oposição, humildade e raiva (Rai, 1996: 32), mas que constituem,
de facto, dinâmicas de mudança. Ao mesmo tempo que desempenham a sua feminilidade esperada e tradicional, violam-na através dos seus protestos e da sua capacidade de se apropriarem de espaços a que elas nunca julgaram (nem os homensmacho) poder ter acesso (Ruddick, 1995: 228 e 232). Com uma forte capacidade de
infiltração nas comunidades e nas suas práticas extra-governamentais, as mulheres
vivem duplamente e, em todas as esferas da sua vida, as pressões vindas do estado
ou da sociedade civil. Tal como o estado, a sociedade civil é, assim, um espaço que
ora esconde, ora explicita a violência subalternizadora exercida contra cada mulher
65

, alimentado profundamente pelas identidades e movimentos nacionais, religiosos e

étnicos, invariavelmente dirigidos por homens machos (Rai, 1996). Às mulheres tem
cabido resistir, submeter-se ou encontrar alternativas e libertar-se. Julgo ser uma
hipótese consistente pensar que a maioria das mulheres tem, em algum momento
das suas vidas, agido em resistência à opressão, se tem submetido, procura alternativas e se liberta. É com certeza um processo dinâmico e cheio de virtualidades que
importa conhecer e valorizar.
65

Apesar, de como se disse atrás, não atingir da mesma maneira, nem com a mesma regularidade, todas as
mulheres.
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3.5- À procura de uma paz complexa e duradoura

3.5.1- Porque não se pode renunciar à complexidade e às constelações
Para podermos analisar e procurar um conhecimento complexo que possa dar
conta da diversidade das experiências, visões e contributos das mulheres na construção da paz, tem vindo a ser necessário desconstruir o argumento essencialista que
naturaliza ‘vocação pacífica’ do sexo feminino. Tanto as atitudes que enfatizam a
paz, a partilha e a cooperação, como a brutalidade, fazem parte do ser humano. Não
chega falar de mulheres na construção da paz; é fundamental que se fale das relações de género nos processos de construção da paz. É muito importante saber diferenciar entre as pessoas concretas e as construções sociais (Vincent, 2001: 1; Meyer;
Prügl, 1999: 6) que as prendem a um modelo ou a um arquétipo pretensamente
radicado na intocabilidade da sua natureza biológica. Não é a maternidade biológica
que faz das mulheres seres especificamente pacíficos, mas, como muito bem lembra
Sara Ruddick, é o pensamento materno, que é atento, acolhedor, tolerante à
mudança e à ambiguidade, ambivalente e que tem apego à verdade (Ruddick, 1995:
220) que é tão útil para a construção da paz.
Qualquer entendimento das experiências das mulheres baseado num conceito
estreito e etnocêntrico de género é incapaz de dar conta dos enviesamentos produzidos pela homogeneização e da hierarquização dos processos económicos e culturais, que são o resultado da cultura científica iluminista. É preciso pôr em causa a
unanimidade e, em consequência, reconceptualizar as referências que são produzidas pelas mulheres brancas, de classe média e que vivem nos países do centro, e
que absorvem e silenciam outras maneiras de ser mulher. É a diversidade das experiências, das identidades, da cultura e da história que nos permitem compreender
processos específicos de dominação e subordinação para, em seguida, desvendar as
suas correspondentes dinâmicas de resistência e de oposição.
O trabalho pela paz é sempre específico porque a resistência a uma violência
é sempre uma resistência a uma experiência particular (Ruddick, 1995: 245). Dispensar esta complexidade e este dinamismo na nossa análise, pode conduzir-nos à
celebração da existência de múltiplas ‘essências’, quietas e acomodadas em estrutu-
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ras culturais unificadas e portadoras de identidades estáveis, estáticas e autocentradas e incapazes de se comunicarem (Mohanty, 1997). A plausibilidade das teorias saídas dessa celebração pós-moderna, continua a radicar-se no pressuposto de
que cada identidade existe por si e em si mesma, sem possibilidade real de contacto
e relação com outras. Pelo contrário, ao ter em conta a especificidade das experiências, situando-as nas constelações sócio-simbólicas onde elas têm lugar e se desenvolvem, relacionando-se com outras, continuando a não ser capazes de explicar a
totalidade do mundo, desocultam-se, no entanto, o máximo possível dos conhecimentos que lhes estão associados, capacitando por isso, para a acção pela paz.
Tornar visível a pluralidade das existências, das formas de ser mulher e de
fazer disso uma ferramenta de luta e resistência, não nos deve conduzir à pulverização e incomunicabilidade das experiências da violência e da paz. Efectivamente, são
as teorias gerais e universalizadoras que não permitem o diálogo, uma vez que reduzem as vozes singulares à função de produção dos sublinhados do discurso geral. Ter
em consideração que há múltiplas formas de ser e de se tornar mulher, abre a possibilidade à construção de narrativas comunitárias com sentidos intrínsecos e com
formas de funcionamento endógenos, cujas condições de possibilidade para o diálogo aumentam porque a sua relação com outras comunidades interpretativas não têm
que ser de sujeição mas podem ser de relação cooperativa. A ideia conceito de
comunidades de sentido permite contrariar a atomização e o solipsismo e, ao mesmo
tempo, não exige um regime de sujeição para existir. A justiça cognitiva que preconizo neste estudo, apoia-se, de facto, neste conceito de comunidade que é por um
lado, um conjunto de expectativas estabilizadas, e, por outro, a possibilidade de se
abrir e ficar em contacto com outras comunidades, desenvolvendo inter-acções e o
diálogo. O exercício necessário de desconstrução de determinados apriori que não
permita esta comunicabilidade primordial, impede por si mesmo, qualquer possibilidade de fazer as pazes porque como já argumentei acima, a acção, e o pensamento
e o conhecimento só existem na relação com outras acções, outros pensamentos e
outros conhecimentos. Os arquétipos do mundo das ideias de Platão, não existem
sem a existência socialmente construída que cria a retórica que lhes dá voz.

114

2004

Os contributos feministas e pós coloniais

3.5.2- Porque não se pode renunciar às mulheres e se tem que renunciar ao
sexismo
Uma das características da percepção que as mulheres têm de si próprias ao
nível local, é que são executantes, e não peritas, acerca da construção da paz. Elas
agem de modo a permitir e a prolongar a sua sobrevivência e a da sua família. Para
estas mulheres, a paz quer dizer segurança concreta e diária na mobilidade necessária à vida; a paz quer dizer poder esperar pelo fim de cada dia sem ter medo de
serem molestadas, ou molestadas as suas filhas ou parentes mulheres (Mazurana;
Mckay, 1999: 12-14). A paz, para estas mulheres, significa não perder os seus afectos que se identificam com os filhos, maridos, pais e outros homens de família, que
desaparecem invariavelmente com a guerra ou outros conflitos violentos. Estas
mulheres não documentam as suas acções, nem as justificam em quadros mais
amplos de análise, sendo que fazem mais referências do que os homens, aos efeitos
individuais e familiares e concebem os impactos da guerra em termos de proximidade (Breistain, 2003:4). Marginalizar as mulheres ou marginalizar estas ou aquelas
mulheres da construção da paz é marginalizar necessariamente, um conjunto de
perspectivas importantes; afastar as mulheres de tudo o que paz envolve é diminuir
as possibilidades de a conseguir de uma forma duradoura (Vincent, 2001; Cordero,
1999).
O princípio-chave de não provocar qualquer dano (Stephenson, 1999) tem
também como objectivo ampliar e fazer emergir alternativas nos esforços de reconciliação e desmilitarização total das sociedades e na reconstrução das relações humanas. Isto implica também a prática da não-violência, o reconhecimento das diferentes
versões de dignidade humana, a promoção da tolerância e do diálogo intercultural
responsável e, pelas razões e argumentos explicitados acima, o reconhecimento inalienável das diferentes mulheres e das suas práticas, conhecimentos e experiências,
nas esferas económica, social, cultural e política. Este reconhecimento configura um
movimento em dois sentidos com uma finalidade comum: o primeiro promove a
inundação das estruturas, nas suas diferentes escalas, de mulheres e dos seus problemas específicos; o segundo procura e promove as rupturas necessárias para colocar em causa o próprio sistema patriarcal e as suas criaturas.
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Relativamente ao primeiro movimento, que podemos considerar fundamentalmente de inclusão, tem como terreno privilegiado de actuação as instituições
nacionais e supranacionais. Diferentes mulheres organizadas em movimentos pacifistas e feministas reclamam e lutam por corpos normativos especiais e políticas especiais que respondam às suas agendas; constróem e divulgam conhecimento sistemático sobre a situação das mulheres e o que têm sido os seus contributos específicos
para a construção da paz; colocam novas questões na agenda internacional e forçam
os governos e as instituições multilaterais a responder às suas reivindicações (Meyer;
Prügl, 1999). Fazem parte desta estratégia a criação de agências e órgãos especializados, que se fazem acompanhar de programas e medidas especializados, com base
em estudos e propostas que têm como finalidade aumentar as medidas de protecção
e participação das mulheres em todos os espaços formais de tomada de decisão.
Para tal, os papéis desempenhados pelas ‘mulheres locais’ têm servido de progressiva legitimação desta estratégia de inclusão que vai a par da retórica actual das organizações internacionais, no que diz respeito às mulheres e à paz.
Porém, e apesar da mudança retórica emergente, a grande maioria das medidas de construção da paz levadas a cabo pelas NU, estados e ONGs continua a centrar-se nas medidas de manutenção da paz, através de apoio militar internacional, da
reconstrução das infra-estruturas e no fornecimento de ajuda humanitária de emergência (Mazurana; Mckay, 1999: 1). Deste modo, teima em negligenciar os microespaços onde ocorrem a maioria das intervenções directas e intencionalizadas das
mulheres na construção da paz e da sua sustentabilidade. É exemplo disso a Agenda
de Boutros Boutros Gahli, que analisei acima. O documento não reflecte a relação
inseparável e integrada que há entre segurança, desenvolvimento, igualdade de
género, direitos humanos e meio ambiente (Stephenson, 1999:134). Na Agenda há
uma identificação entre conflito e conflito violento, o que do ponto de vista analítico
não é muito correcto

66

, uma vez que o conflito pode não envolver violência. Por

outro lado, investigadoras, como Carolyn Stephenson, preferem falar no continuum
da violência alertando que as nossas sociedades são estruturalmente violentas e,
66

Seguindo Gandhi, e conforme foi analisado acima, a conflitualidade é inerente ao próprio universo e, só, quando a acção fere, de algum modo, a preservação da criatura, se pode considerar violência (Gandhi, 1999: 72-73).
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portanto, que se tem de ter em consideração que existe uma relação concreta entre
a violência da guerra e da ameaça da guerra através do uso da força militar ou
paramilitar, a violência que se produz no espaço familiar e a violência das estruturas
económicas e sociais injustas (Ibidem). Para trabalhar para a paz, e ao contrário do
que preconiza a Agenda, é preciso romper com os diversos ciclos e níveis de violência existentes sancionados pela cultura dominante. Neste sentido, o uso de qualquer
aparelho militar (nacional ou internacional), ou a sua redução limitada, só permite
manter o potencial de perigo e sofrimento, facilitando talvez o deslocamento de um
pouco mais de recursos, assim sempre insuficientes, para estratégias de coesão
social e políticas de redistribuição da riqueza. Contudo, a paz consubstancia-se, efectivamente em algo mais e mais radical do que nas medidas apontadas pela Agenda.
Faz então sentido o argumento das feministas mais radicais quando dizem que a
simples inclusão das mulheres no aparelho militar apenas favorece uma política de

catching-up (Mies, 1993: 169)

67

, não tocando efectivamente nos fundamentos sexis-

tas e violentos das nossas sociedades.
O segundo é um movimento de ruptura, ou seja, de rotação no sentido de
uma revolução cultural. Algumas feministas, como Bettty Reardon, defendem, contudo, que só a articulação entre uma luta intra-muros no sistema e uma outra de ruptura e dissensão pode abrir caminho a novos fundamentos das relações societais e,
com elas, a uma paz, verdadeira. Considera esta autora que isto é urgente para fazer
face ao militarismo e ao sexismo através da cultura da não-violência e da paridade,
produzindo os alicerces de uma verdadeira cultura da paz. Este conceito de Reardon
vai muito além de integrar mais mulheres no espaço e debate político (1999: 190).
Considero pois, que é necessário não só encher as estruturas (todas) com mulheres
mas sobretudo injectar a esfera das negociações públicas e formais sobre a paz com
alguns dos valores que foram arremessados para o ‘privado’ e a sensibilidade, tais
como o apego à diversidade, a cooperação, o cuidado, a equidade, a justiça e o
amor. Não porque estas sociabilidades sejam pertença natural das mulheres e do seu

67

Entendendo isso como a percepção dos direitos positivos conquistados sobretudo como uma cedência do sistema patriarcal sem que ele seja abalado na sua mais profunda lógica de dominação do macho sobre a fêmea.
No fundo é a glorificação das sociedades patriarcais e da sua condescendência.
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espaço de influência (privado), mas porque se revelam ser competências necessárias
à ruptura com o militarismo e a dominação sexista, dependente das armas e que
produz, sem cessar, violência organizada, perpetuada por comportamentos machistas e chauvinistas.
Sendo que a construção a longo prazo de uma paz justa e estável requer uma
abordagem integrada e que tem em atenção a especificidade dos conflitos e das circunstâncias culturais em que eles ocorrem e se produzem, as diferentes mulheres
são parte fundamental e inevitável na procura de uma maior harmonia nas relações
entres as comunidades humanas e a natureza. Isso inclui tarefas árduas como a
desmobilização, reintegração das crianças e mulheres soldados, a desmilitarização, o
desarmamento e o desenvolvimento económico, ambiental e político, sustentável
(Mazurana, Mckay, 1999; Septhenson, 1999: Cordero, 1999). Para construirmos
sociedades mais justas, pacíficas e cooperantes, onde a segurança humana esteja
acima da segurança militar, há, efectivamente, que envolver e valorizar as mulheres
e as suas abordagens nas operações de reconstrução, desde as mais elementares às
mais complexas, das mais privadas às mais públicas. Apesar de menos visíveis e muitas vezes tornadas invisíveis, há muito que as mulheres estão, de facto, envolvidas
na busca de soluções para a construção da paz, por isso, trata-se agora, de desocultar, reconhecer e qualificar as mulheres, na abertura de espaços de ruptura e de
reinvenção de um paradigma não sexista e desmilitarizado da paz.
3.6- O cuidado com que a crítica feminista trata do conhecimento
sobre a paz
Esta radicalidade das propostas feministas importa muito ao debate teórico
que aqui tento fazer, porque não são apenas problemas de ordem metodológica que
aqui considero, mas sim e sobretudo, de ordem epistemológica. Como se disse acima, a construção de novas constelações de conhecimentos só pode ocorrer quando a
elas afluem abordagens que se entre-capturam e dialogam entre si, em diálogos
mutuamente qualificadores. As sabedorias e competências, transformadas nesses
conjuntos de formas e conteúdos, harmoniosamente ligados e susceptíveis de ‘viajarem bem’ e constituírem consensos fortes, nos regimes de verdade que lhes corres-
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pondem, fazem parte de um conceito que Sandra Harding desenvolve e que ela
chama participatory action research (Harding, 2000: 127-128). Mas, não implica esta
construção, primeiro, a desconstrução dos múltiplos sistemas de dominação, que não
permitem muitas vezes obter senão os ecos ou as mediações destas vozes que
povoam estas constelações? Não precisaremos de produzir uma consciência crítica
que nos permita reconhecer que os nossos conhecimentos estão permanentemente
sob o jugo da maior violência directa-estrutural-cultural, a que é produzida pelas
relações patriarcais? Não temos, a cada passo, à chegada a cada consenso, que nos
colocar a questão de necessitar de raspar ainda mais a superfície do ‘documento’,
sem saber quantas camadas de dominação temos ainda de enfrentar? Não teremos
que assumir o carácter ambíguo de todas as afirmações, uma vez que elas podem
ser simultaneamente habitadas por autênticas libertações dos silenciamentos impostos às mulheres e, ao mesmo tempo, serem reproduções do próprio sistema de
dominação, que assegura que as/os oprimidas/os consintam na sua opressão (Reardon, 1985: 47)? Parece ser epistemológica e metodologicamente fundamental
desenvolver a capacidade de tolerância à ambiguidade, ou seja, trabalhar com
ausência de totalidades e explicações gerais mas apenas com pedaços, trechos e
indícios. Não quer isto dizer que tudo o que nós afirmarmos sobre a paz e sobre o
que as mulheres pensam e dizem sobre ela, tem que permanecer sob vigilância, não
quanto ao que elas dizem e pensam, mas quanto ao modo como isso emerge nelas e
se constitui como objecto e documento do conhecimento?
Penso que não cabe neste trabalho prescindir de conhecer, apesar das limitações e preocupações que esta reflexão implica. Cabe continuar a ‘segurar’ o que já
sabemos e a criticar, a não aceitar com simplismos, soluções que parecem ser interessantes, mas que podem estar longe de serem suficientemente emancipatórias. A
igualdade formal entre mulheres e homens, radicada no conceito de cidadania
enquanto relação entre o sujeito e o estado, e a nossa cada vez maior aproximação
à igualdade nos costumes sociais, promovida, garantida e fiscalizada pelas lutas dos
movimentos feministas contemporâneos, não são suficientes para que possamos
afirmar sem dúvidas que já nos libertámos do patriarcado e, com ele, da colonialida-

de do seu poder e das relações que deixam no seu rasto. Penso que, apesar das
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alterações na retórica e de algumas práticas sociais, estamos perante apenas reconfigurações do mesmo sistema de poder e de dominação; todas as mulheres e
homens oprimidas/os por ele, de loro mono ba loro sae, tasi feto ba tasi mane

68

,

permanecem actrizes e actores sujeitas/os e objectas/os de resistências e aquiescências, porque o regime ainda não está terminado.
Um dos meus argumentos apoia-se no facto do discurso cosmopolita feminista
dominante das organizações não-governamentais transnacionais continuar a estafarse na repetição das reivindicações sobre os direitos formais

69

, escasseando nelas as

análises aprofundadas que articulam o sexismo, o patriarcado, o militarismo e a nova
fase do capitalismo em que nos encontramos e que sustenta a globalização hegemó-

nica

70

. Junto-me àquelas/es que julgam que o capitalismo é instrumento e mais uma

das emanações do patriarcado, ajudando-o a perpetuar formas de exploração que
não radicam apenas nas relações de produção, mas que colonizam de tal maneira a
existência, a subjectividade e os modos de cidadania, que pretendem levar, não só
ao silenciamento, mas ao desaparecimento de algumas sociabilidades e regimes
cognitivos, promovendo e naturalizando outros que lhe asseguram um poder sem

fim. As relações de género são centrais em toda esta arquitectura de dominação
capitalista

68
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De ocidente a oriente, de norte a sul, em tetum.
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A CEDAW proclama que O pleno desenvolvimento de um país, o bem-estar do mundo e a causa da paz requerem o máximo de participação de mulheres e homens em todos os campos. No eito desta visão dominante, a
campanha da ‘International Alert’ reforça que, para construir uma nova visão do Desenvolvimento da Paz e da
Segurança no século 21, as mulheres têm que ser chamadas a construir a paz desde a aldeia à mesa das negociações.
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Segundo Santos, a globalização hegemónica tem como características dominantes as seguintes: a prevalência
do princípio do mercado sobre o princípio do estado; a financiarização da economia mundial; a total subordinação dos interesses do trabalho aos interesses do capital; o protagonismo incondicional das empresas multinacionais; a recomposição territorial das economias e a consequente perda de peso dos espaços nacionais e das
instituições que antes os configuravam, nomeadamente os Estados nacionais; uma nova articulação entre política e a economia em que os compromissos nacionais (sobretudo os que estabelecem as formas e os níveis de
solidariedade) são eliminados e substituídos por compromissos com actores globais e com actores nacionais
globalizados (Santos, 2001: 81).
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Aqui divirjo de Santos quando ele defende que é o capitalismo que gera uma forma de poder vinculado ao
espaço doméstico e que é o patriarcado. Eu assumo que o patriarcado é que gera uma forma de poder num
determinado momento do seu desenvolvimento e que é o capitalismo. Contudo estamos de acordo em considerar o espaço doméstico e as relações de género centrais em toda esta análise (Santos, 1997: 111-112).
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Outro argumento que decorre deste debate é a problematização e crítica à
dicotomia público-privado, axioma da modernidade e onde assentam os seus pilares

de regulação

72

. Parece que se pode considerar consensual que o patriarcado em

geral, e a modernidade ocidental em particular, guetizou a mulher remetendo-a sistematicamente para a esfera do privado. Ainda que, hoje, a esfera do privado, sobretudo devido à revalorização da importância do ‘cuidado’ e a sua assunção estatística
73

, se cruze cada vez mais e de múltiplas formas com a esfera pública, não basta

inverter os termos da dicotomia ou proceder a processos de qualificação de cada um
deles e dos/das seus/suas protagonistas. Parece-me que a abordagem feminista nos
ajuda a entender que é necessário tentar pensar de outra maneira pelo menos três
questões e, com elas, superar três dicotomias fundamentais:
a) A realidade sociológica mostra-nos que o espaço privado, com as suas práticas e valores, se estende até ao espaço público, reproduzindo e reforçando a sua
própria subalternidade. Os cuidados prestados às/aos mais vulneráveis, desde as
missões humanitárias internacionais até às instituições locais de solidariedade social,
são realizados por uma imensa massa de mulheres, comandadas e dirigidas por
homens. Isto não colocaria nenhum problema epistemológico e sociológico, se não
pudesse ser visto como uma evidência empírica do estado das coisas no que toca à

natural distribuição dos papéis sexuais e seu respectivo valor social. As relações
sexistas permanecem de facto, e todo o potencial emancipatório do ‘cuidado’ e das
sociabilidades afectuosas e compassivas se perde para as mulheres, porque representam mais uma vez a sua subalternidade, como também e, para os homens, porque não as experimentam e não aprendem com elas a ser e a fazer de outra maneira.
Temos que pensar mais e outras inter-relações e interdependências entre
esferas e espaços (públicos e privados), e não apenas transpor cosmeticamente coisas de um para o outro, esboroando algumas fronteiras mas reforçando outras, de
outra maneira. Para tal podemos contar com um sem fim de experiências de verda72

A este propósito veja-se Santos, B.S. (1997), Pela mão de Alice, Porto: Afrontamento, pp 70 e ss.
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Existem casos em que o trabalho ‘doméstico’, feito normalmente pelas mulheres, conta para a caracterização
do mundo do trabalho e o cálculo de rendimentos directos e indirectos da família.
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deira subversão. As “Mães da Praça de Maio” na Argentina ou em Santiago do Chile,
as “Mulheres de Negro” da Palestina ou de Belgrado, as mulheres dos soldados
desaparecidos no Vietname ou as mulheres de Timor Leste, determinadas na sua
busca dos seres amados, inventaram uma verdadeira política de lembrança (Ruddick,
1995: 230) que subverte totalmente o que parece ser do privado mas é eminentemente público e que enforma e determina o privado. Trazem a sua linguagem de
sofrimento e de lealdade aos seus amores para a praça pública, transformando a sua
angústia e a sua raiva em matéria de responsabilidade pública nacional, e até internacional. Estes exemplos de criação de uma colectividade a partir da experiência
individual e intransmissível e de procura de conhecimentos adequados para combater
o desespero da busca, com a determinação em apurar quem são os responsáveis
políticos, estabelecem as bases epistemológicas e metodológicas para uma revolução
dos espaços públicos e privados, não como prisões lógicas e sociais de mulheres e de
homens. A resistência destas mulheres não é necessariamente uma política de paz,
mas a paz necessita aprender com a sua capacidade de se apropriarem e usarem os
diferentes espaços públicos e privados que as rodeiam na procura dos seus amores,
da verdade e da harmonia espiritual e política.
b) Temos que pensar de outra maneira os processos e os modos de construção da paz. Se aos processos formais têm correspondido os espaços públicos e alimentados pelo estilo e cultura masculina de negociação e decisão, os espaçostempos informais/não-formais são, em geral, atribuídos ou protagonizados por
mulheres e correspondem em grande medida, ao lugar da família e comunidades de
proximidade. Porém, não basta aos estudos para a paz afirmarem o valor e a necessidade de considerar o conjunto dos múltiplos espaços-tempos, nem de reivindicar
que as mulheres devem estar nos processos desde a aldeia às mesas das negocia-

ções. A crítica feminista, que aqui nos interessa, ajuda-nos a superar mais esta dicotomia, postulando antes, produtos híbridos: os conhecimentos e as competências
que qualquer actriz/actor pela paz, mulher ou homem, nos espaços formais ou nãoformais, devem incorporar uma lógica de novas construções sociais de profundo significado local, situar de forma realmente significante, as teorias ‘gerais’ e os conceitos também gerais. No entanto, este movimento de localização só faz sentido com
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outro complementar e que procure amplificar, no e para o espaço do interesse de
todas/os, as re-invenções de cada comunidade, através da sua imaginação, generosidade e humildade epistemológica. A paz é sempre pouca e imperfeita para que
possamos prescindir de qualquer experiência de paridade e de inclusividade em
qualquer esfera, escala ou nível. É necessário valorizar indícios e pedaços de alternativas para, através deles, procurar compreender e aceitar os limites dos nossos
conhecimentos e dos nossos instrumentos para os produzir. Assim poder-se-á fundar
uma nova agenda pública da paz, recheada de diferenciadas acções-experiênciasconhecimentos-metodologias, com um verdadeiro espírito de comunidade, translocalizável, mas jamais totalizante, nem totalmente apropriável. Constelações de cintilações que iluminam sem cegar.
c) O terceiro grande contributo das feministas para o debate teórico sobre a
paz é a valorização, no campo da epistemologia da paz, das tensões entre subjectividade e cidadania. Para a paz feminista, todos os debates e os seus tópicos sobre
segurança, desenvolvimento, colonialismo, capitalismo, armamento, e todos os
demais problemas conjunturais, estruturais e culturais, de que nos servimos para
pensar e definir a paz e a violência, não podem subsumir a forma como na subjectividade estas se pensam e são experimentadas.
A pluralidade de existências e de idiossincrasias, e portanto de projectos e
processos de paz, apesar do seu carácter eminentemente situado, podem correr o
risco do solipsismo, que pode incapacitar a/o indivídua/o para as dimensões sociais
da paz. No entanto, se procurarmos uma análise mais atenta, podemos ver que estas
singularidades não condenam a paz à fragmentação e à atomização. Esta paz micro
traz consigo uma forte carga subversiva quanto à consideração do que são os espaços subjectivos e intersubjectivos. Ao colocar no debate conceptual a paz subjectiva
como objecto, transforma-se esse espaço numa arena onde se podem realizar, nos
mais variados termos (por contradição, oposição, consenso) agendas do interesse de
todas/os. A isso pode-se chamar a dimensão societal da paz, que acontece a partir
do momento em que uma consciência individual se vê e se percebe necessariamente
como uma consciência também social. A dicotomia sujeito-objecto converte-se numa
relação dual, mas não dualista.
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A pacificação das subjectividades promove, através da justiça cognitiva, o
apaziguamento dos espaços inter-subjectivos; a paz, por efeito da recusa sistemática
da marginalidade de uma qualquer subjectividade, é a libertação individual, no seio e
ao serviço duma libertação colectiva. Enfim, a paz diz respeito ao arco conceptual
que vai do mais irredutível aspecto da individualidade à mais complexa e macro relação societal.
Desta amplitude conceptual retiro três consequências principais: a primeira é
que a paz e a violência têm uma dimensão biográfica irredutível a qualquer teoria ou
conceito; a segunda é que necessariamente a agenda da paz é a maximização da
justiça, porque procura romper com todas as causas estruturais de todas as violências; em terceiro lugar, e este pode ser o mais interessante aspecto desta ruptura
conceptual, do meu ponto de vista, é o facto da paz feminista desafiar as dicotomias
antinómicas, que anteriormente funcionavam para explicar a paz.

$

Ao longo da primeira parte deste estudo procurei identificar alguns dos problemas e algumas das ferramentas teóricas que me permitiram construir o enquadramento analítico que entendo ser apropriado aos objectivos do meu trabalho.
Timor Leste saiu de uma guerra de ocupação, marcada por grande violência e
está em pleno processo de construção do seu estado-nação pós-colonial e pósbélico, em plena era da globalização das relações internacionais. Simultaneamente,
Timor Leste entra para a sociedade de estados quando o seu modelo e o da sua figura central, o estado-nação, entram em crise. Os desafios são formidáveis, as prioridades quase não se distinguem das urgências e as contradições são complexas e não
têm sem soluções completas e definitivas à vista.
A transição para um estado de direito pressupõe uma vida social pacificada,
livre de hostilidades bélicas e da violência social que marcou a sua passagem para a
independência. A Organização das Nações Unidas teve um papel central em todo
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este processo e, pela primeira vez, desenhou e implementou uma administração
transitória de um território. As concepções de paz e de segurança da Organização
foram fundamentais para compreender melhor a função e o alcance das missões da
ONU em Timor Leste. O primado do normativo sobre o cultural marca esta concepção de paz e segurança.
Os estudos para a paz, ao longo de mais de cinquenta anos, foram ampliando
os seus interesses e as suas preocupações. Entre agendas minimalistas e maximalistas, as diferentes manifestações da violência e as suas dimensões política, social,
económica e cultural trazem para a epistemologia da paz novos debates e novas
ideias. A paz é multidimensional e multifactorial; necessita de epistemologias interdisciplinares e de modelos complexos e dinâmicos. As pazes são realizações parciais
e, por isso, possíveis e o mito da natural maldade do homem é desafiado pela fenomenologia da comunicação humana. A complexidade da pacificação de Timor Leste
só pode ser percebida através da interacção e intercomunicabilidade das abordagens
mais maximalistas dos estudos para a paz. O primado da multidimensionalidade marca esta agenda da paz. Para ela concorrem a visão radical da não-violência (ahimsa)
como cultura, modo de vida e modo de fazer política.
O projecto feminista de paz funda uma nova imaginação sociológica sobre a
forma de organizar as sociedades, as relações entre elas, as relações entre a subjectividade e a cidadania, multiplicando os campos de mútua complementaridade e
intercomunicabilidade. O meu argumento é que na paz, criticada pelas epistemologias feministas, todas/os são sujeitos e objectos, em determinados momentos do
processo da construção, das condições e da realização da paz. Essa intercomunicabilidade pode convocar uma nova justiça social, na qual e para a qual todas/os Têm de
contribuir porque estão todas/os interessadas/os nela, uma vez que todas/os constituem essa realidade.
Do meu ponto de vista, a paz feminista acrescenta à visão da paz onusiana e
à multidimensional dois grandes tipos de argumento e instrumentos analíticos:
a) Em primeiro lugar esclarece as relações íntimas entre a violência e o
patriarcado, ou seja, demonstra que a violência cultural radica num sistema ideológico e societal milenar de dominação de um sexo pelo outro. Consegue, para além de
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mostrar essa ligação quase invisível e atávica, revelar as diferentes formas que esse
patriarcado já assumiu para manter o seu poder, nomeadamente o colonialismo e o
capitalismo.
b) Em segundo lugar, para as feministas, a paz transita entre a sua dimensão
mais íntima e subjectiva até à sua dimensão mais exterior e trans-subjectiva, que
compreende a natureza e demais criaturas que constituem o Mundo, em todas as
suas dimensões, escalas e níveis. Neste sentido, estes feminismos promovem uma
concepção necessariamente holística da paz, porque elas não separam, nem epistemologicamente nem metodologicamente, as/os sujeitos e as/os objectos, convocando um novo tipo de racionalidade.
Este novo tipo de racionalidade que estes feminismos anunciam e desenvolvem, não se pode ficar pelo reconhecimento de uma multidão de experiências e
conhecimentos isolados mas deve conduzir-nos a uma crítica profunda quanto ao
modo de produzir conhecimentos no centro e nas margens do paradigma de ciência
dominante, desde o Iluminismo. Ainda, e porque os estudos e a investigação para a
paz não são axiologicamente neutros e se vêem a si mesmos, como uma disciplina
científica de identificar problemas, procurar compreendê-los para depois propor
modos de resolução possíveis, então torna-se necessário que esta crítica prossiga até
à criação demais e maiores possibilidades de paz do que aquelas que até agora
anuncia.
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Para as mulheres terem direito de falar e
não terem medo ou vergonha eu acho que temos
que lutar pelas crianças mas principalmente
pelas mulheres porque as mulheres são todas
vítimas, não só vítimas da guerra mas também
vítimas da família. Todas as mulheres e crianças
são vítimas e pode ser de guerra ou de maldade.

Ana Rosa
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O estado-nação timorense, independente e soberano à luz do direito
internacional, quer ver-se e sentir-se da mesma maneira, independente e soberano à
luz da sua própria imaginação do futuro, com fronteiras e uma história fundacional
comum, que o distingue dos seus ocupantes coloniais e dos seus países vizinhos. No
processo de construção do estado em Timor Leste e após a presença centenária do
colonialismo português e 24 anos de guerra de ocupação indonésia, a sociedade
timorense começa a fazer ouvir as suas narrativas acerca daquilo que considera ser a
sua história própria, enquanto ancoragem indispensável de uma parte da sua
identidade, assim como sobre o seu complexo presente, que se transfigura em raiz e
inflorescência do que imaginam os Povos daquela Terra ser a sua identidade no
futuro.
Estas narrativas, que se constituem e se alimentam da complexidade do
convívio incontornável entre um passado trágico e um futuro incerto, procuram no
entanto, determinar de alguma forma os termos em que o presente se processa, se
constrói e reconstrói para todas/os. É neste caldo fervente, povoado de contradições
e esperanças, que as vozes das mulheres de Timor Leste emergem, como parte
constitucional da sociedade e também do estado, que agora se considera a si mesmo
o espaço e o tempo privilegiados da identidade timor.
É neste contexto que procuro desocultar as palavras e os conhecimentos,
ouvindo com atenção epistemológica algumas mulheres, na presente fase de pósconflito e de reconstrução nacional. Para levar a cabo tal propósito, procurei
perceber, através da análise da imprensa local e internacional, de documentos
produzidos por organizações e instituições nacionais e internacionais, da pesquisa
bibliográfica e de um conjunto de entrevistas em profundidade a mulheres timores,
como se manifestam e se articulam as narrativas sobre si mesmas, sobre a sua
mátria e sobre a paz. É pois, através duma constelação de fontes e de discursos que
procurarei traçar, ainda que de forma necessariamente inacabada, uma matriz do
que mulheres daquele lugar pensam e dizem sobre si, o apaziguamento das suas
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vidas individuais e comunitárias e o que querem da paz. A autenticidade e o rigor do
que sou capaz de saber sobre elas não residem, do meu ponto de vista, na tentativa
de resgate de um imaginado momento original purificado por qualquer tipo de
fronteira, temporal, cultural ou política. Pelo contrário, o que me interessa ouvir é, na
realidade, aquilo que brota da brutalidade das condições e contradições presentes
hoje em Timor Leste, um local impertinente e irrelevante num mundo sofisticado e
atravessado por múltiplas globalizações, empenhado em construir-se a partir da
radicalidade a que as cinzas da destruição o obrigam.
É importante explicitar que não se pode imaginar nem considerar que a
totalidade das mulheres timores esteve ocupada e preocupada com a resistência ao
invasor javanês. Mais uma vez, também em Timor Leste, as mulheres não podem ser
entendidas como um grupo uno e homogéneo e, essa precaução, perpassa esta
abordagem das narrativas e discursos destas mulheres sobre a sua história recente.
Terá, com toda a certeza, havido muitas mulheres, como homens, que não só
estiveram de acordo com os acontecimentos como beneficiaram com a nova
situação, mantendo uma atitude de cooperação com as novas autoridades. Porém, é
preciso ter em consideração que a narrativa dominante sobre a guerra é contra a
ocupação indonésia e, quando se refere às mulheres e estas se referem a si mesmas
no seio desta realidade, elas vêem-se como sendo uma maioria que pode ser
representativa o que dizem ser o sentimento das mulheres do Povo de Timor Leste.
Este processo de auto-representatividade tem, com certeza, consequências
epistemológicas porque silencia as experiências de muitas outras mulheres que não
resistiram e que viveram as suas vidas de uma forma diferente e povoada de um
outro imaginário sobre si e sobre o seu país. No entanto, e para o que aqui me
importa, e tendo consciência dos limites deste conhecimento, vou-me ater às vozes
dominantes que consideram, que a maioria das mulheres timores esteve sempre
contra a guerra e que, de alguma maneira, lutou contra ela para conseguir chegar à
paz. Contudo, não é a procura a/o sujeita/o universal que mobiliza esta análise, mas
sim, resgatar as vozes que falam desta realidade.
Não é fácil falar e ouvir as mulheres timores das últimas três décadas. Em
primeiro lugar, os documentos escritos, que são normalmente aqueles que têm mais
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crédito e são utilizados na investigação científica assim como as informações neles
contidas raramente estão desagregados por sexo e são sobretudo relatórios
sectoriais. Alguns foram sendo feitos pelo governo indonésio e outros por algumas
organizações humanitárias que, a partir de uma certa altura, puderam entrar e
trabalhar no território. O que está disponível e acessível

74

é raro, e às vezes, de

duvidosa consistência. A guerra em Timor Leste organizou e sistematizou um silêncio
rigoroso, que resultou na ignorância sobre aquilo que se passava, como viviam e o
que sentiam as pessoas, encurraladas na sua ilha, tantas vezes descrita como um
enorme campo de concentração.
Uma das maiores fontes de informação sobre o Timor Leste das últimas
décadas é o discurso construído acerca e em torno da resistência à ocupação
indonésia e as questões políticas e do direito internacional que, ao problema,
aparecem naturalmente associadas. Nele, são os homens os autores e os
protagonistas, e como a luta pela independência política se sobrepõe sempre a
qualquer outra, obscurece e dificulta o acesso a outros lugares e outros
conhecimentos sobre e das sociedades timorenses. Uma outra característica do
conhecimento que se consegue obter deste período é, que é essencialmente baseado
em testemunhos directos de timorenses, alguns deles registados por activistas ou
por jornalistas e que eram utilizados como depoimentos nas sessões sobre a
descolonização e direitos humanos na ONU. Este conhecimento está espalhado por
brochuras, relatórios e alguns livros, que tiveram como função principal recolher e
registar

‘histórias’

que pudessem

ajudar

a fundamentar

as pretensões

à

autodeterminação do povo de Timor Leste. Sem carácter académico, estes materiais
podem conferir alguns problemas do ponto de vista da representatividade ou da
validade, aos testemunhos ouvidos e descritos.
As mulheres timores são encontradas e percebidas nesta narrativa de
resistência como testemunhas e como vítimas secundárias do todo fundamental que
eram os heróis (homens) da luta nacional pela independência. Tal como nos alerta
Dowler, em tempo de guerra, o discurso da solidariedade nacional sobrepõe-se
74

Há um conjunto de documentação que está em bahasa indonésia e à qual não acedo por não falar, nem ler,
esta língua.
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hegemonicamente a qualquer outro, nomeadamente os que abordam a igualdade e a
justiça sexual (Dowler, 2002). Por isso, para além de serem apenas pequenos
‘pedaços’ que são encontrados na literatura geral sobre Timor Leste, na maioria dos
casos os testemunhos das mulheres são, também eles, dedicados à luta nacional
pela independência.
É interessante notar que a construção destas narrativas se baseia quer em
testemunhos directos como indirectos. Alguns fazem parte das transcrições feitas das
intervenções públicas de algumas destas mulheres e que constituíram prova da
invasão e massacres, nas instituições internacionais. Outros são apenas a memória
de palavras ditas em actos públicos por certas mulheres. Esta memória, repetida de
boca em boca e passada a escrito em actas e relatórios de encontros e reuniões
políticas, passou a ter o estatuto de palavras exemplares no imaginário da sociedade
timorense actual. Algumas destas palavras foram pronunciadas por mulheres que,
depois de mortas, se tornaram ícones da luta de libertação nacional, como Rosa Muki
Bonaparte, Isabel Lobato ou Maria Goreti, entre outras. As palavras, que elas teriam
dito um dia, tornaram-se documentos inquestionáveis para todas e todos que as têm
vindo a usar. Ao longo dos anos, essas palavras passaram a fazer parte do legado
que a resistência deixa às gerações futuras. Entre o mito e a realidade, elas hoje
fazem parte da história até porque hoje, essas palavras, já foram sancionadas pela
oficialidade e ortodoxia dos relatórios internacionais.
É pois, neste universo fluido e complexo de conhecimentos e discursos, que
após o referendo de 1999, as agências especializadas da UNTAET, em parceria com
ONGs transnacionais ou com as organizações e plataformas locais, procederam a
vários estudos e produziram alguns documentos que procuram sistematizar
informações relativas a Timor Leste e, também, relativamente às suas mulheres.
Esses estudos não foram só efectuados, mas também foram publicados e difundidos
através das agências da ONU, das ONGs e dos serviços do governo timorense. Neste
material de estudo, que é extenso, apenas uma parte da informação é sexualmente
analisada e diferenciada. Contudo, são as/os próprias/os autoras e autores desses
relatórios que alertam para as dificuldades que tiveram na recolha dos dados, uma
vez que as circunstâncias de destruição generalizada em que alguns deles foram
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iniciados, podem ter conduzido a uma importante incompletude e variados
enviesamentos. Algumas das fontes destes relatórios e estudos foram documentação
indonésia pré-existente, quer governamental quer não governamental, que também
não consegue ser suficientemente exaustiva e completa, pelos mesmos motivos:
população em fuga e dispersa por uma toponímia difícil, clima de guerra, ausência de
recursos adequados e suficientes para recolher e tratar a informação. Relativamente
a este período, existe também bastante literatura jornalística que permite encontrar
alguma informação para fortalecer alguns aspectos do conhecimento que se desenha
sobre as mulheres da terra de Timor.
Pela inconstância dos documentos escritos com que lido, sempre que se torna
possível, o que penso saber é cruzado com todas as fontes de informação disponíveis
para tentar estabelecer a objectividade, sem confundi-la com neutralidade, que aqui
é vista como a inclusão no campo analítico de variados modos de comunicação e
diversas informações sobre os mesmos temas ou problemas. Uma última nota
parece-me necessária. De todo o material acessível e disponível, escolho em primeiro
lugar tudo o que foi e é obra de mulheres timores. Evidentemente não excluo
nenhuma fonte mas privilegio as produções que elas nos oferecem através das
instâncias onde actuam. Procurei sempre que possível, trabalhar com documentação,
canónica e não canónica, na qual a participação das mulheres timores, de forma
directa ou indirecta, fosse relevante ou determinante. Tenho consciência que nessa
selecção, observadora e observadas se podem confundir, mas qualquer exercício de
reflexividade implica selecção e escolha. Assumidamente, procuro neste estudo,
buscar aquilo que têm sido algumas percepções, hibridamente construídas, das
mulheres timores sobre si e sobre paz.
Trata-se aqui de tentar construir, a partir de diversas fontes, cuja ortodoxia
académica pode ser questionada, uma constelação de informações que me permita
começar o diálogo a que me propus. Tendo clarificado que o material documental
disponível, além de diversificado e difuso, pode estar contaminado de um hibridismo
fundamental, trabalho de modo a que a teia que teço com as mulheres timores e o
que consigo saber com elas, seja suficientemente compreensivo. Assim, neste
trabalho não procuro estabelecer o discurso oficial feminista sobre a construção da
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paz em Timor Leste mas antes resgatar, em pleno processo de reconstrução pósbélica, o que tem sido dito mas também o que tem sido silenciado. Este exercício é a
forma que escolhi e me propus para contribuir para a construção de alternativas, a
partir da imaginação incomensurável das comunidades humanas. Esta é, com
certeza, apenas uma parte das narrativas de mulheres sobre si e sobre a paz, a que
procuro reconstruir, a partir do que me é proporcionado pelas circunstâncias
históricas, políticas e culturais. Este estudo é, ao mesmo tempo, um exercício da

consciência cosmopolita ao qual preside a permanente preocupação de identificar as
possíveis e desejáveis ‘zonas de contacto’ entre os diferentes saberes com que
trabalho.
Envolvendo-me neste diálogo, tal como enunciado acima, não procuro fazer
sínteses entre dois (ou mais) mundos, mas sim procurar em cada um deles o que
pode ser mobilizado para conseguir mais conhecimentos que conduzam a mais
justiça, menos danos sexistas, mais harmonia global e local e, por isso, mais paz.
Procuro todos os momentos e indícios imperfeitos que já realizam ou antecipam a
experiência de muitas pazes, e que podem servir para ajudar na luta contra o
desespero e contra as dificuldades que se vivem quer em Timor Leste quer no nosso
mundo povoado e vigiado por guerreiros.
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CAPÍTULO 4
As narrativas dominantes das e sobre as mulheres de Timor Leste
Os vinte e quatro anos de guerra foram, tanto para as mulheres, como para
os homens de Timor, um amargo período de sofrimento. Os massacres sucederamse desde o primeiro dia da invasão, no dia 7 de Dezembro de 1975, e,
indiscriminadamente, atingiram as populações civis, que foram fugindo das cidades,
vilas e aldeias, em direcção ao interior das montanhas, tentando escapar ao
ocupante. Essas fugas em massa duraram quase três anos, mas não evitaram que
quase 200.000 pessoas tivessem morrido, praticamente um terço da população total
do país, em consequência directa ou indirecta da guerra.

4.1- A face das vítimas

4.1.1- A violência directa da ocupação e a militarização da vida das mulheres
Desde o início da guerra, as populações civis estiveram sob a ameaça
constante e, por isso, as mulheres foram alvos, tanto quanto os homens. Isto só foi
possível saber-se através de alguns testemunhos sobre esses dias terríveis.
James Dunn, ex-consul australiano em Dili, elaborou um relatório, publicado
em Camberra no dia 11 de Fevereiro de 1977, referente à invasão e aos meses que
se seguiram e no qual se pode ler o seguinte:
Às 7 da manhã, disse ela, tinha visto como os pára-quedistas indonésios abateram a
tiro uma mulher na garagem da paróquia, ao lado da igreja, e as duas outras em frente da
Igreja apesar delas levantarem as mãos ao ar. Mencionou os nomes de duas delas. A seguir
as tropas indonésias ordenaram a todos que se encontravam perto da Igreja que entrassem.
Às 9 da manhã do dia seguinte estas pessoas e outras receberam ordem de soldados para
irem ao estaleiro onde estavam presas cerca de 27 mulheres, algumas timores outras
chinesas. Ele disse que um certo número de mulheres tinha crianças e que todas choravam.
Os indonésios arrancavam as crianças e davam-nas à multidão. A seguir, as mulheres foram
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abatidas, uma a uma. Os indonésios deram ordem aos presentes para fazer a contagem
(Apud. Magalhães, 1983: 20).

Para além destes massacres ocorridos na capital e em outras vilas e aldeias, a
fuga obrigava as mulheres a deixarem as suas casas, a separarem-se das suas
famílias, a

interromperem

os estudos

e, muitas delas, foram

integrando

progressivamente, as estruturas de resistência criadas no mato.
As vidas de muitas mulheres foram sendo militarizadas através de uma
organização chamada “Brigadas de Choque Femininas”, que, ao lado dos homens,
desenvolvia manobras militares e de logística. Como refere o relatório do Gabinete
da Assessora para a Promoção da Igualdade (GAPI), as mulheres lutavam [com um]

bebé num braço e arma no outro (2002: 11). Estas unidades femininas, em alguns
casos, eram comandadas por mulheres que ficaram conhecidas pela sua bravura em
combate, como Bi-Lessa e Maria Morteiro. Muitas permaneceram no mato durante
toda a guerra tornando-se militares sem patente, nem reconhecimento. Na maioria
dos casos, as restantes mulheres, sujeitaram quase todos os aspectos da sua vida às
exigências dos militares indonésios ou timorenses.
À medida que o tempo passava e a guerra prosseguia, as mulheres foram
sendo indelevelmente habitadas pela violência directa da guerra e por todas as
outras violências que lhe estão associadas: perda de familiares, fome e todos os
tipos de privação.

4.1.2- As violações sexuais e a escravatura sexual
Uma das estratégias usadas pelos militares indonésios para aterrorizar e
controlar as populações civis era a perseguição sistemática às mulheres, de quem se
suspeitasse algum tipo de ligação (mulher, irmã, mãe) com membros da guerrilha.
Sobre elas recaíam toda a espécie de abusos, que culminavam, muitas vezes, na
violação sexual repetida, na escravatura sexual, para além da prisão e da separação
das suas famílias e comunidades. Existem hoje vários documentos, livros e relatórios
com a transcrição dessas experiências (Winters, 1998; GAPI, 2002; Pigou, 2003;
CAVR, 2002 e 2003). No Relatório “Mulheres em Timor Leste”, pode ler-se o que
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uma activista da Organização Popular da Mulher Timorense (OPMT), Carolina do
Rosário conta:

[E]les violam especialmente as mulheres cujos maridos são guerrilheiros. (…) Não é
apenas um soldado que a viola mas sim vários. Isto é o que acontece todos os dias (GAPI,
2002:10).

Isto é confirmado por outras fontes. Um extracto de um relato publicado na
revista dos padres jesuítas, “Magnificat”, em 1982, é bem claro:
As mulheres novas, solteiras e casadas, eram isoladas em cabanas e forçadas a
praticar actos sexuais com os soldados javaneses. Quando resistiam eram então despidas e
queimadas com pontas de cigarros. A maioria delas, como nem às torturas cedessem, depois
de violentadas eram fuziladas (Apud. Magalhães, 1983: 46).

4.1.3- As deslocações forçadas
Entre 1974 e 1979, estima-se que 80% da população timorense, pelo menos
500.000 pessoas, tenha fugido e permanecido nas montanhas numa tentativa de
resistir à guerra (Magalhães, 1983). Sabe-se também que a deslocação e a
separação forçada das pessoas e de comunidades inteiras atingiu particularmente as
mulheres, as crianças e as/os as/os velhas/os. Este movimento de fuga teve um
terrível clímax com a “Operasi Seroja”, ou seja, a operação de ‘cerco e
aniquilamento’ começada em 1978 pelo general Benny Murdani, que resultou na
rendição de quase toda a população fugida para as montanhas, que se debatia com
os bombardeamentos diários e a fome provocada pela destruição das suas hortas e
redes de transporte e troca. Estas deslocações forçadas, quer na fuga para as
montanhas, quer durante a rendição e o retorno das populações às aldeias, vilas e
cidades não foi pacífico e a política militar indonésia procedeu à separação
sistemática das famílias, colocando-as em “centros de realojamento” e impedindo-as
de regressar aos seus lugares de origem. O testemunho de uma freira é eloquente
sobre o método de realojamento:
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O problema tem-se complicado porque muita população foi reinstalada nos vales,
longe dos campos nas encostas. No distrito de Baucau, por exemplo, 61.000 das 74.000
pessoas do distrito vivem agora concentradas à volta da cidade de Baucau. (...) Mais de 50%
das pessoas têm falta de alimentos (Apud. Magalhães, 1983: 78).

Na verdade, esta estratégia de forçar as pessoas a instalarem-se noutros
lugares do território, longe do seu lugar de origem, foi sendo usada como arma de
guerra conta a população civil de Timor Leste, atingindo pontos altamente críticos,
quer nos finais dos anos setenta, quer imediatamente antes e após o referendo.
Nos diferentes números do “Observatório de Timor Leste”, publicados pela
Comissão para os Direitos do Povo Maubere (CDPM), podemos encontrar muita
informação, ainda que dispersa, referente às deslocações do ano de 1999, coligida a
partir da imprensa da região, das ONGs transnacionais e dos organismos
especializados da ONU

75

.

Em Maio de 1999, a Caritas, através da ONG internacional Tapol, diz estimar
em 44.388 o número de deslocados internos em Timor Leste. A “Comissão Nacional
contra a Violência contra a Mulher” da Indonésia afirma ao jornal Indonesian

Observer, que em 4 de Julho de 1999, visitou alguns dos campos de refugiados em
Timor Leste e estima que só nesses, devem estar 35.000 pessoas, das quais 98%
são mulheres e crianças. O UNHCR estima que, em 30 de Agosto de 1999, 40.000
pessoas estavam deslocadas internamente e que outras 25.000 tinham sido forçadas
a atravessar a fronteira para Timor Ocidental, constatando também que a maioria
destas pessoas eram crianças e mulheres (CDPM, UN03-1999/09/27).
No dia 4 de Setembro de 1999, na sequência do anúncio dos resultados do
referendo, as milícias pró-integração começaram de imediato a percorrer as ruas de
todas as aldeias, vilas e cidades do país e, quase instantaneamente, um ambiente de
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Efectivamente, as agências e ONGs transnacionais foram fundamentais na recolha e divulgação de dados e
informações, quase em tempo real, que foram essenciais para as acções de pressão sobre os governos e sobre o
Secretário-Geral da ONU, para que se pudesse ter dado início à missão de imposição de paz e às subsequentes
acções do processo de paz.
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destruição e grande violência se generalizou. O Alto Comissariado para os Direitos
Humanos, no dia 17 de Setembro de 1999, afirma que:

[H]á relatos de 120.000 a 200.000 pessoas deslocadas à força (cerca de um quinto
da população total). As deslocações da população têm muitas vezes tomado a forma de
expulsões forçadas. Houve casos em que a população foi cercada e deportada (Ibidem).

Até 20 de Setembro, o governo da Indonésia registou 190.818 pessoas
deslocadas e colocadas em 31 campos em Timor Ocidental e em ilhas próximas,
nomeadamente Alor, Bali, Flores, Irian Jaya e Molucas. O ambiente nos campos é de
total intimidação. Mais uma vez, a maioria das pessoas que estão nos campos são
mulheres, crianças e homens velhos (CDPM, FA04-1999/02/17; CDPM, NEG031999/04/19;

CDPM,

SE03-1999/08/12eng;

CDPM,

UN03-1999/09/27).

Nestas

enormes e sucessivas operações de fuga, rendição e separação, as mulheres, as
crianças e as/os velhas/os foram, sem dúvida e sempre, a maioria das vítimas.

4.1.4- A viuvez, a esterilização e os filhos da guerra
A maioria das mulheres timores, foi com certeza, foi sujeita a todos os males
da guerra e tornadas objectos de políticas de genocídio sistemático e específico tal
como as campanhas de esterilização forçada, implementadas entre 1983 e 1999.
Estiveram sujeitas à fome e à desnutrição, ao abandono, à viuvez e às/aos filhas/os

da guerra, frutos da sua escravatura sexual e motivo e de imensa vergonha. A este
propósito, o testemunho de Beatriz registado pela CAVR é chocante e significativo:
Durante dez anos fui forçada a viver com três soldados. Em cada caso, eu
engravidava e ele voltava para a Indonésia deixando-me para trás com os filhos. Quando fui
obrigada a viver com o segundo pensei:
- Eu corto-me em duas. A parte de baixo dou-a a ele e a parte de cima dou-a pela
minha Terra, a Terra de Timor!
Nem imaginam como fui maltratada por ser mulher de militar.
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(Audiência Pública de 28-29 de Abril de 2003,em Balide, Dili, disponível em
www.easttimor-reconciliation.org)

A sua vulnerabilidade e insegurança física, social e espiritual, neste quotidiano
de violência, imprimiu na vida destas mulheres timores uma experiência traumática
permanente, durante mais de duas décadas, atravessando todos os grupos sociais,
perpassando todo o território e mais de duas gerações

76

. Como veremos adiante,

para além dos traumas físicos e psicológicos, esta experiência da guerra é mais ou
menos visível nos seus comportamentos e atitudes e tem impactos profundos na
forma como olham e entendem os campos de realização do seu presente e os seus
anseios para o futuro.

4.1.5- Ausentes dos órgãos de poder da resistência, são vítimas da guerra e
do sexismo dos seus companheiros
Sabe-se que muitas mulheres estiveram, desde os primórdios da luta,
completamente comprometidas com a causa da libertação da pátria, contudo,
estiveram quase sempre e quase absolutamente, ausentes dos órgãos de liderança
da resistência. Segundo o relatório do GAPI, apesar de todas as responsabilidades
assumidas, dos riscos corridos e dos contributos dados à luta, as mulheres foram

marginalizadas da esfera formal do poder (GAPI, 2002: 12-13). Apenas duas
mulheres faziam parte de um grupo de trabalho do CNRM: Pascoela Barreto e Inês
Almeida. Outras duas tinham cargos de destaque nas suas organizações políticas:
Milena Pires, como vice-presidente da União Democrática Timorense (UDT), e Ana
Pinto, como membro do Conselho Central da Delegação Externa da Frente

Revolucionária de Timor Leste Independente (FRETILIN). Inês Almeida citada na
página 13, afirma que
[n]ão há prioridade nem programas para melhorar a participação das mulheres na
luta no exterior apesar de não terem sentido uma obstrução óbvia à participação das
mulheres por parte dos dirigentes (Apud. GAPI, 2002).
76

Na comunicação de Albina Freitas ao I Congresso das Mulheres de Timor Loro Sae podemos ler que ela julga
que pelo menos 45% das mulheres timorenses são viúvas e que isso acarretou para elas a dupla tarefa de
serem mães e pais (REDE; 2000).
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As críticas ao sexismo da liderança timorense estão bem expressas no
relatório do GAPI, quando é afirmado que as mulheres estavam visivelmente

ausentes do Comité de Coordenação para a Frente Diplomática e que estavam
excluídas do Diálogo Intra-Timorense, não por falta de competência ou capacidades,
mas por causa das próprias decisões políticas dos quadros dirigentes de Timor Leste.
Este sexismo é explicado através das
perspectivas tradicionais relacionadas com a posição das mulheres e dos homens na
sociedade timorense (GAPI, 2002: 26).

Pode-se dizer que, ao chegar à independência, muitas mulheres timores
tinham participado em quase todos os aspectos da luta e da resistência e sofrido a
par com os homens, as consequências da guerra. Tinham sido deslocadas,
esterilizadas e torturadas; tinham sido soldadas, comandantes e organizadoras de
acampamentos e bases militares; tinham sido massacradas, fuziladas, desaparecidas
e sujeitas aos diversos terrores de um quotidiano de perseguição, fome e falta de
todo o tipo de protecção ou tratamento. Para além disso, estas mulheres sujeitaram
a sua existência e os seus anseios à agenda comum da pátria a libertar. Porém, a
sua vulnerabilização não aconteceu apenas através das consequências directas e
indirectas da guerra; ela ocorreu de par com uma visão do mundo e da liberdade,
em boa verdade sexista, que não promoveu a participação igualitária das mulheres
nas esferas da vida pública e privada. Tanto na guerra como na paz, as mulheres
parecem

ter

de

lutar

incessantemente

pelo seu

lugar,

porque elas são

sucessivamente lugares da subalternidade e, por isso, naturalmente ignorantes e

prescindíveis para o poder de decidir.
Isto torna-se mais claro quando analisamos a situação das mulheres nos
campos da literacia, educação, economia, emprego, saúde e participação na
governação. As marcas da guerra contra o colonialismo português, da guerra e do
colonialismo indonésio, para além do sexismo da sociedade timorense, são visíveis,
dado atrás de dado estatístico, nas pesquisas e nos estudos efectuados em Timor
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Leste, nos últimos três anos. Vejamos como isso se revela através do panorama
descritivo que a seguir se apresenta.

4.1.6- O retrato possível da demografia feminina de Timor Leste, após a
guerra
O Relatório do Desenvolvimento Humano sobre Timor Leste, Ukun Rasik

A’an: the way ahead, de 2002 indica que, em 2001, a população da nova nação
independente se estimava em 794.298 indivíduas/os, das/os quais a maioria é
mulher

77

e muito jovem, uma vez que 43.9% tinha menos de quinze anos (UNDP,

2002:76). Pode-se então dizer que a maioria das pessoas que residem em Timor
Leste são mulheres jovens, que vivem de uma agricultura de subsistência e residem
nas zonas rurais, uma vez que 76% da população se distribui pelas 2.300 aldeias
existentes no país e que não têm estruturas de emprego, saúde, educação e sequer
acesso a água potável (Ibidem, 15).
Todos os indicadores relativos ao sexo feminino mostram como esta
maioria está profundamente empobrecida e vulnerável. Em termos de saúde a
mortalidade materna é elevada: morrem 420 mulheres por cada 100.000 nados vivos
(Ibidem, 1). Isto quer dizer que a maternidade é um risco de vida que uma parte
significativa das mulheres em idade de ter filhos, a cada gravidez, corre. Como as
mulheres engravidam bastante elas são, necessariamente, um grupo em risco de
vida em tempo de paz.
Os problemas de saúde das mulheres timores não se esgotam na mortalidade
materna e estão profundamente associados não só à guerra, como à pobreza. Por
um lado, as mulheres sofrem de doenças mentais provocadas por inúmeros traumas
psicológicos sofridos anos a fio (GAPI, 2002: 23), também de doenças sexualmente
transmissíveis (DST) e de infertilidade, provocadas pelas violações ou escravatura
sexuais. É estimado que a incidência das DST fosse, em 1995, de 27 mulheres por
10.000, o que representava o dobro relativamente à Indonésia (Ibidem, 23).
Para além deste padrão de patologias, existem todo um tipo de outros
indicadores que nos podem ajudar a perceber a situação em que se encontram as
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O rácio encontrado era de 1 homem para 1.01 mulheres.

144

2004

As narrativas dominantes das e sobre as mulheres de Timor Leste

mulheres da Terra de Timor. A falta de acesso à água potável

78

, a desnutrição, por

causa da fome e da insegurança alimentar, a ausência de cuidados primários de
saúde e recursos médicos no território, assim como a falta de informação adequada,
no que diz respeito a comportamentos de risco, faz com que as estatísticas ganhem
densidade. Em 2001, a esperança de vida ao nascimento não ultrapassava, para as
mulheres, os 59 anos e, para os homens, os 55.6 anos.
Segundo dados fornecidos pela UNTAET, em 2001, 75% da população não
tinha acesso a serviços e cuidados de saúde, sendo as causas múltiplas e afectando
sobretudo as mulheres. São apontadas, para além da inexistência de estruturas
físicas de saúde e de pessoal médico qualificado, os seguintes problemas, que
dificultam ainda mais, o acesso das mulheres aos parcos meios de apoio médico e
sanitário:
- Falta de estruturas nas zonas remotas do país que quando são
estabelecidas, muitas vezes têm horários incompatíveis com a actividade diária das
populações;
- Falta de recursos financeiros das famílias para se deslocarem até ao posto
de socorro mais próximo ou obterem algum medicamento;
- O estatuto social das mulheres é mais baixo do que o dos homens e,
portanto, o seu estado de saúde é desvalorizado;
- A falta de poder das mulheres no seio da família para decidir ir ou não
consultar um médico;
- Falta de profissionais de saúde mulheres (médicas, enfermeiras e parteiras),
dadas as dificuldades culturais que as mulheres têm em falar de ‘certos problemas’
diante dos homens, nem que estes sejam médicos;
- Falta de acesso a cuidados especiais de saúde mental e doenças
sexualmente transmitidas.
Algumas propostas já foram avançadas pela Plataforma de Acção do I

Congresso das Mulheres de Timor Loro Sae, no que diz respeito a dois tipos de
cuidados de saúde, especificamente dirigidos às mulheres: a saúde reprodutiva e a
78

Em 2001, o acesso das populações a água potável, situava-se para as zonas rurais em 7.6 % e nas zonas
urbanas em 35.9% (UNDP, 2002: 77-80).
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saúde mental, relativa à violência sexual sofrida por estas. A importância destas
medidas atinge não só a população feminina, mas também outras pessoas,
nomeadamente crianças e velhas/os, que estão sob os cuidados das mulheres que,
com elas, constituem sempre, os grupos de maior vulnerabilidade.
Por outro lado, o relatório do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) afirma que as mulheres são mais afectadas pela pobreza
do que os homens. O índice de pobreza ajustado ao género

79

era em 2001 de

0.347, ou seja, 12% inferior ao Índice de Desenvolvimento Humano

80

. Isto quer

dizer que as mulheres timorenses, no seu conjunto, são 12% menos desenvolvidas,
ou seja, têm menos esperança de vida, menos conhecimentos e nível de vida inferior
em relação aos homens, sendo, portanto, bastante mais vulneráveis. Em termos
comparativos vale a pena assinalar a estatística de dois países da região: no
Camboja ou na Indonésia essa diferença situa-se por volta de 1% (UNDP, 2002: 2).
Conjugado com isto, o Índice de Pobreza Humana

81

em Timor Leste situa o país na

81ª posição de um conjunto de 90 países que o programa estudou em 2001. Isto
quer dizer que Timor Leste é o país mais pobre de toda a Ásia e um dos mais pobres
de todo o mundo. O índice de pobreza humana em 2001 era de 49.0%. Para se ter
uma ideia mais precisa do que isto significa, é interessante referir que o limiar de
pobreza estabelecido para Timor Leste foi de 0.55 US$ por dia por pessoa

82

. Destes

0.55 US$, dois terços são gastos em comida e o resto em alojamento, vestuário, etc.
Acresce dizer que em 2001, 41% da população de Timor Leste, vivia abaixo deste
limite mas, nas zonas rurais, esta incidência atingia os 46%.
Perante estes dados, que apenas confirmam o que se sabe sobre as mulheres
em geral e do mundo inteiro, é fácil afirmar que elas são a maioria, são jovens e
vivem sobretudo nas zonas rurais e dispõem ainda de menos recursos do que os
homens pobres. As mulheres de Timor Leste são as mais pobres dos pobres do seu
79

O índice desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento conjuga três indicadores:
esperança de vida, conhecimentos e nível de vida. Comparando os resultados obtidos para cada um dos sexos,
em cada sociedade estudada, estabelece os valores com que se trabalha neste estudo.
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Avalia em conjunto, com os mesmos três indicadores uma população, sem desagregar por sexo, nem
estabelecendo comparações.

81

Este índice conjuga três indicadores: longevidade, conhecimento e capacidade de acesso ao rendimento.

82

Em termos internacionais é normalmente de 1 US$, por dia por pessoa.
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país e, também, infelizmente, das mais pobres dos pobres de todo o mundo. Senão
vejamos os indicadores subsequentes que pretendem reforçar este argumento.
Na economia formal, a força de trabalho feminino representa apenas 40%
do total, conseguindo obter apenas 1/8 do rendimento que é levado pelos homens
para o seio das famílias (Ibidem, 18). Sabe-se que as mulheres se ocupam,
sobretudo de sectores da economia informal, que, apesar de tudo e continuando a
ser a fonte principal do rendimento da maioria das famílias, se caracteriza pela quase
total insegurança e precaridade. Este sector informal é constituído pela agricultura de
subsistência, cultivo e comércio de arroz e/ou café, em circuitos de proximidade, o
cultivo e o comércio de hortaliças e frutas (Ibidem, 17), o comércio de quiosques,
bares, restaurantes familiares e artesanato. São muito incompletos os números
existentes sobre a presença das mulheres nestes sectores mas o relatório do GAPI
afirma que as mulheres são a maioria no comércio de bens alimentares perecíveis,
enquanto

que

os

homens

se

dedicam

mais

à

transacção

de

produtos

manufacturados, condução de transportes, etc. (GAPI, 2002: 65). Da mesma forma,
a percentagem de mulheres que possui pequenas unidades de transformação,
sobreviventes à destruição de 1999, que são fonte mais ou menos regular de
rendimento, não ultrapassam os trinta por cento, segundo os dados disponíveis.
Paralelamente, as actividades preferidas e desempenhadas pelos homens são mais
lucrativas, permitindo-lhes maior mobilidade social e segurança económica. Os
sectores de construção de móveis, pastelaria, blocos de cimento, café ou reparação
de automóveis tendem a gerar mais lucros e a serem mais estáveis do que a criação
e comércio de pequenos animais para a alimentação, a costura, o fabrico de sal ou o
artesanato em geral, áreas em que a presença das mulheres, apesar de tudo, é mais
significativa (Ibidem, 67-68).
Um estudo do Banco Asiático do Desenvolvimento, efectuado em 2000, afirma
que dois terços das pessoas que responderam ao seu inquérito eram mulheres e que
não tinham qualquer acesso ao crédito, por não reunirem um conjunto de condições
consideradas básicas: não tinham bens, na maioria são analfabetas ou iletradas, têm
baixos níveis de participação nos processos de decisão, não possuem cartas de
referência, nem emprego, e apresentam-se com competências muitíssimo limitadas,
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para não dizer nenhumas, para lidar com processos de candidatura ao crédito,
normalmente altamente burocratizados. Assim, este relatório conclui que o crédito
rural foi sobretudo destinado aos homens, deixando as mulheres ainda mais pobres
(Ibidem, 18). Os resultados apurados confirmam isto mesmo: das 1.326
oportunidades de emprego, criadas pelo crédito a pequenas iniciativas empresariais,
72 % foram para os homens e, 28% para as mulheres; dos 335 empréstimos
concedidos, apenas 16% tinham sido destinados a mulheres empresárias (GAPI,
2002: 70).
Estima-se que, pelo menos metade da população seja iletrada, devido à
guerra e à falta de recursos educativos adequados e eficazes aquando da ocupação
indonésia; desta metade 64% são mulheres, ou seja, 2/3 das mulheres timores são
analfabetas, não tendo passado por nenhum sistema de ensino ou escolarização
(UNDP, 2002: 17-18). Em termos de analfabetismo, elas também são a maioria e isto
significa, ao mesmo tempo, que a qualificação profissional ou competências
profissionais, reconhecíveis no mercado de trabalho interno, são muito baixas ou
quase inexistentes. Todos estes argumentos levam a pensar que cada um dos
factores de vulnerabilidade (saúde, educação, emprego, literacia) potencia os outros,
num reforço da exclusão das mulheres da vida activa e saudável, quer ao nível das
suas comunidades locais, quer da nação.
A “Administração Transitória em Timor Leste” da ONU tinha um mandato
político muito abrangente. Para além de ter como missão manter a paz no território,
devia também tomar e implementar medidas para iniciar a estruturação da vida
institucional do país. Entre essas medidas estava a escolarização da população
timorense, sobretudo da mais jovem. Ainda que 95% das escolas e outras estruturas
educativas tivessem sido destruídas em 1999, a ETTA

83

promoveu programas de

reconstrução do sistema educativo e de promoção da adesão das populações ao
ensino e à alfabetização.
Segundo os dados divulgados, no ano escolar de 2000/2001, havia um total
de 292.617 raparigas e rapazes inscritas/os e a frequentar a escola primária, com

83

East Timor Transitory Administration.
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idades compreendidas entre os 5 e os 19 anos. Deste universo, cerca de 48% eram
raparigas e 52% rapazes, como mostra o quadro seguinte.

Idade
5-9

Total da
população M/H
118.157

10-14

94.367

15-19

80.093

Nº total de
inscritas/os e %
96.352
(81.5%)
70.730
(75%)
10.958
(13.6)

Nº e % de
raparigas inscritas
46.854
(48%)
33.991
(48%)
4.963
(45%)

Nº e % de
rapazes inscritos
49.498
(52%)
36.739
(52%)
5.995
(55%)

Fonte: Relatório do Gabinete da Assessora para a Igualdade

Apesar de uma presença praticamente igualitária nas faixas etárias mais
precoces, à medida que a idade aumenta, diminui o número de mulheres que
continuam no sistema, havendo um assinalável decréscimo entre os 15 e os 19 anos.
No ensino secundário, no mesmo ano escolar, inscreveram-se 41.985 alunas/os e
destas/es sabe-se que apenas 38% eram raparigas, entre os 15 e os 19. Se 13.6%
estava no ensino primário e 38% estava no ensino secundário, pode-se facilmente
concluir, que pouco menos de metade das raparigas dessas idades estava
completamente fora de qualquer sistema de ensino ou escola.
No ensino superior, apenas 1,636% da população feminina timorense, com
idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos, fazia um curso de nível superior em
Timor Leste, contra os 6,086% de homens (Ibidem, 52). Pode ser interessante
acrescentar ainda que, em termos da profissão docente, apenas 29%, 25% e 11.6%
do professorado timorense é constituído por mulheres, respectivamente no ensino
primário, secundário e superior. Este dado pode ser interpretado como mais um
indicador de que as mulheres estão ainda excluídas da instrução e da formação em
diferentes escalas, a montante e a jusante do sistema educativo nacional. As
mulheres, apesar dos esforços efectuados, continuam a estar largamente excluídas.
As mulheres são ainda, e após a violência extrema da guerra, vítimas de
agressões domésticas, que começam lentamente a ser denunciadas e criminalizadas.
Organizações de mulheres e de direitos humanos como a FOKUPERS e a Yayasan
HAK deram início à documentação destas agressões e a estimular as mulheres e as
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autoridades a terem uma atitude responsável perante este problema, que atinge,
provavelmente, a larga maioria da população feminina do país. A violência doméstica
não se restringe às agressões ocorridas dentro do espaço doméstico familiar e não é
perpetrada apenas contra as mulheres mas também contra crianças, velhas/os e
criadas/os. Para além disso, parece ser comum estender-se às relações íntimas entre
homens e mulheres não casados, ou seja às namoradas e noivas.
Segundo o Documento Orientador para a Lei Nacional para a Violência

Doméstica (DOLNVD), da responsabilidade da equipa do GAPI, desenvolvido a partir
de uma série de debates entre as/os responsáveis governamentais e algumas ONGs,
com o aconselhamento de juristas e especialistas internacionais, depois de uma
consulta pública à população, afirma:
No ano 2001, a UNMISET registou 504 crimes de violência contra grupos vulneráveis
tais como mulheres e crianças, sendo que 476 destes eram relativos a violência doméstica. O
Gabinete do Procurador de Dili registou 11 casos de violência doméstica num total de 44
casos que foram relatados. No ano de 2002 (Janeiro a Julho), a UPV (Unidade de Pessoas
Vulneráveis) do Distrito de Dili recebeu 352 casos, sendo que 274 destes diziam respeito a
violência doméstica e 60% foram resolvidos através de mediação (2003: 7).

O mesmo documento aponta algumas razões para que esta violência ocorra
numa sociedade como a timorense, de forma tão sistemática. A estrutura patriarcal
da sociedade timorense faz com a mulher, por exemplo, não possa aceder à
propriedade da terra e, assim, a sua dependência da família do marido é quase total.
Outro aspecto referido é que o sistema de dote (barlaque) faz com que a mulher, em
muitos casos, seja percebida como ‘comprada’ e, portanto, convertida em
propriedade da família do marido, o que tem vindo a aprofundar a legitimidade
cultural desta violência. Por outro lado, a sociedade timorense concede privilégios
aos homens da família, como o acesso à educação e à herança que não atribui
normalmente às mulheres. Do mesmo modo, o acesso das mulheres às estruturas do

poder tradicional, são limitados. Os chefes de aldeia são os depositários dos modos
públicos e credíveis da resolução de conflitos (Ibidem, 15) e por isso a autoridade
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pública e reconhecida publicamente das mulheres é diminuta. Para além destes
problemas de ordem cultural, a herança de práticas contínuas e sistemáticas de
violência deixadas pela guerra

84

, a ausência de legislação (durante o colonialismo

português), uma legislação desadequada durante a ocupação indonésia, o vazio e a
ambiguidade jurídica ainda hoje existentes, são apontadas como causas da elevada
incidência de violência contra as mulheres

85

. Acresce naturalmente a estas razões, a

vulnerabilidade social das mulheres em geral, conforme se mostra atrás: analfabetas,
sem emprego, pobres e dependentes (Ibidem, 18).
As vítimas não sofrem apenas abusos e agressões dentro de casa ou em
espaços invisíveis ao público. Efectivamente, a disseminação da violência praticada
contra as mulheres ocorre também em espaços públicos, como foi relatado por Lito
Exposto (assistente técnico da equipa legal para a violência doméstica) e citado no
documento:
No domingo, dia 22 de Setembro de 2002, em Dili um marido espancou a sua mulher
que por sua vez se tentou suicidar atirando-se para uma conduta de esgoto. Os vizinhos
limitaram-se a assistir não intervindo. Nem mesmo a polícia que passou no local fez fosse o
que fosse. Quando interrogados pelo motivo de terem permanecido impassíveis, os dois
agentes de polícia presentes responderam o seguinte: actuaremos caso a vítima apresente
uma queixa (Ibidem, 19).

Os casos estudados e os números publicados pelas autoridades são um
indicador de que este fenómeno atinge de forma transversal a sociedade timorense e
que é mais um problema que as mulheres não só tiveram que enfrentar no passado
durante a guerra, mas que continuam a enfrentar em plena fase de reconstrução
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A este respeito, há um testemunho divulgado pela CAVR, prestado numa audição pública ocorrida em Abril de
2003 em Dili, que é exemplar e mostra por um lado, como as mulheres estão sujeitas a todos os homens,
quaisquer que sejam eles e, ao mesmo tempo, a consciência delas acerca dessa sujeição. Vitória Henrique
disse:
- A minha irmã sofreu violação pelos membros da Fretilin. Eu, era membro da Fretilin e fui violada pelos
membros da UDT. Nós sofremos o mesmo nas mãos dos homens. Disponível em www.easttimorreconciliation.org.
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O Parlamento Nacional da RDTL discutiu a adopção da lei indonésia relativa à família. Activistas dos direitos
das mulheres já contestaram esta escolha por representar a dependência formal da mulher face ao marido,
como preconiza o Código Civil indonésio.
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pós-bélica. Estamos perante uma realidade que muitas mulheres timorenses
silenciam, (cada uma saberá porquê), mas que começa a ser conhecida e a ser tida
como um dos aspectos relativos à capacidade da sociedade timor de construir uma
nação democrática e justa e reconstruir-se como uma sociedade pacífica e inclusiva.

4.2- As suas contribuições para a luta, as suas organizações, o seu
lugar na governação, as guardiãs da coragem e do quotidiano

4.2.1- As mulheres no desfraldar da bandeira da independência, os seus
contributos para a resistência e luta pela independência
Como já foi dito atrás, a literatura da resistência, ou seja, a literatura
produzida, quer pelos líderes timorenses, nomeadamente por José Ramos Horta e
Xanana Gusmão, quer pelos movimentos de solidariedade, não destaca, em
particular, o papel daquelas mulheres que estavam comprometidas com a resistência
e a luta pela independência. Essa informação aparece sempre subjugada à narrativa
da pátria ocupada e à necessidade de um povo inteiro se mobilizar para a sua
libertação. Do ponto de vista do sofrimento causado pela guerra de ocupação, as
mulheres aparecem totalmente incluídas. Xanana Gusmão no seu livro Timor Leste:

um Povo uma Pátria repete, nos vários documentos que estão publicados neste
volume, que [é] todo o Povo de Timor Leste que resiste à bárbara ocupação da sua

Pátria (1994:174). Os relatos dos dirigentes sobre os casos de violação sexual de
mulheres e a sua tortura servem sobretudo para ilustrar o sofrimento do Povo, como,
por exemplo, o seguinte:
(…) Estes dois episódios, entre muitos outros, ilustram a situação de intolerável
repressão sobre o nosso Povo:
(…) Fernanda de 32 anos, solteira, do suco de Lospalos/Soro, pela situação de aperto

a que estava sujeita toda a população, viu-se obrigada a ir à horta para cavar mandiocas. Os
assassinos ocupantes, que também estavam estacionados, tentaram obrigar a satisfazer-lhes
os desejos, o que recusou terminantemente. Os criminosos soldados de ocupação
violentaram-na selvaticamente até perder totalmente os sentidos, despiram-na por completo,
e depois de todos saciados, deixaram-na assim na horta. (Ibidem, 66-67)

152

2004

As narrativas dominantes das e sobre as mulheres de Timor Leste

O discurso é sempre dirigido ao ‘Povo Maubere’

86

e aos ‘companheiros de

luta’. As próprias mulheres, quando falam de si e da sua Terra neste período,
colocam sempre a libertação da pátria acima de qualquer projecto individual ou
colectivo, como expressam as palavras da Sr.ª Beatriz, ouvidas e registadas em
Agosto de 1999:
O que temos feito é morrer e sofrer pelo nosso Timor. O que podemos continuar a
fazer é morrer e sofrer pelo nosso Timor (Amal, 2002: 80).

Seria, porém, um erro considerar que estas mulheres estiveram e estão
totalmente subjugadas e alienadas nesta lógica eminentemente masculina de guerra
e libertação nacional. Embora as condições dadas pelo colonialismo português não
fossem muito favoráveis à formação das/os nativas/os, em especial as mulheres,
algumas estudaram e formaram-se, entraram no mercado de trabalho e tiveram
desde há muito tempo, uma postura pessoal e social de grande independência. Para
além destas, muitas se destacaram pela sua postura de dignidade, e até de comando
familiar e comunitário, e isso faz parte das referências femininas, das histórias de
personalidades exemplares, plenamente reconhecidas nos contextos familiares e
comunitários. Apesar dos múltiplos sexismos da sua sociedade, esta não é opaca e
as mulheres timorenses conhecem bem o papel simbólico que as suas comunidades
lhes reservam e que, às vezes, se revelam determinantes em certas circunstâncias.
Embora a sua contribuição para a luta tenha sido subestimada e até silenciada,
sabemos algumas coisas que nos permitem ir desenhando, a traços largos, esse lado
da história, ainda que continue a estar sob a sombra.
Aqui de novo, estou perante uma realidade multifacetada. Muitas mulheres
estão incluídas nestes movimentos de emancipação pessoal e colectiva mas,
certamente, não o estarão todas. É com esta precaução que procuro agora revelar a
face das heroínas.
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Quem desfraldou a bandeira da independência, em 28 de Novembro de 1975,
foi uma mulher, Rosa ‘Muki’ Bonaparte, conhecida activista contra o colonialismo
português e pela independência e fundadora da Organização Popular das Mulheres
Timorenses. Esta mulher acreditava no lugar central das suas companheiras na luta
pela emancipação de um povo. Ela enunciava os objectivos da sua organização da
seguinte maneira:
Uma organização da Frente Revolucionária para um Timor Leste Independente –
Fretilin – que possibilita a participação das mulheres na revolução. (…) A criação da OPMT
tem um duplo objectivo: Primeiro, participar directamente na luta contra o colonialismo e,
em segundo lutar de todas as formas possíveis contra a discriminação violenta que as
mulheres Timorenses sofreram na sociedade colonial (Apud. GAPI, 2000: 10).

Desde os alvores da guerra que as mulheres se organizaram através da
OPMT, das “Brigadas de Choque Femininas” ou simplesmente a nível comunitário,
alimentando e cuidando das/os doentes, das crianças e velhas/os, participando de
forma activa nas tarefas da guerra e na mudança de mentalidades, que elas
julgavam necessárias para combater todas as formas de discriminação violenta
herdadas do colonialismo.
Muitas mulheres timores integraram-se, desde o início da guerra, de forma
organizada, no esforço da luta, construindo circuitos de fornecimento de
mantimentos, de recolha de roupas e medicamentos, transportando mensagens e
muitas foram, no mato, secretárias e assistentes dos comandantes. Apesar destas
tarefas serem consideradas subalternas, eram absolutamente vitais para a
continuidade da resistência, o que é uma manifesta contradição entre os termos.
Criaram programas de educação popular e permaneceram nas aldeias, deixando os
canais de comunicação entre os guerrilheiros e as populações abertos; cuidaram das
famílias e transmitiram os valores e os costumes que alimentavam a ideia de uma
identidade própria e adversária à dos ocupantes.
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Esta capacidade de organização e de implementação de uma estratégia de
resistência é conhecida e descrita no relatório do GAPI (Ibidem, 11). Nas palavras da
Coordenadora do I Congresso das Mulheres de Timor Loro Sae, Domingas Alves,
[A] história da luta de libertação nacional está cheia do sangue das heroínas
timorenses que o derramaram na linha da frente pegando em armas para defender a sua
nação ferida (REDE, 2000: 3).

Tal como no caso das ‘Mães da Praça de Maio’ ou das ‘Mulheres de Negro’,
pode-se considerar que a experiência desta guerra, como a experiência da luta
contra ela, são assuntos de ordem pública para os quais foram convocadas as
‘competências’ do privado tornando-as, desta maneira, competências, tarefas e
responsabilidades de interesse público e nacional. No entanto há que acautelar a
possibilidade de haver apenas continuidade táctica e nenhum tipo de ruptura
estratégica com os sistemas de socialização subalternizadora, ainda que activados
sob uma retórica libertadora. As dinâmicas de emancipação dependem, não apenas
do movimento de intersecção entre o público e privado, mas sobretudo de como as
comunidades interpretam estas novas experiências e a sua capacidade de abrir
dissenções sobre os adquiridos culturais, abrindo os corredores necessários às
alternativas. O que se sabe é que, no caso de Timor Leste, muitas mulheres foram
chamadas a prestar o seu contributo e elas fizeram-no, em grande medida repetindo
as funções que tradicionalmente lhes estavam atribuídas, ainda que aplicadas ao
novo contexto. Algumas, poucas, extrapolaram essa situação e aprenderam e
fizeram coisas pouco comuns à luz da ‘normalidade’ cultural pré-existente. De que
forma estas experiências constituem um prolongamento da especialização funcional
subalterna ou uma ruptura com ela penso não ser ainda possível avaliar. Posso, no
entanto, e, tendo como fonte principal as suas vozes, considerar que um espaço de
participação foi aberto e um precedente criado sobre o valor incontornável das
contradições criadas pela situação e que estão a ser aproveitadas por muitas
mulheres na fase pós-conflito.

4.2.2- A ‘sociedade civil’ feminina de Timor Leste
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Para além desse papel vital na resistência, ainda que remetido para a sombra
do desconhecimento, do silêncio e com estatuto de subalterno na lógica militar
dominante, algumas mulheres construíram, ao longo de anos, e num ambiente de
grande hostilidade física e ideológica, uma rede de organizações de tipo nãogovernamental, que fazem parte do conjunto de iniciativas comunitárias, mais ou
menos locais e de intervenção social, que hoje se designa como a parte feminina da
‘sociedade civil’ timorense.
O regime de Suharto não propiciava de nenhuma forma a organização e
associação livre de cidadãs/ãos. Pelo contrário, tinha uma política expressa de
perseguição à OPMT, pelas suas ligações com o movimento dissidente e pródemocracia de mulheres indonésias “GERWANI” (GAPI, 2001: 10). Contudo, e
desafiando o regime e as autoridades, muitas mulheres timores organizaram-se e
fundaram as suas próprias associações. Para além da OPMT, uma emanação da
FRETILIN, que existia desde 1975, foi criada em 1989, com objectivos religiosos,
mas também de promoção social das mulheres, o ISMAK (Instituto Sekular Maun Alin
Iha Kristu). Em 1997 surge a FOKUPERS (Fórum para a Comunicação das Mulheres
de Timor Leste), uma organização humanitária e de defesa dos direitos humanos.
Em 1998, nasce a OMT (Organização das Mulheres Timorenses), uma organização
política que pretende reunir todas as mulheres empenhadas na independência do
país; em Outubro de 1998, é fundada a ETWAVE (East Timor Women Against
Violence for Children Care), dedicada ao combate à violência contra as mulheres e as
crianças. Entretanto, outros grupos vão-se formando, alguns sob alçada de
movimentos políticos, como a OJECTIL (Organização da Juventude Católica de Timor
Leste), a RENETIL (Resistência Nacional dos Estudantes de Timor Leste) e o MAS
(Aliança das Mulheres Socialistas), ou em torno de temas considerados importantes
para as mulheres como são exemplo o PAS (Pronto Atu Serbi), a UNMT (União
Nacional das Mulheres Timorenses), FORELSAM (Fórum das Mulheres de Timor Loro
Sae para a Paz), o Comité dos Direitos Humanos de Timor Leste e a Associação de
Juristas de Timor Loro Sae.
Estas associações e organizações são as mais importantes e têm estado mais
activas e presentes de forma mais abrangente, na sociedade timorense. São também
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estas, ou algumas destas, que foram promovendo encontros regionais e nacionais,
ainda sob a ocupação, articulando agendas e prioridades. Destes encontros, não
existe quase nenhum registo, apenas alguns testemunhos directos. Em 1998, e com
a presença de mulheres estrangeiras, sobretudo australianas, um destes encontros
foi marcante, pois dele resultaram as bases necessárias para a construção de uma
plataforma nacional: a “Rede das Mulheres de Timor Leste” (REDE). Aproveitando a
ocasião, várias mulheres consentiram em prestar depoimentos sobre a situação no
território ocupado e sobre a situação particularmente difícil das mulheres timorenses,
os quais resultaram numa compilação feita por Rebecca Winters e que se chama

Buibere: voice of East Timorese Women.
Ainda antes da independência, em 2000, a REDE organizou e realizou o I

Congresso das Mulheres de Timor Loro Sae, de 14 a 17 de Junho, e do qual saiu um
documento a que deram o nome de “Plataforma de Acção”. Este tornou-se num
projecto de referência, quer para as autoridades da Administração Transitória das
Nações Unidas, quer para o I Governo da República, em termos de igualdade entre
os sexos. Neste Congresso, estiveram presentes delegações de 13 organizações
nacionais e internacionais

87

e os objectivos são enunciados de forma clara e numa

linguagem nitidamente cosmopolita. É evidente que estas organizações de mulheres,
mesmo no interior de um Timor Leste ocupado militarmente, não perderam o
contacto com o mundo exterior, nem com o movimento feminista mundial

88

, como

se poderá ver a seguir.
Os objectivos deste I Congresso das Mulheres de Timor Loro Sae foram os
que se seguem, conforme enunciado pela sua Coordenadora, Maria Domingas Alves:
1- Consolidar a unidade das Mulheres Timorenses;
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Não foi possível encontrar informações sobre o significado de os acrónimos de todas as organizações, mas são
mencionadas, no documento, as seguintes: FOKUPERS, ETDA, OPMT, ANMTL, GFFTL, UNFETIP, Caritas
Australiana, ETCC, CIIR, ETWAVE, OMT, REDE e RADIO UNTAET.
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Um dos momentos marcantes deste contacto com o exterior, e que reforça esta ideia de que estas mulheres,
apesar de tudo souberam manter-se lucidamente à espreita de todos os espaços de participação e de igualdade,
é a mensagem enviada pelas mulheres timorenses para a Cimeira de Pequim, em 1995 disponível em
http://www.hartford-hwp.com/archives/54b/053.html.
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2- Preparar uma “Plataforma de Acção” que congregue as aspirações de todas as
mulheres timorenses, baseada nos Direitos Humanos fundamentais, e na
dignidade humana e na igualdade de direitos entre homens e mulheres;
3- Considerando que o desenvolvimento integral de um país, o bem-estar do seu
povo e a paz necessitam da total participação das mulheres, com os mesmos
direitos que os homens em todos os domínios, é nosso objectivo propor e
exigir que a “Plataforma de Acção” das Mulheres de Timor Loro Sae seja
aceite e implementada, não só pelo governo de transição, mas também pelo
futuro governo de Timor Loro Sae (REDE, 2000).
Como se pode ver, estas mulheres timores souberam estar, durante todos os
anos da ocupação, e apesar do obscurantismo do colonialismo português, atentas
aos movimentos do mundo. Aprenderam, a partir da sua realidade concreta, a
organizar-se e desenvolveram competências de análise, reivindicação e comunicação
tão sofisticadas quanto as que são mostradas pelas dirigentes feministas mais
cosmopolitas.
A população que se exilou, nomeadamente na Austrália e em Portugal, foi
chegando, sobretudo a partir dos meados dos anos 70, através de Programas da
Cruz Vermelha, e começou, fora do seu país, a integrar as fileiras daquilo a que se
veio a chamar, a ‘frente diplomática’ da resistência. Foi durante este período e,
contribuindo para esta faceta da luta, que algumas mulheres contactaram com os
discursos e as reivindicações feministas de tipo ocidental. Este contacto ocorreu,
quer através dos movimentos de solidariedade e das suas iniciativas nacionais e
internacionais, assim como através dos organismos internacionais especializados com
as quais mantiveram relações durante todos estes anos. Enquanto participantes nas
sessões especiais na ONU sobre Timor Leste, algumas destas mulheres conheceram
e foram conhecidas por líderes feministas internacionais cuja agenda era,
nomeadamente, a plena igualdade entre os sexos e o reconhecimento público e
internacional dos direitos humanos das mulheres. Basta recordar que a aprovação de
importantes normativos internacionais respeitantes às mulheres e outros eventos de
enorme importância mundial, ocorreram exactamente neste período, se não
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vejamos: a CEDAW data de 1979, a Década das Nações Unidas para as Mulheres:

Igualdade, Desenvolvimento e Paz, decorreu entre 1976 e 1985 e a Conferência de
Pequim onde foi aprovada o Statement on Women’s Contribution to a Culture of

Peace ocorreu em 1995. Para este último, tão marcante para o movimento feminista
mundial, as mulheres timorenses também foram convidadas. Esta mega-agenda
feminista fez parte deste contacto e veio a ter impacto, como é visível nos
documentos e na retórica pós-conflito, na visão que estas mulheres têm de si e das
questões políticas que estão associadas à matéria do género. O exílio e as
actividades diplomáticas, nos diversos países do mundo por onde passaram
ajudaram certamente, a construir e a consolidar a versão timorense do discurso
dominante sobre as mulheres, os seus problemas e as soluções para eles
Pode-se inferir que a presença internacional após o referendo e as medidas
tomadas pela ETTA no domínio da igualdade entre os sexos também tenham
contribuído bastante para reforçar estas posições. Aliás, esta tese está de certa
forma expressa nos agradecimentos de Maria Domingas Alves, em nome da
Comissão Organizadora do Congresso

89

. Porém, isso não diminui em nada a

capacidade de interacção entre o local e global que estas mulheres demonstraram ao
longo das últimas décadas. Completa o meu argumento a vinculação das suas
propostas aos normativos internacionais e demonstra mais uma vez, que têm
consciência do cosmopolitismo da sua luta. Um claro exemplo disso é a referência
específica a artigos da CEDAW, no que toca a cada uma das áreas analisadas e que
constam do Relatório sobre as Mulheres e a Saúde, Educação, Capacitação

Económica e Participação na Tomada de Decisão

90

, do Gabinete da Assessora para a

Promoção da Igualdade da ETTA. É relevante a propósito desta mestiçagem entre
local e global e desta apropriação do discurso feminista global, a redacção do
primeiro parágrafo deste relatório, que marca claramente o tom e que diz o
seguinte:
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[A Comissão organizadora] reconhece o apoio indispensável de algumas instituições tais como o CNRT,
UNTAET, Gender Affairs Unit, Banco Mundial, Governo Britânico, Amigos Solidários do Japão, Caritas Australiana
e a companhia Timor Lindo.
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As áreas analisadas são as mesmas apontadas pela cimeira de Pequim em 1995 e confirmadas no encontro
Pequim +5.
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Em Outubro de 2000, O Conselho de Segurança das Nações Unidas adoptou a Resolução
1325, ‘Mulheres, Paz e Segurança’ requerendo a adopção, por parte de todos os actores
envolvidos na negociação e implementação de acordos de paz, de perspectivas de género
que abarquem as necessidades especiais das mulheres e raparigas durante a repatriação e
reinstalação, reintegração e reconstrução pós-conflito. Recomenda ainda a inclusão nesta
perspectiva de género de medidas que apoiem iniciativas para a paz por parte de mulheres
locais bem como de processos indígenas de resolução de conflitos, a par da participação das
mulheres em todos os mecanismos de implementação dos acordos de paz e medidas garante
dos direitos humanos das mulheres e raparigas, em particular as relacionadas com a
constituição nacional, sistema eleitoral, polícia e sistema judicial (GAPI, 2001:5).

Creio que a minha tese fica, assim, bastante bem demonstrada: estas mulheres
timorenses, longe de se deixarem alienar pelo sofrimento e pelo sexismo das suas
comunidades identitárias e das próprias lideranças contra o colonialismo e a
ocupação, tentam responder, pelos seus próprios meios de análise, organização e
articulação de esforços, aos principais problemas que enfrentam. Por outro lado, elas
manifestam abertamente que querem, e exigem mesmo, participar plenamente e
com iguais direitos na construção do país independente, que elas ajudaram a
libertar. Fazem tudo isto penetrando a vida pública, transformando o espaço público
num campo de luta política pela sua emancipação, e não apenas num lugar de
intervenção assistencialista, para onde são remetidas muitas vezes as organizações
de mulheres. As palavras de Micató, a Assessora para a Igualdade do Chefe do
Governo da RDTL, são eloquentes a este propósito:
Em Timor Leste, a experiência mostrou que a opressora mentalidade colonial levou a que
as mulheres fossem consideradas fracas. As mulheres sofreram uma dupla consequência
durante este conflito armado. Desde a invasão pela Indonésia, as mulheres timorenses estão
conscientes e determinadas a serem mulheres e mães dos cidadãos timorenses. Durante o
longo conflito, que transcendeu processos estratégicos, as mulheres sofreram inúmeros
sacrifícios. (…) Acreditamos que pelo menos 45% das mulheres timorenses ficaram viúvas,
como resultado dos seus maridos terem sido mortos ou terem desaparecido durante a luta a

160

2004

As narrativas dominantes das e sobre as mulheres de Timor Leste

armada. Muitas vezes, os homens e os jovens todos de uma aldeia eram mortos, como o
que aconteceu em Cracas em Viqueque, no leste, e que é hoje conhecida pela aldeia das
viúvas. As viúvas têm de criar os seus filhos e uma vez mais, realizar a dupla função de mãe
e de pai. (…) A administração civil das Nações Unidas emprega menos de 20% de mulheres,
apesar da política adoptada pela UNTAET em estabelecer uma quota de 30% ainda que as
mulheres sejam mais de 50% da população de Timor Leste. Até que atinjamos a igualdade
na participação política, económica e social, a nossa luta não terá terminado.
(REDE, 24 de Outubro de 2000 e disponível em http://www.peacewomen.org/WPS/Timor-Leste.html).

Em Timor Leste, este espaço público está ocupado também por elas e, com muita
clareza, enumeram as suas reivindicações e prioridades:
•

Participação igualitária nos processos de tomada de decisão;

•

Criação de mecanismos legais e serviços que promovam e garantam os
direitos das mulheres;

•

Justiça e reparação das mulheres vítimas da violência da guerra militar de
ocupação;

•

Que o processo de construção da Constituição da República seja inclusivo
e assegure a contribuição das mulheres;

•

Que sejam providenciados serviços de apoio e protecção dos direitos
humanos dos grupos vulneráveis;

•

Implementação de programas de saúde especificamente orientados para
os problemas das mulheres;

•

Programas de educação e literacia para mulheres e raparigas;

•

Uma economia organizada de baixo para cima, na qual as mulheres
tenham direitos iguais no que diz respeito ao acesso à terra, ao emprego
e às oportunidades de investimento;

•

Aumento da participação e acesso das mulheres à expressão e aos
processos de decisão nos e através dos meios de comunicação social
(REDE, 2000; GAPI, 2001).
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Estes espaços de decisão ao nível da comunidade, que pretendem, apoiar
através do seu conhecimento privilegiado dos locais e das populações a fiscalização
dos actos de governo e do estado, como também as iniciativas que promovem o
respeito pelos princípios da igualdade perante a lei e a não discriminação baseada no
sexo ou outra noutra qualquer identidade, são onde a actuação das mulheres, que
em Timor Leste se preocupam com estas questões, se intensifica. Tudo isto é uma
prova do amadurecimento da sociedade feminina timorense que, apesar de todas as
dificuldades, não prescinde de participar activamente, na governação do país.

4.2.3- As mulheres na governação da nova nação democrática: organizações
sociais, eleições para Assembleia Constituinte, o Governo e a Comissão de
Acolhimento e Reconciliação
O campo de luta e das realizações das mulheres timores não se restringe à
‘sociedade civil’, seja através das suas organizações nacionais e internacionais, ou de
iniciativas mais locais. Elas apesar de, em geral, terem pouca experiência de
governação ao mais alto nível, compreenderam, desde logo, que os desafios que o
país enfrentava, após a violência e a destruição de 1999, e a perspectiva real da
independência a curto prazo, tinham que contar com a sua experiência e as suas
competências.
Conscientes das suas capacidades, munidas de uma estratégia, a sua
“Plataforma de Acção” e apoiadas pelas políticas de ‘discriminação positiva’ da
Administração Transitória de Timor Leste das Nações Unidas, nomeadamente através
do Regulamento 1999/1

91

, elas iniciaram caminhos de participação na esfera da

governação pública, a vários níveis.
A interacção entre a experiência de governação cosmopolita em pequena
escala e as verdadeiras necessidades e visões locais das mulheres de Timor Leste
está longe de ser simples. Se por um lado é fácil detectar uma colagem demasiado
óbvia às directrizes internacionais, apoiando a tese de que Timor Leste não foi,
também nesta matéria, senão um laboratório da actuação da ONU, por outro lado
podemos perceber que foram criados espaços de governação que as mulheres locais
91

Cuja secção 2 obriga todos os responsáveis da administração a cumprir as prescrições da CEDAW e dos
Direitos Humanos em geral, e a integrar, por isso, uma perspectiva de igualdade do género no processo de
desenvolvimento da administração do território (GAPI, 2002: 6).
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aproveitaram para colonizar e reinterpretar à luz dos seus dados sócio-culturais.
Parece ser mais evidente a colagem ao discurso cosmopolita dominante, a
formulação das preocupações centrais para as mulheres nesta fase post-conflito do
que o conteúdo das mesmas. O acesso à educação, trabalho remunerado, à saúde, à
maternidade segura, são considerados direitos próprios que deveriam ser garantidos
a todas as mulheres timores, por qualquer governação timorense. Também o acesso
à participação política e ao reconhecimento e respeito, nas comunidades e sociedade
em geral, pela sua história e pelas funções sociais que desempenham, são
substância da reflexão das mulheres timores. Os espaços de governação apropriados
pelas mulheres locais são, eminentemente, as organizações não governamentais mas
também dois órgãos governamentais. O primeiro é o Gabinete para a Promoção da
Igualdade e o segundo, o Gabinete de Promoção dos Direitos Humanos ambos
chefiados por duas mulheres, reconhecidas líderes timorenses, Maria Domingas Alves
e Isabel Ruak, respectivamente. Apesar dos enviesamentos possíveis da visão local
da dignidade e emancipação das mulheres e, tendo a comunidade internacional
provavelmente, muitas vezes, uma postura autoritária e arrogante, o caminho está
aberto, complexo e inter-activo entre as agendas locais e as emanações
transnacionais globalizadas.
Este caminho, claramente bem visto pelos novos padrões de práticas no seio
da ONU e da maioria das Organizações Não Governamentais transnacionais, foi
estimulado e apoiado por instituições, como por exemplo o UNIFEM, a Ireland Aid, a
UNICEF, o PNUD, o Banco Asiático para o Desenvolvimento, e o Banco Mundial. Do
meu ponto de vista, estas instituições interpretaram a inclusão das mulheres no
sistema, no caso de Timor Leste, como uma das marcas de qualidade da
administração internacional e um requisito de inclusão do novo país na comunidade
das nações.
A meu ver, imbuídas da visão liberal dominante sobre reconstrução pós-bélica,
estrutura a sua acção em torno de três grandes eixos, a saber:
1- O primeiro é o acesso igualitário a direitos básicos de saúde, educação,
emprego e crédito por parte das mulheres. Nesse sentido, foram recomendadas
medidas de inclusão na administração, para que esta se esforçasse, enquanto um
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todo orgânico, na efectiva redução da exclusão das mulheres e no aumento do seu
bem-estar social, económico e cultural. Por exemplo, a educação passou a ser
obrigatória para raparigas e rapazes e o recrutamento de funcionárias/os públicas/os
tinha uma quota de, pelo menos, 30% para mulheres

92

. Uma outra medida tomada

foi o estudo do tecido empresarial feminino local e a criação de alguns mecanismos
de adaptação dos sistemas de empréstimo e micro-crédito para poderem servir
realmente às mulheres: juros baixos, serviços menos burocráticos e mais baseados
nas estruturas comunitárias, exigência de garantias sobretudo de ordem social, e não
apenas financeira.
O UNIFEM também consagrou parte da sua actividade nesta promoção social
e económica das mulheres, colaborando com a Comissão Internacional Católica para
as Migrações, fornecendo apoio e aconselhamento pós-traumático das vítimas de
deslocações forçadas. Também desenvolveu e apoiou um projecto, em cooperação
com a ONG “Timor Aid”, de produção e comercialização de tais feitos pelas mulheres.
2- O segundo eixo é a formação para a participação nos processos formais de
decisão. A promoção de acções e iniciativas para aumentar o número de mulheres
activas politicamente no terreno eleitoral e para obter uma expressão feminina
razoável, em termos de composição do parlamento e do próprio governo, são os
seus principais objectivos.
3- O terceiro foi divulgação de informação e difusão de outros horizontes
culturais, considerados mais igualitários que o timorense, no que respeita às relações
entre os sexos. Para isso, foram criadas instituições, como o “Gabinete da Assessora
para a Igualdade”, deu-se apoio a iniciativas como o I Congresso das Mulheres de

Timor Loro Sae e financiaram-se estudos sobre a situação das mulheres em Timor
Leste, realizados em cooperação com ONGs locais e internacionais.
Neste caminho de inclusão da perspectiva de género na governação de Timor
Leste, foram feitos esforços substanciais e como se verá a seguir, o UNIFEM, foi
central em todo este processo e com resultados considerados muito satisfatórios. Foi
criado um órgão, UNIFEM Liaison Office, cujo objectivo era apoiar a inclusão da visão
92

Muito embora as mulheres recrutadas nunca tenham ultrapassado os 25% da totalidade das/os funcionárias/os
e apenas 18% de mulheres estivessem em lugares de topo das carreiras técnicas da administração pública
(GAPI, 2002: 63).
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de género do sistema das Nações Unidas em Timor Leste, bem como apoiar a
capacidade de intervenção da Plataforma REDE, através da prestação de serviços de
secretariado. Este aparelho institucional promoveu a participação das mulheres
timorenses, através de vários campos de acção e, destes, destacam-se os programas
de formação e informação para a participação das mulheres nas eleições de 2001,
assim como um programa dirigido a mulheres sobre Liderança para a Paz e a Justiça

de Género. Com o objectivo de obter o mínimo de 30% de mulheres eleitas para os
órgãos de decisão da república, nomeadamente a Assembleia Constituinte e o
Governo de transição, este programa incluiu oficinas em todos os distritos e sessões
públicas de debate e esclarecimento sobre questões políticas e sobre o processo
eleitoral. Cerca de 250 mulheres inscreveram-se nas oficinas e 145 obtiveram um
certificado de conclusão do programa. Este processo deve ser analisado com mais
detalhe, uma vez que, com ele, viajam bem as ideias globais e dominantes, sobre o
papel das mulheres na construção do estado e da paz.
Estas oficinas decorreram em cada um dos treze distritos e tinham como
objectivos gerais:
- O desenvolvimento de uma visão política das mulheres, enquanto cidadãs, para que

estas se sintam motivadas e capazes de exercer os seus direitos humanos básicos e
participar nos processos de decisão que conduzam a um Timor Leste democrático, próspero,
com igualdade entre os sexos e pacífico (UNIFEM, 2002).

Se

repararmos

bem

neste

objectivo,

estão

incluídas

as

condições

estabelecidas pelos discursos dominantes sobre o lugar das mulheres na construção
da paz, ou seja, a igualdade formal baseada nos direitos humanos e a participação
nas decisões com vista à democracia política e à igualdade social entre os sexos.
Estas condições de igualdade, radicadas na ideia de cidadania gerada pelos direitos
humanos, são a condição da prosperidade e, portanto, da paz. As mulheres são parte
integrante de um projecto de paz que inclui, não apenas a segurança militar e o
equilíbrio inter-estatal, mas uma referência ético-política, no caso, os direitos
humanos, e um projecto sócio-político, a democracia e o desenvolvimento.
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Este objectivo geral articula-se com três mais específicos, que são:
- Aumentar a consciência das próprias mulheres quanto às suas capacidades
para

cumprir

com

as

suas

responsabilidades,

enquanto

cidadãs,

para

o

desenvolvimento nacional;
- Promover um novo entendimento sobre política de género, democracia,
direitos humanos, boa governação, incluindo a responsabilidade e a transparência e
a sua importância para as mulheres;
- Aumentar a consciência e as competências para a participação na esfera
política pública, ou seja, a sua participação nas eleições, como cidadãs, como
candidatas e como líderes nas suas comunidades.
Este conjunto de objectivos permite-me afirmar que pré-existe uma lógica
política e pedagógica do tipo de cima para baixo: alegra-se com a diversidade das
participantes, não se perturba com a presença ou ausência de educação formal
delas, mas não as concebe como sede de conhecimentos relevantes. O reforço do
‘local’ é apenas temporário e subsidiário, relativamente à mega agenda da igualdade
formal, dos direitos humanos universais e da boa governação da democracia
representativa dominante.
Porém, estas oficinas tiveram resultados e alguns deles, pode-se dizer,
interessantes e pertinentes de diversos pontos de vista. Por um lado, estas acções
foram vistas como um sucesso local da agenda global e atraíram pessoas
importantes, como a Srª Khunyng Supatra Masdit, ex-ministra da Tailândia e l
representante do Fórum das ONGs em Pequim, assim como a Sr.ª Margaret
Reynolds, ex-senadora da Austrália, que visitaram as oficinas e, com isso,
credibilizaram o que se estava a passar. Por outro lado, os mass media prestaramlhes suficiente atenção e tanto a BBC, quanto a televisão Japonesa e a Rádio
Holandesa, filmaram e transmitiram sessões e fizeram entrevistas. O bom exemplo
do trabalho desenvolvido em Timor Leste está exaustiva e extensivamente expresso
no relatório “Women, War and Peace” (Rehn; Sirleaf, 2002). Neste documento, a
experiência de Timor Leste e da Gender Affairs Unit da administração transitória é
vista como uma boa prática, a ser seguida em outras missões da ONU. Deste ponto
de vista, e no que diz respeito à promoção da igualdade entre os sexos na
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participação, a missão foi bem cumprida e obteve resultados considerados muito
satisfatórios para a consolidação de novas práticas no seio da Organização.
Um dos resultados concretos foi o de que 26 mulheres participantes nas
oficinas se terem registado como candidatas às eleições para a Assembleia
Constituinte em 2001, ou seja, 10% do número total de candidatas. Outro aspecto a
não desprezar é o facto de várias mulheres se terem sentido motivadas e preparadas
para fundarem organizações locais, associadas ou não a outras, nacionais ou
transnacionais93, e levar a cabo projectos nas suas comunidades. Por exemplo, é
referido no relatório que dez destas mulheres, no distrito de Same, resolveram iniciar
uma campanha pública de educação cívica, dirigida à população do distrito, a partir
da formação e dos materiais recebidos. Em qualquer caso, seja qual for a análise
sobre o interesse intrínseco destas oficinas para a emancipação das mulheres de
Timor e para o resgate das suas competências e discursos, inegavelmente elas
produziram efeitos de visibilização de uma certa agenda feminina em Timor Leste e
provocaram um efeito multiplicador entre as participantes. Institucionalmente, ou
seja, do ponto de vista da ONU e da sua visão política, os objectivos foram
cumpridos, porque mais lugares de governação foram preenchidos por mulheres.
Também nos processos formais de decisão as mulheres timorenses têm
estado presentes, e não se escusam a participar. As eleições para a Assembleia
Constituinte, em 2001, contaram com 260 candidatas, num universo de 1223
pessoas, ou seja, 21% do total. Todos os partidos tinham, pelo menos, uma mulher
candidata, muito embora, na maioria dos casos, elas não estivessem em lugares
elegíveis. Apesar disso, os resultados das eleições foram bastante satisfatórios, uma
vez que 23 mulheres foram eleitas, 22 pelo círculo nacional e uma pelo distrito de
Dili, o que corresponde a 26% dos lugares, dos 88 que estavam a eleição. Do ponto
de vista meramente estatístico, e comparando globalmente com o resto do mundo,
Timor Leste apresenta um elevado padrão de participação das mulheres nos seus
órgãos nacionais de soberania.

93

As mencionadas são: “Timor Loro Sae Women’s Political Caucus”, filiada em outras organizações, não
partidárias, idênticas às que existem na região do pacífico, “Grupo de Observação das Mulheres de Timor Leste“
(GOMUTIL) e “OXFAM Austrália”.
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No entanto, sabe-se que as mulheres eleitas estão ligadas a partidos políticos,
todos eles liderados por homens. Das cinco mulheres independentes registadas como
candidatas pelo círculo nacional e das três independentes candidatas pelos círculos
distritais, nenhuma foi eleita. Pode-se ter uma ideia dos resultados finais através do
seguinte quadro:
As mulheres eleitas para a Assembleia Constituinte,
por cada um dos partidos políticos:
Partido
Político
UDC/PDC
FRETILIN
KOTA
PNT
UDT
PSD
ASDT
PDC
PST
PPT
PD
PL
Total

Nº de lugares ganhos pelo
círculo nacional
1
43
2
2
2
6
6
2
1
2
7
1
75

Percentagem
Nacional
0.66
57.37
2.13
2.21
2.36
8.18
7.84
1.98
1.78
2.01
8.72
1.1
96.34

Nº de Mulheres
eleitas
0
16
0
1
1
3
1
0
0
0
0
0
22
Fonte: página do UNIFEM, 2001

Para além dos lugares no Parlamento Nacional e dos lugares de chefia na
administração pública, o I Governo Constitucional de Timor Leste conta com
mulheres nos seguintes postos:
-

Ana Pessoa, ministra da Justiça

-

Madalena Boavida, ministra das Finanças

-

Ilda Conceição, vice-ministra da Administração Interna

-

Rosário Corte Real, vice-ministra da Educação

-

Aicha Bassarewan, vice-ministra do Plano e Finanças

-

Isabel Ruak, assessora do chefe do governo para os Direitos Humanos

-

Maria Domingas Alves, assessora do chefe de governo para a Igualdade

-

Pascoela Barreto, embaixadora da República Democrática de Timor Leste
em Portugal
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-

Marina Alkatiri, encarregada de negócios da RDTL em Moçambique.

Isto parece dizer que, do ponto de vista da capacidade de exercício de tarefas
ao mais alto nível do estado, e apesar de todos os obstáculos conhecidos, as
mulheres timorenses estão a obter resultados bastante interessantes e reconhecidos
pelas lideranças masculinas do país.
É de notar, contudo, que as reivindicações constantes da ‘Plataforma de
Acção’ do I Congresso das Mulheres de Timor Loro Sae, às quais poderíamos chamar
a agenda feminista oficial, não é propriamente visível no programa de governo.
Como se pode constatar pela sua leitura, os termos em que são propostas as
políticas não contêm nenhuma clara discriminação positiva relativamente aos
problemas específicos e reivindicados pelas mulheres timorenses. Isto acontece
apesar de logo no início do programa de governo estar consagrado que este se
compromete a melhorar a posição da mulher de forma a atingir a igualdade de

direitos entre o homem e a mulher. Os benefícios que as mulheres poderão obter
são sobretudo indirectos. Por um lado, o programa aposta na afectação de 35% dos
recursos orçamentais disponíveis à educação e à saúde, expandindo o acesso à
escolarização básica e à alfabetização de adultos e comprometendo-se com a
implementação de uma rede de cuidados de saúde primários e serviços de saúde
materna e infantil. Como se sabe, estes dois sectores são essenciais para melhorar a
inclusão e a capacidade de participação das mulheres na sociedade em geral. O
Programa refere também uma Estratégia de Redução da Pobreza, que é fundamental
para a melhoria das condições gerais de vida das mulheres, sem esquecer o sector
informal, familiar e cooperativo da economia, nos quais as mulheres são bastante
activas e usufruem já de algum espaço.
Por outro lado, a adesão à Organização das Nações Unidas não resolve por si
só, o problema da promoção e garantia dos direitos humanos, mas abre múltiplas
possibilidades de criar plataformas jurídicas e sociais, que permitam assegurar uma
legislação nacional conforme as exigências internacionais para estas questões. Este
ganho é indiscutivelmente importante, sobretudo para os grupos tradicionalmente
mais vulneráveis nas fases pós-bélicas, como o são as mulheres e as crianças. Pode-
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se de alguma forma entender que uma ‘agenda feminista’ timor mais exigente
poderá vir a obter espaço, a médio e a longo prazo, sob condição da luta e da
pressão das mulheres continuar com perseverança. As contradições do processo são
visíveis e palpáveis e esta complexidade, encerra em si mesma, movimentos que são
campos de luta e de dinamismo que algumas, se não muitas mulheres, saberão
aproveitar em seu benefício e em benefício de todas, em geral.
Finalmente, é necessário tentar discernir o lugar e o papel das mulheres, num
outro espaço de governação, essencial no caso de Timor Leste e no seu quadro da
reconstrução pós-conflito e construção da paz, que é o da “Comissão para o
Acolhimento, Verdade e Reconciliação em Timor Leste” (CAVR).
É indiscutível que as mulheres independentemente de serem chamadas
formalmente a participar na construção da paz dos seus países ou regiões, elas
próprias tomam as iniciativas que consideram necessárias. Elas concebem e
implementam estratégias, na maioria das vezes locais, para restabelecer laços, criar
relações de confiança, reanimar estruturas sociais de apoio, etc., na fase que se
segue aos conflitos armados.
Como já ficou dito atrás, o contributo e a participação das mulheres são
muitas vezes silenciados e negligenciados nos processos mais formais de
reconstrução pós-bélica e da construção da paz. Muitas vezes, a sua participação é,
inclusivamente desencorajada, enquanto cidadãs individuais ou organizadas em
associações locais. No entanto, as suas intervenções são decisivas a níveis
diferenciados. Elas são, nas suas comunidades, activistas da paz, através de
iniciativas de reconciliação familiar, de abertura de canais horizontais e mais fluidos
de comunicação, de reconstrução comunitária das infra-estruturas básicas de
sobrevivência, tornando-se, deste modo, em actrizes sociais para a paz, nas
comunidades e regiões onde vivem.
Timor Leste é uma nação em plena fase de reconstrução pós-bélica,
empenhada em consolidar a paz

94

, e, para isso, sabe-se que se têm que multiplicar

esforços, articular políticas e investir em diversa áreas, sendo uma das quais a
94

É nestes termos que se fala da paz, no programa de I Governo Constitucional, considerando-se que esta foi
alcançada, com o fim da ocupação militar indonésia.

170

2004

As narrativas dominantes das e sobre as mulheres de Timor Leste

procura da verdade sobre os crimes cometidos e a reconciliação. Desde os finais do
ano de 1999, muitas iniciativas, mais ou menos formais, de reconciliação foram
sendo tomadas. A principal, e considerada como central em todo o processo de
reconciliação nacional e subsequente restabelecimento de relações humanas de
confiança, foi o retorno e integração das pessoas deslocadas compulsivamente

95

.

Estas medidas foram complementadas através do progressivo desarmamento das
milícias pró-integração, responsáveis por estas deslocações e pelo começo do
julgamento dos seus actos, dentro e fora de Timor Leste.
No relatório publicado pela UNTAET, em Junho de 2000, foi referido que o
número total de pessoas retornadas/os de território indonésio, nos princípios de
Junho desse ano, era de 162.000 pessoas. A maior parte dos regressos foi
organizada pelo UNHCR e a OIM. O retorno destas/es refugiadas/os foi auxiliado
através de encontros entre famílias dos dois lados da fronteira e de iniciativas de
reconciliação entre os pró-autonomistas e os pró-independentistas. A igreja católica
timorense comprometeu-se com o processo e o bispo de Baucau visitou Atambua, a
13 de Maio de 2000. Pode-se concluir, também que o retorno das populações
deportadas fez, desde muito cedo, parte das principais preocupações dos dirigentes
timorenses, sendo os processos de reconciliação considerados como condições
fundamentais para um futuro pacífico e seguro. São prova desse entendimento as
frequentes deslocações de Xanana Gusmão à fronteira terrestre de Atambua e a
outros lugares da parte ocidental do território, incluindo o enclave de Oecussi, para a
promoção de encontros de reconciliação entre comunidades e famílias, com a
presença de autoridades internacionais, indonésias e líderes timorenses, políticos e
religiosos.
Outras medidas foram entretanto implementadas: o Programa Alimentar
Mundial aumentou a distribuição de arroz e de outros alimentos nas zonas altamente
afectas pelos deslocamentos e o governo indonésio começou a pagar um montante
95

Para além das cerca de 200.000 pessoas deslocadas para Timor Ocidental (algumas tendo sido colocadas em
ilhas da região), há notícia de que mais outras 200.000 se refugiaram nas montanhas de todo o Timor Leste.
Assim, se considerarmos os números do recenseamento efectuado em Junho e Julho de 1999 pela UNAMET,
que apurou 433.576 pessoas maiores de 17 anos, e tendo em conta que o número de pessoas com menos de
15 anos era de 41%, então, o total de pessoas deslocadas nas primeiras três semanas de Setembro de 1999, é,
pelo menos, de 50% da população total (PNUD, 2002: 13).
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(750.000 rupias, o que equivale a 75 US$) por família, como incentivo ao
repatriamento, e um extra de 25 US$, se o retorno se efectuasse até ao natal de
2001. As Nações Unidas trabalharam para criar um fundo especial para compensar a
perca de emprego, ou outros benefícios, das pessoas deslocadas a partir de
Setembro de 1999 (UNDP, 2002;2003).
Não existem informações precisas sobre o papel desempenhado pelas
mulheres neste período, nem na organização das famílias para voltarem a casa, nem
nos

encontros

transfronteiriços,

nem

nos

encontros

entre

as

famílias.

A

documentação acessível sobre o processo e sobre esta fase é completamente omissa
nesse domínio. Porém, consegue-se perceber, apesar de ser de forma indirecta, que
elas se mantiveram, de algum modo, na linha da frente de todo este movimento,
através, sobretudo, de duas coisas: por um lado, pela composição da “Comissão para
o Acolhimento, Verdade e Reconciliação em Timor Leste” e as suas funções e, por
outro, por algumas das descrições contidas nos relatórios publicados no sítio da
CAVR

96

, sobre os encontros comunitários, de apuramento da verdade e

reconciliação.
Parece-me importante referir que esta Comissão foi proposta pelo Congresso
do CNRT, no ano 2000, foi constituída em Janeiro de 2002, sob os auspícios da
missão da ONU no território, iniciando as suas actividades em Fevereiro do mesmo
ano. O caminho escolhido para a definição da composição final da comissão, do seu
mandato e funções incluiu várias consultas públicas, em todos os distritos de Timor
Leste, um apelo nacional a candidaturas, uma selecção e uma discussão pública
sobre as pessoas seleccionadas ao nível dos distritos. Este processo foi conduzido
por um Comité composto por representantes de ONGs timorenses, do UNHCR, da
Unidade dos Direitos Humanos da UNTAET e alguns peritos internacionais em
processos de reconciliação pós-conflito. Foram apresentados, pelas diversas
comunidades timorenses, quase 300 nomes para integrar a Comissão. Foi constituído
um Painel de Selecção, composto por 12 mulheres e homens, representando o amplo

espectro da sociedade de Timor Leste, que escolheram 7 Comissárias/os nacionais,
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Pode-se consultar os documentos da CAVR (alguns dos quais traduzidos em tetum, português, inglês e língua
indonésia), em www.easttimor-reconciliation.org.
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das/os quais 2 são mulheres, e 28 comissárias/os regionais, das/os quais 10 são
mulheres. Esta presença de mulheres é assinalável, apesar de se saber que é em
parte devida ao requisito institucional (ONU) de haver pelo menos 30% de mulheres
na Comissão. Porém, é ao mesmo tempo sinal do reconhecimento público das
capacidades e reputação destas mulheres, como mediadoras de paz e reconciliação,
uma vez que todos os nomes e pessoas escolhidas tiveram de passar pelo crivo da
discussão pública e pelo consenso obtido nas comunidades locais.
As funções da Comissão, definidas pela lei que a enquadra, são três e
caminham a par com aquilo que em geral, se sabe serem pré-requisitos de um
processo de reconciliação nacional, num quadro de reconstrução pós-bélica:
1- A procura da verdade sobre a violação dos Direitos Humanos entre 1974 e
1999. Esta procura inclui a convocação de pessoas para apresentação de provas;
2- A reconciliação da comunidade através de uma justiça que implica que cada
pessoa tem que aceitar a responsabilidade dos seus actos e contribua para o bemestar das pessoas ou comunidade ofendidas;
3- A realização de um relatório e de uma proposta incluindo um conjunto de
recomendações, que funcionem como testemunho histórico e instrumento de
prevenção de novos conflitos e de salvaguarda do respeito, no futuro, dos direitos
humanos;
Fazem parte do conjunto de recursos humanos mobilizados, para a formação
e consultadoria da Comissão, um conjunto significativo de personalidades com
experiência em processos de reconciliação e direitos humanos, tal como Mary
Robinson, ex-Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Piers
Pigou do International Centre for Transitional Justice e Karen Campbell-Nelson da

Arha Wacana Christian University, entre outras pessoas e instituições de alta
reputação internacional
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.

Para desenvolver os programas no terreno, foi oferecida formação às/aos
comissárias/os e às equipas que trabalham com elas/eles. O trabalho desenvolve-se
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O Conselho Consultivo é composto por José Ramos Horta, Prémio Nobel da Paz; Ana Pessoa, ministra da
Justiça da RDTL; Maria de Fátima Gomes, Assembleia de Deus de Timor Leste; Sérgio Vieira de Mello, Alto
Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (entretanto falecido); Ian Martin, Vice Presidente do
Centre of Transitional Justice e Munir SH, Indonesian Human Rights Watch.
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a partir de um conceito multidisciplinar de reabilitação humana pós-conflito e visa ser
capaz de: reconhecer os comportamentos das pessoas relacionados com a
experiência da violência e o sofrimento que lhe está associado, mapear o impacto da
violência nas comunidades, recolher informação e testemunhos a respeito dos actos
violentos cometidos, saber lidar com isso durante os contactos com as vítimas,
prestar apoio psicológico aos traumas e, também, saber produzir informação de
modo a ser divulgada na comunidade nacional.
A Comissão é um órgão nacional independente, e exerce as suas funções com
plena liberdade, para procurar a verdade sobre os crimes cometidos entre 1974 e
1999. Esta Comissão não tem qualquer mandato judicial, sendo que, se apurar ou
obtiver provas de crimes considerados graves, estas devem ser presentes ao tribunal
competente

98

. À Comissão cabe apenas lidar e promover a reconciliação entre

pessoas e comunidades, relativamente a “ofensas leves”. No âmbito da sua acção, a
Comissão vai produzindo relatórios e informação acerca das suas iniciativas e
resultados que são divulgados publicamente através de vários meios. Um deles,
talvez o mais interessante, porque mais acessível à população em geral, é a
produção de um programa de rádio “Dalan ba Dame”

99

, que é transmitido pela

“Rádio Timor Leste” e pela rádio católica “Kamnek”.
Como podemos ver, a vinculação do apuramento da ‘verdade’ aos direitos
humanos, como referência normativa e ética, a responsabilização individual e
material dos actos praticados e o entendimento de que um processo que confronta
pessoas e comunidades com o seu passado pode funcionar como mecanismo de
prevenção de novos conflitos, são aspectos do conhecimento ‘dominante’ sobre a
prevenção de conflitos (Simões, 2002: 66). Mas, por outro lado, a percepção local vai
também no sentido de que, participar neste processo de reconciliação é ajudar a
construir uma nova nação. Segundo as palavras de Olandina Caeiro, uma das
comissárias nacionais, o país independente pertence inalienavelmente, a todas as
mulheres e homens de Timor Leste.
98

São considerados crimes graves assassinatos, violações sexuais ou organização da violência durante o processo
de reconciliação (CAVR, www.easttimor-reconciliation.org).
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Caminho para a paz em tetum.
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Estes dois últimos dias foram uma experiência muito dolorosa para muitas/os. No
entanto, nós temos que passar por esta dor para que possamos arrumar o nosso passado e
para podermos construir o nosso futuro. As vozes daquelas/es que aqui falaram foram claras
numa coisa: elas pedem à nossa comunidade, aos nossos líderes políticos e religiosos para
ajudar o povo de Timor Leste a lidar com o seu passado de violações em massa contra as
mulheres. Aprender com isto é necessário para que o futuro aconteça sem medo e possa
crescer sem conflito e com prosperidade. Para conseguirmos isto precisamos de mudar os
nossos valores, que toleram a violência contra as mulheres. Os perpetradores têm que ser
responsabilizados e perseguidos pelas violências que impuseram aos corpos e às mentes das
mulheres. Às vítimas deve ser dado o mais elevado lugar de honra e nunca devem ser
consideradas culpadas pelas acções desses perpetradores. Deixem que as flores cresçam da
lama do nosso doloroso passado.
(Audiência Pública de 28-29 de Abril de 2003, em Balide, Dili. Disponível em www.easttimorreconciliation.org).

Neste palco de governação formal, construído localmente a partir de uma
visão global dominante, e com reconhecimento institucional, quer a nível do governo
local, quer a nível da administração da ONU, as mulheres estão presentes participam
em número razoável, e mantêm uma presença relevante nas audiências públicas e
em todos os trabalhos da Comissão.
O segundo conjunto de elementos, que me levam a argumentar que esta
presença feminina é muito pertinente, não decorre apenas dos critérios formais
internacionais dos serviços das Nações Unidas, mas sim do lugar das mulheres, que
as descrições dos encontros familiares e comunitários revelam.
Estas audições ocorrem em aldeias, vilas e cidades e tratam dos crimes
considerados menos graves, que podem ser resolvidos não judicialmente. As/os

perpetradoras/es, fazem saber voluntariamente do seu desejo de serem ouvidos e
passarem pelo encontro de reconciliação. Estes momentos são descritos como sendo
de uma extraordinária intensidade emocional e densidade social, tendo fortes
componentes simbólicas e culturais, incluindo cerimónias religiosas. Neste encontros
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de reconciliação são invocados os lulik
modos locais de resolução de conflitos

100
101

e outras entidades divinas e são usados

. Para os casos menos graves, a punição a

aplicar é decidida no local e é, normalmente, constituída por trabalhos de carácter
comunitário, ou de auxílio directo à família ou compensações financeiras ou em bens.
Às vítimas é dada ocasião de relatar o seu sofrimento mas também o que lhe se
sucedeu, como por exemplo o abandono, o trauma, o medo e a discriminação. Por
exemplo, as mulheres mães de filhas/os da guerra falam da sua vergonha e as
viúvas falam do seu empobrecimento por terem sido obrigadas/os a abandonar as
suas casas e bens por causa dos membros da família que auxiliavam no sustento,
terem sido mortos ou terem desaparecido. Finalmente, as pessoas ofendidas
também podem pôr perguntas e solicitar respostas para as suas dúvidas.
É descrito com bastante pormenor, quer nas informações públicas fornecidas
através da página da CAVR, quer no relatório Crying without tears (Pigou, 2003), que
nas vilas e aldeias, as autoridades reconhecidas com poderes para mediar e resolver
os conflitos, são quase sempre um homem e uma mulher, ambas/os velhas/os, que
se sentam no coração da aldeia, no lugar mais importante, junto à casa sagrada,

uma lulik, para presenciar e conduzir os encontros. Isto leva-me a afirmar que,
também ao nível comunitário, as mulheres desempenham um papel central, não só
na preparação dos locais – preparação da comida, música e danças tradicionais,
limpeza e decoração dos lugares, tarefas tidas por constitutivas à reconciliação, mas
também estão no núcleo material e simbólico da própria resolução dos conflitos.
Para além do seu papel na regulação, elas têm protagonizado momentos de
grande emoção colectiva, ao aceitar relatar as ofensas de que foram vítimas, apesar
das dificuldades que muitas têm em revelar as suas histórias, por pudor ou pela
dimensão do trauma. Este envolvimento das mulheres na revelação dos crimes
praticados contra elas e contra as suas famílias tem sido particularmente exemplar.
Está descrito o testemunho de duas mulheres, ambas vítimas de violações sexuais
sistemáticas e mães de crianças nascidas dessas violações, Madalena Pereira e
100

Entidades espirituais das religiões animistas timorenses.
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Unir as pessoas desavindas com uma salenda preparada para o efeito, tocar e dançar músicas tradicionais,
sentar o conselho comunitário junto à casa sagrada – uma lulik – e sob os auspícios de um objecto sagrado
para aquela comunidade, o uso dos tais cerimoniais, etc..
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Esmeralda dos Santos, em Dili, nos dias 11 e 12 de Novembro de 2002, que
provocaram uma enorme emoção e choro entre todas as pessoas que assistiam.
Nesse dia as palavras de Aniceto Guterres Lopes, presidente da CVAR, foram para a
importância que estes testemunhos têm para a reconstrução da comunidade e das
próprias subjectividades:
Através das vossas histórias, partilhastes o vosso sofrimento connosco e agora nós
sentimos tudo isso convosco. Podemos ver, hoje, aqui, como as histórias do vosso
sofrimento nos afectaram a todos. Nós abrimos hoje os nossos corações.
(Disponível em http://www.ictj.org/downloads/Crying_Without_Tears.pdf).

Esta centralidade que as mulheres parecem ter como sujeitas plenas no
processo de reconciliação, ao nível mais formal e não apenas ao nível simbólico e
afectivo, configura um lugar de esperança para Timor Leste. Como já afirmei atrás,
as mulheres nunca estiveram ausentes da história, apesar de serem activamente

silenciadas e oprimidas. Sem elas e sem a sua compaixão, nenhum processo de paz,
nenhuma reconciliação é realmente possível. Esta é a principal lição que retiro desta
análise dos discursos mestiços, híbridos e ambivalentes, que percorrem neste tempo,
os corredores sócio-políticos mais oficiais de Timor Leste. De uma forma ou de outra,
estas mulheres fazem parte do mundo, com as suas próprias histórias sobre a paz e
a reconciliação, na sua Terra de Timor.
Ao longo deste capítulo, procurei traçar, ainda que imperfeitamente, o
discurso que fala do texto e contexto “oficial” e dominante da vida das mulheres de
Timor. Sabem-se hoje bastantes coisas delas e sobre elas. Muitas das coisas que se
sabem vêm das suas próprias palavras, usadas como sublinhados dos argumentos de
um certo tipo de conhecimento: mais ou menos indirecto e produzido sobretudo por
estrangeiras/os, através de ONGs, da ONU, ou académicas/os de vários países.
Continuar a busca das vozes das mulheres de Timor, permanece um objectivo
formidável, porque desafia constantemente a imaginação epistemológica e o rigor e
metodológico.
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CAPÍTULO 5
Partituras de uma polifonia sobre a paz
As conversas passam por muitos caminhos e fazem-se tanto através das
palavras que são ditas, como com aquelas que não são sequer pronunciadas. Há um
ano e meio que temos vindo, eu e mais dezassete mulheres, a conversar sobre nós
mesmas, sobre Timor Leste e sobre a paz. É interessante porque, além desta
conversa ser longa, ela tem sido trazida regularmente para a linguagem escrita.
Temos registado os nossos diálogos, em diversas versões e, de cada vez que o
fazemos, acrescentamos mais uma reflexão, eliminamos o que nos parece ser uma
incoerência ou, então, alteramos, porque parece que não está ainda bem explicado
e, portanto, prolongamos o argumento. De facto, após a transcrição das primeiras
entrevistas continuou-se com a conversa sobre o que tinha ficado escrito e o que
ainda era preciso escrever. Algumas de nós preferimos eliminar detalhes, enquanto
outras quisemos acrescentar informação, clarificar o contexto dos acontecimentos e
enriquecer a história com o nome de mais protagonistas. Estas conversas acerca das
nossas histórias são as nossas interpretações do que aconteceu e acontece agora
que Timor Leste é um país independente e precisa de sarar as feridas da guerra e
quer construir uma sociedade pacífica e próspera. Reflectimos em conjunto sobre a
paz e como as mulheres re-significam a paz na sua vida e na vida da sua
comunidade, tendo, na sua história, experiências muito traumáticas. Escolhemos as
palavras com as quais, em português, nos podíamos explicar melhor e também
criámos outras que não existiam em português, para dizer certas coisas.
Esta conversa entre algumas de nós acontecem à distância de quase 16.000
km e, por isso, os nossos diálogos têm sido entrecortados pelo ritmo imposto pelo
telefone ou pelo correio electrónico. Outras de nós vivemos mais perto, podemos
ver-nos e conversar pessoalmente, mas nem sempre mantivemos o mesmo interesse
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nesta obra colectiva e neste diálogo. Escrever estas entrevistas e estas histórias tem
sido, por um lado, fixar as lembranças mas, por outro, é só lembrar e deixar de
lembrar algumas coisas. De certa forma re-escrevemos o passado, o presente e o
futuro nestas longas conversas de palavras que se dizem, outras que se balbuciam e
outras que não chegam sequer a poder pronunciar-se.
Transformar estes documentos orais em documentos escritos e em fontes
escritas é um trabalho que comporta muitos dilemas e riscos. Por um lado, sabemos
que estamos no coração de um processo de diálogo que implica uma tradução,
porque não somos todas dos mesmos lugares, nem da mesma geração nem
pensamos da mesma maneira. Como estabelecer os termos da nossa conversa ou
como evitar que algumas interfiram demasiado na conversa, para que todas
possamos falar, não é fácil. As nossas reflexões determinaram sobre o quê e como
vamos falar de nós, da paz e de Timor Leste. Sobrepuseram-se nessas reflexões,
sentimentos, a necessidade de denunciar memórias e interesse em conhecer como
foi e como é com as outras mulheres. Cada conversa gravada, cada página escrita
são factos que colonizámos, com os nossos conhecimentos individuais e com a
selecção que fizemos deles, enquanto membras de uma determinada comunidade.
Contaminámos os textos com as nossas emoções e também com os nossos a priori
sobre os assuntos de que falámos. Inevitavelmente, muitas coisas estão por ser
ditas; muitas foram ditas, mas depois, tornaram-se num longo silêncio, porque a
lembrança ainda fazia doer demasiado. Falámos de nós, e também de outras
mulheres, e continuamos a escrever, em conjunto, outras dezanove histórias, que
são parte da nossa maneira de interpretar o que nos imaginamos ser: uma
comunidade de mulheres à procura de fazer as pazes.
Seleccionar o que se escreve num trabalho académico é sempre uma espécie
de mutilação, que se segue a todas as outras que levamos a cabo, vezes sem conta,
quando escolhemos dizer algumas coisas em detrimento de outras. Sabemos que
observar é participar na/o observada/o com a nossa observação; não há
distanciamentos puros e absolutos. Escrever o que observamos é erradicar, de
alguma maneira, a complexidade e a contemporaneidade de um conjunto de coisas
que só têm sentido quando estão em movimento. Escrever sem tornar as conversas
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e os diálogos em mais uma objectivação do olhar, é aceitar um desafio com muitos
riscos, mas também com muitas potencialidades. A mim não interessa, como já ficou
dito, resgatar a autenticidade, mas sim entrar nesta conversa, fazer parte dela,
correndo os riscos de não a transformar num objecto sistemático e escolástico, que
proporciona à razão a devida separação das partes, a análise intensa e esgotada de
cada uma das células do pensamento, de forma a produzir um conhecimento
aplicável e replicável em muitos contextos. O padrão e a normatividade
universalizante, assim como a total singularidade, não fazem parte dos meus
horizontes epistemológicos, neste capítulo. O (possível) labirinto desta minha parte
na nossa conversa pretende levar-me a contribuir para a ampliação da diversidade
dos conhecimentos e das experiências, disponíveis e acessíveis, sobre as mulheres e
a paz, a partir da subalternidade epistemológica do contexto sócio-político que é
Timor Leste.
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5.1- A paz para mim é uma coisa sagrada
As visões de paz podem ser profundamente marcadas pela religiosidade, ou seja,
pela convicção de que a paz faz parte de um projecto maior e transcendente, que religa
as pessoas a entidades ou a realidades divinas, imanentes. Essa transcendência da paz
torna-a numa coisa incomensurável, intocável, ou seja, que não pode ser posta em
causa, sob pena de uma ruptura indesejável e indesejada com os deuses (ou com deus).
Neste sentido, a paz é um dom, porque é uma coisa divina disposta aí para a
humanidade participar dela, um arquétipo que existe, para além de qualquer das nossas
experiências e das nossas escolhas individuais e colectivas. Transformada em caminho e
em finalidade, em transcendência e incarnação, a paz é uma coisa que configura uma
fusão final de horizontes entre o humano e o divino. Este carácter sagrado da paz pode
fundar uma atitude de legitimação cultural das relações pacíficas porque estas são as
que melhor interpretam a vontade dos deuses (ou deus), que estão para além das
contingências das comunidades humanas, das suas realizações e fracassos.
Porém, esta sujeição a uma entidade que não necessita de dar explicações sobre
si própria (de argumentar), é quase da mesma natureza da sujeição de todos os
conhecimentos à omnipotência das totalidades científicas modernas, que são as teorias
gerais universais. Por isso, identifico, nesta religiosidade aplicada à paz, um desconforto
epistemológico ligado ao aprisionamento da reflexividade, conhecimento e experiência a
qualquer coisa que as transcende de forma tão absoluta.
Contudo, esta religiosidade, que informa ideias e práticas de paz, tem permitido,
na história, que se transfigure o medo em esperança, a paralisia em resistência,
constitui-se em diversas ocasiões, num topos cultural de igualdade e de dignidade de
todos os seres. Esta perspectiva, enfim, pode conter, em si mesma, potencialidades que
a mera racionalidade laica não consegue discernir. Galtung alerta, com bastante
interesse, para o lugar da religião na legitimação ou deslegitimação cultural da paz e da
violência, ou seja, a função sócio-política da religiosidade. Tomada como mitificação da
razão e, portanto, uma ignorância, não pode ser simplesmente descartada do terreno
analítico dos estudos para a paz.
Na experiência das comunidades religiosas da África do Sul e da Índia, em que
Gandhi viveu, os ashram, esta religiosidade fundamental alimentava não apenas a
espiritualidade, mas também as experiências do quotidiano no que diz respeito à
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tolerância ecuménica, à não-violência e à igualdade entre mulheres e homens e entre
povos. Foi esta religiosidade que conseguiu mobilizar não apenas conhecimentos, mas
também colocá-los numa rede de relações sociais suficientemente intensa e densa, para
suportar as hostilidades da ocupação colonial até à independência. Em muitos outros
lugares do mundo o projecto de paz é protegido pela interpretação que se faz da
vontade dos deuses (deus) e isso proporciona uma vitalidade e uma força
inconfundíveis. Muitas mulheres encontram conforto e força para prosseguir, estando
convictas de que estão simultaneamente a concretizar um acto terreno e um acto divino.
Esse carácter sagrado atribuído à paz, substitui o desconforto epistemológico racionalista
por um aumento da capacidade de lidar com maiores níveis de incerteza do que os
considerados normais e que podem conduzir as pessoas a apostar em processos de paz
mais ricos e mais exigentes.
5.2- É preciso dar lugar à paz no nosso íntimo.
A dimensão autobiográfica da paz e da violência, à micro escala da nossa
subjectividade, revela-se como um espaço-tempo crucial neste debate. Os sentimentos
provocados pelo apaziguamento da nossa subjectividade ou, pelo contrário, pela
agressividade, são facilmente identificáveis e, com eles, definimos comunicacionalmente
a centralidade que a paz tem ou não, na nossa existência.
Se nos sentirmos em paz, no nosso íntimo, isso determinará de algum modo, as
nossas possibilidades de autodeterminação e de serenidade e, com estas, a nossa
capacidade de disseminação de paz nas circunstâncias em que existimos. Pelo contrário,
a angústia, a ansiedade, o sofrimento e o ressentimento, que se experimenta
individualmente, marcam indelevelmente as relações que estabelecemos com as outras
pessoas e com os contextos onde elas se dão ou ocorrem.
Ao mesmo tempo que a paz surge como sendo as condições psicológicas para a
liberdade e a harmonia, ela não prescinde da comunicação. Nesse sentido, a paz é uma
incarnação, porque é o corpo que medeia a subjectividade e a coloca em contacto com
outras subjectividades. A paz interior só adquire sentido na medida em que cria ‘zonas
de contacto’ e relações intersubjectivas mais pacíficas. Uma subjectividade dobrada e
isolada em si mesma é apenas um fragmento ao lado, por baixo ou por cima de outros
fragmentos. Pouco ou nada podemos saber sobre eles; para saber precisamos de nos
abrir ao contacto e cada contacto é já, ainda que imperfeitamente, uma relação. São
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todas estas relações, mesmo que imperfeitas, que devem estar ao alcance do
apaziguamento, através de todos os modos de incarnar a paz e de a comunicar. Neste
sentido, a paz subjectiva é sempre, e de algum modo, relacional e intersubjectiva.
A guerra ou a violência trazem para a existência individual, a ausência e a falta de
contacto com as outras pessoas, com os seres amados e com as comunidades às quais
se pertence. Esta é uma das violências subjectivas mais determinantes para a ausência
de paz interior. Não basta que aquilo que nos rodeia não seja directamente violento; a
agressão dá-se indirectamente pela ausência de relações intersubjectivas de maior
proximidade e de maior gratificação afectiva. Rompidos os laços de amor, rompem-se
também a serenidade e a harmonia que é preciso experimentar para se ter paz. Uma
das formas de gerar a paz no interior de cada pessoa é garantir a manutenção do
contacto, mais ou menos intenso, com os outros seres humanos, com as criaturas e as
comunidades a quem estamos ligadas/os.
Desta forma, é também mais fácil desenvolver uma imaginação empática que
permita construir mais relações compassivas. A/O outra/o não é um ser totalmente
estranho de mim, não é um objecto; a/o outra/o é parte fundamental de mim, porque
me percebo e me reconheço nas relações com ela/ele. É por isso que posso afirmar que
ela/ele não pode ser violentada/o sem que isso me atinja e me agrida. Neste sentido,
ganham relevo as considerações sobre as virtudes sociais das atitudes afectuosas, como
podem ser as maternais. Estas ensinam, através da linguagem corporal e formal, como
ultrapassar o medo sem eliminar o que ou aquela/e que nos provoca o medo. Fazendo
da/o outra/o uma/um sujeita/o com quem se interage, é mais vital obter conforto
espiritual e físico do que competir. Os actos de preservação da vida, tantas vezes
atribuídos ao pensamento maternal, são simetricamente opostos aos actos de
destruição, atribuídos

ao

pensamento

militar.

Pode-se

pensar

então, que

as

subjectividades sujeitas a maiores e mais perseverantes ‘zonas de contacto’ afectuosas,
de tipo maternal, no sentido que é descrito por Sara Ruddick e Galtung (Ruddick, 1995;
Galtung, 1996), poderão desenvolver mais capacidades empáticas e, por isso também,
mais sociabilidades intersubjectivas pacíficas. Do mesmo modo, as que estão mais
expostas ao militarismo, à violência e à guerra, agem de modo a considerar o outro um
inimigo a vigiar e a abater se necessário. Por estes motivos pode-se dizer que a
experiência da guerra e da violência assim como a do militarismo, difusa mas
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objectivamente presente nas sociedades, marca e determina o futuro assim como o
modo como conseguimos definir objectivos e métodos para a prevenção e resolução de
conflitos, a nível institucional e a nível informal.
A paz é, portanto, um processo de estabilização das expectativas individuais e
subjectivas, de modo a poder antecipar o futuro sem ansiedade e libertar-se do passado
sem ressentimento. Por isso, a paz precisa do esforço individual para interpretar as suas
ausências e os seus silêncios mas também as suas manifestações, dando-lhes um lugar
no interior dos pensamentos e dos conhecimentos. Ter a paz, não é possuir uma coisa,
não é agarrá-la e dispor dela, como se fosse um mero objecto. A paz necessita das
possibilidades que são conferidas pelos actos de autodeterminação e de libertação dos
pensamentos agressivos e das representações violentas das relações humanas. A paz, é
pois, um trabalho dinâmico que exige uma hermenêutica diatópica permanente, com a
qual se pode avaliar o que é mais conveniente para a si e para as/os outras/os, com
quem se relaciona.
A

paz,

enquanto

pacificação

das

subjectividades,

ou

seja,

enquanto

apaziguamento dos sentimentos e o aparecimento de relações de tipo não-violento, que
evitem todos os sofrimentos e ferimentos evitáveis e desnecessários e procurem a
justiça para todas/os, não tem um sentido único e universal. A paz tem um carácter
processual e re-significador das relações entre espaços e tempos diferentes onde ela se
pode realizar. Por isso, a paz interior, ou a paz subjectiva não é meramente um
mecanismo psicológico incorporado, porque as subjectividades são situadas. As pessoas
estão ligadas às circunstâncias que constroem a sua história e estão ligadas à terra, no
sentido de estarem ligadas a imaginários colectivos e a comunidades que lhe conferem
sentido existencial e cultural.
Imaginar a paz no interior de si própria/o, é também imaginar uma parte da paz
do território onde a subjectividade habita; território esse que são as relações complexas
entre as pessoas e os lugares, as relações simbólicas e materiais que são o sentido do
espaço e do tempo das sociedades. As subjectividades como nunca existem fora do
tempo e do espaço, pensam a paz, religando-a sempre ao contexto sócio-político de
onde emergem e onde estabelecem as suas redes de sentidos. A paz interior, neste
sentido, nunca é uma coisa abstracta, ela é uma resposta ou uma utopia referida a uma
situação concreta e a um espaço-tempo concreto e determinante. Deste modo, a paz
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subjectiva tende a possuir uma concretude ambivalente. Ela pode existir, ser
experimentada, nem que seja fugazmente, independentemente do contexto de violência
em que está mergulhada a pessoa que a vive e a experimenta, a conhece e fala sobre
ela e, ao mesmo tempo, ser parte do futuro de paz que se deseja para esse contexto.
Estamos, sem dúvida, perante uma entidade que é e não é, ao mesmo tempo. A sua
complexidade, registada a múltiplas escalas, incluindo a micro, pessoal e intransmissível,
deriva desta sua capacidade de se referir a um espaço-tempo concreto e, ao mesmo
tempo, de o poder transcender.
5.3- Se tivermos uma família que nos ame, que se preocupe connosco, é
mais fácil termos paz
O espaço doméstico é um lugar de múltiplas tensões, onde a paz se confunde
com a urgência da democracia sexual, uma vez que este é também um lugar da
violência directa, estrutural e cultural, silenciosa e privada, que se exerce sobre as
mulheres (género feminino)

102

.

A família e o espaço doméstico onde estas habitam, são, antes de mais, uma
comunidade de afectos. Por vezes, estes afectos são contraditórios mas é nela que a
socialização primária se efectua e, é com ela, que se adquirem as primeiras
representações da regulação dos conflitos, da comunicação dos sentimentos e das
atitudes de solidariedade e de pertença. A família que habita no espaço doméstico,
porque se alimenta da intensidade emocional, é um lugar privilegiado de experiência de
paz ou de inferno.
As famílias estão para além da consanguinidade directa, o sentimento de
pertença familiar apoia-se, muitas vezes, em relações de parentesco mais alargadas.
Este tipo de agregação familiar, ajuda a estabelecer uma comunidade de vida, com
redes sociais de apoio e lealdades, que dão lugar a sistemas de sobrevivência, assim
como, a uma identidade colectiva. Há muitas configurações familiares, umas mais
vinculadas a espaços estritamente domésticos, outras em que o privado e o público
claramente se inter-seccionam. O importante é reconhecer nestas relações, apoiadas no
parentesco próximo ou mais distante, um campus de desenvolvimento da pertença e de
102

Neste trabalho em geral e, neste capítulo em particular, quando escrevo “mulheres” quero referir-me em
primeiro lugar, às diferentes mulheres do mundo que acabam por constituir não apenas o sexo feminino, mas
também o género feminino. Neste sentido, no género feminino podemos e encontramos muitas outras pessoas
cuja identidade sexual não é simplesmente a feminina, mas que estão abrangidas/os pela mesma ditadura e pela
mesma opressão exercida pelos diferentes modos de existência do patriarcado.
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identidade comum. É por isso, que, não raramente, a retórica política se apropria da
imagem da família para a aplicar à nação, no sentido de se fortalecerem os laços entre
as várias comunidades, na construção de uma identidade nacional. Esta deslocação da

família do espaço doméstico para a família do espaço público, torna claro o quanto é
fundamental a experiência primária realizada em qualquer família (nuclear ou alargada).
São centrais, em todos os tipos de família, os afectos e as sociabilidades, que Galtung
designa de pele com pele, (Galtung, 1996) e que envolvem uma maior complexidade de
experiências de empatia, compaixão, solidariedade e suporte.
Ser afastada/o dessa experiência originária do contexto familiar, seja ela
estritamente consanguínea ou nacional, priva a pessoa de uma parte importante da
aprendizagem da paz, ou, pelo menos, priva-a de uma parte importante das experiências
afectuosas e de pertença. Durante os conflitos violentos e as guerras, normalmente, as
pessoas atingidas por elas sofrem essa dupla ausência, porque podem ser separadas da
sua família privada e podem também ser separadas da sua família pública. Esta privação
não conduz apenas à ausência de um certo tipo de relações sociais mas também à
experiência da ansiedade, insegurança e medo. Como vimos acima, estes sentimentos
dificultam a percepção e o desenvolvimento das múltiplas possibilidades de regulação e
relações intersubjectivas pacíficas, desdramatizadas e positivas. Defendo que, da mesma
forma, nas fases de reconstrução pós-bélica, a experiência familiar (privada e pública)
continua a ser determinante, pela possibilidade que cria de reconstruir esses laços
afectivos e, com eles, práticas de alívio de tensões e de solidariedade. A sua ausência
leva, pelo contrário, à permanência de uma certa forma de agressividade interior. A
contaminação da família pelas práticas de violência, instauradas e disseminadas pela
guerra, não permite que haja nenhum reduto de protecção das/dos que são mais
vulneráveis, nem a criação de ‘zonas de paz’. Estas ‘zonas de paz’ permitem – na mesma
linha do se lê na Agenda de Boutros Boutros Gahli mas a uma escala diferente – a vida,
a mudança e a liberdade, como o modo humano, exemplar e edificante de existir. A
exemplaridade que a família tem, ou pode ter, na educação e no desenvolvimento moral
das crianças e jovens perde a capacidade de ser usada para a paz. Desde logo, resulta
desta análise a importância da família quer ao nível privado quer ao nível público na
construção da paz e, em consequência, do papel determinante das mulheres têm em
todas estas esferas potentes de paz.
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Como as feministas nos alertam, as mulheres têm aprendido, no seio das famílias
como fora delas, a ser tolerantes diante da agressividade masculina, na mesma medida
em que foram ensinadas a evitar e a temer os conflitos, por serem mais fracas. Nesta
afirmação, está contida uma outra e que é: os conflitos, para se resolverem, precisam da
força. Este é o mito da eficácia da violência, ou seja, a força (no sentido de agressão,
dominação) é mais originária do que a paz, é mais eficaz e resolve os problemas de um
modo que a paz e a regulação pacífica dos conflitos não consegue. É com base neste
pressuposto que as sociedades têm construído os axiomas culturais da violência e a têm
institucionalizado, fazendo com que mulheres, crianças e homens que não pensam da
mesma maneira, participem ou consintam nesse projecto, como objectas/os da violência
ou sujeitas/os da violência. Efectivamente, não é credível dizer-se que o conflito e a
agressividade não fazem parte de nós e que são meras construções sociais. No entanto,
sabe-se também que a biologia só explica uma ínfima parte dos comportamentos
violentos de mulheres e de homens (Galtung, 1996; 2000), abrindo caminho para que as
relações sociais possam ser determinantes na forma como as sociedades resolvem ou
aproveitam os conflitos, para crescerem e desenvolverem diferentes harmonias e
consensos, úteis à pacificação das suas intra e inter subjectividades.
As mulheres aprenderam a ter comportamentos distintos daqueles que se
baseiam no uso da força para se confrontarem com a violência a que são sujeitas. Por
um lado, aprenderam a resolver os conflitos sem recorrer à agressão directa, usando
estratégias de diálogo e comunicação, pressão psicológica, paciência e disfarce, abrindo
caminho a alternativas que podem ser fundamentais para quebrar o círculo vicioso da
violência. Ao mesmo tempo, confrontadas com a discriminação e o abandono, também
experimentam

sentimentos

de

rancor

e

ressentimento

que

as

levam

a

ter

comportamentos de extrema violência, física e psicológica, contra pessoas próximas e
vulneráveis, como por exemplo, as/os filhas/os. Esta ambivalência da aprendizagem

social das mulheres face à agressividade pode ser aproveitada socialmente para pôr em
evidência ou em causa o parasitismo de todas as relações de violência e estabelecer
bases para uma nova maneira de resolver e transformar positivamente os conflitos. A
longa e profunda experiência das mulheres como mães e o pensamento maternal, no
sentido em que Sara Ruddick o usa (Ruddick, 1995), pode ser mobilizado, para a paz se
a isso for dada a devida atenção política. Tudo o que as mulheres aprenderam e que
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está fora da dicotomia violência-paz, ou seja, aquela capacidade de reconhecer as
ocasiões e as formas de fazer as pazes e resolver de outra maneira os conflitos é, em
parte, fruto da sua sujeição ao paradigma patriarcal e, ao mesmo tempo, aquilo que este
não conseguiu colonizar nem dominar. A experiência contraditória das mulheres neste
campo resulta, por isso, numa potencialidade importante para a paz, porque indicia
rupturas com o pensamento ainda dominante, da necessidade da violência. É preciso
desocultar o que elas aprenderam mas foi silenciado ou escondido na intimidade da sua
relação com os/as/ outras/os. Isto pode ser feito por elas próprias, ouvindo-as falar
acerca de si e das suas experiências de violência e de paz, que foram acumulando ao
longo das suas vidas e da sua história.
Uma larga maioria de mulheres sofre de violência no espaço doméstico; não são
apenas as mulheres de alguns lugares ou com certas características. As estatísticas
acerca deste assunto mostram que esta é uma realidade que se estende a todos os
cantos do mundo e a todos os tipos de mulheres. Os contornos desta violência são mal
conhecidos. As mulheres falam pouco dela, por diferentes motivos: vergonha e medo
são os que parecem mais óbvios. Mas é preciso pensar que a abordagem das mulheres,
acerca deste assunto, se deve cercar de cuidados, porque esta violência sistemática e
silenciosa torna certos assuntos impronunciáveis pelo sofrimento causado ou pelo medo
de maior discriminação ou abandono que geram.
A violência doméstica é violência directa, porque agride literalmente; é violência
estrutural, porque ela é fruto das estruturas sociais patriarcais que se baseiam no
domínio dos machos e na permanente desigualdade, entre os sexos; é uma violência
cultural, porque cria sistemas de naturalização do monopólio do uso legítimo da força
contra as mulheres, as crianças, as/os velhas/os e criadas/os pelo “patriarca”. Os
sistemas de legitimação cultural são construídos através da linguagem da inevitabilidade
destas relações de poder, da resignação ou da culpa das mulheres, por serem

provocantes ou faltarem com as suas obrigações. Podem encontrar-se estas
justificações, em diversas versões culturais, para as quais as religiões mais autoritárias e
patriarcais têm contribuído fortemente com a componente da sacralização do poder do
‘pai’.
A violência doméstica mutila as pessoas das experiências afectuosas de que se
falou acima, isto é, é como uma guerra que ocorre em permanência e num espaço de
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difícil penetração. A defesa é quase impossível e a protecção muito difícil de obter. A
violência doméstica é uma das mais fortes antíteses da paz. Nela a paz é sempre
demasiado imperfeita. Ela gera medo e insegurança, falta de auto-estima, ansiedade,
pânico e vontade de acabar com aquilo; ela gera uma vontade de vingança permanente.
Esta é uma das violências mais terríveis a que uma parte significativa da humanidade
está sujeita, sem quase nenhum poder de a denunciar, e muito menos, de a resolver de
forma adequada. A esta disseminação cultural planetária da violência doméstica
corresponde uma naturalização da violência, como forma de relacionamento humano.
Muitas vezes, a violência não é sequer percebida como uma forma de resolver conflitos,
uma vez que a agressão dá-se sem precisar de motivo aparente: ela torna-se num
paradigma das relações humanas.
A família que é ou pode ser a comunidade de afectos mais resistente, mais densa
e mais significante a que um ser humano pode pertencer, passa a ser degradada
constantemente pela violência até que esta se transforma na imagem e no “natural”
exemplo a seguir pelas gerações seguintes. Esta é uma das suas mais perigosas
consequências, para além de todos os impactos societais conhecidos, seja na saúde das
mulheres, seja na educação ou acerca da participação das pessoas violentadas na
sociedade.
Neste sentido, a violência no seio da família, que ocorre quer nos espaços
privados, quer nos espaços públicos, mas que continua a ser considerada pelas
autoridades assunto privado, é um condicionalismo fortíssimo ao desenvolvimento e
instauração da reconstrução dos tecidos sociais, muito particularmente após um conflito
bélico. Sabe-se que a violência doméstica em geral aumenta durante e após a cessação
das hostilidades armadas. As explicações dadas para tal facto são múltiplas. Uma linha
de argumentação consiste em afirmar que os homens deixaram de ser capazes de ter,
no seu horizonte psicológico e comportamental, as competências para resolver os
conflitos de outra maneira que não seja de forma extremamente violenta. O fim da
guerra não cessa esses comportamentos, simplesmente desloca-os para dentro de casa
e contra as pessoas mais vulneráveis que aí residem. O inimigo passam a ser os
elementos da família, que não se comportam devidamente e, por isso, devem ser

castigados e ajudados a compreender que devem obedecer sem restrições – como se faz
no exército de qualquer tipo, convencional ou não convencional. Por outro lado,

2004

5-9

Partituras de uma polifonia sobre a paz

encontramos o argumento do vazio institucional e da turbulência social e cultural,
próprios das realidades pós-bélicas que facilitam a aceitação de comportamentos antes
considerados desviantes; neste caso estamos perante mutações culturais precipitadas
pela experiência limite da guerra. Ainda se pode juntar a estes argumentos o facto das
sociedades saídas de um conflito violento normalmente sofrerem de ausência de
recursos e, em consequência do alastramento da pobreza do desemprego, da falta dos
bens essenciais à sobrevivência e ao bem-estar, isto levar a comportamentos de maior
ansiedade, potencialmente muito mais agressivos.
Independentemente dos argumentos e da sua preponderância num caso ou
noutro, sabe-se que quando uma guerra acaba para as mulheres, de uma determinada
maneira, continua outra, tão cruel como a anterior, dentro da sua própria casa. Este é
um problema que tem feito parte das preocupações académicas e institucionais, nos
últimos anos, em termos de desenho e implementação das missões ou políticas de
reconstrução pós-bélica. Porém, as mutações culturais são muito mais lentas do que a
reconstrução das infra-estruturas ou a construção dos edifícios institucionais judiciais e
de governo, necessários a qualquer estado pós-conflito em vias de se democratizar. Uma
conjugação de medidas judiciais, institucionais e sociais, aliadas à perseverança e à
vontade política de mexer nas profundezas das causas da violência doméstica, como
requisitos e condição de possibilidade para um desenvolvimento sustentado e justo, são,
em absoluto, necessárias à paz. As mudanças culturais usam uma lógica de tempo
diferente e outras dimensões de tempo, entre as mais subjectivas e as macro políticas,
com todas as suas cambiantes intermédias, que devem ser consideradas quando se
pensa e se executam políticas de construção da paz. É neste sentido que eu proporia o
conceito de diplomacia paciente como aquela que quer usar uma ecologia de

temporalidades na condução da tarefa da paz. A diplomacia paciente deveria ter em
atenção o tempo das instituições e não descurar, simultaneamente, o tempo das
existências auto-biográficas. As missões de paz precisam de pensadas a curto e a longo
prazo, com intervenções imediatas e outras que precisam de muito mais tempo do que
aquele que é considerado normalmente pela instâncias políticas, para produzirem os
seus efeitos estruturantes.
Para tal, é preciso envolver as comunidades locais, as mulheres e os homens,
enfim, todas as pessoas e as suas formas de entendimento do problema, num diálogo
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respeitoso e de baixo para cima. Em todas as culturas existem noções de dignidade
humana, que podem ser essenciais na abordagem desta questão, assim como existem
práticas culturais de resolução pacífica de conflitos também dentro das famílias e das

casas das famílias. Este envolvimento ajudará a desocultar respeitosamente, esses
espaços e esses tempos e a fazer um trabalho de capacitação mútua, de positivação das
relações entre mulheres e homens, apoiado nas idiossincrasias locais, sem as qualificar,

a priori, de mais ou menos sexistas ou atrasadas do que as que são dominantes.
Juntamente com a democratização do diálogo entre espaços culturais e entre
conhecimentos sobre a violência ou a paz domésticas, é necessário não ceder de novo à
lógica da brutalidade, impondo imagens agressivas para chamar a atenção ou para
combater o problema. Esta estratégia, além de não acrescentar nada ao que já se sabe,
insiste na visão do continuum insuperável da violência. Acrescentar algo ao problema é
tentar devolver às comunidades as lições de dignidade, de justiça sexual e de harmonia
entre os sexos dadas pelos seus ideais de igualdade e de não-discriminação com base no
sexo, nos termos em que cada sociedade as concebe, enriquecidas pelas experiências
alternativas ao poder dos ‘pais’ violentos que as mulheres promovem, apesar de tudo.
Ultrapassar a ideia da total vitimização das mulheres e das crianças pela família, pela
guerra e pela maldade é muito importante. Em primeiro lugar porque as mulheres não
são só vítimas e, em segundo lugar, porque elas precisam deixar de sê-lo, muito mais.
Na família, à partilha do sofrimento provocado pela ausência, pela separação e
pelo desaparecimento de parentes deveria corresponder a partilha do poder de decidir.
Esta hipótese é bastante interessante, porque à democratização das relações de poder
no seio da família, não precisa de corresponder uma subtracção de responsabilidades. O
que é reclamado por esta tese é que a democratização não discrimina nunca, nem no
sofrimento. Isto rompe com o paradigma dominante que preconiza que a distribuição de
recursos, riqueza e responsabilidades tende sempre a sobrecarregar algumas/uns para
aliviar outras/os; o senso comum conformista diz que sempre houve e sempre haverá
pobres, ou seja, há uma espécie de injustiça inultrapassável nas relações humanas. Isto,
na prática, tem vindo a querer dizer que ao “sagrado” descanso do guerreiro,
corresponde o inevitável sofrimento da sua vítima. Às “mulheres de conforto” dos
soldados só corresponde o desconforto da prostituição imposta ou o repúdio pelos
maridos por estas se terem tornado “impuras”. Porém, é interessante notar que nesta
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lógica de repartição de papéis, nunca foi pedido às mulheres que ficassem de fora do
sofrimento, pelo contrário. Quando é invocado o argumento que é nos homens, quero
dizer, nos guerreiros-machos, que recai o fardo da guerra, poupando as mulheres e
outras/os, essa é uma visão injusta, parcial, paternalista chauvinista que obriga as
mulheres e os outros a uma qualquer culpa pelos males que aqueles sofrem e aceitarem
com paciência a sua parte de sofrimento. Essa retórica militarista oculta efectivamente,
que o fardo das/os que ficam é também, uma imposição das escolhas dos machos, tal
como são as feridas da guerra, físicas e psicológicas, para curar, a falta de recursos e
toda a gama de violências que a guerra acarreta para toda a comunidade.
Argumento que a democratização das relações no espaço doméstico, isto é,
permitir que mulheres e homens, sem constrangimentos possam participar nas decisões
que impliquem a comunidade familiar, mais ou menos alargada a que pertencem,
poderia evitar não apenas a demagogia da exclusividade do “soldado-herói”, mas
sobretudo, o recurso tão sistemático ao poder de obrigar através da força. Por outro
lado, se a democratização das relações de poder no seio da família e a justiça sexual
acontecesse, poderíamos aspirar a uma contaminação anti-sexista e anti-militarista de
outros espaços estruturais do poder patriarcal.
No entanto, a situação mais generalizada é que as mulheres continuam a ser
vistas apenas como as organizadoras da vida da família e da sua sobrevivência, mesmo
se para isso são obrigadas a tomar quase todas as decisões necessárias e difíceis, que,
em muitos casos, são da maior importância individual e social. Elas são pró-activas na
imaginação, busca e teste de soluções e respostas alternativas para os problemas diários
da sua família e comunidade. Independentemente do seu estatuto no seio da família,
mães, filhas, esposas viúvas ou filhas elas participam de forma consciente na promoção
e na preservação da vida, na educação das/os mais novas/os, na obtenção de recursos e
rendimentos, na cura de doentes e no apoio a quem precisa. Elas prestam estes
cuidados e estes serviços à comunidade, muitas vezes, discretamente, em silêncio, como
sombras que mal se percebem. Muitas vezes também, são obrigadas a manter o
anonimato das suas acções em prol da comunidade e da sua vida. Muitas delas
consentem de forma explícita nessa invisibilização, não se expondo, tendo medo e
vergonha de falar, não saindo de casa, não participando nas iniciativas públicas de forma
aberta.
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Este conformismo face à ditadura patriarcal é conseguido através da violência
constante da linguagem, da cultura, das imagens e representações que se disseminam
na sociedade sobre a ‘boa’ mulher e o triste destino da ‘má’ mulher. Outras mulheres
fazem-no como forma de resistência, aprendendo a iludir a atenção e os argumentos e
encontrando estratégias para aceder à liberdade quando surgem oportunidades
proporcionadas pelas sociedades. Esta aprendizagem de resistência é dolorosa, mas
encerra uma enorme capacidade de imaginar e uma enorme preparação para a luta pela
sua emancipação. O consentimento das mulheres é sempre parcial. Em primeiro lugar,
porque o consentimento das mulheres não é universal e não se dá do mesmo modo em
todos os espaços-tempo e, porque é nesse movimento entre consentir em - resistir a –

revoltar-se, que estão inscritas a maioria das experiências das mulheres individuais e dos
grupos maiores e menores que elas formam e constituem. É, por isso, preciso tornar
explícito tudo o que está fora da relação de subalternidade inicial: elas vão para a rua
trabalhar, elas interferem e subvertem os papéis tornando-se líderes, juntam-se,
associam-se e é, com isso, que elas forjam espaços alternativos de construção para a
paz, forçando novas relações de poder, novos poderes, misturando os espaços públicos
e privados, re-interpretando a tradição a favor da sua dignidade e liberdade, juntando-se
aos homens que não partilham do ideal machista e lutando com eles.
[Nesta minha análise e reflexão, as mulheres, os seus conhecimentos e as suas
experiências estão sempre numa espécie de fio da navalha, entre a sujeição e a
emancipação. Ora penso no silenciamento a que estiveram sujeitas pelo patriarcado e os
seus regimes de verdade, como o colonialismo e o capitalismo, na sua condição de outro
e de sombra; ora procuro o que nelas resiste a ser objecto e, portanto, participa na
tensão da busca de mais ethos de emancipação social para si e, quase simetricamente,
para todas/os. Reflectir sobre as mulheres e a paz é pensar como transformar este
conflito numa redenção, numa possibilidade de mais paz, de mais pazes, de nãoviolência, de dignidade e de afecto.]
A luta das mulheres é uma luta permanente, sem tréguas e sem descanso. O
sistema dominante é de tal forma imperial que todas as resistências têm que ser
continuadas e persistentes para que a mudança possa acontecer. Falo de resistências
cognitivas, resistências vivenciais e resistências emocionais.
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A guerra traz muitas vezes, para as mulheres, oportunidades de aprender novas
coisas e de conseguir perfurar algumas das redomas (nomeadamente a da família na
qual devem agir enquanto ‘boas’ irmãs, esposas, mães e filhas), em que foram
colocadas, para autorizar e permitir o controlo dos seus sentimentos, sexualidade,
movimentos e conhecimentos. Com a guerra, ou por causa das suas consequências, as
mulheres assumiram novos papéis, sem poderem deixar de assumir aqueles que já
desempenhavam: são soldadas e mães, são viúvas e pais, são trabalhadoras e esposas,
filhas e irmãs. Como nos diz Beristain (Beristain, 1999; 2003), elas mudam a percepção
que têm de si e das suas capacidades na sociedade. Elas optam por transgredir cada vez
mais fronteiras e com isso acrescentam novas relações e novos conhecimentos às suas
vidas. Esta mudança é acompanhada, não só por uma sobrecarga de trabalho para a
maioria, como também por um aumento de responsabilidades. Este fenómeno causa
perplexidade nas próprias mulheres e pode criar desentendimentos graves com os seus
companheiros e família. A emancipação económica que conseguem, através destas
novas funções, aumenta o seu campo de negociação dentro da família, mas não resolve
os problemas de desigualdade. Uma grande parte destas mulheres acaba por escolher
modos de vida que se mostram incompatíveis com os modelos predominantemente
patriarcais. A sua capacidade de negociação não consegue, de facto, ultrapassar os
principais pressupostos de controlo das mulheres pelos homens no núcleo familiar. Ou
seja, a emancipação económica e o aumento de capacidades pessoais e sociais, se não
forem acompanhados por uma democratização não-sexista das relações de poder dentro
e fora da família, acaba por ter, muitas vezes, como consequência dramática o abandono
e a solidão das mulheres e das suas crianças. A solidão das mulheres emancipadas não
acontece porque não queiram amar e ser amadas ou porque estejam incapacitadas para
as relações afectivas, mas porque muitos homens, arrisco dizer, a esmagadora maioria,
não conseguem aceitar os novos termos em que estas mulheres as querem colocar. É
preciso inventar outras relações familiares e outras relações entre mulheres e homens,
não-sexistas, nas quais não prevaleça o modelo e os interesses do género masculino e
nas quais não se penalizem as mulheres que não aceitem mais, subjugar os seus
interesses e o seu estilo de vida às condições impostas, mais ou menos explicitamente,
pelos maridos ou pelos pais.
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O discurso nacionalista sabe aproveitar bastante bem, quer na fase da
confrontação militar, como, sobretudo, na fase pós-bélica, o significado social das novas
aprendizagens das mulheres. Identifica-as para as transformar em recurso do seu
projecto, normalmente sexista; isto porque em vez de as qualificar, de facto como,
imprescindíveis para o todo que é a comunidade, as remete de novo para a face privada
do projecto nacional. Sem reconhecer os enormes sacrifícios que estas novas mulheres
tiveram que aceitar para o conseguir, é pedido às mulheres que se coloquem de novo na
dependência dos homens, que estão de novo em maioria no governo dos países, tal
como as suas capacidades e as suas competências. A paz de quase nada beneficiará
deste novo status quo, porque dele emerge uma igualdade formal de direitos de
cidadania, sem ser acompanhado por uma revolução dos costumes e de iniciativas de
inclusão, em todas as esferas, desde as mais privadas até às mais púbicas, das visões
das mulheres. Uma outra regulação sancionatória e machista impõe-se às mulheres: o
sofrimento da ruptura e da solidão.
Ao contrário do que algumas abordagens teóricas nos querem fazer crer, o
patriarcado não é um privilégio ou desgraça do oriente e do sul, pobre, atrasado,

improdutivo, residual e ignorante. Pelo contrário, as mulheres e os homens, por mais
diferentes que sejam e por mais diferentes que sejam as suas experiências, percebem
que a desigualdade originária, baseada na discriminação sexual, é um facto presente em
quase todas as culturas

103

. Todos os homens-machos, de todos os espaços-tempo,

pretendem poder dominar ou colonizar as mulheres, construindo, para elas e com elas,
uma função social subalterna que lhes é atribuída, e da qual não devem sequer desejar
libertar-se.
Tudo o que fica fora desta relação de dominação, e que é já conhecido, não se
conseguiu impor de modo a deslegitimar culturalmente o patriarcado. Das pequenas
iniciativas de regulação, como dificultar a dimensão pública da acção das mulheres até à
repressão de ou à culpabilização de qualquer tentativa de independência, de facto, o
patriarcado age consistentemente com a sua missão: manter, sob o desígnio da
desigualdade hierárquica, o género feminino. Por isso, as mudanças, as resistências ao
modelo patriarcal são muitas vezes meros reformismos, ou seja, espaços de mudança
103

Aqui evito uma afirmação total porque não se pode ter a certeza do carácter absolutamente totalitário do
patriarcado, em termos culturais. O que sabemos indica o seu panculturalismo, mas como todo o conhecimento é
uma ignorância, é mais sensato admitir que possa haver nessa ignorância, hipóteses de excepção.
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que não configuram alterações de fundo, apenas traduzem para os novos contextos, os
velhos processos de produção dessa hierarquia.
Este movimento reformista é visível na insistência acerca da culpa, por não se ser
mãe suficiente quando se trabalha, ou não se amamenta a/o filha/o com o seio, não se
ser virgem ao casar ou ser abandonada pelo marido. Esta culpa é perceptível também na
apropriação simplista da igualdade entre os sexos, pelas ideologias partidárias. Por
exemplo, a esquerda política e o liberalismo europeus têm, em termos diferentes é
certo, uma retórica interessante sobre a igualdade entre mulheres e homens e vieram a
consagrar em documentos e normativos assim como nas agendas e no desenho orgânico
das suas instituições, progressivas medidas de inclusão e acesso das mulheres. No
entanto, continuam a implementar estratégias de cima para baixo, sem uma verdadeira
consubstanciação de igualdade de acesso ao poder e à participação; continuam a isolar
estas estratégias de outras com significado político e social, não sexistas, capazes de
alterar verdadeiramente as profundezas das relações sociais. Os estudos feministas e
ecofeministas têm chamado à atenção que reformar as instituições e as suas agendas,
por si só, não só nunca conduzirá à verdadeira paridade, como tende a tornar o sexismo
mais invisível e, por isso, mais difícil de combater.
Este panculturalismo não é uno e monocultural; os espaços e os tempos
atribuem-lhe diversas formas e diversas manifestações e é isso que se aprende com o
discernimento acerca da diversidade das epifanias do ‘pai’. É necessário reconhecer a
desigualdade, onde quer que ela ocorra, tenha o nome que tiver, e é, nesses contextos
concretos e situados, nos seus espaços e, de acordo com a multiplicidade de tempos que
o informam, que se têm que procurar as alternativas inclusivas, paritárias e de
democracia sexual. Anunciam isto mesmo as possibilidades de dignidade e paridade,
contidas em cada cultura. Da mesma maneira, são prenúncios de outras relações sociais,
as experiências locais, cheias de sabedoria acerca das lideranças femininas dentro e fora
da família, o exercício do poder dentro e fora da família por parte das mulheres e
modelos com uma divisão mais equilibrada de tarefas e responsabilidades, o respeito
pela função de cada sexo na vida da comunidade social e, por último, a existência de
igualdade de direitos formais e informais.
Romper com as relações sexistas dentro da família cria medo, perplexidade,
instabilidade, divergência e violência, para as mulheres e para os homens. Pode
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significar mais perigo ou redenção, porque não se pode saber o que está inscrito nesse
futuro (Santos, 2002b), senão através da ampliação do presente e do que dele já
sabemos que não queremos: queremos um presente sem o ‘pai’ patriarcal, no qual pode
haver paz, pode-se fazer qualquer coisita, comer qualquer coisita em paz, sossegadinha.
Por estes motivos temos de cuidar em não desperdiçar, nem fazer desaparecer, qualquer
uma das possibilidades de tornar o futuro mais justo para todas/os. Para cuidar do
futuro, que queremos nos redima da opressão e crie a paz, as mulheres precisam de
transformar a paciência da sujeição numa estratégia de capacitação de todas as
pessoas, independentemente do seu sexo e condição sexual, para relações mais
afectuosas e, por isso, mais respeitosas. As mulheres podem inventar uma justiça sexual
que não passe pelo prejuízo dos homens, e se torne exemplar como modo de fazer
justiça, sem violência.
5.4- Para construir a paz é preciso tempo, unir pouco a pouco as
pessoas, sem as obrigar, com liberdade, respeito, paciência e coragem
Como já afirmei noutro momento, as mulheres nunca estiveram fora dos
horizontes da paz e da guerra, assim como nunca estiveram fora da história e da cultura.
A sua subalternidade é inventada e produzida. As mulheres sempre participaram, de
uma maneira ou de outra, na construção das sociedades, ligando e desligando, abrindo,
fechando e deixando entreaberto, sempre estiveram dentro e fora de casa. O problema
que me preocupa é que esta participação na vida, na cultura e na história foi ocultada e
definida como insolvência, mero recurso ou simples complementaridade desigual e
inferior. Também as mulheres da segunda metade do século vinte estiveram
mergulhadas na história e na cultura das suas comunidades nacionais e atentas ao que
se passava nos seus países. Participaram, desde a primeira hora, na luta pela igualdade
de direitos, no centro e na semi-periferia, e pela liberdade e independência dos seus
países, na periferia. Integraram os partidos políticos e aproveitaram as retóricas da
igualdade formal para assumir a direcção de organizações, e até partilhar o poder de
governação. Estatisticamente estas conquistas não são significativas, mas são-no do
ponto de vista das novas representações e da imagem das mulheres que com elas
surgem. A sua luta pela igualdade de direitos e/ou pela independência foi disputada no
terreno público, contra preconceitos e velhas imagens do feminino. Muitas destas
mulheres souberam juntar-se aos homens, num sentido de irmandade das/os
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oprimidas/os, e com eles deram forma aos movimentos que conduziram à emancipação
de nações e também ao reconhecimento e consagração da igualdade fundamental dos
seres humanos, mulheres e homens, perante a lei e o estado.
As experiências pós-colonais ajudam-nos a perceber o quanto as mulheres
diferentes de todo o mundo, mesmo as que têm sido a sombra da sombra do
conhecimento hegemónico, foram integrando de maneira incontornável a vida pública e
como as tarefas a que se dedicaram vieram a assumir um duplo interesse: privado
porque continuaram a ser as organizadoras da vida da família, mas também público,
porque não se escusaram ao desígnio da liberdade nacional. Elas participam nas lutas
pela independência, chefiam as famílias e as comunidades que perdem os seus ‘chefes
naturais’; mantêm as comunidades de pertença vivas transmitindo a língua, a cultura e
os valores da identidade de origem ou da nova identidade imaginada; providenciam a
logística aos combates; enchem os celeiros das aldeias; aplicam os primeiros socorros
às/aos feridas/os e doentes; assistem às/aos incapacitadas/os; alfabetizam e cuidam das
crianças mais pequenas; constroem escolas, creches e orfanatos; promovem acções de
consciencialização política junto das populações; pegam em armas e combatem;
provocam e participam em distúrbios e manifestações de protesto; mantêm o ânimo e
incutem coragem nos homens que partem para a luta armada. Apesar do sexismo dos
seus companheiros, muitas mulheres decidiram apostar na união das mulheres com os
homens, para facilitar a vida e a independência da comunidade no seu todo. Elas
aproveitam a história para mudar de vida e, para muitas, isso significa a morte, o exílio,
a separação, o enxovalho público, e o abandono. Para muitas significa a aprendizagem
da violência sistemática e cruel da guerra mas significa também a aprendizagem da
diplomacia,

da

estratégia

política

e

da

negociação,

da

associação

e

da

internacionalização das suas preocupações e das suas causas; significa cultura, formação
e educação. Muitas mulheres acabam por ser arautas de denúncias dos abusos
praticados contra elas ou contra as pessoas em geral; aprendem a proteger as vítimas e
sabem mostrar-se prontas no começo da nova existência dos seus países, saídos de
séculos de colonização. Elas percebem, tanto quanto os homens, que precisam de
construir novos países com identidades próprias, procurando uma paz assente num
sentimento de pertença a uma comunidade comum e com uma personalidade singular
que lhe advém das suas características próprias, das suas pessoas e da sua história.
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Muitas mulheres, como muitos homens, intervêm, com determinação, nos movimentos
de descolonização e, nele, assumem muitos e variados papeis, tão fundamentais como
todos os que são desempenhados pelos homens. Elas têm a certeza de estarem a
participar numa causa comum, que as liberta das heranças do colonialismo,
nomeadamente do sexismo, tão claramente presente nas relações coloniais. Muitas
mulheres vêm nascer, com os seus países, a possibilidade de começarem uma história
nova, de paz e de libertação.
[Interessa-me registar, aqui, que o erro de análise de muitas destas mulheres foi
trágico. Em primeiro lugar, porque muitas sujeitaram a sua vida inteira à causa e

pagaram, com mais ou menos coragem, recriminações e lamentações, o preço integral
dessa entrega, assumindo a total responsabilidade das suas escolhas. Em segundo lugar,
muitas destas mulheres viram e vêem chegar a independência e o fim do colonialismo e
dão-se conta de que a colonialidade do poder permanece a todos os níveis e com ele, o
sexismo arcaico, herdado da tradição pré-colonial ou colonial. Muitas destas mulheres
estão aprisionadas no presente, com saudades de um futuro , que já só existe,
magoadamente, nas lembranças da epopeia do seu passado de luta. Hoje estamos,
muitas e diferentes mulheres do mundo, à procura de uma outra ligação virtuosa com os
homens, que não pode conter nenhum tipo de sexismo contra as mulheres, nem contra
qualquer outra identidade sexual.]
O começo de um projecto é sempre problemático, dilemático e árduo. Há coisas
demais para fazer ao mesmo tempo. As transições, como diz Boaventura de Sousa
Santos, são semi-cegas e semi-videntes (Santos, 1997) e por isso muito complicadas e
cheias de perigos. O fim de uma guerra é já a paz sem o ser. Ao mesmo tempo, é
preciso discernir como conduzir e continuar a aprofundar e a consolidar o projecto de
pacificação da comunidade. Sabe-se, porém, que a estabilização das expectativas quanto
ao presente e quanto ao futuro é fundamental para se conseguir chegar à paz. É preciso
libertar o vómito , como se diz em Timor Leste, para começar a ter sentido falar-se em
construir a paz. Estabilizar as expectativas de uma sociedade é, em primeiro lugar,
estabilizar as expectativas relativamente a si mesma, ou seja, constituir-se como uma
entidade de complexas relações societais. Por outro lado, é igualmente necessário
estabilizar as expectativas quanto ao que se determina ser o passado e quanto ao que
se pretende fazer do futuro em comum. Neste processo, a dimensão da justiça para
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todas/os, é tão essencial como a própria identidade. Ela tem de se imaginar como uma
entidade existente e coerente e, ao mesmo tempo, imaginar-se a partir da felicidade,
bem-estar, conforto e liberdade de quem faz parte dela, sem ansiedade e terror.
A paz é a certeza de que podemos fazer as coisas por nós mesmas/os, sem
penhorar a nossa criatividade e as nossas habilidades, em favor de uma outra coisa que
não seja a maximização da justiça e a não-violência. Construir a paz numa sociedade é
reconhecer nela as potencialidades necessárias para a transformar, cada vez mais, num
espaço-tempo pacífico, a partir dos seus recursos endógenos, mas mantendo a
necessária abertura aos recursos do diálogo com outras, numa interacção desprovida do
medo de se diluir num todo abstracto e irreconhecível.
A paz é uma coisa, é um processo e um horizonte (Galtung, 1996; Muñoz, 2001).
Ela determina a linguagem e está na linguagem. Ela é a justiça e está também no
emprego, na educação, nas crianças saudáveis, nas festas e no prazer da vida. Ela é a
justiça social e está na democratização do acesso à escola e à cultura, na alimentação
saudável e no acesso ao desporto e a todas as modalidades de vida saudável. A paz, se
é o máximo de justiça e emancipação, ela é, simultaneamente a felicidade de quem
usufrui, de uma e de outra. A paz é difícil, mas não é impossível, porque ela já existe,
mesmo nas situações difíceis e complicadas, e não podemos descansar, nem nos
podemos cansar de a buscar e realizar. Ela precisa do nosso trabalho e do nosso esforço
para a reconhecer nos acontecimentos sigilosos do quotidiano. A paz, é acreditar e
defender activamente a justiça social, que está como potência e potencialidade na
democratização de toda a sociedade, e não só das instituições; ela existe na
espiritualidade e na subjectividade e na luta contra a lógica do empobrecimento; ela está
na garantia e protecção da igualdade direitos entre mulheres e homens, na legislação
contra a discriminação, a corrupção e o nepotismo, na protecção dos direitos e dignidade
humana, no apoio às iniciativas empresariais locais, na protecção da saúde das crianças
e das mães, na capacitação de toda uma população inteira para um futuro incerto.
A paz é reconhecer que há que fazer rupturas com a violência e os vícios da
violência. Gandhi pensava que a violência actua dentro da pessoa humana e das
sociedades como uma doença, atacando os sistemas vitais, minando as defesas até que,
a prazo, provoca a morte (Gandhi, 1999). Romper com práticas viciosas, porque incluem
a discriminação, o desagrado dos outros, a mentira, a agressividade, é começar a refazer
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a cidade de cimento e a cidade das almas, que são absolutamente necessárias à paz. A
paz precisa de todos os valores que permitam aumentar a dignidade das pessoas e das
suas comunidades, recuperando-os da cultura onde se inscreve a nossa história e
adoptando outros que venham de outros lugares, mas que conduzam, do mesmo modo,
a mais justiça e emancipação. A paz costura-se em constelações novas e harmoniosas de
valores, e não em retornos cegos às origens, porque a obsessão pela pureza é, apenas,
mais um fundamentalismo que risca do mapa cognitivo e existencial a possibilidade de
potenciar todo o capital humano. Encontrar consensos não é tarefa fácil, mas a
dificuldade é superada pelo interesse em se construírem as condições de possibilidade
de uma paz mais duradoura. Isto não significa identidades iguais e universais, pelo
contrário, significa identidades cognitivas, éticas e estéticas, com uma harmonia
intrínseca e com a plasticidade necessária para se irem transformando em novas
constelações, de modo a criar, sempre e a qualquer momento, mais possibilidades de
actos e soluções não-violentas.
A ideia de constelação exige subjectividades livres de constrangimentos e

relações de autoridade partilhada (Santos, 2002b) que são o fundamento da
democratização do poder. E isso precisa de acontecer desde a família à governação
nacional e transnacional. Não basta democratizar os procedimentos institucionais,
também é preciso democratizar as relações de poder que as conformam. A paz é o
poder de decisão para toda a gente, a vários níveis e em diferentes esferas. As
mulheres, porque estão muito interessadas em intervir nas várias realidades e esferas,
reclamam o aumento permanente de todos os níveis de democratização. Elas querem
que os homens-mulheres-macho desaprendam tudo o que sabem sobre como se odeia,
viola e tortura, como se aterroriza e se mata, como se prende e se trai, se hostiliza,
como se mete medo, se rouba, se reprime e se discrimina. Quem quer a paz quer
inaugurar um regime onde prevaleça a auto-estima em vez da vergonha de ser do
género feminino. Elas/eles querem isso porque querem acabar com o sexismo e sabem
que não são só as mulheres, muitas mulheres, que querem o fim desta guerra, mas
todas/os as/os que têm sido alvos e troféus dela, ao longo da história da humanidade,
criando uma incomensurável comunidade de oprimidas/os. Por estas razões, a paz
implica a crítica severa e a constante desconstrução da nossa razão preguiçosa e
arrogante (Santos, 2002b), para que nela caibam um enorme presente, cheio de
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possibilidades, e um futuro frágil e delicado, que precisa de todo o nosso afecto e
cuidado, para que não se torne numa infinitude infernal.
Esta paz não é uma totalidade, ela é uma teia de sabedorias, que são a base para
a construção e reconstrução das nações, cuja defesa está mais na sua visão inclusiva e
respeitosa do que no reforço da polícia e das forças armadas. Não estou de acordo que a
presença das mulheres, ou de mais mulheres, em qualquer instituição militar ou
militarizada possa conduzir a qualquer estratégia de verdadeira segurança. Pelo
contrário, penso que essa é uma forma de sancionar as instituições e fazer com que as
mulheres sejam parte de uma invenção que as torna suas reféns. Entendo que a
presença de mulheres nas forças policiais ou, em alguns casos, nas forças armadas pode
trazer algumas vantagens momentâneas para mulheres, crianças e raparigas. No
entanto, parece-me, sem dúvida, que o importante é conseguir implementar estratégias
de esvaziamento e de deslegitimação cultural dessas instituições até as poder fazer
desaparecer. Elas nunca resolveram nenhum conflito nem nenhuma violência, sem
provocarem outros, mais complexos e mais difíceis de resolver.
A pacificação implica pois, um apego à não-violência das acções, dos actos e da
comunicação. Se a tarefa parece impossível e ingénua, atentemos nas experiências
terríveis das velhas, novas e novíssimas guerras, e perante as evidências que deixam no
seu rasto. Talvez estas evidências nos façam reflectir e tentar fazer as coisas de outra
maneira. Temos na nossa maleta histórica, experiências concretas e lúcidas de
resistência não-violenta, sejam as das mulheres ou as de outras comunidades, que estão
em condições de assumir a exemplaridade que é necessária à convicção sobre a sua
eficácia. Penso, por exemplo, na experiência da Índia colonial liderada por M. Gandhi,
nas manifestações pacíficas e movimentos pacifistas dos anos 70 do século vinte, no
movimento cívico liderado por M. Luther King, no movimento dos Fóruns Sociais que
estão em marcha e em todos os movimentos políticos e sociais que não têm como
pressuposto principal a prática da violência e nos quais incluo também a resistência
timorense à ocupação indonésia pela sua recusa de usar o terror contra civis como arma
estratégica.
É difícil imaginar soluções deste tipo, quando a ameaça do golpe fatal se torna
eminente. Por isso, não haverá paz sem justiça e não haverá justiça sem perdão. Isto
significa que a paz não é apenas distribuir a todas/os segundo as suas necessidades,
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mas é também uma revolução cultural, que já está presente, mesmo de forma
imperfeita, quando a colocamos no centro do nosso discurso e quando a reconhecemos
e a valorizamos em cada momento de emancipação do rancor, do ressentimento, da
agressividade e da alienação. A paz não se obriga mas requer esforço, adesão, amor e
sabedoria para cativar a todas/os, sem excepção, para ela.
A reconciliação e o perdão são parte da paz e significam, em primeiro lugar,
descoisificar o outro , retransformando-a/o numa/num sujeita/o com quem se pode
travar uma luta sem ferir, porque ela/ele não é uma/um inimiga/o, mas apenas uma/um
oponente. Perdoar significa reconhecer a humanidade e a dignidade da/o outra/o.
Reconciliar é ser capaz de refazer um caminho em conjunto e porquanto é olhar o outro

sem desconfiança e pouco a pouco e dar-lhe a solidariedade, sorriso e ajuda. É estarmos
em paz connosco próprias/os, antes de mais, e saber acertar as contas do passado,
pessoal e colectivamente, sem se ficar aprisionada/o, mesmo que as mágoas sejam
muitas; é assumir que temos um problema para resolver juntas/os.
Quando cessa um conflito violento, tão importante quanto a fase de emergência e
a da reconstrução que se lhe segue é reabilitação das pessoas e isso leva muito tempo,
sobretudo outro tempo. A paz é sempre pouca e está-se sempre em condições de se
desejar ter mais. No seguimento dos acordos de paz, institucionais e que marcam o
tempo do começo de uma possível pacificação, começam os processos de reconciliação
entre as pessoas e as comunidades. Décadas depois, vemos como a reconciliação, a
descoisificação do outro se processa lenta, mas se tudo correr bem, eficazmente.
Reflicto sobre a experiência de Moçambique e tendo a considerar que a paz que
sobreveio com o fim da guerra de libertação nacional (para um dos lados) ou guerra
colonial (para o outro), abriu o processo de reconciliação, mas não se consumou nesse
tempo institucional. Hoje, três décadas depois, são as viagens dos ex-combatentes e as
emoções do reencontro com as pessoas, os lugares, os cheiros e as lembranças que
estão a processar a verdadeira reconciliação e a re-significar a experiência e o
conhecimento da guerra, numa experiência de apaziguamento que conduzirá as/os
envolvidas/os realmente à paz.
Isto leva-me até outra questão interessante e relevante que é a atmosfera
propícia à reconciliação. A reconciliação, como o perdão, necessita de ambientes de
proximidade e pertença. Falar sobre as coisas difíceis ou encarar a/o ofendida/o ou a/o
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ofensora/or, tem mais sentido quando se sabe que nem todos os laços se romperam. Os
sistemas judiciais de julgamento precisam dos sistemas oficiosos de acolhimento,
verdade e reconciliação, nos quais também se avaliam os prejuízos, e os custos e se
decidem as penas e punições aplicáveis, para que a justiça seja realmente feita. O
importante é eliminar as causas do conflito, e não as pessoas que participaram nele; o
fundamental é procurar uma solução para os problemas e evitar, a todo o custo, a pura
e simples humilhação de quem praticou um ‘mal’ contra alguém ou alguma coisa. Este
deve ser o sentido da punição: apostar na dignificação de ofensora/or e ofendida/o. Os
tribunais nacionais e internacionais, mais todos os sistemas de justiça locais, precisam de
revolucionar os seus pressupostos, do meu ponto de vista, até que considerem que não
é o ‘malfeitor’ que deve ser o objecto da sua preocupação e acção, mas o ‘mal’
cometido, que é causa de outros males. Esta concepção não é apenas contrahegemónica, mas sim busca uma contra-cultura, na qual há lugar para a justiça, mas
não há lugar a nenhum prejuízo de mim, do outro e, em consequência, de nós.
As mulheres não são antagonistas dos homens, nem os homens são antagonistas
das mulheres, por natureza. O antagonismo reside na criação de dois géneros, um
dominado e oprimido pelo outro. Deste modo, a paz que precisa da reconciliação precisa
também de eliminar, fazer desaparecer esse antagonismo tão originário e tão
determinante de tudo o mais. Começa-se reconhecendo como as mulheres têm estado
na história, valorizando publicamente o que fizeram e continuam a fazer pela sua família
e pelo seu país. Reconhecer todas as suas contribuições, como mães, governantes,
mártires, filhas e anónimas, é reconhecer que estão tecidas, nos obstáculos enfrentados
e no seu engenho, pelo menos metade das soluções existentes no mundo para os
problemas que enfrentamos. Reconhecer não é apenas encher a retórica de sofismas, é
fazê-lo com humildade, criando espaços de valorização individual e colectiva das
narrativas, ainda subalternas e incompletas, de todas as mulheres, independentemente
da sua origem e contexto. É promover a escuta activa; é unir pouco a pouco as pessoas

sem as obrigar, com liberdade, respeito, paciência e coragem, sem discriminação, medo
ou vergonha. É a assunção da riqueza na diversidade. A paz alimenta-se da emancipação
social das mulheres e esta é, também, a promoção da auto-estima e confiança nas suas
ideias e contribuições. A emancipação social e a paz são muito mais do que a soma de
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diferentes processos de democracia: são a invenção de um paradigma democrático, não
hierárquico, paritário e não-sexista.
Nesta tarefa, as mulheres têm um papel a desempenhar que, de certo modo, é
extraordinário porque elas, tendo sido consideradas as mais fracas, souberam
desenvolver as competências necessárias para imaginar e construir uma outra força, a

força da coragem, nas palavras de algumas. Prescindir das singularidades das
aprendizagens feitas a partir da sua resistência à opressão sexista é empobrecer o
processo

de

comunicação

entre

todas

as

demais

singularidades

das

outras

aprendizagens feitas a partir da resistência a outras opressões.
As mulheres socializaram-se na ideia de que a sua pretendida sensibilidade
natural é a marca da debilidade da sua razão e do seu espírito. Esse argumento foi
conveniente para imobilizar muitas mulheres e homens, no exacerbamento das suas
emoções mas tem constituído, ao mesmo tempo, um lugar de outros conhecimentos
nucleares, por exemplo, para a paz. Não haverá paz sem amor ao tempo e ao lugar, sem
sabor, sem perseverança, sem paciência, sem subtileza, sem a procura do consenso e da
harmonia. Não haverá paz sem armar com sensibilidade, um conjunto de práticas que
não sacrifiquem o presente a qualquer futuro abstracto e que não comprometa o futuro
pela perda da ponderação sensível às consequências dos actos no presente. A
participação de toda a gente, mas em particular das mulheres, acelera e enriquece esse
processo de construção da paz e da justiça social, porque pode antecipar e dar espaço
emocional às alternativas, já ensaiadas e implementadas por elas, combatendo a
desesperança

provocada

pela

enormidade

das

violências

que

se

vivem

e,

simetricamente, pela amplitude do projecto que é o seu contrário, a paz.
Mas a participação, em todas as tarefas da paz, tem pré-requisitos que são
objecto de luta e conflito (mas não deveriam ser objecto de agressão). Em primeiro
lugar, não consentir na regressão dos direitos formal e culturalmente conseguidos. As
mulheres sabem que a sua emancipação, enquanto o sexismo patriarcal existir, será
sempre uma luta, para a qual, elas e os que não são aqueles em quem os machos
chauvinistas confiam, estão permanente convocadas/os. Esta luta tem instrumentos que
precisam de ser usados, de forma não-violenta, mas determinada. É preciso que as/os
oprimidas/os, como ensina Paulo Freire protagonizem a sua luta e arrolem nela quem
oprime, porque não há libertação sem libertar, simultaneamente, oprimidas/os e
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opressoras/es (Freire, 1975). Há já muitas coisas inventadas e que precisam apenas de
ser activadas, como por exemplo: manter-se informada para perscrutar as oportunidades
de intervenção; defender os direitos e não renunciar à participação na governação a
vários níveis; continuar a educar as próximas gerações; romper e divergir do sexismo
pela via da não-violência; apelar às mudanças e continuar a denunciar os abusos;
continuar a proteger as vítimas, associar-se, trabalhar em rede, participar na construção
e na redistribuição da riqueza; não deixar de opinar sobre a paz e sobre o
desenvolvimento, sem receio, de não falar como a maioria dominante. É preciso
recuperar das práticas consuetudinárias tudo o que elas têm que promove a dignidade
da mulher e o seu lugar de mensageiras da paz, sem complexos de estarem fora da
moda. É importante e necessário manter as capacidades de acalmar as tensões, os
níveis de angústia e a ansiedade nas famílias e nas sociedades. É bom que se continuem
a promover e a fazer festas, porque a festa é um lugar de riso, de sorriso e de felicidade
e por isso, também de paz. É preciso manter aquela força dos pequenos grandes actos
de paz imperfeita, mas de paz, na vida quotidiana das pessoas e das suas organizações.
Parece-me que esta ideia contra-cultural face à guerra fria do pensamento e o

senso comum conflitualista que aqui se propõe, tem de ser pensada através de uma
ecologia de escalas. Nenhuma destas tarefas, destes instrumentos e condições são
exclusivos do espaço subjectivo, do espaço familiar ou do espaço da comunidade e da
cidadania nacional e transnacional. Estes espaços não existem isolados e desconectados
e, por isso, a vascularidade existente, neles e entre eles, tem que ser trazida para o
debate. As práticas das instituições internacionais e transnacionais, como a ONU ou as
suas agências, têm de ser inundadas, não apenas por mulheres, mas por novas
perspectivas, nomeadamente, as que ainda são subalternas, para que a interpretação
dos problemas concretos das populações a quem se dirige a sua actuação não falhe no
essencial. Incluir não é apenas regulamentar a inclusão, é mudar a percepção do valor
intrínseco que se tem das pessoas e das suas culturas. É aceitar a diferença como parte
fundamental do processo, sem a classificar ou, simplesmente, tolerando-a tacticamente.
Por outro lado, é bom saber-se que a comunidade internacional ajuda à disseminação e
multiplicação de cuidados quanto a práticas totalitárias e abusivas à escala local. Ela
pode

exercer

não

apenas

normativamente

a

sua

função

de

legitimação

ou

deslegitimação, mas oferece uma comunidade mais alargada, onde a visibilidade dos
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actos de violência se torna maior e, por isso, tornados inaceitáveis por mais pessoas ao
mesmo tempo. Nesta perspectiva ecológica das escalas, dos conhecimentos e das
práticas, a solidariedade é central, porque a paz não se constrói para um lugar, ela é
para todos os lugares e para todas as pessoas, igualmente caminho e já acontecendo,
requerendo esforço, trabalho e empenho.
As escalas também são temporais e interessa-me particularmente reflectir sobre a
escala do tempo pós-colonial, ou seja, quando cessa uma certa configuração do poder e
da dominação, para se iniciar uma outra. Em muitos casos, esta mudança não é
substantivamente diferente quanto à natureza e à forma do poder. No tempo póscolonial, talvez o que seja verdadeiramente diferente são outras duas coisas: a
mitificação de um passado tido como totalmente desequilibrado, injusto e desonroso e
de um futuro por contraposição totalmente feliz e justo. O tempo pós-colonial, de algum
modo, inaugura uma esperança concreta e imensa de se poder começar tudo de novo.
Interessa-me reflectir como isso, não sendo verdade, pode alimentar e transfigurar o
conformismo em mobilização social e pessoal, em prol da questão da paz e da
emancipação social. O tempo pós-colonial é simultaneamente o tempo das feridas e das
dificuldades e o tempo de todas as mudanças no sentido da libertação da opressão.
Neste sentido, as mulheres participam tanto do seu equívoco, como das suas
potencialidades. Elas, habituadas que estão às consequências dos seus erros de análise,
podem trazer a lucidez necessária para o combate que representará lutar contra todas as
colonialidades de poder, incluindo as sexistas, que mais do que todas, parecem resistir
às múltiplas revoluções da história humana.
[Esta minha reflexão corre o risco real de ser uma enorme redundância sobre a
paz. Porém, a profundidade e abrangência dos assuntos e a complexidade dos discursos,
obriga-me a levantar, seriamente, a hipótese de que tem de ser mesmo assim. Pareceme também, mais uma vez, que se tem que correr riscos e desafiar a memória científica
canónica com as repetições que precisam de fazer caminho através de aproximações
diversas a partir de diferentes perspectivas. Um modo de aprender e conhecer é repetir,
é ver e ouvir repetir, sem que essa repetição seja sempre e exactamente a mesma coisa.
De cada vez que se repete, acrescenta-se ou diminui-se alguma coisa e o importante é ir
contaminando a repetição com elementos novos, até que uma obra surja para ser
apreciada e de novo se replicar. De facto, se pensarmos bem são as obras-primas as que
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mais se repetem nos temas, nos propósitos, nos problemas que abordam. A sua
grandeza é que elas não se repetem dentro de si mesmas, elas levam muitas outras
consciências a repeti-las, como modo de aprendizagem significante e significativa. Não é
o meu caso certamente, mas vale a pena reflectir sobre isto.]
5.5- Para que precisamos destes conhecimentos subalternos sobre a
paz?
Esta minha análise sobre a paz e sobre as mulheres, como disse no início desta
dissertação, queria abordar a polifonia discursiva existente em Timor Leste acerca destes
assuntos e contribuir para a criação de mais ‘zonas de paz’. Procurei analisar e estudar,
a partir de todos os documentos que encontrei ou construí, produzindo e reproduzindo
narrativas diversas e nem sempre concordantes, algumas das questões que considero
pertinentes e que se colocam aos estudos para a paz, neste conturbado e militarista
início de milénio. No decorrer do trabalho, fui identificando silêncios e vozes, que me
levam a pensar que, para muitas mulheres, a paz se mistura com a sua própria
libertação da pobreza e tudo o que ela acarreta, porque elas são à escala do mundo, as
mais pobres de entre os pobres. Por outro lado, muitas mulheres vivem, com muita
acutilância e tensão, o dilema entre a tradição patriarcal e a sua emancipação, ou seja, a
democracia sexual que é o fim de qualquer regime sexista. A emancipação das mulheres
e o contributo delas para a paz não são a mesma coisa mas podem alimentar-se
mutuamente se a paz for a maximização da justiça pessoal e social para todas/os. A
guerra-violência e o patriarcado não são a mesma coisa mas o último produz e reproduz
os mais trágicos modos de exercer a guerra-violência, directa ou estruturalmente e
fazendo-a perpetuar através de modos, coloniais, discriminatórios, excludentes e
hierarquizadores, cujo apogeu ideológico é a naturalização ontológica da inferioridade
com base no sexo.
Muitas vezes, as mulheres concretas e diferentes do mundo nem sempre sabem
como lidar com a sua própria opressão e não identificam, com a precisão adequada, os
espaços-tempo de libertação. Perdem tantas oportunidades de libertação quanto as que
usufruem e o seu senso comum está simultaneamente colonizado por pensamentos e
práticas pacíficas como por violência e raiva. Competentes para a paz, as mulheres
sabem o que fazer e como fazer, mas conseguem imaginar melhor a paz se for referida
à proximidade das suas coisas e pessoas e da sua Terra amada. Elas sabem muito bem
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que a paz não é só feita de boas vizinhanças, nem sequer é um projecto meramente
nacional, e, por isso, não estão totalmente ausentes do pensamento cosmopolita. No
entanto, nem sempre conseguem ultrapassar a sua visão “encurtada” da realidade de tal
maneira a sua localização lhes é imposta ao mesmo tempo que é alimentada pelas suas
incapacidades de romper com ela.
As mulheres identificam as várias esferas de construção da paz (como de
violência, aliás) com detalhe, minúcia e sofisticação e não parecem ver cada um dos
espaços como categorias analíticas sem contexto, mas sim como complexidades de
ritmos, linguagens e funções sociais. Quando falam de espaços de proximidade intersubjectiva, elas distinguem a ‘casa’, a ‘família’, a ‘aldeia’ e a ‘vizinhança’, porque intuem
e sabem que cada uma destas constelações de relações tem modos próprios de regular
os seus conflitos e de promover a pacificação das/os suas/seus membras/os. Com fineza
de espírito, as mulheres sabem que viver na cidade ou nas vilas não é a mesma coisa.
As escalas e as manifestações da violência são diferentes e, por isso, devem ser
consideradas de forma diversa também. Em consequência, quando falam das suas
comunidades, não o dizem como se estas fossem entidades abstractas mas diferenciamnas e caracterizam-nas.
Há outra ideia que parece obter consenso nas várias narrativas das mulheres e a
de que é que a construção da paz se faz tanto em espaços formais e materiais como o
‘governo’, o ‘sistema judicial’, a ‘economia e o trabalho’ e os ‘média’, como em espaços
simbólicos ou não formais, como a ‘ruptura com os tempos dos avós’, nas relações com
os homens e as mulheres da família, com as/os colegas, nas associações. Esta
inclusividade não é cega, nem promíscua, no sentido de colocar tudo e todas/os lá
dentro, sem racionalidade alguma. É antes o entendimento de que todos os espaços
podem ser espaços de paz, desde que considerados como identidades dinâmicas, com
temporalidades e conhecimentos diversos e com capacidade de intervenção direccionada
para conjuntos de problemáticas específicos. Por outro lado, estas constelações tocamse e, se na família, por exemplo, se podem construir relações mais justas para as
mulheres, através do diálogo e da negociação familiar, as mulheres sabem que essas
conquistas têm um valor social que ultrapassa o exemplo dado à vizinhança. Elas sabem,
de algum modo, que é preciso que isso seja consagrado formalmente, nas leis e na
constituição. Elas sabem que as tarefas da paz não se executam nem da mesma maneira
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nem ao mesmo ritmo e que precisam de ser capazes de agir e pensar sobre essa
simultaneidade que não é sempre uma contemporaneidade.
Há muitas mulheres que não preconizam a ruptura com o paradigma militarista e
nem pensam a não-violência como o modo mais eficaz de reduzir e eliminar a violência.
Do mesmo modo, muitas vezes não encontramos uma reflexividade muito aprofundada
sobre a sua condição de oprimidas. Elas imaginam como suficientes algumas reformas
institucionais e muitas temem, evitam e bloqueiam, as mudanças.
De facto, confirma-se que o género feminino, alvo de violência, troféu de guerra,
pobre e discriminado, é talvez, a mais densa entidade racional e emocional global que
existe. Nele, são recapituladas todas as formas de exclusão e agressão. Dele é a luta
global e desigual pela sua emancipação, auto consciente e activamente resistente ou
meramente como uma forma de sobrevivência. O género feminino, tal como todas as
criaturas oprimidas pela razão patriarcal e a colonialidade do seu poder, tem uma
existência contraditória e ambígua: aprende a tolerar a violência, bem como a resistir-lhe
pertinazmente. Nesta ambivalência reside não só uma intensa complexidade como uma
extraordinária potência para a criação de verdadeiras alternativas ao nosso presente
sexista e militarista. A paciência e o silêncio que tantas vezes se diz serem necessários à
paz, só fazem sentido se foram estratégias conscientes de oposição e de criação de
relações novas e inovadoras. Não basta ser paciente, harmoniosa/o e subtil; é preciso
que essas competências sejam postas ao serviço de uma realidade anti-sexista, nãoviolenta, que recuse infligir qualquer dano sem necessidade e que prefira sempre a
máxima justiça para todas/os.
As enormes potencialidades destes discursos não ficam, nem de perto, nem de
longe, esgotadas nesta conversa que partilhei com as ciências sociais, os estudos para
paz e as narrativas de mulheres de Timor Leste. Tal não era o propósito, nem o
interesse epistemológico. Abriram-se porém, janelas sobre outras perplexidades e
formularam-se ainda mais perguntas e respostas para os problemas da paz e da
violência.
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Capítulo 5

(…)

A paz para mim [é] uma coisa sagrada. (Nat,2002:4)

A paz para mim é um dom, uma dádiva que todos nós aspiramos assim de muitas
maneiras, paz interior, paz no relacionamento com as pessoas, paz na vizinhança e paz entre as
nações. (Mafa,2002)
(…)

[E]u acredito que eu tenho meu deus, não sei onde é que ele está, mas eu sei que ele existe,
mas também eu não quero encontrar-me com ele, porque no dia em que eu me encontrar com ele,
nessa altura, termina aquela fé de que ele existe. Então eu não quero, eu sei que ele existe, mas não
quero encontrar-me com ele, porque encontrando-o, vendo-o perco aquela fé. [A] paz para mim é a
mesma coisa... (…) [S]e até hoje nós ainda não sentimos a paz no meio de nós, dentro de nós, na
nossa família, nos nossos vizinhos, com a nossa sociedade, no nosso país e no mundo, é porque nós
não damos lugar a esta paz . (Olca,2003)
(…)

Em Moçambique claro que havia momentos não sei se é de frustração, eu acho que é
mais de angústia, particularmente quando a gente perdeu contacto com a Rádio Maubere. (…)
Vivemos momentos de angústia, sobretudo não sabermos, com regularidade o que é que se estava a
passar. Nós íamos recebendo notícias, por correios, por informações de este e daquele, mas era aquela
falta de contacto directo, de ouvir a voz dos nossos. Voltava alguma angústia, de não saber se estava
tudo bem. Foram momentos complicados. (…) Nós recebíamos, às vezes, fotografias que nós
queríamos, que púnhamos nos jornais e sentíamos que as pessoas não acreditavam que aquilo se
estava a passar. (…) Às vezes era uma angústia, porque nós tínhamos a percepção que as pessoas já
não estavam tão juntas a nós, tão preocupadas com a nossa luta. (…)Para mim a paz é podermos ter
serenidade, podermos trabalhar descansados, sem estarmos tensos, sem pensarmos que pode
acontecer qualquer coisa de um momento para o outro. (Anoa,2002)
(…)

Gosto muito de dizer que há independência, para mim... eu fico muito contente com essa
independência, mas um bocadinho fico muito triste. Se nós ganhámos essa independência com a
liberdade... para todas as coisas, por exemplo liberdade dentro do nosso coração, liberdade para
viver e muitas coisas, mas para nós a liberdade ainda falta. (Ago,2002)
(…)

Como todos sabemos, toda e qualquer criatura do mundo, como humano, necessita a paz.
Para mim a paz é um fenómeno que se constrói, é um conceito que se constrói através de uma
situação, em que existe desigualdade, agressividade humana, desordem, e conflitos... Logo na
primeira vista, nós achamos que viver em paz é, é estar numa situação tranquila, numa situação
onde não haja guerra, onde não haja conflito, onde não haja fome, onde não haja epidemia, onde
não haja deslocação, portanto das pessoas, dos seus lares, da sua terra natal para as outras. Mas eu
queria dizer aqui, que a paz para mim é mais para além disso. A paz é mais, porque a paz deve ter
outra essência mais forte, em que, para mim a paz se constrói, constrói no sentido de que devemos
(…)
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começar a paz em nós próprios. Criar um ambiente espiritual, e o ambiente onde vivemos num
ambiente de maior fraternidade, de maior solidariedade, de justiça, de igualdade, onde não haja
fome, onde não haja doença, onde todas, todos possam viver numa situação equilibrada, de maior
estabilidade, onde não haja mais, discriminação, onde não haja vítimas, onde não haja dominantes.
Eu não quero falar duma utopia, imaginar uma coisa que seja uma fantasia. Eu sei que
Timor Leste é um país que, falando da paz, da óptica que eu hoje apresentei, vai ser um trabalho
árduo. Porque sei... em primeiro de tudo, nós teremos que lutar para erradicar a pobreza, mas em
todo o caso eu sou optimista, porque quero partir de um princípio que nós, presentemente, estamos
livres. (…) Não imaginava que a tolerância e o respeito mútuo se estavam desaguando em
antagonismo. . (…) A reconciliação deve partir da própria pessoa. As pessoas devem sentir antes de
tudo o valor e o sentido do próprio sofrimento. (…) [A] paz nasce nas pessoas quando as pessoas
querem. A paz não nasce quando diariamente pensamos na agressividade. (Micató,2003)
(…)

Desde a infância, a minha vida tem sido uma vida muito agitada, talvez cheia de
problemas. (…) Os obstáculos obrigam-me a passar, obrigam-me a procurar uma solução. (…) [N]ão
quero ver a paz como alguém que está fora de Timor, mas eu quero ver a paz como alguém que
está em Timor. [A] paz para mim é aquela tranquilidade que vem da própria pessoa, que vem lá
do íntimo. Esta é que é a paz. Por exemplo eu sinto que há paz, porque eu posso dormir à vontade
no sossego, não tenho problemas. Quando eu digo que a paz para mim é esta, eu quero dizer
também que é a paz para o povo de Timor, a paz para a minha sociedade, a paz para o meu
vizinho, a paz dentro da minha casa. A paz não é ter muito dinheiro, não é ter um carro, não é ter
uma casa bonita, que imediatamente a paz está ali, mas a paz é mais quando uma pessoa sente que
não odeia ninguém, que não tem inimigos, que não faz mal a ninguém. A paz está aí.
(…)

Eu sei que a paz existe, mas a paz para mim é uma coisa abstracta que eu tenho que
continuar a fazer esforços [para] que esta paz não, não desapareça, ou não fuja. Para isto eu não
espero que ela venha, mas eu é que devo lutar para conquistá-la, para que ela esteja aqui comigo. (…)
Paz para mim não é o contrário de terminar [com] a guerra. (…)A paz nasce, não é um objecto que
[uma pessoa] pode pegar e depois impor ou colocar.
(…)

[E]u acho que nós temos formas diferentes, maneiras diferentes de interpretar a paz, de
ver a paz. Mas eu gostaria que as pessoas interpretassem a paz não como algo muito difícil ou algo
muito custoso, mas que as pessoas interpretem a paz como uma coisa que pode acontecer, que pode
reinar, que pode vir. Somos nós que recusamos que ela venha, que ela esteja connosco, que ela fique
connosco.
(…)

Nós devemos aceitar a paz como uma coisa que primeiro tem que começar de nós
próprios. De que vale eu falar de paz a outras pessoas se eu própria não sinto esta paz dentro de
mim, se eu ainda sinto ódio ou vingança por alguém, se eu ainda quero guerra com os outros ou se
(…)
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eu ainda quero problemas com o meu vizinho, se dentro da minha família eu ainda quero guerra.
De que vale eu falar da paz? Eu não quero que as pessoas vejam a paz como uma coisa impossível.
As pessoas têm que acreditar que a paz existe e, se até hoje nós ainda não sentimos a paz no meio de
nós, dentro de nós, na nossa família, nos nossos vizinhos, com a nossa sociedade, no nosso país e no
mundo, é porque nós não damos lugar a esta paz. Somos nós que recusamos que ela venha, que ela
esteja connosco, que ela fique connosco. A paz para mim é uma coisa bonita, linda, eu acredito nela.
(Olca,2003)

Paz para mim seria um estado ideal [onde] eu tivesse as condições todas, não tivesse
preocupações, [que pudesse] tomar decisões, organizar a minha vida, organizar a vida da família,
sentir [que posso] fazer tudo e não sentir entraves que [me] impeçam de fazer ou de atingir aquilo
que eu pretendo fazer. De realizar os meus objectivos e poder lutar por aquilo que eu sonho fazer.
(…)

(Pasba,2002)

Nós [não] sabíamos o que era a guerra. (…) [A guerra] parecia uma brincadeira para
nós, a gente não sentia aquele sabor de guerra. (…). Aprendemos também a fazer caça, íamos atrás
dos búfalos, caíamos, ficávamos cobertos de lama, só os olhos [é] que brilhavam. As pessoas riam
parecia que não havia guerra. (…) Depois não [tirávamos] a roupa molhada, continuava no nosso
corpo, para não [perdermos] as roupas. Olhávamos uns para os outros, [e riamo-nos] daquela
situação que não era para rir. Havia momentos que a gente sentia assim que era paz para nós, mas
não era. (Mafa,2002)
(…)

A paz para mim é uma coisa muito importante. (Fides, 2002) (…) A paz nasce de um ser
humano. (…) Precisamos muito de paz, sem paz não podemos viver (Nat,2002) A paz para mim é muito
importante. (…) A paz é tudo, é [ser] livre. Liberdade é tudo. (Anleo,2002) Eu instalaria a esperança. (Lisus,
(…)

2002)

A mulher [aguenta tudo,] por ser mãe, por ser irmã, por ser companheira, por ser viúva,
por ser mulher. (…) Eu acho que a paz nasce na vida das pessoas com a família. (…) Se nós formos
capazes de ter uma família que nos ame, ter uma família que se preocupe connosco, é mais fácil
termos paz connosco próprios e é mais fácil nós passarmos esta maneira de estar. (…) Eu não tenho a
minha família comigo, quer dizer eu tenho a minha família, não tenho os meus filhos comigo,
vamos dizer que a minha família nuclear não está comigo. Isso às vezes custa muito, muito mais do
que trabalhar 12 horas, 14 horas por dia, não é isso que me custa. Eu tenho uma família, mas eu
tenho uma família maior. E às vezes a gente pode, ou deve sacrificar um bocadinho a nossa família
para uma vida maior. (…) Eu não sei se é uma grandeza. Eu às vezes me interrogo até que ponto é
que conseguimos fazer este balanço, este equilíbrio entre o amor que a gente tem pela família, pelos
filhos em particular e o amor que a gente tem pelas nossas crianças em geral.
(…)

A mulher quando se zanga, zanga-se mesmo. É claro que a mulher evita entrar em
zanga, evita o conflito talvez influenciada pelas grandes imagens, preconceitos que existem de que a
mulher é o sexo mais fraco, a mulher é mais fraca. Então, talvez influenciada por isso, consciente ou
(…)
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inconscientemente, porque se assume como mais fraca, então é melhor não entrar em conflito. Eu
não sei, se ela por natureza será mais pacífica do que o homem. Sou capaz de acreditar que sim,
mas eu diria que não tenho assim dados científicos para dizer que de facto a mulher é mais pacífica
do que o homem. Eu quero acreditar que sim, que é mais pacífica, sobretudo porque é mãe. Mas eu
já vi mães maltratarem muito mal os seus filhos, de maneira que não sei se é por aí que a gente lá
vai. (…) Porque razão as mães maltratam os filhos? É um ciclo vicioso. A violência gera violência.
É por isso que eu acho tão importante o papel da mulher. De conscientemente quebrar este ciclo, e ela
como mãe, mesmo que sofra violência doméstica, que ela seja capaz de não passar essa imagem pró
filho e dizer que não é assim que se resolvem as coisas: “Não podes bater, não podes gritar com o teu
irmão mais novo, não podes fazer isto. Deves ajudar, deves...”
[A] situação de violência doméstica é de facto um problema sério, e enquanto a violência
doméstica não parar, o ciclo de violência mantém-se, porque o marido bate na mulher, a mulher
bate na criança, a criança bate no cão e por aí fora. (…) [T]erá a ver, eventualmente, com a situação
enfim de dificuldade económica, mas tem mais a ver, do meu ponto de vista, com a ideia que se tem
que o homem tem o direito de bater na mulher.
(…)

Eu não sei se nós podemos generalizar a sociedade timorense, porque há zonas no nosso
país onde a mulher é um pouco mais considerada, tem um outro tipo de consideração, embora de
uma maneira geral, eu diria que ainda temos muito trabalho para ser feito, ou para se fazer em
termos de educação. Eu, por exemplo, acho interessante que agora a mensagem que tem vindo a
passar, já não é aquela imagem de, por exemplo, nós fazíamos a campanha contra a violência
doméstica e os cartazes que apareciam eram mãos algemadas, braços algemados. Nunca concordei
com esse tipo de campanha, porque eu creio que não se combate violência com violência ou com um
cartaz mostrando a detenção, a prisão. Eu acho interessante agora, já que a mensagem passada vai
no sentido de que, por exemplo, o homem tem o papel de ajudar. Portanto mudar a percepção dos
papéis, ensinar pela forma positiva. A nossa sociedade é uma sociedade que esteve fechada durante
muitos anos. É uma sociedade que sofreu extremamente violência, é uma sociedade tradicional, é
uma sociedade que vai precisar de algum tempo para a transformação. E é importante que todos
nós tenhamos consciência que a transformação é um processo que demora, mas que é preciso
trabalhar para que essa transformação aconteça.
(…)

Não é tanto a legislação que vai ser aprovada, mas é o trabalho da discussão, que
envolveu já muitos homens, muitas mulheres, que envolveu várias organizações, que envolveu
magistrados. O tema violência doméstica deixou de ser tabu. E é importante. Claro que não resolve
tudo ainda, mas é aquilo que eu digo, isto é um processo, desde que a gente tome consciência de que o
problema existe, desde que a gente tome consciência de que vamos tentar combatê-lo. (…)Porque tudo
o que é mudar mentalidades, tudo o que é reconstruir valores é mais difícil do que reconstruir uma
casa, arranjar uma parede. (Anoa,2003)
(…)
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Quando fui internada no Colégio foi a primeira vez que me separei dos meus pais, mas
eu senti que foi por essa razão que eu tornei-me mais forte, porque eu mudei drasticamente, o viver,
a minha vida que era muito dependente aos pais, e tive que me tornar independente desde os 7 anos.
(…) Eu achei-me mais forte ainda, quando assisti pela primeira vez à prisão de meu pai e quando os
meus irmãos ainda eram menores naquela altura. Eu tive que ajudar a minha mãe, compartilhar
com a minha mãe todo esse sofrimento e estive mais preparada para depois encarar uma outra
nova situação em que o meu próprio marido foi preso durante um período de tempo.
(…)

É necessário que as decisões tomadas quer a nível familiar até ao nível mais alto, do
governo, do estado seja partilhada e seja participada por todos. Isto já é um sinal de paz, porque as
pessoas podem pronunciar-se, podem participar-se livremente, democraticamente, sem nenhuma
perturbação, sem nenhum impedimento e sem nenhuma força. (…) Então, o primeiro problema, a
prioridade que se identificou nesse gabinete foi a de criar uma legislação para a violência doméstica,
porque a violência doméstica tem um impacto negativo na sociedade, muito especial nos filhos
psicologicamente. (Micató,2003)
(…)

[A] forma como [as mulheres] se dedicam aos seus lares, apesar de se calhar não terem
nada que comer, mas aceitam as coisas, aceitam a realidade e aceitam que Timor começou do zero,
começou de uma destruição total. O esforço que fazem para ajudar os seus maridos, ou mesmo as
viúvas elas fazem todo o possível para arranjar comida, vestuário, livros para os filhos. As mulheres
também se preocupam, elas não ficam à espera que sejam os maridos a arranjar ou a trabalhar, elas
também esforçam-se para ajudar a procurar alguma coisa para sustentar a família. (Olca,2003)
(…)

Ter o pai, ter a mãe é perfeitamente normal, mas ter aquela fisionomia da minha mãe,
eu não tinha essa fisionomia. Só tinha a partir das fotografias. Os meus irmãos vi-os crescer por
fotografia. Não os vi crescer. (…) Para já em Timor o conceito de família é totalmente diferente. Eu
por exemplo sempre pensei que em Timor só tinha a minha a minha mãe e os meus irmãos e
quando chego a Ermera vejo quase metade da vila a dizer-me que é da minha família
(…)

[Em Timor] não é preciso dizer obrigado. É aquilo que tem de se fazer, temos de
ajudar outra pessoa que está do outro lado e que é um nosso parente mais afastado ou que deixa de
ser. Quer dizer, [este] conceito de família é muito mais abrangente do que o conceito de família que
as pessoas têm em [Portugal].
(…)

Em Timor o papel da mulher é um papel ainda muito discreto, a nível da família, as
mulheres organizam tudo, as mulheres fazem tudo mas os homens é que mandam, os homens é que
sabem. (…) [É perigoso] não haver da parte [da] sociedade timorense um papel de destaque, um
papel independente para a mulher. Isso é que é complicado em Timor. Reconhecer isso, por parte da
família, porque é assim, o homem fica lá, vai vendo, ele é que sabe, ele é que manda, mas no fundo
não é bem assim, porque as mulheres é que organizam tudo e as mulheres é que organizam a casa,
(…)
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as mulheres é que organizam os filhos, a educação dos filhos. (…) Elas podem pensar e ajudar a nível
interno mas expor-se, elas não se expõem, e não tentam ter organizações a nível local, não tentam
ter estas tomadas de posição, tentam não fazer parte das ONGs.
[E]u vi casais cujas mulheres foram violadas pelos militares indonésios, que ficaram
grávidas e que iam ter filhos e havia quase [sempre] uma recepção maior por parte da mãe do que
propriamente por parte do marido…
(…)

[A] maior parte destas mulheres [as que são íideres] não têm companheiro, não têm o
marido e os filhos e a maior parte destas mulheres são mulheres independentes. Salvo raras
excepções, algumas delas têm a sua vida aquilo a que nós chamamos marido e mulher. As pessoas
têm relacionamentos mas não têm aquela estrutura familiar íntima ou é difícil haver a estrutura
familiar. (…) A experiência de 25 anos de uma ocupação violentíssima deu a algumas mulheres a
capacidade de se conseguirem afastar só do seu papel de chefe de família até porque as próprias
contingências da vida a obrigaram a isso. Quer dizer, a mulher que estava realmente com o
marido e com os filhos e cujos filhos estão na montanha, o marido é preso, ela depois vai ter de
tomar as rédeas não só da casa mas também de toda esta organização em termos de guerrilha
urbana, ela automaticamente cria essa independência. Digamos que esta formação, estes anos destas
mulheres há-de com certeza [criar] em Timor uma situação de maior independência para as
mulheres do que aconteceu durante estes anos todos. (Lisus,2002)
(…)

Eu [fiquei] separada da minha mãe e [do meu] pai por causa da guerra. (…) Para
salvar a vida, a minha vida e a da minha irmã, a mãe casou outra vez com um homem. (…) O pai
[estava] em Díli e a mãe estava em Soibada mas separada de [mim] e da [minha] irmã.
Morávamos com a minha avó. [Só] depois de sete anos é que eu e a minha mãe nos encontrámos.
(…)

Os maridos, os homens batem nas mulheres, ainda há muito. (…) Às vezes as mulheres
não fazem o dever delas, por exemplo numa família, os homens, os maridos [dizem] que [elas]
não podem [fazer] assim, [dizem] para ficarem em casa mas as mulheres querem fazer qualquer
coisa que é direito dela e pronto há conflito na família e o homem bate. (…) Fazer o almoço, fazer
comida, o jantar, [fazer] alguma coisa na família, acho que é um dever mas bater não resolve só
aumenta, é pior. (…) Se ele não [me deixar] trabalhar, eu vou reunir a família, falar com o meu pai,
falar com ele. Para viver numa família temos que falar uns com os outros e conversar e depois
resolver o[s] problema[s]. (Anaro,2002)
(…)

Em Portugal as raparigas, as mulheres trabalham e os rapazes também trabalham.
[Elas] deixam as crianças no colégio mas em Timor não. As raparigas de vez em quando
trabalham felizmente mas os rapazes trabalham mas elas são que são responsáveis de tudo na
família. (…) O papel das mulheres [é] muito importante em Timor. As mulheres têm direito mas
têm medo de falar, o problema é isso. (…) Ter dinheiro para sustentar a família é a diferença entre
(…)
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trabalho em casa e trabalho lá fora. (…) Os rapazes, os homens [batem muito nas] mulheres porque
o problema é muito grave. Os homens não têm trabalho, não têm nada para fazer e vão-se divertir
com os amigos, bebem vinho e assim. Depois vão para casa e perguntam pela comida. As mulheres
respondem que não têm nada feito porque não têm dinheiro para fazer coisas e pronto, batem. (Fides,
2002)

As mulheres não podem trabalhar, [os maridos dizem] para ficar em casa a cuidar dos
filhos mas as mulheres são espertas e revoltam-se e estão a ajudar a sustentar a família. (…) Eles
ensinavam que os homens e as mulheres eram iguais mas não é aplicável. (Humar,2002)
(…)

Depois em 70 viemos para Portugal. Chegámos cá, tivemos que recomeçar a nossa vida.
(...) [F]oram anos muito difíceis porque não foi fácil a integração em Portugal. (…) A invasão foi no
dia 7 e [a minha irmã] morreu no dia 8. Ela foi uma das tantas que foram fuziladas na ponte do
Cais. Eu só soube da morte da minha irmã passados uns meses, quando um cunhado meu que
entretanto foi convidado para intervir na ONU (a favor dos Indonésios, claro), nessa altura ele
telefonou-me a dar a notícia da morte da minha irmã.
(…)

O papel da mulher é fundamental, [porque] a mulher de facto é que continua a ter nas
mãos a influência na família. Ainda é a mulher que é responsável pela gestação dos seres humanos,
e desde criança eu acho que a mulher tem que ser preparada para poder dar a formação aos seus
filhos, para poder fazer a ponte entre os filhos e a própria escola, [entre] a comunidade e o próprio
país.
(…)

[T]al qual como no Ocidente, para o homem timorense a mulher foi feita para ter filhos,
para estar em casa a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, a cuidar das tarefas domésticas e não
gostam muito que elas participem nas reuniões. Embora já haja algum salto qualitativo, ainda
predomina essa mentalidade.
(…)

[E]u penso que [a violência doméstica] é mais na cidade. (…) Penso que isso é uma
questão que terá de ser estudada com muito cuidado. (…) [A] questão da violência penso que tem
mais a ver com o próprio desenvolvimento e com as cidades, com a fuga das pessoas para a cidade, e
aqui as mulheres já começaram a ter outras perspectivas, já querem ter acesso ao ensino, querem
trabalhar, têm outras exigências. E essas exigências [entram] muito em choque com aquela cultura
tradicional. (…) A minha mãe fazia-se respeitar porque ela impunha a sua autoridade e exigia que
houvesse esse respeito. Mas ela era assim um bocado uma mulher particular, porque quem
mandava lá em casa era ela. E ela intervinha em todas as decisões do meu pai. Nada era decidido
lá em casa sem ela saber. Portanto ela impunha a sua autoridade, [e] o meu pai aceitava essa
autoridade. Ela impunha a sua autoridade não só em casa como fora [de casa]. Era uma mulher
que tinha autoridade e achava que o homem era de facto aquele que representava o povo. Por
exemplo, o meu pai era o liurai mas o papel dela não era menos importante! Portanto fazia-se
ouvir e muitas decisões tinham de ser tomadas com a aprovação dela.
(…)
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[O respeito] tem muito a ver com a própria tradição da divisão de tarefas. Porque ali
não havia propriamente o sentido perjurativo, o sentido negativo que nós damos. Havia de facto na
sociedade tradicional, aquelas divisões. O homem por exemplo tem de ir trabalhar para as estradas,
tem que ir ganhar para pagar o imposto, tem de fazer a casa, a mulher tem o seu papel que é tratar
da horta, garantir o sustento da criança, garantir a reprodução da família, não havia aquela luta
pela posição. Portanto, havia os valores da sociedade e dos costumes. Agora com o aparecimento das
cidades, quando as mulheres [começam] a ter acesso ao ensino, começam a ter outras exigências.
(…)

(Pasba,2002)

Em Ermera eu e minhas irmãs [passámos] os momentos mais felizes da nossa vida. Lá
a gente brincava com tudo, [fazíamos] amizades, íamos conhecendo as pessoas, éramos muito
queridos e nós também gostávamos muito das pessoas de Ermera. (…) [A]o longo daqueles anos já
tinha recebido várias cartas de amor e quando recebia uma, depois de ler, ficava toda contente e
escondia-a debaixo do colchão. Segundo a tradição timorense a pessoa quando sabe que vai ser
pedida em casamento não pode ficar ali à frente. [O namoro] tinha que ser mesmo puro, porque
todas as mulheres timorenses gostavam de casar com flores de laranjeira, com o véu coberto. Era
um sonho, o nosso sonho. A gente gostava muito, guardava o nosso corpo. Naquela altura era
mesmo assim. (…) Tinha medo dos meus irmãos, [porque eles] iam fazer queixa aos meus pais. Os
meus pais nunca nos proibiram de nada. Nós tínhamos uma educação diferente porque enquanto os
outros pais estavam ainda muito agarrados à nossa tradição – tinha-se que namorar à frente dos
pais, ou dos irmãos mais novos, se saíam de moto [uma] criança tinha [que] ir sempre à frente - os
meus pais não [obrigavam a isso].
(…)

[C]omeçámos a passar dificuldade mas sentíamos bem porque nós estávamos com a
minha mãe, só faltava o meu pai e o meu irmão, nós não sabíamos mesmo nada deles. (…)
[E]ntrámos a correr [na] nossa casa como se fossemos ladrões, fui direitinha para o quarto tirar a
minha mana e Zézinho foi abraçar o nosso cão, que [estava] a uivar e a chorar mesmo. (…) Então
chegámos lá e o Artur disse “não, agora a gente não volta. Já não [nos] deixam voltar, não
sabemos quando que vamos voltar para nossa casa.” Quando ele disse isso todos começaram a
chorar.
(…)

Era muito difícil para a gente dizer as outras mulheres “nós temos que deixar os homens
também cozinhar, nós temos também que deixar eles tomarem conta das crianças”. Era muito
difícil para nós responsáveis falar assim para as outras mulheres. Porque nós sentimos mesmo que
aquilo era mesmo [próprio de Timor]. (…) Há maridos que gostam mesmo de bater, [à] mínima
coisa há discussões, pequenas discussões [e começam] logo [a] bater, porque não sabem discutir, não
sabem resolver as coisas, então batem. Há outros por ciúmes, porque os homens timorenses são muito
ciumentos. (…) Mas há também mulheres provocantes. (Mafa,2002)
(…)
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[A] minha avó era conhecida como Rainha de Maubara. Então a minha avó é que
tomava as decisões, a educação dos filhos, netos, era tudo com ela – os meus pais não mandavam
nada. Só depois de ela morrer, é que foi o meu pai. (Herssa,2002)
(…)

Queria viver [para] ver o futuro dos meus filhos (…) de vez em quando tratei mal os
meus filhos, [porque sentia] rancor no coração. (…) Por exemplo, às vezes as mulheres casam e os
homens deitam-nos fora, como se a mulher fosse um pano, que já se usou e deita-se fora. [Como se a
mulher fosse] um cigarro que fumo e depois [se] deita fora. Isso eu não quero. Primeiro namoro,
gosto, depois ter filhos, quando querer casar na igreja, deitou fora e depois procurar outro... mas
agora vai começar para aprender a ser humano. Cada um reflecte a sua, à sua maneira, para ser
um bom homem como é? (…) [E]m casa de vez em quando os homens não compreendem o que é que
a mulher [quer]. (Ago,2002)
(…)

O marido e a mulher não compreendem uns aos outros o marido quer isto e a mulher
quer isto e depois quando existe paz por exemplo, nesta casa, quando queremos existir paz quando
os outros faz isto nós não podemos não aceita... como dizer... conversar, fazer diálogo, o que é que
queres fazer o que é que não por isso tem concordância uns aos outros. (…) O costume em Timor é o
marido tem [mais] direito do que a mulher. A mulher não pode falar. Tinha de explicar que eu já
vivi em Portugal e as mulheres também têm de trabalhar como o marido. (Esme,2002)
(…)

Depois de eu nascer o meu pai saiu para casar com outra mulher. A minha mãe já casou
uma primeira vez, com outro marido. Por causa da invasão indonésia de 75 a minha mãe e o
marido separam-se. A minha mãe tentou viver sem o meu pai, [tentou] sustentar a nossa vida. (…)
O meu pai é o segundo marido da minha mãe. (…) Eu e as minhas irmãs e irmãos vivemos com a
minha mãe, sem pai. (…) Todas as semanas o meu pai tenta vir [a] casa, para dar o que nós
precisamos, os materiais escolares e todas as coisas que nós precisamos no dia a dia. (…) [Agora] que
nós crescemos, [os meus pais] já não fazem fitas para nós ficarmos tristes. Toda a gente [quer] que
os pais vivam juntos e sem problemas. (…)Eu sempre sonhei que vou ter [o meu] pai a viver comigo.
(…) Eu sei que é muito difícil para a minha mãe sustentar a nossa família. (…) A minha mãe tem
coragem para nos ensinar [e para nos dar] conselhos.
(…)

Acho que a paz é muito viva na minha casa, por causa de... sem pai acho que nós
podemos comer, fazer qualquer coisita, qualquer coisita para a gente viver em paz, sossegadinha,
assim sem ter problema nenhum. Eu, por acaso, quando, aqui, tentar imaginar como é que dantes,
quando eu vivia com o meu pai que batia na minha mãe, e eu também, quando eu não sabia ler,
sempre me bateu. E eu acho que isso não é paz. E acho que os homens, os homens (eu falo na minha
pátria), timorenses, as mulheres fazem muito parte da paz. (Nat,2002)
(…)

Os maridos não deixam falar as mulheres. Às vezes elas querem falar mas têm medo ou
vergonha. (…) Os maridos batem nas mulheres porque em Timor existe o barlaque. Barlaque é
(…)
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quando uma pessoa que casou com uma rapariga e os pais da rapariga receberam [o] barlaque e
depois as raparigas não podem falar nada e quando o marido bate [ele diz] «eu já dei o barlaque
para os teus pais e como queres tu falar?»
[É] para as mulheres terem direito de falar e não terem medo ou vergonha e acho que
luta pelas crianças mas principalmente pelas mulheres porque as mulheres são todas vítimas, não só
vítimas da guerra mas também vítimas da família. Todas as mulheres e crianças são vítimas e
pode ser de guerra ou de maldade. (Anaro,2002)
(…)

[P]ara criar paz primeiro ter paz na nossa família. Nossa família quando já tem paz
automaticamente nosso país também já tem paz. Assim... para criar paz as mulheres timorenses
precisa de paciência. (…) Isto que eles queriam fazer. Mas para mim a própria paz não precisam
olhar para... os nossos pais, ou os homens para trabalho, não precisa de prejudicar eles. (…) Nós,
[mulheres] não podemos fazer nada, não temos direito para fazer nada. (Sagu,2002)
(…)

A nossa tarefa em Moçambique era tirar os cursos, tirar os cursos, estudar e logo que fosse
possível voltar. (…) Esta ameaça que é o desemprego maciço que nós herdámos. Esta incapacidade
que nós ainda temos de poder dar uma perspectiva à nossa juventude. (…) E esta é uma sensação que
nos obriga a trabalhar muito, mas é uma sensação que ao mesmo tempo nos dá a sensação que há
tanto por fazer, será que vamos conseguir de facto fazer isto e tirar esta angústia de saber, de poder
haver a estabilidade. (…) Trabalhar. Trabalhar. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. E sobretudo
acreditar que somos capazes, com o nosso trabalho e com o empenho de todos. (Anoa,2003)
(…)

[C]omo todos sabemos durante o período da UNTAET, e agora continua a haver a
crise do desemprego. (…) [A]s mulheres que trabalham nas ONGs, as mulheres que são agricultoras,
as mulheres que são comerciantes, isso também está a contribuir para a paz e na luta para a
igualdade. (…) [A]gora estamos numa situação diferente, em que todos nós deveremos trabalhar
para produzirmos e ao mesmo tempo procurar receitas para as nossas despesas, para obtermos um
desenvolvimento mais sustentado. (Micató,2003)
(…)

[E]u tinha que trabalhar, tinha que ganhar, porque eu tinha a minha mãe a meu cargo,
tinha o meu filho, tinha outros familiares a meu cargo e eu tinha que fazer alguma coisa. (…)
Quando regressei a Díli, o primeiro trabalho, eu fui convidada por um senhor que na altura era
pela Indonésia, era integracionista e tinha muitos privilégios, e convidou-me para trabalhar com ele,
porque eu sabia falar já o indonésio e ele precisava de alguém que traduzisse, mas não durou, foi só
menos de um mês. (…) Houve um senhor indonésio católico de Kupang, que na altura era chefe do
Departamento das Finanças em Timor. (…) Convidou-me várias vezes até que um belo dia me
ofereceu um trabalho fixo e fui trabalhar para o Departamento das Finanças, e depois tive a sorte
de ir estudar a Jacarta. (…) [D]e entre as mulheres daquele Departamento, eu fui a única que
consegui um posto de chefe dos serviços. (…) [E]u tinha que fazer algo, eu não sabia o que é que eu ia
(…)
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fazer e um casal amigo me aconselhou a abrir um restaurante. Mas eu na altura disse “bem, um
restaurante, mas eu não sei cozinhar, mas pronto vou”. Eu tinha que fazer alguma coisa e comecei
assim a minha vida de restaurante. (Olca,2003)
Fiz a 4ª classe em Soibada. Fiz o liceu e era já no fim do liceu. Era no fim. Quando eu
vim para Portugal não, foi no 4º ano foi. Foi no 4º ano que houve esse convite para esse passeio até
Portugal para integrar no grupo de outros estudantes que vinham de Angola, Moçambique, Guiné
e Cabo Verde, das províncias todas e... pronto, vim e conheci Portugal nessa altura. Isto foi em 1900
e... se não me engano em 1964. (…) Portanto, isto integrado enfim, naquela política do... na altura
não é? Enfim, tentar integrar e criar também alguma ligação entre os estudantes do,... das
províncias e os estudantes portugueses. Na altura eram os estudantes da metrópole. E portanto
estive lá e fiquei encantada. Fiquei encantada com a viagem, e quando regressei a Timor, tive
assim uma expressão que depois, enfim... fui criticada porque eu dizia que quem nunca tivesse saído
de Timor não conhece o mundo. Quem vivesse sempre na, na ilha e não saísse de lá, não conhece
nada. (…) “Eu agora tenho que arranjar uma forma de voltar a sair de Timor”. E então havia
possibilidade de vir estudar para fora. Davam bolsas para o Magistério Primário. E então foi.
Fiz um... curso, pequeno curso de preparação, estudei para, para concorrer para o Magistério
Primário, fiquei bem e vim cá, vim cá. Tirei o Magistério Primário durante dois anos... e depois
voltei para (…) e fui colocada na escola de Maliana.
(…)

[Na altura era professora], mas não concorri porque faltavam papéis e depois os papéis
custaram a chegar, entretanto já estava com uma barriga enorme e depois passei mal e durante esse
ano acabei por ficar em casa. Depois nasceu a criança e vieram os problemas da criança e acabei
por ficar em casa durante três anos. (…) Ao fim desses três anos achei que era demais ficar em casa.
Depois consegui arranjar emprego num escritório, (…) [e] [s]urgiu a oportunidade de concorrer
para a Direcção Geral dos Transportes Terrestres, concorri [e] fiquei bem. (…) Então pensei
também em tirar o sétimo ano para depois poder continuar a estudar, só que entretanto acabei por
não fazer isso porque havia também Timor. (…) Fiz o 6º e 7º ano (…) e depois de fazer o 11º ano,
então é que me matriculei na escola de Chelas e fiz o 12º ano, mas fiz com muito medo porque
matriculei-me no turno de dia com os putos da escola. (…)Fiz o 12º tal e qual como qualquer outro, e
depois concorri. (…) Entrei em Sociologia. (…) [F]iz o curso com muitas dificuldades, porque eu
estava a trabalhar e fazia o curso. Gostava de ter podido ler tudo, ler os livros todos, só que isso era
quase impossível porque eu fazia o tempo normal no serviço e depois ia às aulas e ainda havia os
trabalhos. (Pasba,2002)
(…)

[D]urante o cerco de Alas eu deixei o meu cargo como responsável de Revolução de
Mulher e passei a ser secretária do Comando Superior de Luta, Comodor.
(…)

[E]u primeiro [arranjei] um [trabalho numa] empresa, [mas] indonésios não me
ensinavam a trabalhar. Ficavam ali a falar comigo, eu não entendia assim muito bem porque eles
(…)
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falavam outro bahasa, um bahasa indonésio de Java. Eles falavam [e] depois riam, depois era só
brincadeira. Eu não gostei daquele ambiente e saí. Depois fui com a minha irmã trabalhar no jogo
de bilhar.
[H]oje em dia muitas mulheres não estão a trabalhar porque não têm emprego, mas elas
procuram sempre fazer alguma coisa. [A] sobrinha do Luís Costa ela nunca foi modista, mas
agora é modista, ela faz roupas para outras pessoas. (Mafa,2002)
(…)

[T]rabalhei num jardim de infância durante nove anos, antes disso trabalhava aos
dias, para conseguir criar os meus filhos, porque não tinha como arranjar dinheiro para cuidar de
quatro filhos (…). Depois meti os papéis, saiu uma outra lei que dava aos ex-funcionários de Timor,
aprovaram uma lei que nos permitiam meter um requerimento como éramos funcionários, e depois
como meti os papéis consegui entrar no Quadro Geral de Efectivos e deram-me a reforma e agora
estou aposentada. (Herssa,2002)
(…)

A minha mãe trabalha como professora primária. (Nat, 2002) (…) O meu pai e a minha mãe
não trabalham, só em casa e tenho seis irmãos, um irmão e seis irmãs. As mulheres trabalham no
hotel, restaurante e no banco a servir as pessoas. (Anaro, 2002) (…) [D]antes em Timor [ensinava na]
escola básica. (Sagu, 2002) (…) [A minha mãe] foi professora da primeira classe e meu pai [foi] professor
[da] terceira classe. (…) [As mulheres] trabalham na horta, no departamento, por isso [é] que as
mulheres agora têm [mais] consciência. (…) Eu acho que agora as mulheres trabalham [mais] do
que os homens. (Sagu,2002)(…) O dinheiro também é importante porque sem dinheiro não podemos comer,
para comprar comida, bebidas para comer todos os dias, para o nosso cérebro. (…) A vida em Timor
agora é muito cara e muita gente não trabalha. (Fides, 2002) (…) Eu quero trabalhar para o meu futuro.
(…)

(Humar,2002)

Lutamos para uma igualdade, logo a partir da família, mas conservamos o amor para
melhor construirmos a paz, porque se não houver o amor é que não existe a paz. Porque se formos
todos a lutar por um direito (pausa) e ninguém vai ter que torcer por outro. Então se constrói, a paz
se constrói a partir do amor. (Micató,2003)
(…)

A igualdade serve sobretudo para podermos potenciar todo o capital humano, que são os
homens e as mulheres. (Anoa.2003)
(…)

Eu sou de famílias muito tradicionais em Timor Leste. A minha família é de Bobonaro,
pertenço ainda às famílias reais de Bobonaro. (…) [E]u cheguei aos 18 anos, 19 anos e juntei-me ao
meu partido político, à FRETILIN, pouco tempo depois de ele ser criado e em Portugal eu fiz
parte do primeiro núcleo da FRETILIN, que se chamava Comité de Acção da FRETILIN,
formado na Casa dos Timores. (…) Todos esses que faziam parte do CAF e que a pedido da
UNETIM regressaram a Timor Leste, nenhum deles existe, morreram todos. Desde a Rosa, ao
(…)
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Laka, ao Sahe ao Hamis, ao Hélio todos eles morreram, menos aqueles que foram encarregues de
ficar para estudar e acabar os cursos e voltar quando fossemos precisos.
[S]abíamos que já havia incidentes na fronteira, sabíamos que havia infiltração e nós
tínhamos a tarefa em Portugal de passar a mensagem aos jornais, aos partidos políticos, pedir
ajuda. (…) Fundamentalmente, o nosso papel em Portugal, antes da chegada dos dirigentes, era
fazer um trabalho junto dos órgãos de informação, junto dos partidos políticos. Depois com a
invasão, com a chegada dos refugiados, apoiar os nossos que chegavam com medicamentos, roupas,
dinheiro. Fazer a divulgação da nossa cultura, nós fazíamos, nós tínhamos um grupo cultural,
fazíamos teatro, cantávamos as nossas músicas, dançávamos. Era uma maneira de dar a conhecer
a nossa luta, nas várias Universidades, nos Sindicatos no metro, nas estações de comboio.
(…)

Em Moçambique o grupo do CAF foi para Moçambique, porque, seguindo a política de
formação de quadros da FRETILIN, que entendia que nós nos devíamos a formar num país que
estava a crescer, para nós aprendermos como se constrói um país, para um dia mais tarde podermos
ser mais úteis ao nosso país. Então, decidiu-se que a nossa formação havia de ser feita em
Moçambique.
(…)

Nós vivemos, muito como família, encontrávamo-nos todos os fins-de-semana, tínhamos
actividades, trabalho colectivo, trabalho voluntário, leituras, discussões sobre temas políticos, notícias
que nós ouvíamos e depois fazíamos um, um boletim para dar a conhecer as noticias de Timor
Leste.
(…)

Porque, para mim a paz tem muito a ver com a nossa capacidade de estarmos juntos
sem esta angústia, sem esta necessidade de saber o que vai ser o dia de amanhã. (…) Esta incerteza de,
de amanhã como é que é? Não! A paz é nós sabermos que amanhã vai ser um dia, onde eu vou
trabalhar, onde eu vou estar eu e os outros todos. Vamos poder ter a paz de espírito, fazer o nosso
dia a dia como pessoas normais.
(…)

Um cenário de paz para Timor Leste implicaria, para mim, necessariamente não haver
pobreza, termos os nossos jovens ocupados, ocupados não só com o trabalho, mas com o desporto,
com distracção. O que para um jovem é muito importante, por exemplo ir a uma discoteca, ir a um
cinema, ir a um teatro, ter os seus grupos culturais, fazer as suas competições desportivas. Por
exemplo, a paz para mim é também ter as crianças saudáveis, as crianças sem serem mal nutridas.
Mal nutridas é o problema de poderem crescer saudáveis, terem rendimento escolar, porque não
passam fome e poderem ser alegres. Porque uma criança doente não pode ser uma criança alegre.
(…)

Somos capazes de ultrapassar esta fase extremamente difícil, que estamos a atravessar. É
uma fase complicada, é uma fase difícil, onde está tudo por fazer, onde há alguns vícios herdados,
alguns problemas herdados, onde é preciso refazer mentalidades, onde é preciso recriar valores, onde
(…)
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é preciso buscar novamente a nossa cultura. (…) O que é essencial para nós avançarmos, no meu
ponto de vista, é nós acreditarmos nos nossos valores. (…) No contexto de Timor Leste, acreditar nos
os nossos valores, acreditar que nós temos ideais. (…) Acreditar na justiça, mas acreditar em nós
próprios timorense, que nós somos capazes. (…) Nós vamos poder descansar um dia, quando fomos
capazes de apresentar um país em que os nossos filhos, nos possam dizer pronto eu já estou, já tenho
condições.
A reconciliação no contexto de Timor Leste é um pouco estarmos em paz connosco
próprios, em primeiro lugar. Porque eu só posso reconciliar-me com o outro se eu própria estiver em
paz com a minha consciência. Às vezes o que eu penso que acontece é que as pessoas, porque sofreram
muito, têm elas próprias uma sensação de ansiedade, que às vezes não são capazes de reagir senão
de forma agressiva em relação ao outro. Porque elas próprias sabem que têm problemas, e às vezes é
tão difíceis nós nos enfrentarmos a nós, que a tendência é projectar para o outro aquilo que a gente
não gosta de ver em nós. Então, esta, incapacidade de viver em paz connosco próprio, impede que a
gente viva em paz com os outros. Este é um processo que, é um bocado complicado, e que é difícil e...
que... Nós temos que em primeiro lugar que assumir que nós temos estes problemas, que é para nós a
pouco e pouco não só ganharmos a paz connosco como sermos capazes de olhar para o outro sem
desconfiança, a pouco e pouco, e oferecer a nossa ajuda, o nosso sorriso, a nossa solidariedade com o
outro, às outras pessoas.
(…)

A questão da mulher é uma questão particularmente sensível. Eu diria que a mulher,
não só em Timor Leste, em qualquer parte do mundo assim é. A mulher é sempre um dos elos mais
fracos da cadeia, é de facto aquela que mais sacrifícios consente, aquela que normalmente mais
sofrimento aguenta, é aquela que é a mais pobre entre os pobres, mas felizmente a mulher ela é
também aquela que tem mais capacidade de resistência porque a vida, de forma mais complicada, a
ensina a ser forte, apesar de aparentemente ser tão frágil.
(…)

Infelizmente, a mulher, enfim, tem conseguido resistir e é ainda uma fonte de energia,
não só para o país como para a família. (…) As mulheres o que é que podem fazer? Acho que podem
fazer muito, e fazem muito. Muitas vezes não se reconhece esse papel. Muitas vezes nós só olhamos
para as mulheres, para aquelas que estão no Governo, para aquelas que estão no Parlamento, para
aquelas que são profissionais. É importante que elas estejam nestes lugares, que sejam profissionais,
que estejam presentes, sem dúvida nenhuma, que é importante. Mas também é importante, muito
importante que nós saibamos valorizar aquela mulher que é mãe. Aquela mulher que em casa é
capaz de transmitir os novos valores, de mostrar e educar os filhos para, por exemplo, negarem a
violência, para serem capazes de ver na mulher, não um ser inferior, mas aquele ser que é válido,
que tem o seu papel e que é capaz de ser um suporte ao desenvolvimento do próprio país.
(…)

O facto de sermos diferentes não significa que não devemos ter direitos iguais, devemos
ter, como seres humanos, direitos iguais. Mas, que somos diferentes somos e é importante que a gente
(…)
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assuma a diferença, exactamente para nós nos podermos complementar. Porque eu penso que é mais
rico quando há diferença do que se formos todos iguais. Quer dizer, iguais no sentido de uniformes.
Quanto maior é a diversidade, maior é a riqueza. Eu entendo, que a mulher tem um papel
específico na paz, sim.
Eu entendo que a mulher, por forças das circunstâncias está mais habituada a lidar com
os conflitos, está mais habituada a compor os conflitos, a tentar buscar soluções. Porque é mãe,
porque é educadora, porque foi filha, porque vive num ambiente tradicionalmente machista, e que
tem de sobreviver e que tem de se ambientar e de alguma maneira harmonizar. Portanto, a mulher,
a vida a obriga a ter uma capacidade de harmonização, que o homem não tem, porque ele está, ele
tem um papel diferente e portanto não sente essa necessidade. A mulher, vamos dizer, tem de ter esta
capacidade de adaptação, de harmonização para ela própria ganhar alguma dignidade.
(…)

As mulheres já fizeram muito pela paz. Só o facto de elas terem aguentado as separações
que foram forçadas, a violência a que foram sujeitas, sem nunca terem perdido o ânimo e terem tido
sempre a capacidade enfim, de incutir coragem, de acompanhar os jovens, de tolerar o invasor enfim
tudo isto significa que a mulher nunca desistiu de procurar a paz e procurou-a de várias maneiras.
Continua a procurá-la de várias maneiras.
(…)

[Q]ueremos acompanhar o que se está a passar no país, o que é que se passa no bairro, o
que é que se passa no distrito, porque que houve aquele problema. Enfim, estarmos informadas. É
uma maneira também de nós ajudarmos a construir essa paz, sobretudo de nós participarmos. De
nós estarmos ao corrente do que está a acontecer, na família, fora da família, na escola, no bairro, no
país. Esta preocupação de participar, de poder contribuir, e às vezes o contribuir não são grandes
acções, são coisas pequeninas que podem de facto ajudar.
(…)

É importante defender os seus direitos não só pela própria mulher, pela própria mulher
em primeiro lugar porque eu acho que a mulher merece, por tudo aquilo que ela é. (…) ela é o garante
do futuro... das novas gerações. Mas para além disso, a mulher é também o garante do
desenvolvimento deste país. Este país, de certeza, não vai desenvolver-se com a mesma força, com o
mesmo ímpeto se metade da população não participar. E mais de metade são mulheres, por um
lado. Por outro lado, eu acho que a nossa capacidade de resistência, a nossa capacidade de paciência,
a nossa capacidade de harmonizar pode de facto contribuir para uma mudança. Uma mudança de
mentalidade, pode ajudar a acalmar, às vezes, os estados de tensão, de ansiedade, de angústia que se
vive ou que pode viver-se neste e naquele momento. Eu acredito que nós temos uma maior
capacidade do que os homens nesta área, por razões que tem a ver com todo o papel que nos está
reservado há séculos, mas não só. Eu creio que tem muito a ver com a natureza intrínseca da
psicologia feminina.
(…)
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A igualdade entre os homens e as mulheres é um sonho que nós ainda vamos ter que
alcançar. Quando a gente fala em igualdade, estamos a falar em igualdade de direitos, não é,
porque eu não quero ser igual a um homem, nem pouco mais ou menos. (…) A igualdade serve
sobretudo para podermos potenciar todo o capital humano, que são os homens e as mulheres.
Enquanto nós formos, apenas capazes de aproveitar a capacidade que existe nos homens, enquanto
nós não formos capazes de aproveitar a capacidade da mulher, que como eu disse eu entendo que é
complementar ao homem, nós nunca vamos ter, se facto, uma sociedade harmónica. Uma sociedade
capaz de se desenvolver mais rapidamente, porque é capaz de aproveitar todo o potencial que existe.
Eu entendo que a igualdade entre os homens e as mulheres serve, sobretudo, para melhorar as
condições de vida do nosso país, para melhorar as condições de vida do nosso povo. É para isso que
serve a igualdade de direitos entre o homem a mulher. (Anoa,2003)
(…)

Eu tomei a consciência no mato. Posso afirmar aqui que não sabia nada de política e
vim a saber no mato e ganhei a consciência de ser uma nacionalista, de defender a minha pátria,
porque não podia ser mais uma timorense. (…)[O]ptei por lutar, trabalhar de mãos dadas com todos
os irmãos, que na altura éramos camaradas, trabalhar para um só objectivo, conseguir a
independência, que era um direito inalienado de todo o povo e muito especial do Povo Timorense.
Tudo parecia diferente do habitual, mulheres que se chamavam “domésticas” assumiram um novo
papel mais activo e muitas vezes também foram vítimas. As esposas, cujos maridos estavam presos,
tomavam o papel de chefia da família. As jóias que possuíam eram permutadas em alimentos e
abandonavam as suas casas em busca de segurança e refúgio.
(…)

[F]ui solicitada pela Direcção da Luta, então a Liderança da FRETILIN, para dar
o meu contributo na organização e mobilização das massas concentradas. Fui eleita secretária da
OPMT da Zona de Lacló. (…) Como secretária da OPMT, (Organização Popular da Mulher
Timorense) conjuntamente com as duas vice-secretárias, duas assistentes e uma tesoureira,
formávamos a cúpula da organização e tínhamos a responsabilidade de traçar estratégias e
programas para mobilizar as mulheres para apoios de manutenção logística à FALINTIL,
encher os celeiros das aldeias para fins de primeiros socorros, assistência aos doentes, alfabetização,
consciencialização política das mulheres e creche para as crianças.
(…)

Eu sei que Timor Leste é um país que, falando da paz, vai [ter] um trabalho árduo.
Porque em primeiro de tudo, nós teremos que lutar para erradicar a pobreza, mas em todo o caso eu
sou optimista, porque quero partir de um princípio que nós, presentemente, estamos livres. (…) Mas a
libertação, não [é] só uma libertação onde não haja uma ocupação estrangeira. (…) [A] paz que nós
todos ansiamos é que haja a liberdade e o poder de decisão para todos. É necessário que as decisões
tomadas quer a nível familiar até ao nível mais alto, do governo, do estado seja partilhada e seja
participada por todos. Isto já é um sinal de paz, porque as pessoas podem pronunciar-se, podem
participar-se livremente, democraticamente, sem nenhuma perturbação, sem nenhum impedimento
e sem nenhuma força.
(…)
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Presentemente, [em] Timor Leste temos uma Comissão independente, que é a Comissão
de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, que tem feito um grande trabalho em termos de
reconciliação, em termos da procura da verdade e em termos, também, de acolhimento, aos nossos
irmãos que ainda se encontram refugiados fora do nosso país. (…) Eu acho que os países, pós conflito,
a maior preocupação das pessoas é como reabilitarem-se no sentido de saberem ser mais fortes, no
sentido do sofrimento, das cicatrizes que outrora tiveram por uma razão mais justa, e poderem
estar num consenso, estar ligados e envolvidos num consenso da reconciliação. É necessário que
todos nós, enveredássemos mais esforços para preparar, para educar e formar nosso povo a tomar
essa consciência, que não é apenas por meses, mas vai levar meses, mas vai levar tempo para
podermos conseguir essa plenitude.
(…)

[N]o dia 15 de Julho de 1997 com um grupo de catorze jovens , raparigas e rapazes,
criámos uma ONG, denominada FOKUPERS (Fórum de comunicação para as mulheres
timorenses), com a missão de apoiar as vítimas da violência durante o conflito, criando casas/asilos
de protecção às vítimas e denunciando todas as práticas de violação contra as mulheres aos fóruns
internacionais. (…) [O]rganizei-me com outras esposas dos companheiros de prisão do meu marido
para denunciarmos as práticas incorrectas a que os nossos maridos estavam sujeitos, à Amnistia
Internacional, Cruz Vermelha Internacional e também aos nossos amigos solidários à luta, através
do Reverendo Padre João Felgueiras, e outros compatriotas na diáspora.
(…)

[T]odas as mulheres estiveram envolvidas durante [o] período tanto de luta, como no
período de transição e até à presente data. Eu não quero deixar de afirmar que se nós conseguimos
um estatuto muito especial na posição das mulheres, quer a nível parlamentar, a nível do governo e
uma participação activa das mulheres em todos os aspectos da vida, foi fruto de toda a luta das
mulheres timorenses.
(…)

[N]ós estamos a enveredar esforços e começar do zero a trabalhar para que eleve a
consciência das mulheres. Tanto assim que o Governo tem como objectivo e como plano a eleição
dos chefes de suco, do poder local, do poder comunitário, assegurar que as mulheres estejam
envolvidas e serem elas as responsáveis máximas do poder local e assim poderem, resolver os seus
próprios problemas e poderem estar, sentir a responsabilidade de uma nação em que devemos de
mãos dadas trabalhar.
(…)

A mulher de Timor sempre teve um papel importante na civilização basta olharmos
para trás e vermos como as mulheres eram consideradas nonas, as tais mulheres nas aldeias remotas
eram nonas dos malais, por serem nonas, por viverem amantizadas durante esse tempo todo,
aprenderam a civilização.
(…)

Mas em situações difíceis as mulheres também agarraram em armas, as mulheres
também deram a sua própria vida a custo dessa luta, foram violadas, mas porque souberam prestar
(…)
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o seu amor à pátria, o seu trabalho, o seu esforço a essa luta. (…) Embora, ela não seja uma das
mulheres assinaladas como uma mulher heróica, uma heroína, porque não teve esse estatuto, mas eu,
eu queria falar dela, assim como tantas anónimas, que talvez nós nem pensamos em, em, em, em
assinalá-las como heroínas.
Então, uma vez mais digo, que a mulher toma parte da cultura que nós temos, cultura
patriarcal, que é universal, a mulher sofre essa situação, mas, também, por uma parte a mulher
sempre mostrou e sempre lutou por uma identidade para o nosso povo. (Micató,2003)
(…)

[E]u não deixei nunca o meu dever como mulher nascida naquela terra amada de
Timor Leste, nunca deixei o meu dever de lutar, de fazer alguma coisa para a independência de
Timor Leste. (…) [D]epois da reformação na Indonésia, as pessoas tinham mais liberdade de poder
falar e fazer. Então eu fui convidada para um encontro de mulheres na Indonésia. Eu fui e fiquei
como uma das representantes de Timor Leste na Indonésia na COMLASS, Comissão Nacional
das Mulheres Contra a Violência. (…) Depois de na Indonésia ver como aquelas mulheres tinham
aquela coragem de falar e tudo, eu pensei “porque eu não hei-de fazer o mesmo em Timor Leste?”
(…)

Então no regresso eu juntei cerca 12 mulheres, discutimos e formámos a organização,
que a principio tinha um nome de Guertak. Guertak é um nome indonésio, Guertak em si significa
acordar alguém ou assustar alguém. O significado é Movimento das Mulheres Contra a Violência,
e pronto, começámos esta organização. Esta organização foi fundada no dia 25 de Novembro de
98 e logo nesse dia, quando declaramos esta organização saímos à rua, fizemos uma manifestação
pacífica levámos cartazes escritos, “stop violence”, ou “pára com a violência”, depois distribuíamos
flores aos militares que passavam, militares indonésios, polícia indonésia, entidades indonésias que
passavam com uma mensagem pequenina: “Pára com a Violência de Timor” ou “Pára com a
Violência contra a mulher”. Depois ainda conseguimos dar apoio a uma rapariga que foi violada
por um militar indonésio, conseguimos levá-lo a Tribunal, mas depois com o referendo ele
desapareceu. E também ainda conseguimos libertar duas raparigas que estavam detidas na polícia
depois do caso de 10 de Novembro de 98, em Alas, quando as FALINTIL atacaram lá um posto
militar. A população sofreu também umas consequências e de entre elas duas raparigas tiveram
detidas e nós libertámo-las.
(…)

No Dia Internacional da Mulher fizemos uma grande manifestação onde participaram
cerca de 5000 pessoas e conseguimos que as pessoas assinassem um rolo de pano branco, que nós
pusemos e que dissemos “Quem quer a paz, faz favor assine”, “Se você gosta da paz, ou quer a paz,
ou ama a paz... assine, deixe a sua assinatura”. E muita gente assinou, mas nós perdemos isto tudo
com o Setembro negro. (…) Mas o importante nesta manifestação foi que conseguimos que a mulher
do Governador de Timor na altura, a mulher do Abílio Osório, participasse naquele evento,
também participou o comandante militar, o comandante da polícia, várias polícias indonésias
(…)
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mulheres participaram e também pela primeira vez se leu em público a mensagem do Xanana que
na altura estava preso em Salemba. Eles depois ficaram arrependidos por terem participado.
[N]a altura os autonomistas também fizeram a sua campanha que era “se vocês não
gostam da Indonésia, façam um buraco na bandeira da Indonésia”, e nós dizemos, não senhora,
isto é a forma de enganar e vocês vão fazer o buraco na bandeira do CNRT, se querem a
independência. (…) [R]egressei e comecei por uma campanha, durante um mês, quase dois meses,
pela campanha ‘Door to Door’, para as pessoas votarem na recusa da autonomia, e não pela
independência.
(…)

[E]u interpreto que se eu fiz alguma coisa por Timor, eu não sei se fiz. Eu não fiz mais
que a minha obrigação como filha daquela terra, eu tinha a obrigação de fazer alguma coisa, e eu
não sei de fiz algo de importante. Mas ao escolherem-me como Comissária Nacional, (…) [m]as
para mim é uma confiança, mais uma confiança. Eu penso que esta simplicidade é que mostra que
a paz está começando. Se imaginamos a paz como uma flor, está florindo no seio das mulheres de
Timor Leste. (Olca,2003)
(…)

[E]u penso que cada um de nós tem de respeitar a maneira de ser e pôr uma pedra sobre
tudo o que aconteceu, porque as pessoas quando começam a voltar atrás para 99, começam,
começam a voltar a 74 e 75 as pessoas têm muitas mágoas! (…) [D]efender no fundo aquilo que o
Xanana defende um pouco, que é tentar conversar. Não é tentar conversar, não é fazer aqueles
julgamentos porque, por exemplo, Timor tem uma cultura muito própria. Tem o conselho de velhos
que tem mais valor que um tribunal qualquer. Então se é possível ir buscar todas essas
características timorenses, então ponham os timorenses que realmente praticaram estes crimes neste
conselho e não num tribunal internacional, porque num tribunal internacional eu acho que quem
devia lá estar eram os indonésios e não os timorenses. (…) Há timorenses que cometeram crimes. Mas
os timorenses que cometeram crimes a mando de quem? Dos indonésios. Então e os indonésios são
todos absolvidos e os timorenses é que são condenados?
(…)

Nós temos realmente a necessidade de que haja paz. E temos a consciência de que sem
paz nós não conseguimos reconstruir Timor, porque é a base de todas as coisas. Nós não podemos
estar, nem a nível governamental nem no dia a dia com as pessoas a olharem-se todas desconfiadas
umas para as outras. Eu penso que a sociedade civil, mais do que a sociedade política, talvez consiga
fazer um esforço e conseguir conjugar estas coisas. (...) Mas eu acho que é importante, porque Timor
tem um conceito de respeito pelos velhos. Um velho ou a velha é um sinal de muito respeito. É o sinal
de que aquela pessoa sabe tudo. O que é facto é que o conselho dos velhos tem uma percepção das
coisas e uma percepção do que é que o futuro reserva. O que é que cada um de nós pode fazer.
Porque em Timor o conceito é diferente de aqui. (…) Por exemplo eu ter de ser julgada num tribunal
em que eu tivesse que estar a dizer a meia dúzia de pessoas que eu não conheço de lado nenhum,
“olhe, eu fiz isto por isto e por aquilo, porque disseram que iam fazer mal à minha família e que
(…)
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não sei o quê.” Eu não queria ser julgada neste conceito, eu prefiro ser julgada na minha aldeia, eu
prefiro ser julgada com os meus velhos, do que estar a dizer a pessoas que eu não conheço de lado
nenhum, a uma organização internacional, porque é que eu fiz isto ou fiz aquilo.
As mulheres são ouvidas sempre nestes conselhos, as mulheres mais velhas têm realmente
uma sabedoria muito grande, na sua maneira de estar, no respeito pelos outros e penso que as
mulheres têm um papel muito importante, aliás sempre tiveram e ninguém esconde isso.
(…)

[N]ós levávamos na nossa mala pedidos da Resistência, porque nós tínhamos muitos
contactos com a Resistência. Eles [pediram-nos:] equipamento de cirurgia, pinças, bisturis, tesouras,
medicamentos, rádios para a montanha, telemóveis. Eu levei três malas carregadas de todo este
material e nem sequer levei roupa…
(…)

Uma vez, duas, três mulheres deram cabo de um batalhão inteiro indonésio, [e não
fizeram] nada de especial. Elas simplesmente meteram-se no mato e quando o batalhão ia a
passar, elas estavam vestidas de branco, tapadas e libertaram uma série de abelhas, com as catanas
libertaram-nas todas e eles ficaram cheios de abelhas. Elas deram cabo de um batalhão inteiro. (Lisus,
(…)

2002)

A paz é uma situação harmoniosa [em] que não há conflito ou problema. Não há paz
sem justiça e não há justiça sem perdão. (…) A paz é viver com uma sociedade [em] que não há
conflito e harmoniosa. (…) Justiça é viver livre porque cada pessoa tem direito e dever para poder
viver numa sociedade harmoniosa e independente. (…) [Quando] há conflito ou problema [as
pessoas] têm que dar perdão uns aos outros senão como se pode viver uma situação [de] paz,
liberdade ou solidariedade. (…) As mulheres participam [nas] organizações ou na comunidade e
lutam [como] os homens para dar a reconciliação. (…) A reconciliação é dar a paz para as pessoas
que viviam no conflito e [têm] que ser as pessoas a dar a paz. (…) Todas as mulheres participam na
reconciliação, as mais velhas e também as mais novas. (Anaro,2002)
(…)

A minha família disse que não havia violência em Timor [agora] mas outras pessoas
falaram que ainda há violência, que ainda quem mate. (Humar, 2002) (…) Tenho uma amiga que tem
filhos e marido, foi trabalhar e foi apanhar um táxi e depois aquele taxista não a levou para o sítio
do trabalho e depois violou a minha amiga. (Fides,2002)
(…)

A paz para Timor é conseguir ter todas as condições para ser um país, não um país
como qualquer país do Ocidente, mas garantirmos o nosso país independente, garantirmos a nossa
soberania, termos condições para que o povo possa viver feliz. Não tenha problemas de não ter uma
escola para poder educar os seus filhos ou não ter problemas, por exemplo, de estar com medo porque
alguém pode de um momento para o outro entrar na sua casa e [molestar]. Ter todas as condições
para ser um país desenvolvido como os timorenses sonharam ao longo destes anos todos.
(…)
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[F]alta um mínimo de estabilidade, recursos humanos, condições financeiras. Os
recursos humanos, são os recursos humanos que viveram 24 anos de violência, 24 anos de repressão
[e] tudo isso vai condicionar tudo aquilo o que nós queiramos agora desenvolver e queiramos
construir para essa independência. (…) Eu nunca conheci jovens timorenses tão violentos como eu vejo
agora, mas eu também não esperava muito melhor porque, toda aquela juventude foi criada
naquela cultura de repressão, de violência. Eles não podiam ser, não podiam reagir de outra
maneira. E depois temos todo o peso de uma cultura que foi imposta em Timor. Temos uma
administração pública em que os funcionários têm aquele peso, têm aquela cultura que foi adquirida
ao longo destes anos todos. Vai levar muitos anos para mudar a mentalidade. (…) [É] urgente
começarmos a pensar para além da construção da administração pública, das instituições,
paralelamente [é] preciso fazer muito trabalho junto da população, junto dos nossos jovens, e aí eu
vejo um papel importante das ONGs [e] da Igreja. (…) A Igreja foi muito importante para a nossa
independência. (…) Agora a Igreja devia assumir [o] papel de tentar mudar um bocado a
mentalidade dos nossos jovens, deviam inserir mais as suas acções sobre essa mudança de
mentalidades, sobre a cultura da paz.
(…)

[N]ós vivemos durante estes anos todos cheios de ódio. Ódio por tudo aquilo que os
indonésios fizeram em Timor. (…) [E]u penso que o papel da mulher é muito importante se nós
quisermos mudar Timor [e] se quisermos construir homens capazes para Timor. (…)Continua-se a
pensar em Timor que os rapazes deviam [ter] um papel maior do que a mulher. Apesar de tudo as
mulheres começaram a ter mais acesso ao ensino, hoje em dia vemos muitas mulheres em várias
áreas: na área da administração pública, nas áreas de decisão política. E penso que aí é importante
a intervenção da mulher, porque é necessário a sua intervenção na feitura das leis, [porque] se nós
queremos mudar um bocado a situação da mulher, é preciso intervir de facto nesses lugares de
decisão. (…) [O] papel das mulheres tem sido muito importante ao longo destes anos. No início da
guerra, por exemplo, a mulher teve uma participação fundamental! Eram as mulheres que
organizavam as áreas onde viviam. (…) A grande percentagem do território estava controlada pela
FRETILIN e aí a mulher teve um papel fundamental. Em todas as áreas onde viviam os nossos
guerrilheiros eram as mulheres que organizavam todo o apoio logístico, organizavam a vida do
dia a dia, organizavam escolas, parte da produção. Portanto isso estava nas mãos das mulheres. (…)
[Quando os indonésios ocuparam todo o território de Timor] houve uma mudança de estratégia e
as mulheres continuaram a desempenhar um papel fundamental. (…) Eram elas de facto que
passavam muitas vezes informações dos guerrilheiros para fora. Do mato para as cidades. Nas
cidades organizaram-se em várias ONGs [e algumas centravam] todo o trabalho no apoio às
mulheres, sobretudo aquelas mulheres que foram vítimas de violações dos militares indonésios e
tiveram um papel fundamental de denúncia de situações de violação das mulheres para o exterior.
Todo esse trabalho de informação para o exterior foi feito sem dúvida pelas mulheres. (…) Eram
grupos de mulheres que não estavam formalmente organizadas mas estavam organizadas para
passarem as informações, para recolher informações no terreno, para verem as comissões das
mulheres no terreno, [para ver tudo] o que se passava com a própria ocupação.
(…)
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Aquilo que eu verifiquei lá em Timor, sobretudo no Congresso, [na] intervenção das
mulheres, penso que elas têm consciência muito clara do seu papel na sociedade. (…) Há muitas
mulheres que estão interessadas em intervir e poder mudar a situação em Timor. Agora, elas põem
um problema que é a falta de apoio para poderem trabalhar e poderem desenvolver aquilo que eles
gostariam de fazer, que era ter um papel mais interventivo, não só ao nível da população, mas ao
mesmo tempo junto dos órgãos de decisão. Ter uma maior intervenção junto do Parlamento e a
nível das decisões do governo. (…) [F]ormaram uma super estrutura que é a REDE, e através da
REDE elas gostariam de ter uma maior capacidade de [intervenção]. (…) Simultaneamente
gostariam também de ter mulheres a terem formação no exterior. Mas depois [há] o problema da
língua, [porque] a maior parte ainda não domina o português nem o inglês para poderem depois
estudar. (…) [E]ntre mandar um rapaz para a escola e uma rapariga, o rapaz estava sempre em
primeiro lugar.
(…)

Eles batem nas mulheres porque em casa têm as mulheres, mas essa noção de respeito,
respeito pelos Direitos Humanos, o respeito pela liberdade dos outros, isso não aprenderam na
escola. Esse salto penso que não foi dado nos homens timorenses. Eles aprenderam tudo,
aprenderam a escrever, a falar, mas a nível da sua própria formação, do respeito, hoje quando se
fala muito na educação cívica, [mas] essa parte falhou. Portanto não houve esse acompanhamento.
(…)

(Pasba,2002)

Depois fugimos para Barique e eu e as minhas irmãs começámos a integrar-nos nas
organizações. (…) Mas nesta altura já éramos responsáveis, a gente ficava contente porque já éramos
responsáveis, tínhamos que ter assim alguma responsabilidade porque senão a população não
queria sustentar as pessoas que iam de Díli para lá. Então eles escolheram-nos [a mim] e [às]
minhas irmãs para sermos as responsáveis. Depois começámos a trabalhar com eles, ensinámos
coisas. (…) [Q]uando havia festas, todos participavam, as mulheres gostavam de dançar, os homens
também. Os homens faziam os trabalhos mais pesados, as mulheres cozinhavam. Todas as
mulheres participaram, ninguém obrigou nada, não sentiam aquela obrigação, aquele medo de ir
participar (…) conheciam-nos bem e não obrigámos ninguém a entrar na organização. Elas
próprias sentiam que tinha que entrar mesmo. (…) Não, cada um tinha o conceito de que nós
tínhamos um inimigo comum, nós tínhamos que juntar lutar contra o inimigo. (…) [Nós dizíamos
que quando alguém não concordasse] com as coisas que os da mesa [diziam tinha] de [se] falar
mesmo, dizer na frente, não [podíamos] falar por trás porque senão nunca [resolvíamos] nada.
Aceitávamos críticas, mas não ficávamos zangados, depois a gente fazia pausas, chorava e pronto
ficava tudo bem.
(…)

No cerco de Alas formámos aquela Brigada de Choque Feminina (…) foi criada porque
no Cerco de Aniquilamento, nós não tínhamos forças suficientes para defender, além disso muitos
militares da FALINTIL encontravam-se doentes, outros feridos e havia pouca gente. Então para
[substituí-los] nós organizámos aquilo, e aos poucos [as mulheres] já podiam ocupar. (…)
[C]onseguiram integrar-se [na OPMT], depois levavam comida, rações de combate para a linha
(…)
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de fogo. Muitas dessas mulheres os maridos estavam na linha de fogo. Elas integravam-se,
misturavam-se nestas equipas para poder [ir até à frente de fogo]. Mas estas também eram
corajosas, ficavam lá e quando havia roupas rasgadas por causa dos assaltos, de rastejar elas
coziam as roupas, preparavam o comer para todos. Depois havia mulheres que ficavam na sede da
zona ou da aldeia para fazer cestos, saquinhos para rações de combate, fazer sacos para meter o sal
para mandar para outras regiões que longe do mar. Algumas eram também responsáveis por uma
equipa. Eu [escrevia] à máquina os documentos, depois participava naquelas reuniões todas.
[Havia] perseguição constante, aquilo [era] o nosso calvário [Nós estávamos cercados
por] dois anéis, passamos o primeiro e os outros passaram o primeiro mas ainda tinha outro anel
por fora. Depois o meu marido aguentou e os outros fugiram, nós ainda ficámos. Ficámos ele
começou a fazer fogo, os outros fugiram todos, e nós tínhamos combinado que as últimas duas balas
eram para nós. Mas naquele momento ele não tinha coragem, então pronto ele despediu-se,
estávamos à espera da nossa sorte. De repente ele caiu [e] arrastou-me também, eu pensei que fosse
para rastejar por causa das balas mas quando eu ia a deitar-me vi que ele tinha sido atingido. Eu
ainda chamei, ele ainda respondeu mas pronto eu já sabia que ele já não podia mais viver. Peguei
na arma e queria suicidar-me mas depois eu pensei [que não era] agora [que ia] suicidar-me,
então me deitei. (…) Quando chegaram levantaram-me, eu peguei na arma, levantei-me [e] quando
ia fazer fogo, apanhei coronhada e caí desmaiada.
(…)

Fomos para Alas, [e começaram] os inquéritos, depois começou aquela lei de violação a
partir dali é que não tinha mesmo ninguém para me defender. (…) A sala era o quarto dos
indonésios, a cadeira era a cama, a gente ficava lá e eles só de cuecas, perguntavam a situação na
resistência, era cinco minutos, o resto era só falar sobre relações sexuais, como é que era lá no mato
com os animais. [Os indonésios diziam] que ouviram dizer que quando os maridos iam para a
linha de fogo lutar as mulheres como sentiam necessidade iam à procura dos animais, [que tinham
nascido] bebés com três patas e inventavam histórias, depois faziam festas e aproveitavam para
violar, abusar das mulheres naquelas festas.
(…)

Eu e a Maria José nunca participámos [naquelas festas]. Era a população que
participava mas coitadas, dançavam, pegavam na coronha, na arma esfregavam-nas nos sexos,
batiam nas pernas, puxavam pelas mamas, depois aquelas mulheres tinham que estar sempre
contentes porque foram as escolhidas por eles para dançar, porque tinham de dançar.
(…)

Um dia os militares disseram que nos iam levar para casa, nós não acreditámos, mas
tivemos que ir com eles. (…) Quando chegámos em Ukatani, era acampamento dos militares
indonésios, eles baixaram o voo, abriram a porta do helicóptero e empurraram a Maria José lá
para baixo. Depois fomos dar umas voltas, tornamos ao sítio, baixamos o helicóptero quase que
poisado no chão, é que eu vi Maria José estava deitada no chão morta, já sem vida mas a ser
violada pelos militares indonésios.
(…)
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[E]u servi de guia do Batalhão. Eles colocavam-me na frente [do batalhão] uns 30
metros, 50 metros para ser isco. (…) Depois nós chegamos noutro acampamento estava lá muita
população [que] tinha tudo, a casa intacta, as riquezas todas, tinham aquelas moedas de ouro,
moedas de prata. A guerra só chegou naquele momento, acabou com a vida deles. Todo o batalhão
inteiro a regar aquelas vinte e tal pessoas, mataram tudo. (…) [T]odas as vezes que matavam
pessoas eu era obrigada a ir ver se tinha ali algum membro do Comité Central. (…) Naquele
acampamento, as únicas pessoas que sobreviveram foi a velhota e a bebé. Os militares debulharam
milho, à volta da criança, pegaram na bebé e puseram na mãe a mamar. Obrigaram a bebé a
mamar só saía sangue, depois eles “olha, se tiveres fome comes esses grãos todos”.
(…)

[M]esmo desesperadas, tínhamos medo. Depois ficamos caladinhas. (…) Fomos dizer aos
comandantes que [durante a] noite [os militares que vieram do mato] quiseram entrar para nos
violar. Eles riram [e] disseram Então vocês não ficaram contentes, porque não lhes abriram a
porta? Eles voltaram das operações, mataram muitos comunistas e estavam contentes, queriam
festejar convosco, porque é que vocês não abriram a porta? (…) [M]uitas mulheres que vieram do
mato que estão no hospital passaram mesmo maus bocados. Os indonésios despiam-nas e
deixavam-nas nuas nos dormitórios para toda a gente passar e ver, não cobriam mesmo com febre.
(…)

[O] Comandante levou-me para uma família da população de Barique, só uma ou
duas pessoas daquela família é que falaram comigo, depois viraram-me as costas, eu não tinha
culpa, aquilo era a guerra mesmo.
(…)

[E]m Timor [tínhamos que falar] tudo baixinho, já estávamos habituados, em
português então sempre baixinho, falávamos de morte sempre baixinho, falávamos coisas de
Portugal tudo baixinho, falávamos das coisas que passamos antes da guerra, tudo baixinho.
(…)

Eu acredito que agora Timor está mesmo em paz, porque mesmo com inimigo lá dentro
também há momentos que sentimos paz, é paz interior, e também na família. Agora assim aquela
paz que nós tivemos antes da invasão, esta paz se calhar já não. Porque com aquela destruição toda
que os indonésios fizeram em 99, acho que as pessoas, enquanto aquilo não voltar [ao que] era
dantes, ou pelo menos metade, as pessoas não vão viver em paz.
(…)

[A]s pessoas arranjam sempre qualquer pretexto para fazer festas, estas coisas para ter
paz, ajuda porque é lá que as pessoas se encontram, para conversar, para dançar, para cantar, lá as
pessoas juntam as suas alegrias. Depois toda a gente fica contente, [Timor] é mesmo sítio de paz
quando há festas.
(…)

As mulheres sempre foram mensageiras da paz. Por exemplo, quando uma família está
zangada com a outra quem vai levar o recado é sempre a mulher. (…) [S]egundo a nossa tradição a
mulher ocupa sempre segundo lugar, mas os homens respeitam muito as mulheres e quando chega
(…)
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uma mulher, os homens nunca se revoltam, recebem bem. Porque eles nasceram de uma mulher, eles
sempre diziam isto. Por isso eles dizem sempre a mulher é como uma mãe santa, santa mãe. (Mafa,2002)
[N]o meu tempo, vivíamos melhor, tínhamos tudo, não nos faltava nada, tínhamos
mais liberdade. A educação também era muito rigorosa, naquele tempo tínhamos que fazer tudo o
que os nossos pais dissessem, mas hoje em dia já não acontece isso em Timor. Porque [os homens]
numa coisinha de nada, é logo violência, violência. Já com as mulheres, não é tanto. (…) Mas mal
deles, se não fossem as mulheres. As mulheres, é que dão mais força. (…)As mulheres sempre dão mais
apoio. Às vezes, os homens tinham que sair, e as mulheres é que ficam em casa, a aguentar, com
aquilo tudo.
(…)

Fiquei muito admirada, até os timorenses mais antigos, em vinte cinco anos, se
conseguiram adaptar aos costumes dos indonésios, à sua maneira. Até o tetum, já não é o tetum que
se falava em Timor, já é uma língua misturada com a língua indonésia. (…) O que me chocou mais,
foi o que indonésios fizeram lá. Construíram casas, alargaram a cidade de Díli, para o triplo. (…)
[A]ntigamente as carteiras que usavam, [eram] feitas com paiores, para as senhoras eram mais
redondas, com divisões lá dentro para pôr as mascas. Isso tudo acabou em Timor, já não há nada
disso. É tão feio ter coisas que não são da nossa cultura, acabaram com tudo o que era nosso.
Adoptaram só coisas dos indonésios, agora é só plástico, para aqui, para ali. (…) [P]or isso é que eu
digo, que os timorenses que estão fora, que têm amor por Timor, como é o meu caso, e ter coragem
de voltar para Timor para enfrentarem a cultura que os indonésios deixaram lá.
(…)

Quando eu cheguei muitas pessoas me viram com maus olhos: “pois vocês não voltaram,
nós é que sofremos estes vinte e tal anos, vocês foram para um sítio melhor.” Mas nós dizíamos,
“olhe que não é assim, nós saímos daqui mas não estivemos no bem bom, se calhar até sofremos mais
que vocês. Nós saímos de Timor, mas nunca parámos, nunca nos calávamos, onde quer que a
Indonésia estivesse a fazer uma reunião, lá estávamos nós a fazer barulho. (…) [N]ós participámos
em muitas manifestações, reuniões, que fizeram, por Timor, nunca faltámos, íamos sempre. Foi só
até 99, mas o nosso lema era tirar de lá os indonésios e tornar Timor independente. (Herssa,2002)
(…)

Eu acho que [há] um bocadinho de paz (…) os nossos povos que agora sentem que [a]
independência [está a ser] muito cara (…) nós todos temos de pensar para a frente, [juntarmo-nos]
com os governantes [e] ajudar. (…) As mulheres também têm direito de sentar [no] governo, não é
só os homens. A capacidade que as mulheres têm, eu acho que é igual à dos homens. [As mulheres
ajudam] os povos [dos] distritos e [das] aldeias. [A]judam as juventudes, na alfabetização, saúde
e escola. (Ago,2002)
(…)

As mulheres [vão] sempre à aldeia reunir com outras mulheres e [falam] sobre paz por
isso os rapazes também [ouvem], os mais novos também o que as mulheres fazem e por isso começa
a criar a paz na sociedade da mais pequena aldeia até à cidade. (…) Primeiro vou perguntar qual
(…)
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[é] o problema porque [estão a] discutir no mercado e depois já sei o problema e vou explicar é
melhor não bater, [mas sim] falar uns aos outros. Resolver o problema [com luta só faz] aumentar
[o] problema. Se eles não [me ouvirem] vou telefonar à polícia para [eles] resolverem os
problemas deles. (…) [Quando] os rapazes têm um problema, eles não [dão] a paz uns aos outros,
mas vão bater e isto [trás] ódio e vingança uns [com os] outros… (Esme,2002)
Timor [é] uma criança que eu vi nascer, precisa da ajuda dos outros países já
desenvolvidos. (…) [H]á falta de compreensão de algumas pessoas para compreenderem o que é a
paz. (…) [Em] Timor nem toda a gente aprende, anda na escola, na universidade. Algumas pessoas
sim, mas algumas não. As mulheres não trabalham como os rapazes. Os homens têm de lutar com
força, mas nós mulheres não temos força, nós só temos força de coragem. (…) [A]s mulheres nunca
são como os homens, os homens fazer qualquer coisita nem [imaginam] quais são as consequências,
as mulheres sabem organizar a vida e imaginar quais são as consequências que vão sofrer.
(…)

[A]s mulheres quando trabalham [despacham-se] logo, o trabalho acabou e vão para
outro trabalho. Mas os homens não, o trabalho ainda não acabou, [e vão] para um bar, conversar
com os outros amigos, com outras pessoas também. (…) E acho que as mulheres são muito
importantes, as mulheres são pioneiras paz. (…) As mulheres participaram em vários aspectos, a
esquecer o que se passou e [a abrir] a nossa nova vida, nova nação. (…) Às vezes [as mulheres têm]
encontros de domingo a domingo, por exemplo as catequistas, velhotas e as adultas, as crianças (…)
para conversar sobre a paz. (Nat,2002)
(…)

A paz é uma harmonia de vida, harmonia [com] os outros. (…) Os rapazes batem e
depois arrependem-se mas já bateram. (…) Eu acho uma coisa interessante sobre as mulheres.
Quando nós fizemos [o referendo] de 1999, não sei, [os homens] por terem defender a família ou
outra pessoa, porque não tem tempo, porque tem medo, não sei, mas às vezes as mulheres é que
[ficam] calmas, resolvem com calma e depois às vezes têm opinião e falam com o marido: “tem que
ser assim”. Às vezes os rapazes têm que ouvir o que as mulheres falam porque elas resolvem os
problemas com calma. (Anaro,2002)
(…)

Para criar paz as mulheres timorenses [precisam] de paciência. As mulheres [devem]
ajudar as pessoas que precisam e depois dar-se bem com a sociedade, com as pessoas, não criar
problemas com as outras pessoas que há na cidade. [com] isto tudo acho que já podemos encontrar
com a paz. (…) Para fazer a paz e poder ter a felicidade, cada um [deve tratar da] sua vida,
[deixar] os problemas [do] passado. O que passou, passou, agora [temos de olhar] para a frente.
Por causa [da] guerra que nós [passámos] ainda [há] sentimentos (…) entre os rapazes distrito
[de] Baucau com distrito [de] Maliana ou distrito [de] Manatuto problemas. (…) Formam
grupos pequenos e aproveitam quando temos festa, alguma actividade e começam a fazer barulho
dentro da festa. Por isso [é] que até agora não [há] paz. (…) As mulheres fizeram [mais] paz do
que os rapazes.
(…)
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Os homens dizem assim: tu vais tirar o curso [de] advogada ou doutoramento como tu
quiseres mas não esquece [as] obrigações que tu tens. (…) Isto chateia. (…) [Quando] nós, os bolseiros
que agora estão em Portugal, voltarmos para Timor vamos aplicar em Timor o direito que nós
temos, a mulher [e] os homens são [iguais]. (…) Para construir a paz preciso tempo, preciso unir
pouco [a] pouco as pessoas, sem se obrigar. (Sagu,2002)
(…)

Sim, porque as mulheres nunca são como os homens, os homens fazer qualquer coisita
nem sabem imaginar quais são, as consequências que vão aparecer, quando... e as mulheres sabem
organizar a vida e imaginar quais são as consequências que vão sofrer. (Nat,2002)
(…)

Eu estudei na Indonésia, o segundo ano de direito. De vez em quando perguntavam-me
o que achava do meu futuro com o meu marido. Eu sempre me revoltei contra a lei indonésia, o
Pancasila porque nós, as raparigas também temos direitos. (Fides,2002)
(…)

Estudei a lei indonésia que é muito dependente. Podíamos estudar, podíamos escrever,
podíamos debater, conversar, fazer discussão na faculdade mas fazer directamente é que não. (Humar,
(…)

2002)

Como mulher do governo a grande preocupação foi saber como é que nós podemos
garantir a defesa e segurança deste nosso país. Foi ver que medidas deviam ser tomadas a nível da
segurança interna, não só a nível da polícia como a nível das nossas forças de defesa, como a nível
dos grupos, a nível da situação política em geral, da juventude. O que é que era possível, o que é que
se estava a passar, como é que tinha sido possível aquele acontecimento. Procurar as causas recentes,
as causas mais remotas e ver o que é que era possível fazer. (…) [A] segurança do país não se faz,
não se defende só com armas e com polícia e com forças da defesa. Tem muito a ver com condições
de harmonia social que por sua vez tem a ver com necessidades imediatas que é preciso satisfazer,
que é preciso dar resposta. E tem muito a ver também com a capacidade de diálogo com as nossas
populações e de informar aquilo que está a ser feito de maneira a que as pessoas sintam que têm um
papel a dizer e que têm sobretudo uma responsabilidade elas próprias na construção desta nossa
independência. (Anoa,2003)
(…)

Eu sei que Timor Leste é um país que, falando da paz, vai [ter] um trabalho árduo. (…)
[C]omo Timor Leste, ainda está dependente dos parceiros de desenvolvimento o governo tem
vindo a enveredar esforços para traçar ou identificar as prioridades, em como sanar a pobreza, em
como erradicar a pobreza, no sentido de dar maior acesso à população rural, para obter uma
educação, pelo menos uma educação primária e assim poderem decidir-se melhor e arranjar a vida.
Por exemplo, criar condições economicamente no sentido de criar micro-finanças ou micro-créditos,
programas de auto-empresas a nível rurais. Este é um dos programas e também trabalhar para
reduzir a mortalidade materna e infantil, que é um dos problemas também. E criar um clima em
que as mulheres, os homens, as pessoas devem pronunciar-se por si próprio. O programa de
erradicar a pobreza não significa que o Governo [vai] ceder, ou dar esmolas, ou criar condições,
(…)
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mudar drasticamente a situação do povo, mas no sentido de desenvolver os recursos humanos que
temos e procurar diminuir a taxa de mortalidade, investir nos recursos humanos e criar condições
para o empoderamento da população, da comunidade, do povo, na sua vida económica.
Como todos sabemos, o processo de Timor Leste foi a partir de uma administração que é
a UNTAET, que fazia uso dos Direitos Humanos, sem previamente conhecer os problemas
inerentes do povo, sem saber no fundo identificar quem foram os heróis, os obreiros e as vítimas e
quem foram os oportunistas e os pacíficos nesta luta toda. Isso trouxe impacto a esta situação, em que
o governo terá que começar por garantir nas legislações, terá que começar por garantir nos
programas e tomar novas medidas para inventarizar as pessoas que foram vítimas, as pessoas que
foram obreiros dessa liberdade. No fundo voltamos aos princípios de Direitos Humanos, e como
sabemos Timor Leste é agora um membro das Nações Unidas e também ratificou uma quota de
Convenções Internacionais, terá todo o cuidado de identificar e designar essa questão. Mas eu
também não queria deixar de descurar que as atitudes que nós herdámos do tempo colonial, a
colusão que ainda existe o nepotismo que ainda existe, isso são grandes marcas que nos deixaram e
que influenciam para esse desequilibro a nível da sociedade.
(…)

Estamos a preparar o esboço da legislação da violência doméstica, o documento de
orientação política já foi aprovado. Estamos agora em vias de acabar a legislação em si. A
participação das mulheres na vida política, temos 27 % das mulheres no Parlamento e temos 5
mulheres a nível do Governo, nas posições mais altas ministeriais. Temos também 25% das
mulheres a trabalhar na Administração Pública, temos mulheres a liderar ONGs. No aspecto dos
Direitos Humanos e na promoção da Igualdade, temos assegurado na Constituição o artigo 17,
que consagra os direitos e deveres iguais entre homens e mulheres neste país. Temos na vida, no
aspecto da saúde e de educação as políticas tendo em conta os objectivos das mulheres no
desenvolvimento e também no plano de desenvolvimento nacional, foi integrado o conceito do
género para atingirmos o desenvolvimento sustentável. Na participação das mulheres na polícia,
também temos uma maior percentagem, e também na FDTL (…) [O]s direitos das mulheres
devem ser bem garantidos e bem protegidos.
(…)

[C]omo membro do Governo já reconhecemos que não conseguimos controlar nada
porque as nossas práticas são o reflexo da cultura e das atitudes que nós herdamos. Portanto não é
fácil dizermos que no fundo de tudo não haja discriminação. Isso pode acontecer em qualquer parte
das nações e, em qualquer parte do mundo, após conflito. O que nós podemos fazer é assegurar a
legislação. E agora para assegurar que não haja mais discriminação, o Governo vai estabelecer um
Provedor de Justiça de Direitos Humanos. Esse órgão terá toda a competência de ouvir todas as
queixas, ouvir todas as discriminações, as violações dos Direitos Humanos, a corrupção, a má
governança, todas essas atitudes e fazer recomendação ao Governo, ao Parlamento, para que possa
implementar na medida do possível a boa governança, a legislação e a não discriminação a essas
pessoas. (…) [Q]ueremos estabelecer a Provedoria de Justiça e Direitos Humanos, mais para
(…)
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garantir que a população tem acesso em controlar, em ver o equilíbrio entre o governo e a
população. (Micató,2003)
Eu não posso fazer alguma coisa contra a lei. Eu não posso fazer porque [há] uma lei
para julgar o problema [por isso] não posso fazer vingança porque há uma lei para julgar. (…)
Bater é contra a lei. (Anaro,2002)
(…)

Quando a Indonésia ainda estava em Timor nós não podíamos falar português, nem os
pais, nem os avós. Só podíamos falar o tétum ou a língua indonésia. Não podíamos gritar ‘Viva
Timor Leste’ só ‘Idop Indonésia’. Não podíamos falar sobre o estrangeiro. Timor ainda não tem
paz completamente porque tem nepotismo. (…) Liberdade sem igualdade não vale a pena, [as] duas
juntas e isso ajuda a construir a paz mesmo que se tenha de ir ao juiz para conseguir o direito. (Humar,
2002) (…) Uma pessoa tem carácter, tem vontade para trabalhar e tem que dominar bem português ou
inglês ou computador [mas] o problema é que além disso, agora em Timor há muitos nepotismos.
Num serviço, [estão a] trabalhar lá a mãe, filha, avós, tios. Todos estão lá, toda a família está lá.
Não têm experiência mas estão lá porque têm relação. (Fides,2002)
(…)

Os governos têm de ver para a frente, não ver para trás, a história que já passou (…) os
governantes não [podem] só ver para dentro do governo, tem de ver para fora do governo,
principalmente para os nossos povos que agora sentem que [a] independência [está a ser] muito
cara para nós. [O] governo tem de ver para fora, para [as] juventudes, o que é que elas estão a
fazer agora, [de que] precisam. (Ago,2002)
(…)

Felizmente, Moçambique foi um país que sempre nos apoiou e nessa medida, nós tivemos
sorte, porque não nos sentimos tão abandonados e através de Moçambique nós conseguíamos, fazer
um trabalho diplomático mais apoiado, e eu devo dizer que Moçambique, Angola, os países
africanos, duma maneira geral, da expressão portuguesa, foram muito importantes neste apoio que,
que nos deram, no trabalho diplomático, e, mesmo, eu diria do ponto de vista humano. Nós fomos
capazes de não estar tão sozinhos. Como todos sabemos, toda e qualquer criatura do mundo, como
humano, necessita a paz. (Anoa,2003)
(…)

Toda a gente no Mundo quer a paz. (Fides,2002) (…) Nós não podemos ter paz só em Timor,
temos o mundo inteiro. (Humar,2002)
(…)

A Paz é uma coisa que toda a gente no mundo inteiro precisa, para viver livre, sem
violência nenhuma. (…) A paz é muito importante para uma nação, principalmente, uma nação
nova. (…)Há guerra em muitos países, por causa da paz. (Nat,2002)
(…)
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CAPÍTULO 6
Não somos a sombra da tua sombra, a sombra da tua mão, nem a
sombra do teu cão 104: ausências e emergências de novas relações íntimas
entre mulheres e a paz
Perante a polifonia dos discursos-narrativas das mulheres timores e o que eles
podem apresentar como possibilidades de ruptura, alternativa ou reinterpretação das
visões e noções dominantes e simultaneamente hegemónicas acerca da paz e da
guerra, procuro trabalhar neste capítulo, os conceitos e as suas virtualidades analíticas, da sociologia das ausências, da sociologia das emergências e da teoria da tradu-

ção de Boaventura de Sousa Santos. A partir destas teorias tenho por objectivo principal, resgatar para este estudo, o valor epistémico daquilo que designo como os

conhecimentos subalternos das mulheres sobre a paz em Timor Leste e, criar as
condições, para retirar deles as consequências principais que possam ser utilizadas
como contributos críticos para os estudos sobre e para a paz.
6.1- A crítica da razão metonímica e a impossibilidade do projecto
imperial da totalidade da razão ocidental moderna
A intolerância da nossa tradição científica positivista face à ambiguidade e à
angústia que ela suscita (Stengers, 1996: 53), porque instabiliza as expectativas de
estabelecer uma definição-explicação, se não definitiva pelo menos com carácter de
uma teoria geral, conduz-nos a uma visão parcial e empobrecida do mundo e dos
conhecimentos que temos, ou que estão disponíveis acerca dele.

6.1.1- Um mundo aos quadradinhos
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Parafraseando Jacques Brell : laisse moi devenir l’ombre de ton ombre, l’ombre de ta main, l’ombre de ton
chien, da canção «Ne me quitte pas».
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Segundo Boaventura de Sousa Santos, a razão moderna, aquela que se consolida e emerge do projecto iluminista, pensa-se a si mesma como o centro, impondose a todas as demais racionalidades existentes no mundo e dividindo os conhecimentos em dois tipos, não numa lógica de complementaridade horizontal mas sim numa
lógica hierárquica: conhecimentos científicos e conhecimentos não-científicos. Ao
estabelecer esta dicotomia, empenhou-se não só em estabelecer as fronteiras, mas
também em as policiar de modo a controlar o que pode ser incluído e o que pode ser
excluído delas (Santos, 2002b: 241; Harding, 1998: 87; Quijano, 2000: 219). Este
artifício, pelo qual um tipo de racionalidade se impõe autoritariamente sobre todos as
outras, remetenda-os para a ignorância, imanência, recurso ou matéria-prima do seu
conhecimento, parte de um pressuposto fundamental: a sua vocação e capacidade
para oferecer a única e verdadeira história sobre a ordem natural das coisas (Harding, 1998: 147).
Esta pretensão arrogante e autoritária elaborou-se em grande medida, a partir
da construção de dicotomias, ou seja, enunciados em que um termo é e o outro é o
seu contrário-oposto. Procedendo à exaustiva classificação da realidade em pares
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esta racionalidade visou manter uma relação desigual e hierárquica no seio de cada
dicotomia, que necessitava de se fundar numa lógica oposicional para justificar a
superioridade de um termo sobre o outro. É interessante notar que esta dicotomização do real não é um produto nascido na modernidade ocidental. O grande sistematizador que foi Aristóteles já havia enunciado a impossibilidade de uma coisa ser e
não ser ao mesmo tempo, impedindo desse modo, a conspurcação da ciência e da
filosofia por ideias contraditórias, caóticas e incapazes de se tornarem em teorias
explicadoras e definitivas de uma dada realidade. A racionalidade moderna é herdeira dessa obsessão pela pureza e pelo controlo dela. Em meu entender, esta dicotomização, que esconde uma relação de inferioridade e subalternidade de um dos termos em relação ao outro, é, em si mesma, um prenúncio da possibilidade de um ter,
não só o poder de definir o outro, mas também, caso o considere necessário, de o
eliminar substituindo-o por outro que seja mais conveniente e mais dócil ao seu pro105

Ciência – senso comum; homem – mulher; sociedade – natureza; público – privado; moderno – tradicional;
guerra – paz; macro – micro, etc..
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jecto de dominação. Nesta assunção fica desde logo instaurado o princípio da violência contra a/o outra/o.
Como vimos acima, o outro do outro tem vindo a ser o género feminino, ou
seja, o termo mais frágil de qualquer dicotomia é sempre aquele ao qual pode ser
atribuído uma das características dessa relação vertical originária e ontológica entre
homem e mulher. A razão moderna apenas reforçou e legitimou, na nova ordem
científica, a hierarquia naturalizada do sexismo que a precede.

6.1.2- A razão metonímica e a obsessão pela totalidade
A ideia de uma robustez capaz de ser resistente às circunstâncias e aos contextos espacio-temporais (Stengers, 1996: 56), tal é a pretensão desta razão que se
pensa como o todo: a razão metonímica (Santos, 2002b: 241) não consegue pensar
como existente nada que esteja para além dessa totalidade que ela mesma se imagina.
A ideia é sem limites, livre dos constrangimentos mesquinhos das suas aplicações
particulares (Stengers, 1996: 71).

As partes tornam-se deste modo, particularidades, especificidades que só se
podem mover nas malhas do todo sendo afectadas por ele, uno e universal. Tudo,
isto é, todas as coisas particulares só têm sentido se forem pensadas e referidas à
totalidade que as determina. Todos os outros conhecimentos, todas as demais experiências não têm valor epistemológico, são impensáveis, ou então, não possuem
densidade ontológica sequer para fazerem sentido enquanto objectos do conhecimento. A razão metonímica de que nos fala Santos é, segundo este autor, uma razão
limitada, porque tem uma compreensão limitada de si mesma e do mundo (Santos,
2002b. 243) pela incapacidade de reconhecer e pensar que o mundo é mais completo, maior e mais rico de experiências e conhecimentos do que aqueles que ela pretende conhecer e explicar. De facto, esta razão desqualifica o outro de nós mesmos
(Stengers, 1996: 55) e, ao renegar uma parte de si, torna-se, desde logo, incompleta
e inconsciente da sua originária incompletude. Por não ser capaz, nem achar necessário, pensar mais do que aquilo que ela pensa estar contido no seu horizonte uni-
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versalizante, esta razão não é apenas indolente e arrogante, mas está também predisposta a fazer desaparecer todas as coisas, todos os conhecimentos que lhe forem,
ou lhe parecerem, rivais. A razão metonímica exerce, sempre que se sente ameaçada
por aqueles que se manifestem potencialidades e emirjam como capazes de providenciar outras explicações e outros entendimentos, tão viáveis e tão cabíveis quanto
os que ela desenvolve, uma acção predadora.
Esta totalidade universal pode ser representada pela escatologia final, inscrita
na ressurreição do filho de deus-pai em comunhão com o espírito santo, do cristianismo, ou do lugar privilegiado do patriarca Maomé e seus califas, junto ao único
deus. Nestas cosmologias as imagens das mulheres submetem-se a esse projecto
eterno, divino e glorioso. Eva, Fátima, as Marias, e todas as outras mulheres das
escrituras apócrifas e inspiradas de antigos e velhos testamentos, só aparecem na
sua relação com esta totalidade; fora dela são apenas espuma. A causa da totalidade
é explicada quer pela ciência moderna, única e poderosa, quer pela fé num deus único, ambas omniscientes e omnipresentes. As mulheres são tidas como incompletas e
incapazes quer para a ciência, quer para a santidade. Só algumas são reconhecidas
mas como excepções para confirmar a regra. Antes da razão metonímica iluminista
confirmar que as partes nada são sem o todo, a consagração da incompletude das
mulheres já tinha ocorrido ao longo de vários milhares de anos de religiões e mundivisões monoteístas, que sacralizaram e naturalizaram o supremo arquétipo do pai,
transformado em projecto divino e exemplar. A ciência moderna recria alguns dos
processos de legitimação do sexismo uma vez que, radicados na nova hegemonia
científica, capaz de tudo explicar, a ideia precede as práticas, ela comanda-as passando estas a serem simples aplicações particulares da ideia que a elas preside. Ora,
a ideia da ciência moderna, pretende ser tão omnipotente como o deus cristão o fora
durante os séculos em que presidiu ao conhecimento e à explicação exclusiva do
mundo.

6.1.3- Os vários processos de subalternidade necessários à hegemonia de uma
das partes sobre as outras partes
Para conseguir dispensar, como inválidas, um conjunto significativo de experiências e conhecimentos, a racionalidade dicotómica e universal implementou um
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constante plano de invisibilização, utilizando para isso alguns instrumentos cognitivos
e retóricos baseados na ideia, indiscutível do seu ponto de vista, da sua superioridade original. Segundo Santos, a razão moderna construiu a não-existência da/o

outra/o através de pelo menos cinco formas (Ibidem, 246-248). A primeira foi criando e policiando
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as fronteiras do saber, tomando para si o direito de designar

como ignorantes todas e todos as/os que não usavam a mesma noção de rigor científico que ela mesma. O controlo não tem sido exercido apenas sobre os resultados,
mas também sobre as premissas, processos e acessos. Essa ignorância é mais do
que a avaliação acerca dos resultados que os diferentes conhecimentos produzem,
mas também a possibilidade e a impossibilidade de aceder, de ter acesso à comunidade científica. A segunda forma é a redução de todas as temporalidades à concepção de tempo linear. Através desta operação, todas as experiências e conhecimentos
que não se podem referir e medir pela ordem do relógio cronológico, transformam-se
em experiências contra o tempo, fora do tempo, ou por outras palavras, atrasadas.
Reduzidos à incapacidade de dar resposta aos desafios do nosso tempo, remete para
a subalternidade muitos dos modos de percepcionar e entender o real. O terceiro
modo de silenciamento e de tornar invisível é a classificação social e racial. As diferenças nunca são encaradas como novas e maiores possibilidades e riqueza na diversidade, mas como constrangimentos à unidade e à unicidade. Classificar é reservar o
lugar para umas/uns, excluindo outras/os. A quarta forma de produção da nãoexistência é a negação da pluralidade de escalas, não só possíveis, como credíveis. O
universal e o global sobrepõem-se em carácter definitivo e dominam o local. Afinal,
há uma indiferenciação final, evocada neste jogo de submissão, na qual todas as
coisas particulares se subsomem e se homogeneízam no universal ou no global.
Nada faz sentido realmente sem referência ao todo, por isso, o particular e o local
são sempre partes incompletas da totalidade, sem valor intrínseco. A quinta e última
forma da produção da não-existência, é, segundo Santos, a lógica de uma cultura
produtivista, para a qual não tem qualquer valor qualquer outro modo de produção
que não seja o da acumulação capitalista. Economias sociais e solidárias que não
reflictam o primado ao lucro e economias e produção segundo as necessidades de
106

A este propósito leia-se, por exemplo, Sandra Harding e Isabelle Stengers.

248

2004

Não somos a sombra da tua sombra, a sombra da tua mão, nem a sombra do teu cão:
Ausências e emergências de novas relações íntimas entre mulheres e paz

uma comunidade e em harmonia com o meio ambiente são consideradas preguiçosas
e improdutivas.
Nos capítulos anteriores, procurei desenhar os argumentos que me permitem,
neste momento, propor uma sexta lógica de produção da não-existência seguindo de
muito perto a análise teórica muito pertinente de Santos. Efectivamente, através de
relações desiguais nas sociedades e da naturalização dessa desigualdade como
necessária, esta razão, excluiu, de forma sistemática, escravas/os, nativas/os, trabalhadoras/es, colonas/os, etc. Porém, a par desta exclusão, ocorreu outra mais ancestral, intemporal e mais planetária: avaliando, julgando, descrevendo e enunciando a
inferioridade das mulheres e das suas funções sociais e até da sua psico-fisiologia, o
patriarcado produziu uma meta-lógica sexista que permitiu excluir sistematicamente,
em espaços dominantes e em espaços subalternos, sobretudo aquelas, mas também
aqueles, em quem não podia confiar o seu projecto imperial: dominar sozinho, total
e absolutamente. O regime não é apenas ginofóbico, mas também homofóbico, ou
seja, tem medo e, por isso, quer eliminar todos os seus terroristas (Reardon, 1985),
aqueles que não conformam ou não se conformam com o ideal exemplar que impõe.
Como muito bem reconhecem as feministas, em particular as feministas póscoloniais, e os debates críticos sobre as ciências, estes modos de desqualificação e
de exclusão ocultaram, silenciaram e até fizeram desaparecer muitas experiências e
conhecimentos essenciais e importantes (Santos 2001, 2002a, 2002b; Harding 1998,
2000; Stengers, 1996, 1997; Shiva, 1995; Mies, 1995; Mohanty, 1997). Entre estes
estão todos os conhecimentos e tecnologias que as mulheres desenvolveram no que
diz respeito à produção, preservação e distribuição dos alimentos e água, absolutamente essenciais à sobrevivência; os conhecimentos e tecnologias sobre os modos
de cuidar e curar das crianças, pessoas idosas e doentes; todos os conhecimentos e
tecnologias que as mulheres foram acumulando na regulação dos conflitos no interior
das suas famílias e das suas comunidades e ainda todos os seus conhecimentos
sobre os modos de resistir à dominação. Tudo isto, e muitas outras coisas, incluindo
as narrativas sobre elas, foi sendo, sistemática e activamente silenciado e remetido,
não só para o estatuto de conhecimentos irrelevantes, mas também, não-existentes
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à luz do paradigma científico dominante e hegemónico, durante os últimos duzentos
anos.
Este enorme desperdício das experiências conduziu a um empobrecimento do
mundo e à redução drástica dos conhecimentos disponíveis, com os quais seria possível construir e imaginar novas soluções para os novos problemas. Precisa-se então
de tornar explícito o que já está lá, o que já existe de forma implícita, o que parece
não mudar nada mas muda tudo (Stengers, 1996: 52). A sociologia das ausências,
desenvolvida por Boaventura de Sousa Santos, procura ser uma ferramenta teórica
capaz de resgatar desse silêncio e dessa ausência esses conhecimentos, tecnologias,
experiências e práticas, ampliando o presente e com isso enriquecendo a visão do
mundo e das suas epistemologias. Nas suas próprias palavras, trata-se de tornar
objectos impossíveis em objectos possíveis e com base neles transformar as ausências em presenças (Santos, 2002 b: 246).

Com a sociologia das ausências inicia-se um processo de reconhecimento da
diversidade e do valor epistemológico das experiências e conhecimentos, mas também a sua qualificação enquanto tal, como modos próprios de conhecer e explicar o
real, com valor integral e intrínseco.

6.1.4- As mulheres que resistem a serem objectos meramente subalternos
Para a perplexidade e angústia dos cientistas modernos das duas culturas
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a natureza e as sociedades não são entidades estáveis, submissas e, muito menos,
manipuláveis e assimiláveis a um mero recurso ou matéria-prima do conhecimento
(Ibidem, 60). Muitas coisas escapam e permanecem fora dos processos de purifica-

ção (Stengers, 1997: 72), instaurados pelos procedimentos modernos. Para tal propósito proponho, com base nos pressupostos teóricos e metodológicos da sociologia

das ausências, desenhar algumas propostas analíticas.
Antes de mais, é bom começar a desocultar ou a proceder de modo a permitir
que se possa perceber o que é que escapou à relação dicotómica mulher-homem e
que pode configurar espaços de liberdade e de emancipação. Nem todas as expe107

A das ciências naturais e a das ciências sociais.
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riências das mulheres estão contidas, apesar dos esforços para as controlar completamente, nas relações de poder de domínio das mulheres pelos homens.
Algumas dessas experiências já foram descritas atrás e tratam a ambivalência
com que as mulheres foram encarando e superando os esforços de regulação dos
diferentes sistemas políticos e sociais sobre si e sobre as suas funções simbólicas nas
sociedades. Muitas outras experiências, invisíveis, dolorosas, silenciosas, foram percorridas pelas mulheres dos diversos espaços e tempos do mundo mas que lhes
facultaram habilidades e espaços de conhecimento. Importa pois, começar por
assumir que, fora das relações de poder sexista e patriarcal, as subjectividades puderam determinar-se, talvez, nunca completamente, mas as suas práticas e os seus
conhecimentos e tecnologias ainda que sejam fragmentados e incompletos, existem.
Para além de reprodutoras e co-autoras do sistema que as oprime e as oculta, elas,
enquanto objectos de opressão, foram também activas opositoras e resistentes,
criando e recriando modos próprios de transgressão. A vigilância epistemológica
sobre a obsessão pela pureza e homogeneidade das categorias para a qual chamei à
atenção anteriormente, possibilita ver e reconhecer como muitas mulheres, ainda
que mergulhadas na sua subalternidade, foram rompendo espaços de acção política
e social para construir atmosferas-comunidades mais pacíficas. Trata-se agora de ver
como podemos iniciar um outro modo de qualificação dessa subalternidade, não para
a transformar numa outra totalidade ou numa outra hegemonia, mas para a pensar
enquanto diversidade autónoma, capaz de ampliar o espectro de possibilidades em
relações recíprocas e responsáveis com outros conjuntos de práticas.
Em primeiro lugar, e como preconiza Santos, é preciso começar a pensar a
mulher como se não houvesse o homem (Santos, 2002 b: 246), ou seja, libertar as
mulheres da sua relação de subalternidade imposta pelo patriarcado, através de
todas as suas epifanias e sistemas de dominação. É preciso fazer coexistir lógicas,
contrárias ou complementares, idênticas e diferentes, sem que isso tenha de passar
pelo sancionamento ‘bondoso e condescendente’ da ciência, que se considera a si
mesma única e paradigmática. Isto implica suportar a ambiguidade e tolerar as incertezas de tal procedimento, que nos conduz a uma necessária e desejável ampliação
do presente e à recuperação da riqueza e da diversidade de objectos possíveis de
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conhecimento e das/os sujeitas/os possíveis, fazedoras/es de conhecimento. Reconhecer e compreender a/o outra/o não complica a vida da/o cientista, apenas obriga
a/o reconhecer a complexidade (Stengers, 1997: 69). Seres, práticas e conhecimentos, que se co-inventam e que têm interesse em se manterem coexistentes, permitem estabilizar a sua relação sem se fazerem reféns de um interesse que os transcende, ou seja trata-se de uma construção mútua de identidade e de uma relação
simbiótica e não parasitária (Ibidem, 65-66). Para tal, precisamos de pôr em relação
as variações do conhecimento, assumindo os riscos de uma construção em constelação, produzindo não normas abstractas com um qualquer dever de universalidade,
mas ecologias de práticas, de conhecimentos, de temporalidades, de reconhecimentos, de escalas e de produtividades (Santos, 2002 b: 251-253), também sexualmente
diferenciadas.
O objectivo da sociologia das ausências aponta para uma racionalidade que
reconheça a diversidade e a coexistência, sem hierarquias de valores, nem obrigações; ela é, portanto, includente e cosmopolita (Stengers, 1997: 73; Santos, 2002 b:
239) ao mesmo tempo que mantém lealdades de proximidade porque não é competitiva nem predadora. Esta razão é imaginativa, democrática e, promovendo a justiça
cognitiva, garante também a justiça sexual. Sem estas características, a desconstrução dos modos de subalternização, através das várias ecologias de conhecimentos,
não fazem sentido porque replicam o ocultamento feito ao género feminino, através
dos artifícios semi-conscientes de que estão impregnadas as relações de conhecimento (Harding, 1998).
A grande consequência epistemológica desta sociologia é a de que faz emergir
o valor intrínseco dos conhecimentos e as narrativas sobre eles que as mulheres
produzem. Não sendo apenas uma parte dependente do todo, mas existindo entre
pares, eles adquirem existência e densidade epistemológica; deixam de ser uma particularidade que deve ser lida e compreendida à luz de um todo que lhe é estranho,
deixam de constituir um estudo de caso para serem parte integrante de um presente
ampliado, rico e diverso, contrariando a marginalização, ou o carácter meramente
complementar a que se têm visto remetidas. As mulheres e os seus conhecimentos
na regulação pacífica dos conflitos são, então, uma das faces dessa complexidade

252

2004

Não somos a sombra da tua sombra, a sombra da tua mão, nem a sombra do teu cão:
Ausências e emergências de novas relações íntimas entre mulheres e paz

que a sociologia das ausências evoca; elas adquirem sentido, por si mesmas, no
horizonte existencial em que se integram. Ainda que esse sentido se possa mostrar
ambíguo e estranho para os estudos para a paz, a razão cosmopolita e não-sexista
invoca a necessária atenção e vigilância para que não se desperdice nenhuma das
suas experiências, como garante indispensável da justiça e da paz. Elas não são
ignorantes, elas apenas sabem outras coisas, de outra maneira; elas não são inferiores, elas foram feitas subalternas; elas não são emanações locais, elas estão, vivem
e experimentam as tensões de todas as escalas; elas não são resíduos do atraso,
elas são as manifestações da complexidade da contemporaneidade; elas não são a
sombra da sombra, elas foram mandadas calar-se e resistiram silenciosamente até
poderem falar. Elas não são o outro do homem, elas são as mulheres.
6.2- O futuro é escasso, tem que ser tocado com todo o cuidado: a
crítica da razão proléptica
A mesma razão que limitou o presente, ocultando e silenciando tantas experiências que estavam e permaneceram fora dela imaginou um futuro imenso, sem
limites, apoiada na concepção linear e exclusiva do tempo. Santos explica como esta

razão proléptica concebe o futuro: o futuro é uma
coisa infinita, projectada numa direcção irreversível, sempre igual, homogéneo e
vazio (Santos, 2002 b: 254).

Para que este tempo, simplista e apontado para uma direcção escatológica
abstracta, possa dar lugar à coexistência de diferentes conceitos de tempo, capazes
de o preencher e de o tornar raro, precioso e o lugar de múltiplas expectativas
sociais, procede-se à crítica da razão que o cria e o impõe como o único futuro possível. Esta crítica da razão proléptica apoia-se num argumento principal que é a diferença entre o não e o nada, ou seja, o não indica o reconhecimento de falha, déficit
ou ausência de alguma coisa, sem negar a possibilidade da sua existência num outro
estádio ou forma. Não, como diz Santos, é dizer sim a algo diferente (Ibidem, 255),
o que nos permite formular a ideia de possibilidade, ainda que semi-visível; permite
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considerar realidades que, embora parciais e incompletas, contêm em si as potencialidades necessárias para se desenvolverem e se tornarem em entidades existentes.
O modo proposto para lidar com estas epistemologias do ainda não é a socio-

logia das emergências, que tem, a meu, ver duas enormes virtualidades analíticas
para este trabalho. Por um lado, através desta sociologia, pode-se perceber, lidando
com as pistas deixadas e os pedaços incompletos das experiências, e promover mais
hipóteses de trabalho por soluções novas e mais adequadas. Por outro lado, este
processo imagina um futuro preenchido de possibilidades, amplia a esperança e, com
ela, as condições de realização e de sucesso.

6.2.1- As ideias incertas e difíceis depois da guerra e antes da paz
A tese do máximo de amplitude, que a paz feminista anuncia, pode correr o
risco do vazio, por efeito da hiper-realidade que cria. Além disso, essa abundância
pode conduzir-nos à impotência, ou seja, por não podermos ‘pacificar’ essa grandiosidade, justifica-se a inacção e o conformismo. Para podermos limitar o risco do vazio
e da impotência, precisa-se, então, de tornar visíveis os campos de realização das
utopias da paz, as/os suas/seus atrizes/actores e as suas singularidades e comunhões. Aumentando desta forma o campus das concretudes e possibilidades, ainda
que diversas e múltiplas às vezes obscuras ou, totalmente transparentes, aumentamse as ‘zonas de paz’, onde ela já existe e se torna exemplar e edificante, para permitir a proliferação de mais ‘zonas de paz’. A partir das potencialidades que existem e
das suas condições de possibilidade, à escala da subjectividade ou da mais megaintersubjectividade, é possível construir as realizações da paz, sem as esvaziar de
sentido utópico e, ao mesmo tempo, sem as projectar num futuro incerto e vago
pela sua vastidão.
Todas as formas imperfeitas e incompletas de regular pacificamente os conflitos (Munõz, 2001; Guzmán, 2001), ou apenas, os indícios deixados por práticas e
conhecimentos que não produzem, nem promovem, a violência, podem ser tomadas
como espaços produtores de expectativas positivas e podem mostrar caminhos ainda

não plenamente existentes, ainda não plenamente conhecidos, ainda não plenamente concebidos. Se a paz é a maximização da justiça sem provocar estragos desnecessários, precisamos de valorizar e ajudar à emergência de todas as alternativas possí-
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veis ao poder estabelecido da agressão e da violência, mesmo aquelas que são ainda
meras tendências.

6.2.2- Aumentar as doses de esperança em Timor Leste, aumentando as possibilidades para fazer a paz e continuar a ter saudades do futuro
A sociologia das ausências opera de forma a constituir e a validar, em si mesmas, as experiências ausentes e silenciadas das mulheres timores e a sociologia das

emergências apresenta-se como uma ferramenta teórica para aumentar as condições
de sustentabilidade e de durabilidade da paz, também em Timor Leste.
A sociologia das emergências é capaz de aumentar de uma maneira significativa a capacidade de mulheres e homens timores imaginarem, a partir da sua realidade imperfeita e de tudo o que nela já está contido, como pode ser utilizado tudo
isto, em favor do seu projecto de justiça, democracia, enfim, da paz. Efectivamente,
a sociologia das emergências ao encurtar o futuro, ao credibilizar outras temporalidades está, efectivamente, a criar as condições para que as epistemologias locais,
quaisquer que elas sejam, possam ser reconduzidas ao objectivo do apaziguamento
e da pacificação da terra e da sociedade. Depois de um conflito bélico, a continuidade da violência parece inevitável, e muitas vezes, o único caminho; poder contar com
todas as possibilidades que oferece o lugar e o tempo concretos é um referencial de
esperança que também não pode ser desperdiçado, porque é necessário tornar

menos parciais as condições do possível (Santos, 2002 b: 258).
A consciência antecipatória que é capaz de agarrar ainda no ar todas as pazes

imperfeitas é uma consciência resistente, inconformada e com saudades do futuro
108

. Procura no passado e no presente aquilo que pode tornar o futuro menos incerto

e concreto, para o tratar com cuidado, porque a oportunidade de redenção e de salvação está a ser conquistada. Porque esta sociologia estabelece as condições necessárias para a radicalização das expectativas e das possibilidades para a sua satisfação, estamos perante mais um modo de validação do repositório de conhecimentos e
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Tenho saudades do futuro é uma expressão muito conhecida de Xanana Gusmão que ele usava quando ainda
estava preso enunciando, assim, a sua determinação de conduzir o país até à independência. Pode-se pressentir
nesta formulação uma noção complexa de tempo em que o presente não é apenas a fugacidade, nem o futuro
uma coisa abstracta e incomensurável. Parece-me pois apropriado usar esta expressão neste contexto de análise.
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práticas que as mulheres têm vindo a construir. Em primeiro lugar, porque se reconhece que estas podem existir numa diversidade de formatos, mas também porque
podem ainda não existir, mas estarem cheias (grávidas) de potencialidades. Tal
como nos lembra repetidamente Sara Ruddick, não são as mães, mas sim o que as
faz sair à rua para protestar, procurar a verdade, manter na arena pública a exposição do seu sofrimento egoísta, que abre o caminho a políticas de resistência concretas e eficazes. São estas comunidades imaginativas de mulheres, que não renegam
nunca a sua história privada e tensa da maternidade, que obstinadamente, a partir
das informações incompletas e dos indícios deixados, procuram determinar as circunstâncias concretas do desaparecimento e morte dos seus entes queridos. É esta
colectividade excêntrica e bizarra que permite inventar novas resistências públicas
contra a violência e subverte
a mítica divisão entre mulheres e homens, cuidado privado e defesa pública. (Ruddick, 1995: 244),

que só atrapalha os esforços pela paz. A sociologia das emergências permite
antecipar, nestes actos que parecem ser só egoistas (a maternidade é sempre uma
espécie de paroquialidade), o que neles pode ser transformado noutros modos de
fazer a paz, ou seja, políticas de paz imbuídas do pensamento maternal.
6.3- A tradução como criação de inteligibilidades recíprocas e responsáveis
Quer a sociologia das ausências, quer a sociologia das emergências, produzem
um aumento e uma diversidade das práticas, conhecimentos, tecnologias e respectivas/os actrizes e actores que podem, sem uma hermenêutica crítica cuidadosa, levar
a uma pluralidade de novas e diferentes totalidades, encerradas sobre si mesmas.
Estaremos de novo perante a celebração das partes, transformadas em identidades
que ora se encontram ora se desencontram sem que daí resulte nenhuma interacção
verdadeiramente construtiva. Daqui parece apenas resultar, novos universos que se
podem representar a si mesmos como sujeitas/os únicas/os da sua história, inde-
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pendentes e solitárias/os. Para fazer face a estes problemas e simultaneamente
promover um sentido para a história e a utilidade social de todas as possibilidades,
Boaventura de Sousa Santos propõe a
teoria da tradução, que é um procedimento que permite criar inteligibilidade recíproca entre as experiências do mundo, tanto as disponíveis como as possíveis (Santos, 2002 b:
262).

Essas inteligibilidades são um movimento que Isabelle Stengers designa de

entre-captura, que é, na verdade, uma atitude de escuta, no seu sentido mais forte,
promovendo uma lógica de co-construção das identidades (Stengers, 1996: 68) e de
relações de solidariedade, em detrimento de relações parasitárias. Aproximando
conhecimentos e experiências num diálogo responsável poder-se-á, nas palavras de
Boaventura de Sousa Santos, estar a religar a verdade e o bom, num renovado círculo virtuoso.
O trabalho de tradução é então a capacidade de pôr em relação, encontrar
pontos de convergência, mas também os lugares das divergências. Eu diria que a

tradução proposta por Santos é uma ferramenta e, ao mesmo tempo, um conhecimento que faz predominar a lógica do matrimónio, de criação de alianças e redes,
em detrimento da lógica do património, que privilegia a propriedade e a exclusividade. Neste sentido, parece-me que estamos perante uma lógica subversiva e transgressora, porque esta reconhece a pluralidade das práticas e saberes sem os hierarquizar; transgressora porque tem como objectivo participar na imaginação dos sentidos da história protagonizados por actrizes e actores, em vez de privilegiar e ‘adorar’
um sujeito único e redentor; transgressora, porque não elimina as emoções e os
afectos das tarefas que ela implica. O trabalho de tradução é complexo e difícil, é
paciente e profundamente solidário. Necessita de relacionar saberes e experiências e
pensar, tanto nas estratégias de resistência à subalternidade, quanto nas estratégias
de construção de alternativas fora dessas relações de dominação. A hermenêutica

diatópica é a forma que este trabalho de tradução deve assumir.
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A hermenêutica diatópica é um conceito central na abordagem de Santos
(2002b, 262) que invoca a incompletude constitutiva de todas as configurações culturais

109

, tal como os seus modos de conhecimento. A hermenêutica diatópica pro-

cura preencher as ausências e os silêncios através de uma relação dialógica. Ao invés
de querer contar a verdade sobre si e sobre o real, as/os hermeneutas diatópicas/os
procuram a apropriação mútua de novos recursos, novos modos de conhecimento e
de experiência, capazes de se relacionarem de uma forma simbiótica e mutuamente
fecundante. O seu objectivo não é o de proporcionarem a descrição verdadeira e

definitiva de um qualquer problema, mas de pôr em relação diferentes perspectivas
capazes de gerar uma espécie de completude, a partir de complementaridades horizontais, que, para terem sentido, não têm de ser submetidas a uma totalidade ou
estarem cativas de uma visão única e fechada.
É a admissão de uma pluralidade de formas textuais e de expressões, capazes
de produzir novas relações entre o conhecimento cognitivo, a estética e a ética, que
traz para o debate, sobre este conhecimento situado, novas tensões e questionamentos. Esta metodologia pressupõe que o lugar da/o hermeneuta diatópica/o configure o que alguns cientistas sociais designam de ‘testemunha articulada’ (Nunes,
2001: 325). A ‘testemunha articulada’ é aquela/e cientista que não se imobiliza na
ambição da estrita objectividade positivista

110

, mas que se articula com os contextos

concretos e situados dos seus objectos de estudo. Com o objectivo de usufruir com
eles de toda a diversidade que contêm, procura com essa riqueza, produzir novos

conhecimentos, porventura rivais, mas válidos nos diversos regimes de verdade existentes. Se em ciência se trabalha com a necessidade da objectividade, isto é, produzir uma explicação o mais próxima possível do seu objecto, então, a presença de

estrangeiras/os ao conhecimento científico pode maximizar a objectividade das respostas a encontrar para as perguntas das/os cientistas. Segundo Sandra Harding, a
combinação da proximidade e do afastamento reforça as possibilidades de maximização da objectividade (Harding, 1998; 2000). Em primeiro lugar, porque esta não se
confunde com neutralidade e, em segundo, porque ouvir e falar com estes diferentes
109

Que Boaventura de Sousa Santos designa de universalismo negativo (Santos, 2002 b: 264).

110

A verdade universal ad e ab eterno, formulada nas leis das teorias gerais.

258

2004

Não somos a sombra da tua sombra, a sombra da tua mão, nem a sombra do teu cão:
Ausências e emergências de novas relações íntimas entre mulheres e paz

tipos de informantes aumenta o leque de perspectivas e a participação na construção
do conhecimento de diferentes racionalidades e mundividências.
A hermenêutica diatópica permite abranger e compreender uma variedade
singular de percepções e representações sobre a paz e a violência bem como pô-las
em relação, para optimizar as possibilidades de imaginar e concretizar processos de
regulação pacífica dos conflitos no sentido da maximização da justiça para todas/os.
Integra nessa relação, quer as/os protagonistas dominantes quer as/os protagonistas
subalternos; sabe que a construção da paz é sexualmente diferenciada e que uma
parte fundamental dos conhecimentos e métodos não poderá porvir senão das ‘actrizes’ frágeis e vulneráveis. As/os hermeneutas diatópicas/os procuram responsavelmente resgatar as múltiplas interpretações acerca da paz e da violência e, com a
humildade epistemológica que lhes é própria, procuram encontrar novas ampliações
da justiça sem ferir desnecessariamente, assim como novas articulações com outros
terrenos de resistências e lutas.
A hermenêutica diatópica é um trabalho contínuo, não produz verdades definitivas mas procura novos sentidos e novas relações que exigem paciência, empatia,
imaginação epistemológica, tolerância à ambiguidade e sentido de responsabilidade
política. Como vimos acima, os processos de ocultamento, colonização, silenciamento
e de produção da não-existência tornaram as relações entre povos, entre culturas,
entre pessoas, entre sociedades, entre os sexos verdadeiramente assimétricas. A
contínua desqualificação da/o outra/o e da/o outra/o da/o outra/o conduziu mesmo
ao desaparecimento de muitos conhecimentos, das suas tecnologias e narrativas. Os
silenciamentos e os desaparecimentos foram produtos de violências sistemáticas,
exercidas sobre as/os que os sistemas de dominação procuram ocultar ou mesmo
eliminar. Como Santos nos diz, muitas das coisas tornaram-se impronunciáveis (Santos, 2002 b: 269), impossíveis de trazer para o diálogo que implica o trabalho da tra-

dução. A decisão sobre o que deve e pode ser traduzido ou posto em relação, em
que termos se faz, em que língua se expressa essa negociação, em que terreno ela
ocorre são preocupações que devem estar sempre a montante de qualquer relação
responsável e, que, não pretende ser mais um exercício de neo-colonização.
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Para o propósito deste estudo, a hermenêutica diatópica coloca em evidência
que as ‘zonas de contacto’, entre as narrativas das mulheres acerca do processo de
paz em Timor Leste e os discursos dominantes locais e os pré-dominantes internacionais, são frágeis e provavelmente ainda, em muitos casos, extremamente dolorosas. Em Timor Leste, há perguntas preliminares cujas respostas, ou conjuntos de
respostas, determinarão os termos em que se construirão as ‘zonas de paz’. Estas
perguntas e as possíveis respostas ajudarão à inteligibilidade sobre o que está a
acontecer e o que poderá acontecer. São questões como as seguintes que estão em
causa: “o que é a guerra e o que é a paz em Timor Leste no século XXI?”; “Quem e
quando se fala da guerra e da paz?”; “Como se estão a interpretar os colonialismos
português, indonésio, australiano e da comunidade internacional?”; “Em que língua
111

se narra a guerra e a paz?”; “Como são percebidas as mulheres e as suas vozes

neste jogo de espelhos?”; “De onde provêm as soluções e quais são as articulações
que prevalecem entre as interpretações do que foi e é a violência em Timor Leste?”,
entre muitas outras possíveis. Estas são alguns dos problemas, aos quais esta dissertação não responde completamente, mas com os quais lida em permanência. Por
agora, tenho por objectivo facilitar e aumentar os encontros e as ‘zonas de contacto’,
que quero que sejam simultaneamente ‘zonas de paz’ entre os conhecimentos dominantes e os conhecimentos subalternos sobre a paz. Atrevo-me a acrescentar que a
selecção das ‘zonas de contacto’ entre estas culturas, entre discursos, agentes,
conhecimentos e práticas, tem de ser feita também sob o primado da lógica dos
afectos, ou seja, a lógica da não-violência, no sentido gandhiano, isto é, a radical
preservação da/o outra/o que ao se pacificar também me pacifica.
A proposta teórica feita por Boaventura de Sousa Santos e que procurei reinterpretar para enriquecer e aumentar o rigor deste trabalho, conduz-me a formular
algumas conclusões.
Em primeiro lugar, trata-se da clarificação das tarefas epistemológicas da tes-

temunha articulada. Como ficou visto, o papel dessa testemunha não é apenas pre-
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senciar e descrever

112

o mais próximo possível dos factos e fornecer a verdadeira e

única história. Ela é co-produtora de um conhecimento, numa lógica de alianças e
simbioses. Essa co-produção de conhecimento encontra o seu cimento e a sua densidade nas constelações de conhecimentos existentes, ainda que activamente silenciados, ou apenas evanescentes, recusando o inconformismo e o desperdício. Esta

testemunha articulada procede, de facto, a articulações em dois sentidos: entre
conhecimentos e entre produtoras/es de conhecimentos para conjugar numa relação
justa, responsável e harmoniosa o que de mais justo, democrático, inclusivo, paritário, inovador e emancipatório, as várias constelações podem oferecer. Esta tarefa é
anti-dicotómica, e por isso transgressora, e requer cuidar atenciosamente de todas
as tentações coloniais da nossa razão.
Em segundo lugar, clarifica as tarefas políticas da/o cientista social. Ao proceder, não só à qualificação dos conhecimentos e práticas, mas também dos contextos
espaciais e temporais, produz a emergência de múltiplos sujeitos, ou seja, a impossibilidade de definir um sentido único e exclusivo para a história, e, portanto, um único
sentido para a paz. Perante a impossibilidade de um sujeito colectivo universal, a
tarefa política é mobilizar todos os conhecimentos e as suas narrativas no sentido de
participar na construção da justiça cognitiva e democrática, que é a condição de possibilidade das pazes, ainda que imperfeitas e incompletas. A transformação e a esperança readquirem sentido social e político e tornam-se no campus de realização concreta, da utopia da paz. Em tudo isto participa a cientista social, ligando o que há de
melhor em tudo o que sei e conheço, com tudo o que há de melhor e sabem aquelas
mulheres de Timor Leste: para a paz aqui e lá.
Em terceiro lugar, e, por último, esta proposta permite complementar a crítica
da razão indolente, através da crítica da razão patriarcal. Uma e outra são arrogantes, dominadoras, exclusivas e preguiçosas; porém, e como defendi atrás, considero
que a razão patriarcal não só acumula todos os atributos da razão indolente, como a
antecede e a informa. É a sua ancestralidade e panculturalidade que procede a separatismos, segregacionismos, racismos e a uma xenofobia transformada em ginofobia,
112

Que implica sempre o primado do olhar, sobre todos os outros sentidos, tão presente à nossa forma de
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mais ontológicos e originários que qualquer esforço no mesmo sentido, cometido
pela razão indolente iluminista.
As enormes virtualidades das sociologias das ausências e das emergências são
as possibilidades de ruptura e superação das relações de subalternidade sexista, préexistentes e pré-dominantes à razão iluminista ocidental (refiro esta em particular,
por se ter tornado hegemónica no mundo contemporâneo). Proponho assim, que
perante mais esta epifania da razão patriarcal, que é a razão indolente, se contraponham constelações cognitivas democráticas para contrariar e fazer desaparecer o seu
autoritarismo; se promovam cidadanias cosmopolitas para fazer face aos colonialismos e à colonialidade do poder; se inventem modelos justos e solidários de vida em
comunidade, para impedir que a hierarquia se reforce e se legitime em cada relação
social e simbólica; se descredibilize culturalmente o androcentrismo, para dar espaço
à paridade e à inclusão e participação de todas as perspectivas de género. Por fim,
proponho que se proceda à valorização da pacificação das razões, subjectivas e
inter-subjectivas, porque a paz é tudo e com ela tudo corre bem.
As narrativas das mulheres sobre a paz em Timor Leste são parte constitutiva
do conhecimento existente e disponível. A crítica feminista apoiada e esclarecida pela
sociologia das ausências, a sociologia das emergências e da teoria da tradução alerta
para as relações de poder que lhe subjazem e problematizam a subalternidade das
mulheres, ou do género feminino, face ao género masculino, como um constrangimento fundamental a uma concepção de paz duradoura e sustentável. Dos diferentes sistemas de poder político e de dominação a que as mulheres têm estado sujeitas, o colonialismo é aquele parece ter maior relevância. As mulheres de Timor Leste
não pertencem mais a um país colonizado formalmente, mas as relações de poder
colonial não cessaram com o fim da dependência política. A crítica feminista lança luz
sobre estes problemas e paralelamente exerce uma crítica contundente sobre o mais
que provável sexismo da ciência e, por conseguinte, de alguns estudos para a paz,
por não preocuparem fortemente com estas questões.
Por último, e porque as mulheres de Timor Leste, a suas vozes e histórias
sobre a paz, são formas desqualificadas de conhecimento, precisei de elaborar uma
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crítica epistemológica que abrisse caminho, não apenas ao reconhecimento, mas
sobretudo ao valor intrínseco que estas narrativas têm para a paz. Esta crítica procurou apurar as condições em que o discurso dominante sobre a paz participa activamente na construção de ausências e silêncios e de uma “sul” imanente e objecto,
incapaz de trazer para a disciplina algo de novo e inovador.
O conceito de paz que desenvolvo e enuncio como sendo a maximização da

justiça sem provocar danos desnecessários promove uma inversão epistemológica: a
paz dá-se através da valorização das linguagens, comportamentos, atitudes, políticas, pensamentos pacíficos; não é guerra ou a sua ausência que definem a paz, mas
o contrário. Por outro lado, este conceito de paz implica a qualificação dos diferentes
sujeitos e das suas narrativas, que incluem vivências, experiências e epistemologias
de diferentes sistemas de entendimento sobre a paz, a purificação e a punição, a
agressão e a guerra. A paz tem de incluir o fim da violência epistémica exercida pelo
sexismo e pelos colonialismos sobre as mulheres e todas as subalternidades que elas
incorporam ou representam. Por fim, é preciso não esquecer que os processos de
construção das narrativas-tradições, em que se ancoram estas concepções de paz,
estão sempre em formação e ebulição e incluem momentos espaços-tempos de
resistências passivas e silenciosas que são muitas vezes espaços-tempos de paz e,
por outro lado, incluem espaços-tempos de resistências activas e gritos alternativos e
contra-hegemónicos. Irredutível a um universalismo e ao essencialismo, contrariando
a fragmentação e o solipsismo celebratório, recusando o relativismo filosófico, porque estudo a paz como um valor, o percurso analítico que acabo de percorrer permite a escuta epistemológica activa e atenciosa das vozes das mulheres de Timor Leste, fartas da guerra!
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CONCLUSÃO
1- Voltando o olhar atrás sobre o caminho andado

113

Ao longo desta dissertação procurei discutir a paz, enquanto categoria teórica,
instância existencial e ferramenta de mudança e emancipação social. Procurei desenvolver um conceito complexo e multidimensional que inclui paradigmas interpretativos sobre paz e segurança humanas, e, problematizar, de uma forma nova, as interdependências entre patriarcado, modelos de desenvolvimento, democracia, distribuição da riqueza e ambiente. A paz, assim, só pode ser compreendida e construída na
conjugação entre os princípios da paridade, de uma intensa democracia sexual e participativa, solidariedade humana, da auto-determinação individual e colectiva e da
segurança mútua, incluindo as outras criaturas da Terra.
Para além disto, propus-me analisar e trazer para o debate um conceito de
não-violência, cuja radicalidade introduz na discussão uma série de problemas em
relação ao que tem sido dito e pensado sobre esta mesma questão. A não-violência,
entendida como a acção intencional de não provocar, desnecessariamente, ferimento, dano ou prejuízo, material, espiritual ou psicológico, na/o outra/o, não aceita
qualquer tipo de agressão sob qualquer pretexto. Este princípio pretende ser uma
resposta às causas profundas da violência, dominação e exploração de umas pessoas
por outras pessoas ou da natureza pelas pessoas. A controvérsia que é lançada por
esta forma de entendimento da não-violência ultrapassa, em muito, as relações
sociais humanas, inscrevendo também, no conceito de “paz”, as relações com a
transcendência e reserva um lugar importante à espiritualidade na racionalidade com
que opera.
Necessitei ainda de trabalhar com os contributos feministas e pós-coloniais
para estabelecer as relações necessárias entre paz, mulheres e colonialismo, uma
vez que procurei, com este estudo, entrar num diálogo com mulheres de Timor Les113

Evocando o poema de António Machado.
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te, a propósito da transição pós-colonial e pós-bélica que ali ocorre. Tornou-se evidente, ao longo deste trabalho, que existe uma relação íntima entre o regime
patriarcal, que funda e alimenta a desigualdade entre o género feminino e género
masculino, e a guerra. Aprofundando as articulações entre militarismo e sexismo,
procurei desenhar um quadro analítico suficiente que permitisse compreender como
as sociedades estão habitadas por uma violência física, estrutural e cultural, que
permite perpetuar instituições que, longe de resolverem os conflitos, apenas sancionam os interesses de uns em detrimento dos de outros. As mulheres, mais precisamente, o género feminino foi criação e é instrumento desta cultura militarista e de
agressão, tornando-se no outro por excelência, e, por isso, passível de ser objectivado e, no limite, eliminado.
Na medida em que a minha proposta epistemológica consistia em lançar
algumas bases analíticas e metodológicas que me permitissem articular virtuosamente estes conhecimentos com outros, e, assim, verificar as hipóteses de trabalho que
enunciei no início, procurei, numa variedade de fontes, os ‘pedaços’ das narrativas
das mulheres timores, acerca de si, da paz e de Timor Leste. Com esses ‘pedaços’
construí e reconstruí aquilo a que chamei o discurso oficial das mulheres e sobre as
mulheres de hoje em Timor Leste. Em simultâneo, iniciei uma conversa com dezassete mulheres timorenses, sob a forma de entrevistas e construção cooperativa de
histórias de vida, que me levou até aos discursos não oficiais, mais auto-reflexivos,
sobre os mesmos temas e problemas.
A sistemática acção de silenciamento de uns conhecimentos em favor de
outros e a produção da ausência de certas práticas provoca, sem dúvida, um empobrecimento do entendimento e do acervo cultural que possuímos sobre a regulação e
a resolução pacífica dos conflitos. Uma das ausências mais activamente construídas
foi a ausências das mulheres, e das suas perspectivas, na condução política e cultural
das comunidades humanas. A partir da sociologia das ausências, da sociologia das

emergências e da teoria da tradução procurei definir as condições teóricas para que
se processe à visibilização se proceda ao resgate e valorização do género feminino e
dos seus contributos, a partir da sua experiência de resistência e oposição à razão

indolente e arrogante patriarcal ainda dominante.
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2- Uma hermenêutica crítica acerca das minhas hipóteses de trabalho
Interessa pois, no final deste percurso, ver como se comportam as hipóteses
de trabalho que discuti ao longo desta dissertação.
a)

A primeira hipótese colocava em evidência a possibilidade das narrati-

vas-discursos das mulheres de Timor Leste, sobre si e sobre a paz, serem conhecimentos subalternos e incluírem visões, linguagens e modos de entendimento do universo conceptual e existencial da paz que são negligenciados pelo discurso científico
dominante e, por isso, descartáveis.
Efectivamente, a consideração desta hipótese conduziu-me a três ordens de
questões, que produzem, ao mesmo tempo, três ângulos de verificação e que me
permitem afirmar que ela se confirma apenas parcialmente.
A abrangência conceptual dos paradigmas interpretativos contemporâneos
sobre a paz permite pensar as suas dimensões mais subjectivas assim como, os seus
aspectos mais sócio-políticos. O trabalho teórico que apresento permite afirmar que a
paz é entendida como um campus complexo no qual inter-agem diferentes tipos de
protagonistas, sejam elas/es individuais ou sociais, sejam imanentes ou transcendentes, institucionais ou informais. Por outro lado, verifiquei que a paz, enquanto categoria analítica, apresenta uma complexidade que permite pensá-la e operacionalizála em diversos contextos, ou seja, a paz não é uma categoria monolítica e opaca mas
multi-significativa e multi-significante. Deste ponto de vista, e, em princípio, nenhum
conhecimento ou visão da paz lhe deverá ser estranha e poderá ser negligenciada.
Pelo contrário, faz parte da sua riqueza conceptual, essa sua capacidade de adquirir
sentidos diversos e considerar contextos, agendas, instrumentos e protagonistas
diferentes.
O conjunto dos conhecimentos expressos na abordagem da Organização das
Nações Unidas sobre a paz e a segurança, leva-nos a considerar que não é estranho
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à ONU, a extraordinária multiplicidade de problemas que têm que estar incluídos em
qualquer análise sobre esta matéria (Report of the Secretary-General, 1992; 1995). A
crescente interdependência presente nas relações inter-estatais e inter-institucionais
e entre o desenvolvimento e os conflitos bélicos, levam esta organização a produzirem conhecimento relevante e que se ocupa de uma fatia substantiva das preocupações humanas contemporâneas. Esta mesma instituição tem feito um longo caminho
no sentido de tornar visível, na sua discursividade epistemológica e de práticas, o
lugar, as preocupações e visões das mulheres no que diz respeito à paz e à guerra
(ONU, A/52/231 ONU; S/RES/1325 [2000]; Rehn e Sirleaf, 2002).
Do mesmo modo, o triângulo multidimensional da paz de J. Galtung e todo o
seu trabalho teórico sobre a necessidade de fazer ascender, numa lógica de baixo
para cima, ao conhecimento científico sobre a paz os matrimónios conceptuais construídos pelas/os múltiplas/os actrizes e actores que nas situações concretas (Galtung,
1996; Galtung, 2000), concorrem para uma ideia de paz que não pode desperdiçar
qualquer tipo de contributo. Por outro lado, o conceito de paz imperfeita e a inversão
epistemológica que são propostas por Guzmán e Muñoz (Muñoz, 2001; Guzmán,
2001) ajuda a completar este arco epistemológico resgatando para ele, não apenas
as dimensões diversas e múltiplas da paz, mas revalorizando também todos os
conhecimentos e práticas imperfeitas e incompletas que já existem no quotidiano das
pessoas e comunidades sejam estas de menor ou maior dimensão e complexidade.
Os termos destes discursos são, de facto, inclusivos e abrangentes e procuram uma
visão de paz complexa e densa. Deste ponto de vista, em tese, os conhecimentos
das mulheres, os conhecimentos das mulheres de Timor Leste sobre a paz, fazem
sentido e os seus conteúdos podem ser resgatados através dos aparelhos conceptuais que resultam destas narrativas científicas.
Por último, a epistemologia de Gandhi e o seu conceito central de nãoviolência ultrapassam aquelas relações que designamos de sociais ou intersubjectivas incluindo as relações com entidades transcendentes. A abordagem gandhiana é holística e emerge no seio de um senso comum que aceita a primordialidade da violência sobre a capacidade de pensar e agir sem ferir-explorar-dominar, tornando-se por isso numa proposta de paz contra-cultural (Gandhi, 1914; Gandhi,
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1999). Religando entidades de naturezas diferentes, postas em diálogo, esta ancoragem coloca em evidência os limites da racionalidade de tipo iluminista quando se
observam fenómenos de construção de paz e não-violência que não podem ser explicados apenas à luz de um pensamento positivista.
Também aqui encontramos terreno analítico que nos permite verificar que os
aspectos mais espirituais da paz e, que são evidenciados em várias passagens das
narrativas-discursos das mulheres de Timor Leste, são, também eles, parte constitutiva das epistemologias da paz.
No entanto, e apesar de, em geral, os conteúdos dos discursos das mulheres
timores poderem ser reconhecidos e estar contidos nos paradigmas epistémicos
dominantes, reconheço lugares de subalternidade. Estes lugares da subalternidade
correspondem sobretudo às formas como estes conhecimentos são produzidos, ao
reconhecimento pela comunidade científica e política destes e dos documentos que
os suportam e à negligência a que são votados. São três os lugares de subalternida-

de que distingo, a saber:
1- Os discursos destas mulheres timores são subalternos porque se produ-

zem de uma forma não ortodoxa, articulando várias perspectivas, linguagens e
formas de comunicação e saberes que não usam ou não privilegiam, necessariamente, nem as fontes escritas nem as académicas.

Os termos em que estas mulheres colocam os problemas tendem a reflectir
processos difíceis de ser captados apenas por categorias analíticas e conceitos. O
confronto da oralidade e da escrita, de uma racionalidade analítica com uma racionalidade afectiva, problemática e eclética, torna difícil uma relação não hierárquica
entre estes conhecimentos. Estas mulheres utilizam outros paradigmas de compreensão do mundo assim como outros meios para o comunicarem. Nas suas narrativas-discursos sobressaem as repetições quando, não mesmo, as contradições.
Simultaneamente reflectem profundamente sobre a história, a política e a economia,
o tempo e a vida. As que fazem política misturam dados estatísticos com tradição
oral e histórias exemplares ouvidas das mães ou das vizinhas para ponderar as suas
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decisões. Este carácter ambíguo destes discursos-narrativas não permite reduzir os
seus conteúdos a conceitos porque a eles resistem os aspectos emocionais, afectivos, transcendestes e espirituais que habitam intrinsecamente as suas palavras e
apreciações.
2- Estas mulheres e os seus discursos-narrativas são subalternas porque o

que elas sabem não tem sido pré-determinante ou parte entre pares, nas diversas
iniciativas formais, nacionais e internacionais, de reconstrução, reconciliação e
pacificação.

Em segundo lugar, eles são subalternos, porque eles são da autoria de mulheres, imersas no seu estatuto de género feminino, o qual acumula múltiplas formas de
colonização e dominação. Elas não são, efectivamente, as autoras do discurso hegemónico e dominante sobre a paz e sobre Timor Leste neste momento de transição
para a total independência política e saído de uma guerra de ocupação de mais de
duas décadas.
A chegada à paz através de acordos políticos, a reconstrução pós-bélica e a
manutenção da paz estão informadas pelos conhecimentos dominantes sobre a regulação de conflitos, a transição pós-bélica e a construção da nação, os quais não
encontram lugar às visões das mulheres locais, pobres e sem poder de decisão. As
suas visões do passado, do presente e do futuro não têm efeitos consistentes sequer
na apropriação local do paradigma dominante. Os conteúdos, tais qual os formulam,
são percebidos e tomados como variantes locais de um universal conhecido. A título
de exemplo, a igualdade entre mulheres e homens, para os responsáveis políticos
nacionais e internacionais, é a implementação de procedimentos de discriminação
positiva nas listas para as eleições e no recrutamento para a administração pública.
O que se pensa saber de relevante sobre o caminho para a igualdade e a paridade
entre os sexos é, assim, aplicado sem que conteúdo e forma sejam devidamente
identificados e operacionalizados através dum diálogo responsável, nomeadamente
com as mulheres, e tendo em consideração as idiossincrasias culturais locais.
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3- Estas ‘vozes’ são subalternas porque delas se retira, se recorta o que

pode perfazer e legitimar uma prática cosmética de “desenvolvimento” e ”democracia”, tornando este ‘outro’ visível, que são as mulheres timores e o lugar e o
tempo em que vivem, apenas na exacta medida em que se aproxima de uma
determinada racionalidade interpretativa do mundo, da guerra e da paz.

Estes lugares de inferioridade apoiam e alimentam estratégias e práticas de
subalternização porque os conhecimentos utilizados são aqueles ‘gerais’, em que os
conteúdos particulares têm lugar uma vez que a eles estão referidos. Ouvir activamente as narrativas destas e de outras mulheres timores obrigaria a recursos de tradução, de equivalência, de diálogo e de negociação para encontrar os pontos de
convergência e de divergência com conhecimentos dominantes e assim tornar concretos e diferenciados os princípios gerais.
Os exercícios de reflexividade das mulheres de Timor Leste estão a ser desvalorizados na medida em que a sua forma, os seus termos, as suas prioridades e
abordagens não são incorporados explicitamente nas percepções dos conhecimentos
utilizados para reconstruir a nação e fazer a paz. A ausência por negligenciamento do
diálogo, total ou parcialmente, é, com toda a certeza, um dos lugares dessa subalternidade que enunciei como provável, no início deste estudo.
Assim, esta primeira hipótese de trabalho verifica-se apenas em parte. O discurso dominante científico é complexo e abrangente mas, ao mesmo tempo, tem
uma enorme dificuldade em aplicar a sua generosidade conceptual, reconhecendo
outros métodos e outros termos em que se podem enunciar problemas e tentar
conhecê-los, e, por último, assumir a necessidade de enriquecer a diversidade epistemológica de forma não hierárquica e não-violenta.
b) A segunda hipótese de trabalho que procurei testar com este estudo dizia
respeito à complexidade e polifonia presente nas narrativas-discursos das mulheres
timores. Ambivalentes e muitas vezes contraditórias, estas ‘vozes’ emergem de uma
situação social, cultural e política em que se sobrepõem diversos sistemas de dominação e colonização. Elas são relações de sujeição e de libertação podendo, ao
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mesmo tempo, reproduzir estereótipos ou romper com eles, reproduzindo efeitos de
dominação ou fazendo surgir contra-hegemonias.
Esta complexidade e ambivalência foram repetidamente postas em evidência
ao longo do resgate das narrativas com que trabalhei, das suas formas e dos conteúdos que as estruturam. Penso ter reunido os argumentos teóricos e empíricos
suficientes para poder considerar a hipótese confirmada uma vez que, em primeiro
lugar, não encontrei uma cultura à qual corresponde um discurso; em segundo lugar,
não encontrei, tão pouco, uma dicotomia discursiva, ou seja, duas culturas e dois
discursos que se contrapõem. Encontrei sim, uma permanente hibridação entre
várias culturas que já estão em relação e em pleno processo de contacto. O que
estas mulheres dizem de si e da paz, tal como a novíssima nação timorense, encontra-se no cruzamento entre o seu passado e o seu futuro, a sua vontade de fazer a
paz e a sua incapacidade de ultrapassar a guerra. Elas estão sujeitas às pressões do
local e também às das relações globais que estão ali presentes. As mulheres, estas
mulheres, não escapam a estas tensões e exprimem-no, por vezes, angustiadamente. Estas são as características da polifonia presente nestes conhecimentos e suas
narrativas: não é apenas diversificada, é tensa, híbrida, acontece depois de uma
guerra mas antes de chegar à paz.
1- O hibridismo discursivo e das práticas: não se pode afirmar ainda que os

confrontos dos processos de hibridação conduzem a mais liberdade e respeito
pelas mulheres mas esta complexidade é expressa a várias vozes, concorda, contradiz-se, também se completa e diverge, revelando muitas tensões entre paz e
violência, emancipação e opressão, cosmopolitismo e nativismo.

Os conhecimentos e a reflexividade destas mulheres revelam-se profusos,
atravessados por uma complexidade desafiante que lhe advém da dupla condição de
serem mulheres e de o serem num local profundamente periférico e impertinente à
luz da visão hegemónica do mundo. No entanto, este local longínquo e fechado
durante décadas, de repente, tornou-se central e essa centralidade trouxe o contac-
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to, quase imediato, com um sem número de outras realidades e outras culturas. Este
contacto provocou um curto-circuito nos modos como estas comunidades humanas e
as suas culturas têm para se ligarem e trocarem. No caso de Timor Leste esse processo foi súbito e brutal para quase todas as pessoas. Muito embora algumas mulheres tivessem tido a ocasião, durante a diáspora e o exílio, de conhecerem e contactarem com outras mulheres da região e do mundo, portadoras de paradigmas bastante
afastados da sua realidade local, a maioria nunca tinha tido acesso a essas diferenças. Hoje a intensidade com que os contactos se processam entre as mulheres timores e as mulheres dos muitos países que ali servem a ONU, as diferentes ONGs ou as
representações diplomáticas, tornou o ritmo da hibridação mais agudo e mais problemático.
Este confronto e o hibridismo evidentes na apropriação local de enunciados e
práticas cosmopolitas dominantes, juntam escolhas pela emancipação social e a
manutenção de um respeito pelas tradições endógenas.
2- Depois da guerra e antes da paz as mulheres sabem muitas coisas sobre

si, a sua condição de vítimas e de actrizes sociais, na paz e na guerra, mas não
estão de acordo sobre todos os assuntos e não vêem os problemas de igual
maneira.

Esta polifonia, ora exalta o papel das mulheres na prossecução de objectivos
nacionais comuns, ora revela as suas faces de vítimas de todo o tipo de violência e
opressão patriarcal, colonial e militar.
Estas mulheres estão em pleno processo de reconciliação consigo próprias e
com o seu passado e também em processo de reconciliação com quem as oprimiu,
as torturou ou as obrigou a algo que as envergonha. Por outro lado, elas nem sempre conseguem pensar o presente ou o futuro sem raiva e sem desejo de vingança.
Sabem que não chegarão à paz sem apaziguar as suas vidas e as suas subjectividades e sabem que apesar da guerra ter acabado, o caminho ate à paz está cheio de
perigos e armadilhas contra a sua própria segurança. Elas convivem com a incerteza
dos tempos que correm com expectativa, determinação e, por vezes, desalento ao
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perceberem como a violência da guerra se pode transformar num continuum em
tempos de paz se à paz só se atribuir um valor militar.
Ainda que não rompam frontalmente com o modelo de segurança que inclui o
uso da força militar, estas mulheres alertam para a necessidade de mobilizar a sua
cultura e o que ela tem de mais apaziguador e transformador de conflitos, para a
imaginação da segurança e da paz no futuro. Elas sabem e compreendem que a
guerra contra o ocupante indonésio já terminou, que o colonialismo português já faz
parte do passado mas também percebem e conhecem o quanto será difícil chegar a
uma paz duradoura e estável. Elas sabem que essa paz está por alcançar e, com ela,
as condições de bem-estar, acesso ao conforto, educação, saúde e a um rendimento
justo. Elas sabem que estão em pleno processo de reconstrução nacional, das infraestruturas ao poder político democrático e às relações sociais equilibradas e mais
justas mas apontam vários caminhos, nem sempre convergentes, para lá chegar.
3- A tensão entre a tradição e a emancipação revela não apenas os campus

de resistência das mulheres, ou seja, o que fica fora do controlo das dicotomias,
como consegue também fazer emergir algumas das práticas, porventura tidas
como ultrapassadas, mas que são potencialmente disruptivas com o modelo
sexista e militarista actual.

Estas ‘vozes’ são perturbadoras porque trazem consigo, simultaneamente as
mensagens de um feminismo cosmopolita, atento aos problemas que parecem ser
comuns a todas as mulheres do mundo, do mesmo modo que anunciam uma visão
tão local que parece não considerar a possibilidade de poder ser conhecida e com ela
estabelecer sinergias, sem pertencer nativamente àquele lugar, história e cultura.
As mulheres queixam-se da prepotência dos homens das suas famílias mas
não querem prescindir da sua presença na sua vida. Exigem mais visibilidade para as
suas iniciativas ainda que pensem poder fazer as mesmas coisas no silêncio e na
sombra. Pensam que apesar de tudo e ainda assim, os resultados terão o mesmo
valor pessoal e social. Elas sujeitam os seus destinos à causa nacional mas ao mes-
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mo tempo arriscam imaginar uma outra nação na qual possam sair à rua sem medo
de ser molestadas e que reconheça o seu papel de fazedoras de paz.
Prolongando as experiências sexistas trazidas pelas experiências coloniais, as
mulheres discordam quanto ao modo de resistir às novas exigências dos seus companheiros e quanto à construção de alternativas com sentido, dentro do seu próprio
quadro cultural e político. Os mecanismos de colonialidade do poder sexista e do
poder colonial permanecem como não-ditos nos discursos das mulheres uma vez
que, o tempo presente, apesar da independência política, é um tempo de continuidade com a experiência de ser considerada inferior e reservada ao espaço doméstico. Por exemplo, a lei consuetudinária do ‘barlaque’, entendido como uma compra da
noiva, ganhou uma nova centralidade e legitima, todos os dias, a lei do mais forte.
Elas contestam, elas lembram que o ‘barlaque’, não pode ser visto como tal e que há
que recuperar o seu significado mais original que protegia as mulheres e lhes assegurava o suficiente para recomeçar a vida caso precisassem.
As rupturas ainda mal aconteceram ou são apenas continuidades que precisam de tempo para encontrar o seu caminho, a sua própria racionalidade e a sua
crítica para fazer transmutar a tradição opressora, que as mulheres dizem viver nas
suas famílias, nas suas comunidades, no seu país, numa emancipação com voz e
personalidade próprias.
c) A terceira hipótese de trabalho consistia em pretender afirmar que o processo de transição pós-bélica em Timor Leste, para ser sustentável e duradouro,
necessita de ‘ouvir’ o que as suas mulheres têm a dizer sobre si mesmas, a guerra e
a paz.
A assunção de que as mulheres são parte da comunidade e nunca estão fora
da história, apesar dos múltiplos mecanismos de invisibilidade e silenciamento a que
estão sujeitas, permite abrir caminhos para pensar a paz com mais e melhores recursos imaginativos assim como mobilizar mais pessoas, mais relações sociais e mais
ideias para construir uma sociedade pacífica e justa.
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Entendo que o meu estudo confirma esta hipótese por duas razões fundamentalmente. Em primeiro lugar porque as mulheres timores apresentam uma indiscutível capacidade de reflectir sobre a situação e a história de Timor Leste e, com ela,
formulam ideias e projectos adequados à particularidade do processo de transição
que estão a viver. Em segundo lugar, porque apesar de todos os constrangimentos
que enfrentam, estas mulheres timores mostram determinação em contribuírem para
a construção de um Timor Leste que se possa orgulhar de inaugurar um novo tempo
de paz e justiça que não exclui as suas mulheres e raparigas.
Ao longo dos discursos destas mulheres timores fui encontrando uma reflexividade propositiva que conduz à formulação de estratégias de acção numa perspectiva de paz. Elas utilizam uma diversidade de categorias e, procuram conjugá-las de
forma a darem às suas propostas sentido social e político.
1- Elas acreditam que o seu papel enquanto mães, aparentemente estrita-

mente doméstico e privado, tem um impacto público e para o interesse comum
importante porque cria as condições para que se pré-determinem, nas subjectividades, a exemplaridade de uma regulação de conflitos não-violenta e uma normatividade cidadã traduzida em direitos públicos e legalmente reconhecidos.

Para elas, o seu papel dentro da família, enquanto mães, tias, irmãs ou esposas, com a responsabilidade de organizar a vida quotidiana mas também o seu papel
eminentemente educativo, liga-se com o seu papel social nas vizinhanças e nas
comunidades. Elas não precisam com rigor como fazem ou farão para que esta ligação resulte numa maximização dos bons resultados obtidos no espaço doméstico e
vice-versa. Porém, intuem fortemente que, a cultura doméstica, pode infra-estruturar
uma cultura social mais justa. Por isso, insistem no seu papel de mães enquanto
reduto de pacificação da sociedade timorense, dando exemplo de paciência, de afecto, de empatia e solidariedade em vez de agressão, intolerância e abandono.
Elas preconizam a conciliação entre regulações de carácter estatal e regulações apoiadas na experiência e nas estruturas privadas.
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2- Por outro lado, estas mulheres timorenses fazem propostas no sentido

de conciliar a pacificação do país com o acesso ao bem-estar e percebem que este
está, muito provavelmente, relacionado com as condições da redistribuição da
riqueza e com dimensões não materiais de conforto e felicidade.

Elas não se sentem peritas nem propõem políticas macro-económicas mas
enunciam que o acesso ao trabalho remunerado, à educação, à saúde, à festa, ao
divertimento, ao desporto, entre outras coisas, é condição que favorece fortemente o
desenvolvimento de personalidades não agressivas e relações sócio-políticas baseadas no respeito e na solidariedade.
Estas mulheres sabem que Timor Leste continua a enfrentar muitas contradições também do ponto de vista da segurança física e militar e temem que possa continuar a acontecer muita violência gratuita e fomentada politicamente, tanto dentro
como fora do país.
3- Elas não concebem um plano de segurança pública, civil e militar; elas

procuram perceber e propor modos de regulação dos conflitos expressos e latentes que envolvam o máximo possível de pessoas, de modo a estabelecer múltiplos
canais de diálogo e participação na vida pública do país.

Elas defendem mais participação política, não especialmente nos partidos políticos ou nas instituições formais do governo mas, também, nas comunidades, aldeias
e vilas, e ainda nos espaços que a sua cultura reconhece como legítimos e apropriados à participação de todas e todos. Elas reivindicam a sua participação enquanto
mulheres nesses espaços, tanto quanto nas instituições governamentais. Elas questionam-se sobre a sua preparação e a sua capacidade de se fazerem ouvir mas apesar dos pontos obscuros que reconhecem na sua experiência, pretendem que Timor
Leste seja conhecido como um lugar pacífico e onde todas as pessoas, independentemente do seu sexo, possam falar e demonstrar a sua opinião. A paz não é dada ela
é um projecto político e existencial da nova nação.
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Tendo consciência de que têm muitos obstáculos pela frente, porque são
mulheres, pobres, analfabetas e não têm muita experiência nestas coisas de participar na vida pública, elas não desistem de considerar que, o futuro de Timor Leste,
não pode passar sem elas.
4- Organizadas em associações locais ou nacionais, com ligações interna-

cionais ou não, organizadas através das suas igrejas ou simplesmente tomando
iniciativas ao nível da sua comunidade, as mulheres, como no passado, querem e
estão determinadas a levar, até à esfera pública, os seus problemas e aspirações.

Elas querem que se conheça a sua contribuição para a independência política
do país e da nação, elas querem mostrar aquilo que aprenderam a fazer e que pode
ser útil para a paz, como por exemplo, continuar a ser mães e esposas, estudar, ter
um trabalho ou uma actividade pública. Elas duvidam como poderão negociar tudo
isto com os seus pais, irmãos e maridos; elas sabem que esta determinação em fugir
da sombra vai suscitar resistências e dúvidas entre elas e entre os homens. No
entanto, essa consciência antecipatória dos problemas parece que não destrói o
estímulo que sentem em serem úteis e em sentirem-se parte integrante do processo
que se iniciou há pouco e que todas e todos esperam que leve até uma paz duradoura.
A literatura sobre a paz reitera repetidamente que os projectos de paz, não
são, na sua maioria, formalmente participados por mulheres. Ou seja, os acordos de
paz são, sobretudo, produtos androcêntricos mas que há fortes razões para afirmar
que devem ser amplamente participados pelas mulheres para se obter uma paz
enraizada, profunda e sustentada numa justiça social e numa democracia cognitiva
que leva à participação e à deslegitimação da violência.
Penso ter ficado claro que, as palavras destas mulheres timores ainda que,
algumas vezes tacteando, confirmam o que já se sabe sobre esta matéria, ou seja,
as mulheres nunca se colocam fora dos percursos históricos dos seus contextos e
querem religá-los com as suas existências individuais, familiares e comunitárias. É
essa determinação que já é uma contra-hegemonia e que pode ser condição de
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alternativa. Sendo as dificuldades muitas não são as suficientes para que não lhes
oponham, desde já, resistência e desenhar e percorrer corredores de libertação.
Por fim, esta polifonia enriquece e estabelece fundamentos mais sustentáveis
do projecto de pacificação de Timor Leste, porque inclui mais recursos de conhecimento e de acção existentes ou potenciais para a reabilitação material, imaterial,
formal e simbólica do país e das comunidades que o compõem. Parece-me que a

escuta activa destas narrativas pode também ajudar a perceber melhor os desafios
que se colocam, não só a Timor Leste, mas também a outros espaços-tempos que
buscam a construção da paz e da segurança humanas, numa relação de harmonia e
máxima justiça para todas as criaturas.
Feito o caminho de uma hermenêutica crítica quanto à validade das hipóteses
de trabalho que enunciei no início, parece-me que se torna útil e pertinente avançar
no sentido de fazer derivar algumas recomendações possíveis que possam ser interessantes para prosseguir os estudos e as políticas para a paz. Estou persuadida que
a inclusão destas perspectivas subalternas pode trazer aos estudos para a paz problemas novos. Do mesmo modo, esta estratégia de incluir e valorizar as ‘vozes’
subalternas, pode fazer emergir outras maneiras de pensar teoricamente os ‘remédios’ que podemos imaginar para os ‘males’ do mundo, sem menosprezar, nem desperdiçar, nenhuma possibilidade, ainda que imperfeita, de atingir a não-violência e
procurar a total preservação de todas/os, fundamentais à paz subjectiva, intersubjectiva e societal.
3- O lugar para recomendações possíveis
Ao concluir este trabalho parece-me interessante sistematizar algumas ideias
força que são resultado, quer da investigação teórica e empírica, quer do processo
de reflexão que lhe está intimamente associado. Estas recomendações podem ser
tomadas como alertas trazidas à luz pela articulação reflexiva que tentei estabelecer
entre os conhecimentos da comunidade científica e os conhecimentos que as mulheres timores expressam nos seus discursos e narrativas sobre a paz.
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3.1- A primeira ideia que me parece sensível é a de que a construção da

paz, nos seus processos formais, raramente inclui, nos termos e nos conteúdos, a
voz das/os oprimidas/os.

Tentei sublinhar em diversos momentos deste estudo a importância de ouvir
activamente estas vozes, tentei valorizar e interpretar, a partir delas, os paradigmas
de paz que parecem estar mais próximos dos seus anseios. As políticas de construção da paz e de reconstrução pós bélica precisam de escutar, incorporar e tornar
importantes, as vozes daquelas/es que, não costumam ter poder para se fazer ouvir.
Não basta anunciar que é necessário o diálogo; é absolutamente central que o
diálogo aconteça e, que para ele, sejam convocadas todas as pessoas, sem discriminação, de forma justa e responsável. É necessário libertar e libertarmo-nos de procedimentos discriminatórios, de lógicas hierarquizadoras e aceitar que a diversidade
só se manifesta diversa se isso for, efectivamente, uma preocupação política, epistémica e metodológica. Para que tal possa tornar-se realidade temos que imaginar
outros meios que permitam, que favoreçam, que façam acontecer o diálogo e a inteligibilidade entre quem nele participa. Temos que imaginar outros tempos e outros
espaços e estarmos disponíveis para exercer uma hermenêutica de suspeição sobre a
pretensa universalidade dos nossos conhecimentos. Chamo a esta, humildade epistemológica que nos prepara e nos abre, sem falsas modéstias, para a infinita riqueza
e complexidade do nosso património cultural sobre a paz e o transforma em alianças,
em matrimónios felizes de regulação pacífica dos conflitos. Tal como preconiza Gandhi e Paulo Freire, a libertação das/os oprimidas/os é simultaneamente a libertação
das/os opressoras/es dos seus limites e, só o reconhecimento deste carácter dialógico e eminentemente político do conhecimento, poderá fundar uma epistemologia de
paz emancipatória.
3.2- As mulheres timores que falam através e neste estudo, desocultam

uma visão de feminilidade que não se esgota nas visões feministas que, se tornaram de algum modo, dominantes no mundo contemporâneo.
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Os seus alertas fazem compreender melhor a necessidade de refazer continuadamente o mapa cognitivo dos feminismos. É importante verificar e valorizar a
existência de múltiplas agendas e prioridades e a necessidade de tomar a sério as
suas preocupações para, com elas, se fazer um caminho feminista verdadeiramente
cosmopolita que não exclui ninguém. Este é o modelo e o processo de democratização cognitiva que proponho. Para quem faz da centralidade da participação das
mulheres nos processo de paz matéria fundamental, precisa de problematizar o
quanto importam as noções que desafiam hoje os nossos adquiridos acerca das
mulheres e do género feminino. A paz faz-se com a participação e as visões das
mulheres concretas que fazem caminhos diversos e fazem-no a um ritmo também
diferente de muitas de nós que vivemos nos antípodas geográficos e, também, porque não assumi-lo, provavelmente, nos antípodas conceptuais. Des-exotizar a nossa
relação epistémica com estas mulheres deste sul vulnerável chamando-as para o diálogo ou entrando nas suas conversas, criando espaços com elas e praticar a nossa
tolerância à ambiguidade, podem ser recomendações práticas importantes para iniciar práticas de justiça, política, cognitiva e não sexista tão importantes para a construção da paz.
3.3- Ampliando os significados da construção da paz através da diversidade

das práticas políticas e das instituições: a reconstrução pós-bélica enquanto
espaço-tempo primordial na construção da paz social que só se obtém na tensão
entre o apaziguamento das subjectividades e a ruptura com os sistemas estruturais e culturais da violência. Ela, exige um corpo conceptual sofisticado e complexo e, em minha opinião, uma abordagem crítica a partir de uma lógica de baixo
para cima.

A reconstrução político-institucional supõe, à luz da literatura, desenhar, preparar e colocar em funcionamento, um corpo de instituições políticas que desempenhem, num determinado território, as funções de legislar, executar e fiscalizar realizando os actos de governar um estado-nação. Construir as instituições, dotá-las de
recursos e competências de governação do colectivo nacional, na prossecução de
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uma sociedade pacífica com mecanismos adequados à prevenção e à regulação dos
conflitos, é, enfim, a finalidade desta tarefa.
Porém, esta dissertação reúne argumentos para exercer uma crítica sobre este
postulado. Contribuir para a construção das instâncias políticas e institucionais da
paz é, também, colocar na agenda a procura e a identificação dos mecanismos, dos
processos, das relações sociais que podem constituir-se como outros lugares de
governação e, que nem sempre, são parecidos com o estado moderno tal qual é
entendido pelos policy-makers internacionais. A estruturação política e institucional
das sociedades é variável e os lugares de reconhecimento do poder e da sua legitimidade variam também. Estas mulheres, tal como os estudos pós-colonais e feministas, alertam para isso ao designarem a ‘comunidade’ como uma dessas fontes de
poder e legitimidade.
Ainda por esclarecer totalmente o que é esta ‘comunidade’ para elas, trazem
para a visão da prática política a ideia de que as instâncias de decisão e regulação de
conflitos não são apenas as privadas, restritas ao espaço doméstico, nem as públicas
referidas ao estado através do governo e da administração pública mas incluem instâncias de natureza híbrida. Desocultar, compreender, lidar com estas entidades privadas e públicas, exige uma abordagem de baixo para cima e, implica necessariamente, não apenas competências mas também condições de escuta. Para tal tarefa
estão capacitadas as pessoas do local que, melhor do que qualquer consultora/or
internacional, têm mais conhecimentos acumulados e talvez mais sistematicamente
organizados sobre a forma como se organizam e reconhecem o poder de governar e
as fontes da sua legitimidade. Porém, dar espaço a essa modalidade de consultadoria
implica usar diferentemente o tempo e implica determinação para aceitar resultados
diferentes dos esperados.
3.4- Desconstruir a ideia do local como ignorante precisa de uma racionali-

dade cosmopolita e do exercício permanente e consciente da tradução. As missões internacionais e a lei internacional deveriam reflectir esta ideia, ou seja,
integrar mais competências de tolerância à incerteza, de escuta do território e
mais consultoras/es locais do que internacionais, mais especialistas em traduzir
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as equivalências culturais do que intérpretes entre as línguas hegemónicas e as
línguas locais.

A reconstrução político-institucional, vista deste modo, precisa de uma comunidade das nações que integre relações de respeito e lealdade com a proximidade
mas em estreita solidariedade com o mundo global e cosmopolita. Trata-se de uma
comunidade internacional mais diversa e mais democrática e, na qual, o lugar nos
processos de decisão global possa reflectir melhor essa multiplicidade de instâncias
locais. Como não são apenas os governos dos estados, as agências da ONU e as
ONGs que governam o mundo, deveria ser colocada a hipótese que outras formas e
modos de governação sempre estiveram e continuam em marcha no interior das
‘comunidades’ e é com elas que é preciso conduzir o movimento de democratização
da governação global e das suas instituições. Trata-se de substituir um cosmopolitismo descomprometido por um cosmopolitismo com raízes nas relações de proximidade e da solidariedade concreta.
3.5- Reconciliar, religar, entretecer laços, aumentar a esperança e as

dimensões psico-sociais da construção da paz.

Estas mulheres suscitam o problema que a reconstrução psico-social não são
apenas processos de reconciliação entre as comunidades nem o retorno a relações
sociais não fundamentalmente agressivas e violentas. A ‘normalização’ da vida entre
as pessoas e as comunidades implica processos de apaziguamento subjectivo e,
amiúde, no seu entendimento, da interferência de outras entidades transcendentes,
ou sagradas que estimulam ou favorecem a serenidade necessária a uma reconciliação mais abrangente e com significado macro-político.
É bastante claro que estas mulheres fazem alertas preciosos sobre a fragmentação das políticas de reconstrução pós-bélica quando estas não abordam de maneira complexa e global as sociedades saídas de um conflito sério. É preciso compreender que os processos de reconciliação entre partes desavindas de um território pode
e deve ir de par com as iniciativas de estabelecimento de políticas sociais públicas de
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educação, saúde, trabalho e emprego e apoio a grupos vulneráveis. Esta conjugação
virtuosa é difícil de obter uma vez que, como disse acima, as prioridades, em muitas
circunstâncias, confundem-se com as emergências. No entanto, é preferível correr o
risco de usar recursos e tempo para procurar conjugar fortemente as competências
locais e globais para a paz e, com todas, ainda que imperfeitamente, ir construindo
as políticas de reconstrução social, psico-social e das subjectividades.
A dimensão micro da paz e a dimensão espiritual ou sagrada da paz têm que
fazer parte das preocupações e das agendas daquelas/es que tomam decisões acerca da condução da transição entre a guerra e a paz. Não se trata de propor ou legitimar a interferência da acção ou coerção dos estados em matéria de consciência das
pessoas mas sim a consideração de que, os processos de reconstrução das sociedades e das suas relações societais, que incluem fortes componentes das existências
biográficas individuais e inter-subjectivas, implicam variáveis com as quais é necessário lidar com responsabilidade e respeito. Isto obriga a políticas de tolerância religiosa e de favorecimento de imagens positivas da sociedade pós-conflito bélico, da sua
cultura e da acção das/os suas/seus membras/os.
Estamos em presença de duas questões centrais e que nem sempre são tratadas com a profundidade que mereceriam do ponto de vista das políticas formais de
construção da paz. Por um lado a construção da paz necessita de fazer realçar as
capacidades, as virtualidades que cada cultura tem para regular pacificamente os
seus conflitos e não, de lembrar e promover o imaginário e património de violência e
agressão de que também é possuidora. Por outro lado, é preciso combater os fundamentalismos religiosos favorecendo políticas de tolerância e convivência ecuménica uma vez que as experiências religiosas são da maior importância nos processos de
amplificação da serenidade e empatia, ou pelo contrário, no uso da intolerância e da
violência contra a/o outra/o. Será, por isso, mais capacitador e mais revelador das
competências locais para a paz, promover campanhas de co-responsabilização cidadã
acerca do presente e do futuro do que da mistificação do passado. Em vez do incitamento a uma pretensa ideia de autenticidade original a partir da máxima “um
estado, uma nação”, é útil disseminar noções como riqueza na diversidade e unidade
na diferença. Tal como diz Pureza, substituindo o etnocentrismo pelo multiculturalis-
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mo religioso. As subjectividades podem ficar a dever às entidades sagradas a sua
paz se estas foram tratadas com respeito, com lealdade à sua proximidade mas sem
apelar à sua exclusividade.
3.6- A relação entre as variáveis sócio-económicas e a construção da paz

pode ser re-inventada. As nfra-estruturas podem contribuir, de forma mais ou
menos imaginativa e adequada, para o plano de desenvolvimento de um país,
criando uma malha mais ou menos solidária de postos de trabalho, de acesso a
matérias-primas e à sua transformação, às redes de comércio e troca, à agricultura intensiva ou em pequena escala, à educação e qualificação, criando riqueza e
condições de dignidade na vida individual e colectiva.

Parece certo que a reconstrução económica e das infra-estruturas deve acompanhar o processo de transição para a paz como domínio onde assentam as condições, primeiro de sobrevivência, depois de vida e, em seguida, de prosperidade de
toda a comunidade nacional. Apesar desta auto-evidência, esta formulação acerca
deste tipo de intervenção no pós-guerra, parece-me que pode conduzir à ideia de
que as infra-estruturas de um território devem estar eminentemente, ao serviço da
economia. Sendo certo que as estradas, circuitos de produção e distribuição de
energia e água potável, edifícios e barragens, aeroportos e portos, são infraestruturas que têm uma função vital para a prosperidade económica, não esgotam
nela as suas finalidades.
Este área de trabalho é extremamente problemática e consumidora de recursos, na medida em que, exige uma compreensão densa do território, das suas possibilidades e potencialidades assim como dos bloqueios e constrangimentos que este
apresenta. As vozes subalternas, não conhecendo tecnicamente como se deve projectar a rede das infra-estruturas, detêm porém, conhecimentos preciosos sobre o
lugar, as relações entre os lugares, as formas de produzir, distribuir e comerciar. Elas
conhecem também os equilíbrios que são necessários promover através da distribuição dos rendimentos. As recomendações são de natureza idêntica às anteriores, ou
seja, escute-se antes de agir e procurem-se alternativas ao liberalismo crescente que
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não permite colocar na agenda dos estados saídos de conflitos bélicos, políticas
públicas consistentes de educação, saúde, investigação científica e outras, direccionadas para o bem-estar de todas as pessoas, atendendo em particular, às/aos mais
vulneráveis. As reformas estruturais, solicitadas aos países em transição pós-bélica,
como Timor Leste, pelas agências internacionais financiadoras (FMI e BM) ‘dos processos de paz’, além de não terem em atenção o que já existe de infra-estruturação
da sociedade e os seus modos próprios de criação de riqueza, destroem-nos e destroem a possibilidade de se virem a implantar, com sucesso, as iniciativas e os
modos locais que sustentam as famílias e as comunidades até que estruturas mais
consistentes e complexas, mas visando sempre o bem comum, possam ser concebidas com base na participação das/os cidadãs/aos.
Estas mulheres revelam as suas preocupações acerca do acesso cada vez mais
difícil que têm, porque são pobres e analfabetas, não têm poder político nem publicamente reconhecido, às ajudas internacionais para a reconstrução económica. Sem
saberem formular as injustiças de que são alvo na linguagem das/os consultoras/es
do Banco Mundial, da comunidade científica ou política, sabem, no entanto, que a
sua situação se torna cada dia mais insustentável e, que, o estado que querem ajudar a criar oferece cada vez menos instrumentos para as proteger e as ajudar. Este
liberalismo económico e político agudiza as situações de precaridade e, com isso,
aumenta, as possibilidades de uma conflitualidade baseada na ausência quase total
da solidariedade social e da promoção da dignidade humana. A construção da paz
precisa de uma visão justa e solidária da economia, recriada a partir de baixo para
cima e longe do exacerbamento da acumulação.
Para além disso, a reconstrução das infra-estruturas deve atender ao equilíbrio
ambiental e, promover com ela, formas de usufruto sem exploração desnecessária
dos recursos naturais que estão à disposição da comunidade humana.
3.7- A relação entre globalização económica e financeira e a miséria local é
muito tensa e muito intensa.
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Os fazedores de política precisam de aprender outras formas de olhar o mundo e a natureza. Precisam de compreender que, nem todas as coisas e nem todas as
relações sociais se devem subjugar perante os mandatos de uma economia capitalista neoliberal.
Os processos de reconstrução económica para a paz devem começar a questionar seriamente, a partir do seu interior e com base nas alternativas encontradas, o
modelo de desenvolvimento em que vivemos e que aprofunda desmedidamente o
fosso entre aqueles países que conseguem redistribuir a riqueza e aqueles que estão
condenados a condenar as suas populações à miséria e ao desespero. Alguma literatura sobre a reconstrução post-bélica (Zeeuw, 2001; Simões, 2002) sustenta que
nem sempre as causas do conflito estão relacionadas directamente com as variáveis
económicas. Sendo certo, até porque o imaginário da guerra, como nos mostra a
literatura feminista se constrói a partir de uma ideia de dominação que é primariamente ontológica, sabe-se porém, que a miséria e a injustiça não são boas conselheiras para a paz. Os conhecimentos subalternos não se cansam de sublinhar que,
distribuir a riqueza de forma justa, é uma condição para se aspirar a viver em paz.
Na simplicidade desta afirmação, está a sabedoria de quem teve que conciliar perigosamente e muitas vezes, a sobrevivência física à opção pela não-violência.
3.8- Acabar com o aparelho militar, a economia de guerra e a mentalidade

militar porque a guerra deixa destruição física, lega traumas permanentes, comportamentos sociais severos, a insegurança, a falta de auto-confiança, uma
memória perturbada, a indisponibilidade para a tolerância e para a paciência.

No final de uma guerra a paz parece chegar no momento em que cessam as
hostilidades militares. Há um enorme alívio que se instala e até um silêncio acerca
dos acontecimentos que acabaram de terminar. Contudo, esta sensação de que chegou ao fim o terrível pesadelo da violência, depressa se dissipa para que se tornem
emergentes, outros problemas de uma seriedade assustadora. As feridas e os danos
são enormes e a pressão que a resistência à guerra provocou, rebenta numa torrente de instabilidades múltiplas com impactos prolongados na sociedade e na imagina-
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ção que tem de si, do passado, do presente e do futuro. É neste contexto de emergência a vários níveis, quando uma sociedade está ainda sob o espanto do que aconteceu e do pesado fardo que enfrenta no que respeita à reconstrução física, material,
simbólica, e até espiritual que o processo parece recomeçar de novo sob o velho
argumento: se queres a paz, prepara-te para a guerra. É a esse velho comando,
apesar de todos os amortecedores retóricos usados pela comunidade internacional,
que obedecem as políticas de concepção e estabelecimento de um dispositivo militar

e de segurança adequados à nova situação de ‘paz’.
Prevalecendo o mito da eficácia da violência a construção da paz prevê que o
aparelho, a economia e a mentalidade militares se perpetuem sob a ideia de que não
é possível, para a humanidade resolver e transformar os seus conflitos de forma
positiva e pacífica à escala dos estados-nação. Se bem que a Carta das Nações Unidas só considere legítimas, as acções militares numa lógica defensiva, ainda assim,
trata-se da legitimação normativa da violência e a manutenção de uma racionalidade
que se apoia na primordialidade da resolução dos conflitos violentos através da
agressão e como forma principal de preservação do equilíbrio das relações internacionais inter-estatais.
A história da humanidade demonstra que as soluções militares conduzem a
mais problemas, à espiral da violência sempre difícil de controlar, quase impossível
de parar e na qual se esgotam recursos absolutamente necessários à justiça mundial
e à resolução dos principais problemas da humanidade como a educação, má nutrição, doenças epidémicas, acesso à água potável, cultura e informação

114

. As solu-

ções militares, mesmo as defensivas, os aparelhos militares mesmo os minimalistas
estão de acordo numa questão central: a paz só se consegue à custa da dominação
pela força, ou a ameaça do uso da força, sujeitando alguém aos interesses do mais
forte. De algum modo, resiste a velha noção de Clawsevitz acerca da guerra e da
paz. A condenação da humanidade à sua natureza predadora continua a pré-dominar
as propostas de construção da paz. Os alertas da investigação crítica (Galtung, 1996,
2000; Gandhi, 1914, 1946, 1999; Guzmán, 2001; Munõz, 2001; Pureza, 2001ª,
114
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2001b; Reardon, 1985, 1993, 2002; Ruddick, 1995) e as evidências das experiências
históricas, não têm mobilizado força contra-hegemónica suficiente para proceder à
deslegitimação cultural da violência e que instaure uma contra-cultura da nãoviolência.
Perante este cenário de imposição da necessidade da violência-guerra, as
vozes das/os oprimidas/os contrapõem pedidos de paz que são mais do que a
ausência de confrontos militares e bélicos mas que também o são. As mulheres, as
crianças, as pessoas idosas, as pessoas deficientes, as/os criadas/os gritam que dispensam o prolongamento da agressividade bélica no espaço privado das suas casas.
As mulheres e as raparigas afirmam repetidamente que não desejam o assédio
sexual nem as sevícias sexuais a que a vida nos campos de refugiadas/os as obrigam. As mulheres, as raparigas, as/os pobres, as/os homossexuais, entre outras/os
oprimidas/os, repudiam, com suficiente determinação, íntima e publicamente a discriminação com base no seu sexo, na sua precaridade, no seu estilo de vida, nas
suas opções. Enfim, estamos a falar da construção da paz que mobiliza, as/os subalternas/os, as sociedades, as comunidades, enfim, o que cada pessoa e colectivo têm
de melhor para oferecer ao trânsito necessário entre o ‘eu’ e o ‘nós’. A maximização
da justiça social conjugada com a democracia cognitiva e sexual, poderá levar até à
convicção de que a eficácia da não-violência pode destruir o nosso medo da/o

outra/o e, assim, criar uma cultura de paz.
É com estas questões que estados, governos, comunidade internacional se
deveriam preocupar e estabelecer passos efectivos e concretos para a desconstrução
de um sistema que apenas continua a consagrar os melhores recursos à guerra e
uma parte essencial da investigação científica à prática da morte.
Por todas estas razões e com as precauções aduzidas, torna-se crucial não
esquecer que as mulheres não são um grupo uno e opaco e que participam da construção e reprodução das relações sociais, ainda que, muitas vezes, de forma subalterna. Por este motivo, é necessário introduzir a possibilidade de olhar para os efeitos que as estruturas de parentesco, o colonialismo, a organização do trabalho, entre
outras, têm sobre as mulheres e como estas se apropriam, resistem ou reproduzem
estes efeitos (Mohanty, 1991: 469). Sabe-se que a ‘governação’ é ainda matéria do
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género masculino e nesse sentido, as visões e as concepções de paz têm sido dominadas pelos estereótipos essencialistas reforçando as exclusões em vez de ajudarem
a rever as relações de género, não colocando em causa, as raízes profundas da violência. Estes governantes-construtores-da-paz alienam os homens num papel masculino de autoridade e dominação, arredando-os de sociabilidades mais cooperativas e
afectuosas, enquanto reforçam a ideia de que as mulheres podem ser fonte de vida
desde que o sejam apenas, na esfera do privado. Nestas condições estruturais e culturais, as mulheres têm sido chamadas, sobretudo, a reproduzir as relações de
dominação de um sexo sobre o outro e a indulgência social face à agressividade
‘natural’ dos machos (Vincent, 2001: 5; Reardon, 1985: 19).
No eito de Paulo Freire, estou convencida que a libertação só pode ser imaginada, organizada e produzida pelas/os oprimidas/os; todos os outros modos de
emancipação são reformistas e paternalistas e tendem a nunca pôr em causa os
pressupostos da dominação e da opressão (Freire, 1975: 40). Desocultar e desconstruir, a partir do interior do próprio sistema, os mecanismos reprodutores e legitimadores dos estereótipos dominantes

115

que fundam a violência como modo dominan-

te do ser, é pois, a principal tarefa, a meu ver, de uma epistemologia da paz. Esta
tarefa só é possível através de uma justiça sexual, cognitiva, ampliando os horizontes
dos conhecimentos disponíveis e, tornando pronunciável, tudo o que tem sido sistematicamente silenciado.
4- O que fica por fazer e por estudar
Ficam, porém, por aprofundar algumas questões que me parecem relevantes
e que merecem um estudo e uma análise posteriores. Em primeiro lugar, fica por
discutir o lugar que a classe social a que cada uma destas mulheres pertence, ou
pelo menos, o seu contexto sócio-económico de origem, tem na construção das suas
percepções e discurso. É claro que a forma como falam e aquilo que dizem sobre a
paz, a emancipação das mulheres e Timor Leste é notoriamente diferenciado. Formulo a hipótese de que essas diferenças radicam, não só na diversidade subjectiva, mas
também nos efeitos que a exposição às relações com o poder estabelecido, com o
115

Fundados no postulado da natural superioridade-inferioridade de alguém.
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estado colonial e pós-colonial, com a formação e com a educação produzem na sua
reflexividade e capacidade de comunicação. Torna-se interessante pensar uma incursão analítica sobre a importância das sociabilidades de classe na formatação do discurso destas mulheres e nos graus de mestiçagem que eles já contêm.
Outra questão que fica por desenvolver de forma suficiente é o mapa cognitivo pós-colonial, que informa as estratégias que as mulheres timores hoje estão a
usar e a implementar na resistência a novas regulações e opressões, próprias da fase
de transição pós-bélica. O recuo no valor social das mulheres, o seu lugar na governação local e nacional e o desenvolvimento de novos paradigmas comportamentais
relativamente à família e à sociedade em geral, a carreira profissional e o acesso aos
recursos são alguns dos problemas que identifico serem cruciais para entender
melhor estas mulheres e a atmosfera de transição sócio-política em que vivem.
Acrescentaria que a relação dilemática entre tradição e emancipação, relativamente
ao estatuto social e político das mulheres, é um dos campos mais fecundos a prosseguir a partir deste trabalho.
Sabe-se que elas participam, pública ou privadamente, dos processos de
reconciliação, mas fica por compreender de forma mais consistente os modos próprios como realizam o seu papel neste percurso tão essencial para o futuro. Seria
muito importante perceber de que maneira, as mulheres enunciam o seu papel e
também como é que este é percebido pelas instituições globais e pelas comunidades
locais.
Por último, estou persuadida que a experiência da ONU, na transição de Timor
Leste para a independência, é avaliada internamente como sendo uma experiência
de sucesso. O mesmo se pode dizer da implementação da perspectiva de género
dentro da Missão de Administração do território. Fica, no entanto, por se perceber
até que ponto esse sucesso incorpora reais possibilidades de alteração das práticas
de inclusão e valorização das perspectivas de mulheres locais no desenho e na organização de outras intervenções institucionais do mesmo tipo. Pelo menos duas hipóteses podem estar em cima da mesa: a primeira é que estamos perante novas formas da colonialidade do poder sexista tão presente na Organização; a segunda é que
experiências locais deste tipo podem criar condições para iniciar um caminho de rup-

2004

291

Conclusão

tura, que prenuncie a vontade política de mulheres e homens de, ao nível macro institucional, lutarem pela paridade.
Todos os argumentos são imperfeitos, e a todo o conhecimento corresponde
um modo de ignorância. Consciente da necessária parcialidade e incompletude deste
trabalho penso, no entanto, ter contribuído para a elaboração de uma ecologia de

conhecimentos que possa aumentar a democracia e a justiça sexual e cognitiva e
que, com elas, se consolidem mais relações pacíficas em Timor Leste e no mundo.

Quando penso na paz eu imagino uma nação de liberdade, uma nação democrática, sempre calmo, sossegadinho, as
pessoas sem problemas.
Imagino um país livre, sem militares que querem matarnos. É que a paz para mim pessoalmente, é estar sentadinha
com o olhar no fundo, a paz é uma palavra bem profunda.
A paz é uma coisa muito importante, a paz é uma coisa
sagrada.
A paz é uma coisa que toda a gente do mundo inteiro
precisa para viver livre e sem violência nenhuma. A paz é isso.
A paz também é democracia, quer dizer, com paz toda
a gente vive livre no pensamento, expressões e opiniões; vive
livre, sem medo e sem vergonha. Paz e democracia é isso, viver
livre, tanto nas expressões como nas opiniões.
Natalina
N
a
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a
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GUIÃO DA ENTREVISTA
1- Gostava que falasse um bocadinho da sua história. Onde nasceu, onde nasceram os seus pais, onde viveu, onde estudou. O que fez antes de vir para Portugal?1
Háu’u husu se ita bele koalia uitoan ó nian história.
Ita móris iha ne’e be, ita nian aman sira moris iha ne’e be, ita hela iha ne’e be.
Ita uluk hela iha ne’e be? Iscola iha ne’e be? Uluk ita halo saída bainhira ita
seidauk mai iha Portugal?
2- Eu gostava de saber o que é para si a paz e como explica o que é a paz às
pessoas?
Há’u hakarak, hatene saída maka paz, bele ka’lae. Ita hatete ba ema sira saída maka paz?
3- O que imagina ser um Timor Leste de paz?
Ita hanoin saída maka paz iha Timor Loro Sae?
4- O que é que as mulheres podem e fazem pela paz em Timor. O que, como
mulher, pensa poder fazer pela paz em Timor Leste?
Saída maka feto sira halo ba Timor hetan paz? Ita hanesan feto, ita hanoin
bele halo saída atu Timor Loro Sae hetan paz?
5- As mulheres constróem a paz em Timor Leste de forma diferente dos
homens?
Feto sira halo paz ba Timor Loro Sae hanesan mane sira ka oin seluk?

1

Esta pergunta foi feita apenas às mulheres que residem em Portugal porque fazem parte da comunidade na
diáspora ou são estudantes.
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AS HISTÓRIAS DAS MULHERES DA TERRA DE TIMOR
HISTORIA NIAN FETO SIRA RAI TIMOR
Agostinha-Corte Real
Eu nasci em Bobonaro, em 1969, a 31 de Julho. Quando eu tinha quatro ou cinco anos fui
viver para Díli porque o meu pai, era da tropa portuguesa, ele era primeiro-sargento. Ficámos em Díli
até a guerra que começou em 1975. O meu pai foi também um dos FALINTIL e morreu no ano de
1976 num conflito no mato e nós ficamos junto da nossa mãe, sozinhos no mato, durante três anos.
Foi então que voltámos outra vez para Bobonaro. Depois acabámos por voltar para Díli onde ficámos
até agora. O meu irmão que está na Austrália tirou a minha mãe de Timor e veio para Portugal onde
ficou dois anos. Depois disso foi para a Austrália. A nossa família tinha dez pessoas mas cinco já morreram. Neste momento a minha mãe está na Austrália com dois dos meus irmãos. Tenho uma irmã a
viver em Timor com o filho dela e os meus dois filhos, porque eu vim para Portugal estudar. Para mim
o mais importante é que os meus filhos vivam muito felizes e que tenham um futuro igual ao das
outras pessoas de todo o mundo. É isso que eu lhes quero oferecer. Só isso.
A minha vida tem sido difícil. Estou separada do meu marido há 14 anos. O meu primeiro filho
já tem 14 anos e a segunda filha 11 anos. Prever a vida é muito difícil, mas eu queria viver e ver o
futuro dos meus filhos. Eu, às vezes falo sozinha, rezo e peço a Deus para não morrer depressa, para
ver os meus filhos com um lar e com os seus futuros. Eu sei que esta vida é muito difícil mas eu tento, tentei até agora ganhar a experiência para dar apoio à luta que agora nós vencemos e cuidar do
futuro dos meus filhos. O mais velho chama-se Rigalio Agostinho Neves Espírito Santo porque leva o
nome do meu pai. A minha filha chama-se Natachia Ernestina Neves Espirito Santo porque leva o
nome da minha mãe. Às vezes, cuidava um bocadinho mal dos meus filhos, porque tinha rancor no
coração. Agora a minha irmã e a minha mãe estão a tomar conta deles e a dar carinho que é o que
eles precisam.
Já vim a Portugal duas vezes. A primeira foi em 2000, na comitiva do presidente Xanana que
visitou Portugal, Cabo Verde e a Coreia. Agora vim para cá estudar, tirar o curso de Direito. Não estou
muito contente em estar neste curso, mas vou tentar passar o ano. Se não conseguir vou tentar
mudar para um curso mais rápido e que eu goste mais como, por exemplo, um curso de hotelaria ou
de administração pública.
A Paz para mim é viver naquele lugar onde não há guerra, só há felicidade. É viver muito feliz
e onde não há destruições.
Quando chegámos à independência estávamos todos unidos porque estávamos a lutar. Agora
que ganhámos, continuamos a lutar mas há divisão entre as pessoas.
O Governo, em primeiro lugar para mim, deve trabalhar para a unidade de toda a gente. Em
segundo lugar, os governos têm de olhar para a frente e não estar a olhar sempre para trás para a
história que já passou. Agora temos que andar para a frente para ver o que é que o povo sente agora, e o que é que o povo quer agora. Os governantes não devem olhar para dentro do governo apenas mas têm que olhar para fora do governo, principalmente para os nossos povos que agora sentem
que a independência nos custou muito caro. O Governo também tem que olhar para as juventudes, o
que é que elas estão a fazer agora, do que precisam. Gosto muito de dizer que há independência, fico
muito contente com essa independência, mas ao mesmo tempo, fico um bocadinho triste porque se
nós ganhámos essa independência temos que ganhar também a liberdade para todas as coisas, por
exemplo, a liberdade dentro do nosso coração, liberdade para viver e para muitas outras coisas. Para
nós ainda falta liberdade porque nosso coração está com dor.
As mulheres ajudaram os homens a fazer a guerra e contribuíram para os FALINTIL. Agora,
nós todos temos de pensar para a frente, temos que nos juntar com os governantes e ajudar. As
mulheres já têm direito de se sentar nesse governo, não só os homens. A capacidade das mulheres é
igual à dos homens. Eu acho que todas mulheres que já têm alguma idade e as jovens fazem parte do
2004
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trabalho de construção da paz. Elas vão todos os dias ajudar os povos nos distritos e aldeias. Os
homens também ajudam mas eu acho que as mulheres são as donas. Organizam-se como as irmãs e
ajudam as juventudes, ajudam na alfabetização na saúde e na escola. Eu quando acabar este curso,
se eu acabar este curso, quero ir trabalhar para Timor mas não é para ficar a trabalhar num tribunal.
Eu queria viver com os povos mais pobres, para ajudar a fazer a justiça mas não a justiça que tem
duas cores. Eu queria tratar dos pobres que vivem no fundo da cidade, morrem e têm uma vida muito
difícil, sempre a trabalhar. Muitas vezes esses povos precisam de justiça mas não têm dinheiro.
Eu quero ajudar esses pobres assim como as mulheres porque em Timor os homens estão a
oprimir as mulheres e eu não quero e não gosto disso. As mulheres casam e eles fazem-nas sofrer,
deitam-nas fora. Os homens vêem-nas como um pano que já se usou e depois se deita fora. As
mulheres são tratadas como um cigarro que se fuma e depois se deita fora. Primeiro namoram, gostam das mulheres e fa zem filhos com elas. Quando elas querem casar na igreja, deitam-nas fora,
abandonam-nas e vão à procura de outra. Não compreendem que as mulheres querem apoio e carinho. Eu não quero isso. Quero a solidariedade e a igualdade. Os homens têm que começar a aprender
a ser humanos, a reflectir à sua maneira para serem uns bons homens.
Ana Leonor da Silva
Eu chamo-me Ana Leonor da Silva, nasci em Maubisse, tenho 33 anos e sou solteira. Meu pai
chama-se Tobias Carlos da Silva e minha mãe Eva Rodrigues. Meu pai era de Ainaro e a minha mãe é
de Maubisse. Fugimos para a montanha em 1975 e vivemos lá até 1980. O meu pai já morreu lá e a
minha mãe vive em Maubisse. Somos doze irmãos, dos quais quatro rapazes e seis raparigas vivos. Eu
sou a mais nova. O meu irmão mais velho trabalha no Hospital e é enfermeiro. Um irmão morreu na
guerra. Alguns dos meus irmãos vivem em Maubisse, outros em Ainaro e ainda outros em Díli. Eu
vivo com o meu irmão em Díli.
Vim para Portugal porque o Estado português abriu um teste e nós preenchemos um formulário. Depois disseram que era preciso frequentar o curso e saber falar português para podemos vir
para Portugal. Fiz o teste e passei e depois frequentei o curso em Díli. Os meus irmãos não acreditavam que eu pudesse aprender português para poder vir para Portugal mas eu esforcei-me e consegui.
Estou cá a estudar Direito mas é muito difícil porque enquanto os professores falam e eu escrevo os
apontamentos, já passou outra coisa e alguns professores não dão autorização para levar o gravador.
A Paz para mim é muito importante porque numa casa tem de haver Paz e as famílias têm de
ter Paz umas às outras. Por exemplo, quando vivemos aqui na residência também tem de haver Paz
entre colegas. Na sociedade também tem de haver Paz. Ter Paz é tudo, é ser livre e a liberdade é
tudo, é tudo.
Timor-Leste tem de ser livre com Paz. Os jovens que vivem na cidade têm de ter Paz, respeitar, ter paciência e coragem. As mulheres também têm de lutar para construir a Paz, não só os
homens que lutaram na guerra.
Todas trabalham, ajudam os pobres, dão apoio nos campos, nas aldeias, dão explicações.
Para vivermos livres tem que se fazer isso e não é como dantes quando se vivia dentro da Indonésia;
agora já somos livres e temos que nos esforçar para lutar para a frente para ter a Paz. As mulheres já
não têm medo de falar e os homens deixam as mulheres falarem. Elas fazem reuniões e fazem projectos para os homens não mandarem em tudo.
Agora as mulheres também têm o direito de mandar e de falar. Os maridos às vezes zangamse mas agora há o direito de ter a Liberdade e a Paz. Todas as pessoas têm a mesma igualdade e
dignidade, seja homem ou seja mulher. Por exemplo, antigamente, os homens tinham lugares mais
importantes no governo, mas agora as mulheres também podem fazer tudo o que os homens estão a
fazer. Eu queria que a maior parte dos homens de Timor-Leste mudassem as suas ideias, para que as
mulheres também podessem governar, mandar ou fazer os mesmos trabalhos que os homens, porque
somos todos iguais na dignidade. Por isso eu queria dizer que os homens podem fazer tudo e as
mulheres também podem fazer os trabalhos dos homens. Eu agora tenho esperança e acredito numa
pessoa muito importante que é o Presidente Xanana. Ele é um homem prudente no nosso país e ele
sempre vive junto no coração do povo de Timor-Leste, sem ver e escolher qual é pobre ou rico. Ele
abraçou todos.
Ana Pessoa
O meu nome completo é muito grande, parece um comboio. Eu chamo-me Ana Maria Pessoa
Pereira da Silva Pinto e nasci no distrito de Bobonaro. A minha mãe é natural de Bobonaro e o meu
pai é natural de Moledo-Minho, em Portugal. Pertenço ainda às famílias reais de Bobonaro. Vivi em
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Bobonaro poucos anos, apenas quando era criança. Quando vivíamos em Bobonaro, o meu pai era
chefe de posto. Em 1959, os meus pais separaram-se e fomos viver com o meu pai em diferentes
pontos de Timor-Leste, mas só cá ficamos até 1963. Antes de sair de Timor fiz o ABC e a Cartilha, em
Ossu, no Colégio das Madres. Entretanto o meu pai regressou para Portugal e levou-nos com ele,
dizendo-nos que íamos de férias, só que as férias foram tão grandes, que nunca mais acabavam. Passei o resto da minha infância e parte da minha juventude em Portugal, onde fiz a instrução primária, a
instrução secundária e cheguei a frequentar a Faculdade de Direito, da Universidade Clássica de Lisboa.
Quando tinha 18 anos para 19 anos aderi à FRETILIN, que tinha sido criada em Timor-Leste
pouco tempo antes. Em Portugal fiz parte do primeiro núcleo da FRETILIN, que se chamava CAF Comité de Acção da FRETILIN, formado na Casa dos Timores. Era nesse tempo estudante universitária, assim como todos os elementos do CAF. O CAF era o núcleo de estudantes universitários timorenses que apoiavam a FRETILIN.
Quando saí de Timor-Leste era miúda, mas houve duas pessoas, minhas amigas de infância,
que eu nunca esqueci. Uma era a Olga Diógenes, que é Médica e está em Portugal e a outra, é uma
pessoa muito conhecida, mas que já morreu, a Rosa Muki. Voltei a encontrá-las em 1975, no Rossio.
Íamos todas a uma manifestação a favor da independência das colónias portuguesas. É nessa altura
que eu as reencontro. Não nos víamos desde crianças, olhámos umas para as outras, a Olga virou-se
para mim e disse:
- Ana Maria?
Eram raras as pessoas que me tratavam por Ana Maria. Eu olhei para ela e disse:
- Olga?
Não nos víamos desde crianças, mas por qualquer motivo reconhecemo-nos. A Rosa Muki
entretanto olhou para nós e disse:
- Então, e eu não conto, não é?
E nós as duas dissemos:
- Claro que sim, Rosa.
Em Portugal só tive contacto com estudantes timorenses depois do 25 de Abril, quando me
dirigi à Casa dos Timores. A Casa dos Timores já existia há vários anos, mas na altura não me interessavam as pessoas que a frequentavam. Entretanto decidi ir à Casa dos Timores, porque interpelei um
dos meus colegas de turma na Faculdade que me parecia irremediavelmente timorense perguntandolhe se ele efectivamente o era. Ele disse-me que sim e ao ver a minha alegria perguntou se eu não
conhecia outros timorenses, se não sabia da Casa dos Timores. O colega de que vos falo é o Juiz
Cláudio Ximenes, que me conduziu nessa altura até à porta da Casa dos Timores. O César “ Mau
Laka” também era meu colega de turma ,mas quando olhava para ele ficava na dúvida se ele era
timorense ou cabo-verdiano, porque usava o cabelo bem comprido e tinha o cabelo aos caracóis muito pequeninos. Havia mais timorenses na Faculdade de Direito, mas por opções políticas e ideológicas,
tornei-me bem mais amiga do Laka e de outros timorenses que faziam parte do CAF. Todos os que
faziam parte do CAF e que regressaram a pedido da UNETIM – União dos Estudantes Timorenses,
morreram, como a Rosa, o Laka, o Sahe, o Hamis, o Hélio, entre outros. Os que não morreram, nós
outros “obrigados” a estudar e a acabar os cursos, voltando logo que fossemos precisos. O Roque
Rodrigues também frequentava a Casa dos Timores, mas era membro do Comité Central e eu olhava
para ele com muito respeito. Havia muitas outras pessoas. Algumas nunca acreditaram na independência, outros esqueceram os ideais e passaram a fazer parte dos que não queriam a independência.
No dia 7 de Dezembro de 1975 ocorre a invasão e nós do CAF fomos ao aeroporto esperar e
receber os nossos dirigentes. O Comité Central da FRETILIN tinha decidido enviar uma Delegação
para o exterior, porque era evidente que a invasão estava prestes a acontecer. Tínhamos contacto
com Timor-Leste, sabíamos que já havia incidentes na fronteira desde alguns meses atrás e havia
infiltração. Em Portugal, tínhamos a tarefa de passar a mensagem aos jornais, aos partidos políticos,
para pedir ajuda, sem grande sucesso. Recebemos então a informação que havia uma Delegação do
comité Central da FRETILIN que tinha sido destacada para fazer o trabalho diplomático e para pedir
ajuda internacional. Essa Delegação do Comité Central era chefiada pelo camarada Mari Alkatiri,
Comissário Político Nacional da FRETILIN e Ministro Plenipotenciário do Governo da República Democrática de Timor-Leste, cuja independência foi proclamada pelo Comité Central a 28 de Novembro
desse ano de 1975. A Delegação era ainda constituída pelo Ministro da Defesa, Rogério Lobato e pelo
Ministro das Relações Externas, José Ramos Horta. Chegaram a Lisboa, exactamente, dia 7 de
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Dezembro, vindos da Austrália. Foi o grupo do CAF, aqueles que tinham ficado em Portugal, que deu
a notícia da invasão à Delegação do Comité Central da FRETILIN. Obviamente que eles nunca mais
conseguiram regressar a Timor-Leste e alguns de nós passámos a fazer trabalho diplomático.
Antes da chegada dos dirigentes, o papel do CAF em Portugal, era fazer o trabalho de divulgação do processo político do nosso país, das posições da FRETILIN junto dos órgãos de informação,
junto dos partidos políticos. Quando se deu a invasão, e com a chegada dos refugiados, passámos a
apoiar os timorenses que chegavam, dando medicamentos, roupas, dinheiro. Tínhamos um grupo cultural, fazíamos a divulgação da nossa cultura, fazíamos teatro, cantávamos as nossas músicas, dançávamos. Ao fazermos isto dávamos a conhecer a nossa luta, nas várias Universidades, nos Sindicatos,
no metro, nas estações de comboio.
Quando se deu a invasão, eu tinha a minha mãe em Timor-Leste, e perdi o contacto com ela,
o que me deixou muito aflita Aliás, antes disso e durante muitos anos não tive contacto com a minha
mãe, desde que tinha saído de Timor. Só consegui retomar o contacto quando já tinha 15 anos, porque alguém foi de licença graciosa a Portugal, ficou em casa de meu pai e, por descuido, falou na
minha prima. Percebi que essa pessoa era da minha família. Às escondidas do meu pai pedi que me
desse o contacto da minha prima e a partir daí comecei a escrever, e retomei o contacto com a minha
mãe.
Depois da invasão e durante algum tempo estive sem saber noticias da mãe e do resto da
família, que mal conhecia. Depois recebi uma carta, que foi trazida pelo Sr. Bispo, D. Martinho Lopes
onde a minha mãe dizia que estava tudo bem, e que não tinha acontecido nada com eles. Depois disso estive outra vez muito tempo sem receber cartas dela. Só voltei a receber uma mensagem dela
quando já estava em Moçambique. Através da Cruz Vermelha Internacional recebi a mensagem do
meu irmão e da minha mãe a dizer que estavam bem. Respondi à carta/mensagem também, através
da Cruz Vermelha Internacional, que me avisou para não escrever muito, para não dizer muita coisa,
porque podia prejudicar a minha mãe, uma vez que o meu nome estava na lista das pessoas pouco
desejáveis.
Foi muito difícil para mim, e creio que para os meus irmãos também, estar longe da minha
mãe. Foi muito difícil estarmos a viver num país estranho, numa terra estranha, sem a nossa mãe,
sem os nossos amigos. Portugal não tinha nada a ver com Timor-Leste e eu na altura era criança, não
tinha noção de país, não tinha noção de nação, mas tinha noção da terra e eu sempre dizia que a
minha terra era Timor. Na altura não falava em Timor-Leste, falava em Timor e dizia:
- A minha terra é Timor. Um dia vou voltar para a minha terra. A minha terra é Timor.
Eu creio que isto tinha muito a ver com o facto de eu sentir que em Timor as pessoas eram
amigas, eram como uma grande família. Eu não sentia o mesmo em Portugal. Custou-me muito o
tempo que passei em Portugal. Custou-me muito o tempo que passei em Moçambique.
O grupo do CAF foi para Moçambique, porque de acordo com a política de formação de quadros da FRETILIN se entendia que devíamos receber formação num país que estivesse a estruturarse, para aprendermos como se constrói um país. Assim, um dia mais tarde, podíamos ser mais úteis
ao nosso país. Então foi decidido que a nossa formação ia ser feita em Moçambique. Nós fomos para
Moçambique com o camarada Mari Alkatiri. Houve um acordo entre a FRETILIN e a FRELIMO e fomos
recebidos como estudantes da FRETILIN. Fomos para lares universitários, tivemos uma bolsa para
estudar, que embora fosse magra, permitia-nos estudar e terminar os nossos cursos.
Na altura, Portugal não estava muito preocupado com a sorte de meia dúzia de estudantes,
ainda por cima da FRETILIN. Não estavam nada preocupados se nós tínhamos ido para a China, ou
para a Malásia, ou para outro sitio qualquer. Menos preocupados estavam por termos ido para
Moçambique. Nós não éramos um núcleo muito grande, talvez uns trinta. A nossa tarefa em Moçambique era estudar, tirar os cursos, ver como se constrói um país e ganhar a necessária experiência
para ajudarmos e, logo que fosse possível, voltar. Infelizmente não nos foi possível voltar antes de 99.
Em Moçambique enfrentámos algumas dificuldades, porque Moçambique também passou bastantes dificuldades no princípio. Moçambique teve uma guerra civil, e nós também passámos por uma
situação de guerra. Houve alturas em que não havia comida, porque existia falta de comida no país,
tudo estava em falta. Nós passámos por isso, mas tivemos a oportunidade de trabalhar em sectores
chaves, ver como é que se construía um país. Sobretudo tivemos a oportunidade de viver a sensação
de independência, ver como as coisas podiam ser erguidas, como ultrapassar as dificuldades. Foi uma
experiência muito importante, mas custou. Felizmente que nós éramos um grupo de trinta pessoas, o
que nos permitia viver quase como família. Para mim, por exemplo, que estava lá sozinha, não tinha
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ninguém da minha família, não conhecia ninguém em Moçambique, foi muito importante vivermos em
clima familiar durante todo aquele tempo. Nós fazíamos várias actividades juntos, encontrávamo-nos
todos os fins-de-semana, tínhamos trabalhos colectivos, trabalhos voluntários, leituras, discussões
sobre temas políticos. Recebíamos as notícias do interior e depois fazíamos um boletim para dar a
conhecer as notícias de Timor-Leste. Mantínhamos o nosso grupo cultural, tínhamos uma equipa de
volei, de basquete, fazíamos jogos com os moçambicanos. Também fazíamos palestras nas escolas
sobre a situação de Timor. Éramos uma comunidade bastante unida e isso ajudou um bocado, pelo
menos a mim ajudou-me bastante, porque eu acho que sozinha não era capaz de ultrapassar aquilo
tudo.
Havia várias mulheres no grupo, a Marina Alkatiri, a Alice Casimiro, a Adelina, a Madalena
Boavida, que está agora connosco no Ministério das Finanças, a Teresa Serra, que está neste momento na Austrália, a Amélia Sequeira, a Lola, que esteve lá no segundo grupo. Havia um grupo razoável
de mulheres. Todo o grupo do CAF se formou. A maior parte do grupo voltou a Timor Leste, estando
cá neste momento, mas também houve aqueles que não voltaram. A Amélia veio cá, mas não ficou,
está neste momento em Portugal e é Médica. O Policarpo, que também é Médico, também já cá esteve, mas voltou para Portugal. O Zé Soares que é Médico, creio que está em Timor-leste, neste
momento de férias, mas não voltou em definitivo. Eles vieram, mas não voltaram em definitivo.
Em Moçambique houve momentos de angústia, particularmente quando perdemos o contacto
com a Rádio Maubere. Uma vez por semana, às sextas-feiras, nós tínhamos contacto com a Rádio
Maubere. O actual Ministro da Agricultura, o Estanislau, a certa altura foi enviado para a Austrália, e
no mato operava com a Rádio Maubere, mas acabou por ser descoberto pelas autoridades australianas. Foi preso, foi deportado e depois voltou outra vez para Moçambique. Houve uma altura em que,
depois da rendição do Alarico Fernandes, a Rádio foi capturada e estivemos muitos anos sem notícias,
sem contacto directo. Isso custou-nos muito. Foram momentos de angústia, sobretudo por não
sabermos com regularidade o que é que se estava a passar. Nós íamos recebendo notícias informações deste e daquele, mas faltava aquele contacto directo com os nossos.
Foram momentos angustiantes, porque imaginávamos Timor em guerra, as pessoas a serem
torturadas. Às vezes, nós recebíamos fotografias e púnhamos nos jornais para as pessoas verem o
que se estava a passar com Timor. Começámos a sentir que as pessoas não acreditavam que aquilo
era verdade. Depois notámos que Timor-Leste tinha deixado de ser moda, já não se falava e nós tentámos sempre passar a ideia que Timor-Leste continuava a existir, que estava a sofrer, a precisar de
ajuda que tinha problemas sérios, para sobreviver como Nação. Tínhamos a percepção de que as pessoas já não estavam tão unidas a nós, tão preocupadas com a nossa luta. Felizmente, Moçambique foi
um país que sempre nos apoiou e tivemos sorte, porque não nos sentimos tão abandonados. Através
de Moçambique conseguíamos fazer um trabalho diplomático mais apoiado. Os países africanos de
expressão portuguesa, duma maneira geral foram muito importantes pelo apoio que nos deram no
trabalho diplomático e até ao nível humano.
Para mim a Paz é podermos ter serenidade, podermos trabalhar descansados, sem estarmos
tensos, sem pensarmos que pode acontecer qualquer coisa de um momento para o outro. A Paz para
mim é não ter a ameaça da fome, da pobreza constante sobre as nossas cabeças. A ameaça que é o
desemprego maciço que nós herdámos. A incapacidade que nós ainda temos de podermos dar uma
perspectiva à nossa juventude. A nossa população é extremamente jovem e acho que merece tudo,
mas neste momento que nós ainda estamos a começar, às vezes sentimos que ainda não temos
aquela capacidade de resposta, como gostaríamos de ter. Esta é uma sensação que nos obriga a trabalhar muito, mas é uma sensação que, ao mesmo tempo, nos relembra que ainda há muito por fazer
e que nos faz interrogar se iremos conseguir, de facto, superar esta angústia de procura da estabilidade. Para mim a Paz tem muito a ver com a nossa capacidade de estarmos juntos sem esta angústia, sem esta necessidade de saber o que vai ser o dia de amanhã. O que é que vai ser o dia de amanhã para a maioria das pessoas neste nosso país. A Paz é nós sabermos que amanhã vai ser um dia,
em que eu vou trabalhar, vou poder estar com os outros, vou ter Paz de espírito, para fazer o dia-adia como uma pessoa normal.
Um cenário de Paz para Timor-Leste implicaria, necessariamente, não haver pobreza, termos
os nossos jovens ocupados, não só com o trabalho, mas com desporto, com distracção. Para um
jovem é muito importante, por exemplo, ir a uma discoteca, ir a um cinema, ir a um teatro, ter os
seus grupos culturais, fazer as suas competições desportivas. Por exemplo, a Paz para mim é também
ter as crianças saudáveis, sem serem mal nutridas, terem rendimento escolar, porque não passam
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fome, porque estão alegres. Porque uma criança doente não pode ser uma criança alegre. A Paz para
mim são coisas pequenas. A Paz reflecte o desenvolvimento e a capacidade que nós temos de olharmos para os outros sem desconfiança, sabendo que estamos todos juntos e que estamos a dar o
melhor de nós para termos um país rico. Eu espero que consigamos alcançar um clima de Paz sem
níveis de pobreza absoluta, com uma população saudável, educada e instruída. Eu gostaria que daqui
a dez anos já tivéssemos um cenário totalmente diferente daquele que temos agora.
Para termos este cenário que eu idealizo, temos que trabalhar muito, mas sobretudo acreditar
que somos capazes, com o nosso trabalho e com o nosso empenho. Acreditar que somos capazes de
ultrapassar esta fase extremamente difícil, onde tudo está por fazer. Onde ainda há alguns vícios herdados, alguns problemas herdados, e onde é preciso refazer mentalidades, recriar valores, buscar
novamente a nossa cultura. Mas isto não é uma tarefa fácil. Para nós avançarmos, é essencial acreditarmos nos nossos valores e nos nossos ideais. Acreditar na justiça, mas acreditar que nós timorenses, somos capazes. Nós somos capazes e já mostrámos que somos capazes. Não podemos agora
dizer:
- Estou cansado, eu quero descansar.
Nós vamos poder descansar um dia, quando formos capazes de apresentar um país em que
os nossos filhos, nos digam:
- Eu já estou bem, já tenho condições.
A reconciliação no contexto de Timor-Leste é, antes de tudo, estarmos em Paz connosco próprios, porque eu só posso reconciliar-me com o outro, quando eu própria estiver em Paz com a minha
consciência. Eu penso que as pessoas, porque sofreram muito são ansiosas e, às vezes, não são
capazes de reagir de outra forma que não seja através da agressividade. As pessoas sabem que têm
problemas e, por vezes, é tão difícil enfrentarmo-nos a nós próprios, que a tendência é projectar para
o outro aquilo que não gostamos de ver em nós. Esta incapacidade de viver em Paz connosco próprio,
impede-nos de viver em Paz com os outros. Em primeiro lugar, temos que assumir que temos problemas, para que possamos ganhar a Paz connosco, também, para sermos capazes de olhar o outro
sem desconfiança. Só quando conseguirmos passar por este processo é que vamos conseguir oferecer
a nossa ajuda, o nosso sorriso, a nossa solidariedade ao outro. A pobreza que se instalou, a violência
de tantos anos de guerra, tornam a pessoa rude, amarga e mesquinha e, por isso, é tão difícil olhar
para os outros com solidariedade e sem desconfiança.
A questão da mulher é uma questão, particularmente, sensível. Eu diria que a mulher, não só
em Timor-Leste, mas em qualquer parte do mundo, é sempre um dos elos mais fracos da cadeia, a
que mais sacrifícios consente, a que mais sofrimento aguenta, a mais pobre entre os pobres. Mas a
mulher é também aquela que tem mais capacidade de resistência porque a vida, por vezes complicada, a ensina a ser forte apesar de, aparentemente, parecer tão frágil. A mulher é forte porque é mãe,
é irmã, é companheira, é viúva, porque é Mulher.
Os homens têm a sua psicologia, assim como nós mulheres, temos a nossa psicologia própria.
Esta é uma das razões que nos torna diferentes, mas ao mesmo tempo nos torna complementares. Eu
diria que a mulher tem um papel que, tradicionalmente está marcado, porque tem menos oportunidades nalgumas áreas, mas de alguma maneira, a mulher acaba por ganhar uma maior capacidade de
se virar na vida, como dizem os brasileiros. A mulher tem uma maior capacidade de ganhar forças
quando os outros têm fraquezas. Infelizmente, a mulher não tem conseguido resistir a este tradicionalismo, mas ela é uma fonte de energia, não só para o país como para a família.
As mulheres timorenses podem fazer muito por Timor-Leste, mas muitas vezes não se reconhece esse papel. Muitas vezes só olhamos para as mulheres que estão no Governo, para aquelas que
estão no Parlamento, para aquelas que são profissionais. É importante que elas estejam nestes lugares, que sejam profissionais, que estejam presentes na reconstrução de Timor. Mas também é importante, que nós saibamos valorizar aquela mulher que é mãe. Aquela mulher que em casa é o sustentáculo da família e é capaz de transmitir os novos valores, de educar os filhos para negarem a violência, para serem capazes de ver na mulher, não um ser inferior, mas aquele ser que é válido, que tem
o seu papel e que é capaz de ser um suporte ao desenvolvimento do próprio país. Este é um papel
que é fundamental e que nós temos que começar a valorizar, para que a própria mulher se valorize.
Um dos grandes problemas que as mulheres têm, muitas vezes, é não acreditarem nelas próprias
porque se passa sempre aquela imagem de que a mulher não trabalha, a mulher fica em casa, a
mulher é doméstica.
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A mulher e o homem são necessariamente diferentes, pela sua estrutura física, pela sua
maneira de estar, pela sua psicologia, pela percepção que cada um tem dos outros e do mundo. O
facto de sermos diferentes não significa que não devemos ter direitos iguais, muito pelo contrário.
Temos de assumir esta diferença para nos podermos complementar. Eu acho que é muito mais rico
quando há diferença do que quando somos todos uniformes. Quanto maior é a diversidade, maior é a
riqueza. Eu entendo que a mulher tem um papel específico na Paz, porque pelas mais variadas circunstancias, está habituada a lidar com os conflitos e a buscar soluções. A mulher tem este papel
específico, porque é mãe, é educadora, foi filha, porque vive num ambiente tradicionalmente machista
a que tem de sobreviver para que possa harmonizar. A vida obriga a mulher a ter uma capacidade de
harmonização, que o homem não tem, porque ele tem um papel diferente e não sente essa necessidade. A mulher tem de ter esta capacidade de adaptação, de harmonização para que ela própria possa ganhar alguma dignidade.
As mulheres já fizeram e continuam a fazer muito pela Paz. Elas aguentaram as separações
forçadas, a violência sofrida, sem nunca terem perdido o ânimo e terem tido sempre a capacidade de
incutir coragem, de acompanhar os jovens, de tolerar o invasor. Tudo isto significa que a mulher nunca desistiu de procurar a Paz, continuando a procurá-la de várias maneiras. Eu acho que as mulheres
ensinam a nascer a Paz através do esforço que fazem para comunicar, com os filhos, com os amigos,
com as amigas. Às vezes o comunicar pode significar apenas estar juntos sem grandes conversas.
Podemos comunicar, por exemplo, através de um sorriso, através da nossa preocupação com as
crianças, com o que se está a passar no país, no bairro, no distrito. A nossa comunicação, a nossa
necessidade de informação, de participação é também uma forma de ajudarmos a construir a Paz.
Esta preocupação de participar, de poder contribuir com pequenas acções, são coisas que podem de
facto ajudar a construir a Paz.
Eu acho que a Paz nasce na vida das pessoas com a família. Se nós formos capazes de ter
uma família que nos ame, que se preocupe connosco é mais fácil termos Paz connosco próprios. Para
mim é muito importante a família, porque eu sempre tive alguma dificuldade em viver com a minha
família. Actualmente, não tenho os meus filhos comigo e isso custa-me muito. Não me custa ter de
trabalhar 12 horas, 14 horas por dia, custa-me é saber que o meu filho foi operado ontem e que eu
não estive lá. Eu tenho uma família, mas também tenho uma família maior, que é Timor-Leste e, às
vezes, temos que sacrificar a nossa família por Timor. Às vezes, interrogo-me se conseguimos fazer o
equilíbrio entre o amor que temos pela nossa família, pelos nossos filhos e o amor que temos pelas
nossas crianças em geral. Não é fácil para uma mãe, às vezes, ouvir o nosso filho dizer:
- Mãe, eu também sou um menino, porque é que tu estás com os meninos de Timor e não
estás comigo?
Acho muito importante defender os direitos das mulheres, principalmente, porque a mulher
faz parte de Timor-Leste, ela é mais de 50 % da população. É importante defender os direitos da
mulher, não só pela própria mulher, mas porque merece, por tudo aquilo que ela é. O simples facto
de ser responsável pela nova geração é razão mais do que suficiente, para que os direitos das mulheres sejam protegidos. Ela é a garante da vida e o garante do futuro das novas gerações. Mas para
além disso, a mulher é também o garante do desenvolvimento deste país. Este país, de certeza, que
não vai desenvolver-se com a mesma força, com o mesmo ímpeto se metade da população não participar, e mais de metade são mulheres. Por outro lado, eu acho que a nossa capacidade de resistência,
a nossa capacidade de paciência, a nossa capacidade de harmonizar pode de facto contribuir para
uma mudança de mentalidade, para ajudar a acalmar os estados de tensão, de ansiedade, de angústia que se vive ou que pode viver-se neste e naquele momento. Eu acredito que nós, mulheres, temos
uma maior capacidade do que os homens nesta área, por razões relacionadas com todo o papel que
nos está reservado há séculos. Eu creio que tem muito a ver com a natureza intrínseca da psicologia
feminina. Se calhar os psicólogos vão dizer que eu estou enganada, talvez esteja, mas eu sinto assim.
No que se refere ao 4 de Dezembro e como mulher pertencente ao Governo, a grande preocupação foi saber como é que nós podemos garantir a defesa e a segurança do nosso país. Foi ver
que medidas deviam ser tomadas a nível da segurança interna, não só a nível da polícia, como a nível
das nossas forças de defesa, dos grupos, da situação política em geral, da juventude. O que é que era
possível fazer-se, o que é que se estava a passar, como é que tinha sido possível o 4 de Dezembro.
Procurar as causas recentes, as causas mais remotas e ver o que é que era possível fazer. O 4 de
Dezembro serviu para despertar e chamar a atenção para algumas lacunas. Foi o 4 de Dezembro que
permitiu um enfoque maior relativamente à polícia e à necessidade de capacitação da nossa polícia.
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Por exemplo, foi o 4 de Dezembro que permitiu traçar o programa de estabilidade, programa esse que
nos ajudou a ver as necessidades imediatas. Nós temos um plano a longo prazo, temos um plano a
médio prazo, temos um programa anual, mas há necessidades imediatas da população que têm de
ser satisfeitas e que não se compadecem por esperar mais 20 anos, ou mais 5 anos, ou mais 3 anos,
se calhar nem sequer 1 ano. Este programa permitiu-nos também refazer a forma de podermos satisfazer algumas das necessidades imediatas da população.
Na minha perspectiva, o caso Atsabe é um caso que não terá certamente nada a ver com
antagonismos entre líderes. O caso Atsabe mostra que a independência é uma coisa que se conquista
todos os dias, que não é do agrado de toda a gente. Temos de estar cientes para o facto de que a
segurança do país não se faz só com armas, com polícia ou com forças da defesa.
A defesa de um país, tem muito a ver com as condições de harmonia social que, por sua vez
tem a ver com necessidades imediatas que é preciso satisfazer. Também tem muito a ver com a
capacidade de diálogo com as nossas populações e de informar aquilo que está a ser feito de maneira
a que as pessoas sintam que têm um papel a dizer e que têm sobretudo uma responsabilidade na
construção desta nossa independência.
A igualdade entre os homens e as mulheres é um sonho que nós ainda vamos ter que alcançar. Quando falamos em igualdade, estamos a falar em igualdade de direitos.
Eu estou muito satisfeita por ser mulher, eu gosto muito de ser mulher e acho muito bem que
existam os homens e que hajam diferenças entre nós. Daí que eu diga que o papel da mulher não é
antagonizar o homem, é complementar o homem. Precisamente porque somos diferentes, precisamos
uns dos outros para nos sentirmos realizados e nos sentirmos bem.
A igualdade de direitos serve, do meu ponto de vista, para podermos potenciar todo o capital
humano, que são os homens e as mulheres. Enquanto nós formos apenas capazes de aproveitar a
capacidade que existe nos homens e enquanto não formos capazes de aproveitar a capacidade da
mulher, não teremos uma sociedade harmónica. Uma sociedade para ser capaz de se desenvolver
mais rapidamente, deve aproveitar todo o potencial que existe. Eu acho que a igualdade entre os
homens e as mulheres serve, sobretudo, para melhorar as condições de vida do nosso país, para
melhorar as condições de vida do nosso povo.
Eu tenho dúvidas se as mulheres são mais pacíficas do que os homens. A mulher quando se
zanga zanga-se mesmo. É claro que a mulher evita entrar em zanga, evita o conflito, talvez influenciada pelos grandes preconceitos que existem em relação à mulher e que dizem que a mulher é mais
fraca. Talvez influenciada por isso, consciente ou inconscientemente, porque se assume como mais
fraca, então não entra em conflito. Sou capaz de acreditar que a mulher é, por natureza, mais pacífica
do que o homem, mas eu não tenho dados científicos para dizer que de facto a mulher é mais pacífica
do que o homem. Eu quero acreditar que a mulher é mais pacífica, sobretudo porque é mãe, mas eu
já vi mães maltratarem muito os seus filhos, de maneira que não sei se isto é um factor determinante.
As mães maltratam os filhos, talvez como consequência de um ciclo vicioso. A violência gera
violência. Por isso é que eu acho tão importante o papel da mulher, para conscientemente quebrar
este ciclo. A mulher como mãe, mesmo que sofra violência doméstica tem que ser capaz de não passar essa imagem para o filho e dizer que não é assim que se resolvem as coisas:
- Não podes bater, não podes gritar com o teu irmão mais novo, não podes fazer isto. Deves
ajudar, deves...
Eu acredito que a mulher é talvez a única pessoa que pode quebrar o ciclo da violência que
começa na família. A situação de violência doméstica é de facto um problema sério e, enquanto a violência doméstica não parar, o ciclo de violência mantém-se, porque o marido bate na mulher, a
mulher bate na criança, a criança bate no cão e por aí fora. Desta forma nós estamos a negar o diálogo e estamos a fomentar a violência. A criança cresce com a ideia inconsciente ou no subconsciente
de que os problemas se resolvem à pancada.
Eu não sei se a violência doméstica é causada por problemas sociais e económicos, porque se
assim fosse a violência doméstica só acontecia nas famílias desfavorecidas. Isto não é verdade. Há
famílias onde existe violência doméstica e as pessoas são, inclusivamente, formadas. É verdade que
em famílias com dificuldades económicas é mais fácil acontecer agressão e conflitos. Há um ditado
português que diz: “Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão.” Uma situação de
grande pobreza, cria insatisfação, cria ansiedade, cria angústia e, facilmente, a discussão surge e
estão criadas as condições para que não haja Paz. Por isso é que eu digo que a Paz tem muito a ver
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com a pobreza. A questão da violência doméstica terá a ver, eventualmente, com dificuldades económicas, mas tem mais a ver com a ideia de que o homem tem o direito de bater na mulher.
Eu não sei se podemos generalizar a questão da violência doméstica para toda a sociedade
timorense, porque há zonas no nosso país onde a mulher é mais considerada. Mas duma maneira
geral, ainda temos muito trabalho para fazer, por exemplo, em termos de educação. Eu acho interessante a mensagem que se tem vindo a passar sobre esta questão, pois já não é aquela imagem que
nós usávamos na campanha contra a violência doméstica. Os cartazes apareciam com mãos algemadas, braços algemados e eu nunca concordei com esse tipo de campanha, porque eu creio que não se
combate violência com violência ou com um cartaz mostrando a detenção, a prisão. Não creio que é
assim que resolvemos o problema. Mas a mensagem que é passada agora é mais interessante, porque vai no sentido de que o homem tem o papel de ajudar. Esta nova mensagem muda a percepção
dos papeis e ensina pela forma positiva. A nossa sociedade é uma sociedade que esteve fechada
durante muitos anos, que sofreu extrema violência e, por isso, é uma sociedade tradicional, uma
sociedade que vai precisar de algum tempo para a transformação. É importante que todos nós
tenhamos consciência de que a transformação é um processo que demora, mas que é preciso trabalhar para que essa transformação aconteça. Creio que estamos no bom caminho.
Já há um bom trabalho feito, como as mensagens que passam agora na televisão, como o
trabalho que tem vindo a ser feito no que toca a legislação. Não é tanto a legislação que vai ser aprovada, mas é o trabalho da discussão, que envolveu muitos homens, muitas mulheres, várias organizações, magistrados. O tema Violência Doméstica deixou de ser tabu. Claro que não resolve tudo rapidamente, mas é um processo que se vai construindo, desde que a gente tome consciência de que o
problema existe e que vamos combatê-lo. Não acredito que o problema vá ser resolvido amanhã, ou
daqui a dois anos, ou daqui a três anos, certamente vai demorar mais tempo, porque tudo o que é
mudar mentalidades, reconstruir valores é mais difícil do que reconstruir uma casa ou arranjar uma
parede.
A minha empregada é uma pessoa que me impressiona, porque é dedicada, é uma pessoa
que eu não preciso de controlar, quando acaba o serviço vai para casa, eu não estou em casa, mas
deixa tudo impecável. Não preciso dizer a que horas ela tem que vir, a que horas ela tem que sair,
porque ela sabe o que tem de fazer. Tem a família dela para tratar, tem a minha casa para tratar faz
tudo muito perfeitamente. Sempre com um sorriso, sempre disposta a ajudar, sempre preocupada em
saber se eu preciso dela até mais tarde, se eu não preciso dela. É para mim uma pessoa que de facto,
se eu não a tivesse a ajudar-me, eu não era capaz de fazer o que eu faço. É uma pessoa que merece
muito respeito. Sei que ela tem vários filhos, todos a estudarem e eu sei que lá em casa, até à pouco
tempo, era só ela que trabalhava...
Eu acho isto de notável!
Eu vou contar uma história de alguém que ainda não é uma mulher, mas que vai ser uma
mulher daqui a uns tempos. É alguém que eu deixei... É a minha filha, que assumiu um pouco o meu
papel junto do irmão mais novo e do outro, porque eu tenho um filho mais velho que ela. Mas ela é
capaz de o acompanhar, por exemplo, ontem levou-o ao hospital para ser operado. Hoje de manhã,
de certeza que estava lá para saber como é que ele estava. Ela ainda não tem 18 anos, mas é capaz
de dizer ao irmão:
- Olha que te estás a portar mal, olha que bebeste demais. Se a mãe estivesse aqui não gostava.
É uma pessoa que é capaz de acompanhar o mais pequenino, que tem dez anos, de o acompanhar na escola. É uma pessoa que me diz que gostava de estar comigo para tomar conta de mim,
porque acha que eu ando muito triste. Esta é uma mulherzinha, que vai fazer 18 anos, que é minha
filha, mas é uma das minhas melhores amigas. É uma pessoa que me diz:
- Mãe, não te sintas culpada. Olha para a frente não olhes para trás. Aguenta aí que eu já vou
para ao pé de ti. Não te preocupes que nós nos aguentamos sem ti.
Se Deus quiser, brevemente vem para junto de mim.
Ana Rosa Soares
Eu sou a Ana Rosa Manuel Soares, nasci em 26 de Setembro de 1975 e tenho sete irmãos,
comigo somos oito irmãos e vivo em Díli. Como nasci pouco antes de começar a invasão foi a minha
avó que me contou a história porque a minha mãe era professora de português em Ainaro e Maubisse
mas eu fiquei com minha avó. Depois os meus pais ficaram na aldeia, em Soibada. Eu só estudei no
colégio de Soibada durante seis meses.
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A minha mãe foi catequista e professora secundária em Soibada e o meu pai já morreu. A
minha mãe casou outra vez com outro homem que não é timorense, mas também era militar como o
meu pai, que era militar de segunda linha, trabalhava na rádio ‘Marconi’.
Como os dois irmãos da minha mãe eram da FRETILIN ela também tinha de ser e os militares
indonésios prenderam-na e foi nessa altura que o meu pai morreu. Ela casou-se com aquele homem
para salvar a vida, a minha vida e da minha irmã e por isso separamo-nos e eu depois fiquei com a
minha madrinha. Era a irmã da minha mãe e vive em Díli. A minha mãe ficou em Soibada até mais ou
menos 1982 e eu fiquei separada dela e do meu pai por causa da guerra. Fiquei eu e uma irmã
minha. Só passados sete anos voltámos a encontrar a nossa mãe, eu tinha sete anos. Eu e a minha
irmã somos filhas da minha mãe e do meu pai e os outros seis irmãos são filhos da minha mãe e do
meu padrasto.
Estou em Portugal desde o dia 23 de Setembro de 2001 e estudo Direito e quero ser advogada.
Para mim Paz é uma situação harmoniosa em que não há conflitos ou problemas. Não há Paz
sem justiça e não há justiça sem perdão e prefiro dizer que a Paz é uma situação harmoniosa. A Justiça é quando uns não prejudicam os outros e se respeita a liberdade de cada pessoa porque cada pessoa tem o direito e o dever de viver livre numa sociedade que é harmoniosa e independente. E não há
justiça sem perdão porque depois de um conflito se não há perdão como é que a gente pode viver
com essa situação? O que é a paz, a liberdade ou a solidariedade se as pessoas não dão perdão? Se
alguém matar outra pessoa não se pode fazer alguma coisa contra a lei porque há um direito, há uma
lei para julgar e não se pode fazer vingança.
Eu acho que Timor-Leste ainda não alcançou a Paz porque ainda há muitas pessoas em conflito e discussões políticas. Veio a independência mas há sempre conflitos que acontecem em TimorLeste por causa dos conflitos entre os partidos.
As mulheres agora tentam participar numa organização, por exemplo a FOKUPERS ou a OPMT
ou na comunidade. Lutámos como os homens e hoje em dia todas as mulheres, as mais velhas e as
mais novas têm o dever de participar na comunidade ou numa organização para dar a Paz.
Eu vou trabalhar porque agora é meu dever. Se o meu marido não deixar eu vou reunir a
família, falar com o meu pai, falar com ele, vou conversar e depois resolvo o problema. Às vezes os
homens dizem que as mulheres não fazem os deveres delas em casa e por isso há conflito e eles
batem nas mulheres mas eu como advogada sei que bater é contra a lei e também sei que as mulheres têm direito, têm dever para falar, para fazer alguma coisa e não apenas os homens.
Esmelita Barreto
Eu chamo-me Esmelita Maia Castro Alves Barreto e nasci em Venilale, no dia 16 de Maio de
1981. A minha mãe é de Venilale e o meu pai é de Dare, junto a Díli.
No tempo indonésio o meu pai era da tropa em Venilale e foi lá que conheceu a minha mãe,
por isso é que o meu pai se casou com a minha mãe. Nós somos quatro irmãos e eu sou a segunda
filha. O meu irmão primeiro agora está na universidade em Timor, não é a universidade nacional, não
é universidade pública é uma universidade privada em Díli. Está a estudar Economia. Ainda tenho dois
irmãos pequeninos, um está na secundária e outro na primária, em Díli também.
O meu pai foi da força indonésia mas depois foi para a reforma, porque já era velho. Ele foi
para a reforma três anos antes do referendo e agora só trabalha na agricultura, na plantação de café
em Dare.
Estou em Portugal a estudar Sociologia do Trabalho há um ano mas lembro-me muito de
Timor e tenho muitas saudades da família e quando posso, carrego o telemóvel para poder telefonar
para a minha família. Mas quando eu acabar o meu curso e voltar para Timor, quando estiver dentro
do avião para voltar, vou ter saudades de Portugal porque o considero o meu segundo país
A Paz para mim é uma situação em que não existem conflitos entre as pessoas, onde há harmonia e as pessoas não se zangam umas com as outras.
Eu acho que agora ainda não há Paz em Timor-Leste porque conforme o que eu sei, quando
telefono para Timor e pergunto à minha mãe se está tudo em paz em Timor, ela diz sempre assim:
- Ah, nós não sabemos porquê, a Paz existe mas na cidade não porque existem muitos grupos
que todos os dias batem. Não sei qual é o problema mas ainda há grupos pequenos que criam conflitos.
Para conseguir fazer a Paz em Timor-Leste ainda falta a compreensão entre uns e outros. Por
exemplo, quando alguns vêm os outros com um estatuto mais alto, começam a ter inveja, dizem que
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isto é corrupção e, por isso não há Paz mas sim ódio e vingança. Depois quando há uma festa ou
então nos mercados estes grupos vão até lá e aproveitam essas oportunidades para bater.
Quando queremos que exista Paz, por exemplo, numa casa de família, temos que conversar
e fazer diálogo. Temos que perguntar: o que é que queres fazer o que é que não queres fazer?
Temos que conseguir concordância uns com os outros. Nas famílias às vezes, o marido e a mulher
não se compreendem, o marido quer isto e a mulher quer aquilo e depois e quando não conseguem
concordar e fazer diálogo, o que acontece é o costume. Em Timor é sempre o rapaz, o marido que
tem mais direitos do que a mulher. A mulher não pode falar e quando ela fala o marido pode baterlhe. Os homens batem muito nas mulheres lá em Timor. Eu acho muito mal que os homens batam
nas mulheres porque homem e mulher têm o mesmo direito. Temos o mesmo direito para falar e trabalhar fora de casa. Se o meu marido não me quisesse deixar trabalhar fora de casa, eu não o deixava, mas falava com ele e até podíamos ir trabalhar juntos ou então ele podia esperar por mim lá fora
onde eu estivesse a trabalhar. Se mesmo assim ele não quisesse eu não desistia e explicava-lhe que
vivi em Portugal e lá as mulheres também têm de trabalhar como o marido.
Mas em Timor as mulheres já estão a trabalhar para alcançar a Paz. As mulheres vão às
aldeias reúnem-se com outras mulheres e falam sobre Paz. Os rapazes mais novos também ouvem o
que as mulheres dizem e fazem, e isto começa a criar a Paz na sociedade, da mais pequena aldeia até
à cidade.
Eu penso que também posso contribuir para a Paz. Por exemplo, se eu vir um conflito, primeiro vou perguntar qual é o problema, e depois de perceber o problema, vou explicar que o melhor é
falar uns aos outros e não bater. Para que serve bater? Não resolve o problema, mas aumenta o problema. E se eles não quiserem ouvir os meus conselhos vou telefonar à polícia para vir resolver os
problemas deles.
Eu acho que as mulheres são mais pela Paz que os rapazes porque, quando há um problema
as mulheres procuram fazer o encontro e o diálogo para resolver esse problema. Os rapazes quando
têm um problema não dão a Paz uns aos outros mas vão bater e isto faz recomeçar o ódio ou vingança. As mulheres querem criar a Paz na sociedade os homens também, mas só algumas vezes
Já vi na televisão que há mulheres que são fundadoras da Paz, que vão a todos os sítios para
encontrar-se com as outras mulheres e para fundar a Paz social. Por exemplo na organização FOKUPERS elas juntam-se para criar a Paz e eu acho que é um trabalho importante para as mulheres saberem o direito delas. Dantes quando ainda não existia a organização FOKUPERS as mulheres sabiam o
direito delas mas não os podiam aplicar, porque os rapazes estavam sempre em cima de tudo, mas
agora quando a Dona Olandina e Dona Micató vão às aldeias e fazem encontros com as mulheres,
elas ficam a saber o direito delas e como criar a Paz.
Fátima Guterres
Eu nasci na ilha de Ataúro, sou timorense mas nasci na ilha de Ataúro que pertence à ilha de
Timor. Nasci lá porque meu pai era funcionário do Estado da Saúde e estava lá colocado. Nasci lá com
mais três irmãos meus mais velhos, porque eu sou a terceira filha.
A minha mãe é de Manatuto e era doméstica, o meu pai nasceu em Dili e era enfermeiro e
por isso era sempre transferido de um lado para o outro. Há coisas que eu já não me lembro porque
eu era muito pequena, mas sei que fomos transferidos para Bazartete, e depois de alguns anos,
fomos para o Sul e foi lá que comecei a estudar, a aprender as primeiras letras. Fiquei num colégio,
estudei lá, fiquei interna porque a minha casa era muito longe da escola. Lá, encontrámos os pais de
Xanana e a minha mãe ficou muito contente porque a mãe de Xanana é ainda prima dela, são da
mesma região e assim podiam conversar o dialecto delas, porque minha mãe não podia falar com
mais ninguém a não ser connosco, em português e em tetum. A língua da minha mãe é galaui. Havia
dois colégios, um masculino e outro feminino. Tirei lá a quarta classe. Depois disso fomos para Ermera onde estivemos dez anos, acho, e depois fomos para Díli estudar, continuar lá os estudos.
Em Ermera, é que passámos, eu e minhas irmãs, os momentos mais felizes da nossa vida. Lá
a gente brincava com tudo, fazia amizades, íamos conhecendo as pessoas, depois éramos muito queridos e nós também gostávamos muito das pessoas de Ermera. Mas depois fomos para Díli estudar,
mas nas férias íamos passar a Ermera.
Conheci o meu marido em Dili, nas festas. Ele pertencia a um conjunto musical que se chamava “Play Star” e que era do meu tio; então como ele era baterista, nas festas do concelho, em
Ermera, eles iam todos lá para casa depois das festas do clube. Levavam aquela aparelhagem toda e
a gente ia convidar as outras raparigas para continuar lá a festa. Nós éramos só amigos. Eu nunca,
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nunca pensei que ele ia mesmo namorar comigo. Mas depois, nos ensaios lá em Díli que eram em
casa do meu tio, nós íamos lá muitas vezes. A gente falava assim, como amigos. Uma vez ele estava
na tropa e trabalhava nas obras públicas e durante as férias, ele foi recrutado para fazer umas obras
lá no quartel, na companhia de Ermera, e como era nosso amigo todas as tardes depois do trabalho,
ia lá para nossa casa. Ele já estava, talvez já estivesse, apaixonado por mim mas eu não sentia mesmo nada porque tinha muitos amigos e para mim era tudo igual. Um dia, num Domingo, ele apareceu
lá em casa sem eu saber. Nós tínhamos saído da missa e as minhas irmãs tinham ido ao bazar e eu
fiquei lá em casa. Ele chegou e convidou-me para ir passear, mas eu tinha vergonha de andar de
mota, porque Ermera era uma vila e se a gente andar de mota com alguém mais claro, ele era mesmo
branco, diziam logo que era tropa e a gente sentia vergonha. Mas como ele foi de roupa civil fui com
ele. Pelo caminho ele não teve coragem de falar e fomos para um sítio mesmo bonito, ficámos ali ao
pé de uma nascente e fomo-nos sentar em cima de uma pedra. Ele não se sentou, disse que queria
dizer uma coisa. Depois pronto começou a fazer assim carinhos, eu estava com medo, com vergonha.
E pronto, fez a declaração. Todo transpirado, só de vergonha.
Eu tinha 17 ou 18 anos mas ao longo daqueles anos já tinha recebido várias cartas de amor e
quando recebia uma, depois de ler, ficava toda contente e escondia-a debaixo do colchão. Tinha
medo dos meus irmãos, que depois iam fazer queixa aos meus pais. Ou então deitava-a fora, rasgava.
Mas naquele caso eu comecei a pensar, ai, agora esta declaração deve ser mesmo verdade! Depois eu
respondi, disse que não tinha ainda a certeza se ia mesmo durar, ou não e fomos lá para casa e
quando chegámos estavam todos à minha espera, era meio-dia mas não disseram nada. Depois eu
contei aos meus pais e eles ficaram todos contentes, porque ele era bom rapaz.
Numa quarta-feira, porque lá em Timor à quarta-feira os militares tinham uma pausa por causa dos correios que os carros militares levavam para as montanhas, então numa quarta-feira à tarde
ele tinha folga e foi lá a Ermera fazer o pedido, pedir-me em casamento, pedir autorização aos meus
pais. Mas eu fui-me esconder porque segundo a tradição timorense a pessoa quando sabe que vai ser
pedida em casamento não pode ficar ali à frente. Então eu fui esconder-me. Fui para o quarto, mas
estava sempre a espreitar, como é que era, queria ouvir mas não ouvi nada. Apaixonei-me, e quando
o meu pai disse:
“O Artur pediu-nos autorização, agora és namorada dele. Nós autorizamos mas tu é que
sabes”
Fiquei contente e namorámos quatro anos, casámos no mato, depois da invasão, na resistência.
A gente namorava só aos fins-de-semana e nas férias. Aos fins-de-semana, ele ia lá para
Ermera e depois regressava. A gente dava beijinhos e já era com muito sorte, mais nada. A gente
namorava assim. Tinha que ser mesmo puro, porque todas as mulheres timorenses gostavam de se
casar com flores de laranjeira, com o véu coberto. Era um sonho, o nosso sonho. A gente gostava
muito, guardava o nosso corpo. Naquela altura era mesmo assim. Os meus pais nunca nos proibiram
de nada, nós tínhamos uma educação diferente porque enquanto os outros pais estavam ainda muito
agarrados à nossa tradição – tinha-se que namorar à frente dos pais, ou dos irmãos mais novos,
quando saíam, se saíam de moto uma criança tinha que ir sempre à frente - os meus pais não obrigavam a isso. Só não podíamos voltar muito tarde, mas eles confiavam muito no Artur. Mesmo com os
outros rapazes, quando a gente ia passear de moto, eles sabiam que a gente só ia dar um passeio,
não tínhamos maldade, a gente era mesmo ingénua. Por isso é que havia muitos casamentos com
véus cobertos, o que era muito bonito.
Já vivia em Dili quando se deu o golpe. Quando apareceu o 25 de Abril cá em Portugal nós já
estávamos todos em Díli e quando apareceu o golpe, também estávamos em Díli, estávamos à espera
das inscrições para a matrícula. Estávamos em Díli, o meu pai e a minha irmã é que estavam ainda
em Ermera. Nós sofremos muito durante o golpe, nós tivemos que fugir para as montanhas, porque
éramos da Fretilin, embora muito dos nossos familiares fossem da UDT e não nos fizessem mal, havia
sempre pessoas, que frequentavam muito a nossa casa em Ermera mas que se tornaram maus para
nós e até ficavam à espreita para nos apanhar. O meu pai não tinha partido, era só amigo de todos,
porque os amigos dos meus pais e nossos familiares estavam em todos os partidos mas com o golpe
nós tivemos de fugir para o mato por causa daqueles nossos amigos, e por causa de alguns simpatizantes da UDT que não nos conheciam e que não gostavam de nós.
Tinha 19 ou 20 anos quando fugimos para o mato. Ficámos lá escondidos mesmo. Nós não
sabíamos o que era a guerra e ficámos muito mal. Fomos viver em casa de uma senhora cujo marido
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foi preso durante a ocupação japonesa e nessa altura os meus pais trataram bem dele e ele acolheunos em casa e ficamos lá até ao contra-golpe. Foi em Setembro, o contra-golpe foi no dia 20. Então
regressámos à cidade e vimos a cidade toda destruída, a nossa casa estava cheia de buracos das
balas e não havia comida. Começamos a passar dificuldade mas ao mesmo tempo sentíamo-nos bem
porque nós estávamos com a minha mãe, só faltava o meu pai e o meu irmão, nós não sabíamos
nada sobre eles. Tinham ficado em Ermera mas depois eles tiveram de ir com outros para Atambua.
Passaram-se semanas e a gente não sabia nada, nem o que havia de fazer, não tínhamos nenhum
contacto. Foi então que eu escrevi uma carta e enviei-a através da Cruz Vermelha para um senhor e o
meu pai recebeu-a. Contou-me depois. Mas ainda separados do meu pai e do meu irmão, veio a invasão e fugimos todos para a montanha. Claro que as dificuldades nessa altura eram maiores: primeiro
a situação e depois o modo de viver. Já não havia aquela alegria; dantes não se falava de paz, só se
conhecia a paz, a alegria e as festas mas a partir do dia 7 de Dezembro, começámos a sentir de forma
diferente.
Quando nós fugimos era madrugada, eram dez horas. Nós tínhamos esquecido da minha
irmã, de muitas roupas que tínhamos guardado e da comida que a minha mãe fez para o jantar que
nós não comemos e que ainda estava na panela. Muita gente que não tinha frigorífico na altura, nós
também não tínhamos, deixava-se na panela. Voltei com o irmão Zézinho, ele era pequeno, tinha
doze anos e o meu marido - nós éramos noivos - fomos de carro. Quando chegámos entrámos a correr lá em nossa casa como se fôssemos ladrões. Fui direitinha para o quarto tirar a minha mana e o
Zézinho foi abraçar o nosso cão. Nós tínhamos um cão que estava ali a uivar e a chorar. Depois o
Artur foi buscar a panela e levámos um bocadinho de arroz e saímos a correr, aquilo era mesmo a
guerra. Regressamos e as minhas duas irmãs e a minha mãe estavam à espera, como muita gente,
vieram logo a correr pois pensavam que já estava bom e que as coisas já estavam resolvidas lá em
Dili e que podíamos regressar. O Artur disse:
“Não, agora a gente já não volta . Já não nos deixam voltar, não sabemos quando voltaremos
para nossa casa .”
Quando ele disse isto, todos começaram a chorar e disseram:
“Nós deixamos lá uma parte da família, deixámos lá as nossas coisas, agora como é que é?”
A minha mãe então lembrou-se dos cães e de tudo o resto que tínhamos lá deixado, estava
mesmo triste.
Ficámos ali a ver os navios, a chegada dos pára-quedistas, e enquanto isso ouvíamos metralhar. Aquilo parecia uma brincadeira para nós, a gente não sentia ainda o sabor de guerra. Toda a
gente contava, “aquele pára-quedas não abriu, aquele helicóptero trouxe 60, aquele só 40”. Toda a
gente contava e os aviões metralhavam tudo. À tarde, o nosso carro era vermelho, era um automóvel
vermelho, aquilo de longe via-se bem começaram a mandar tiros para as montanhas e nós fugimos.
Ficámos num sítio escondidos e vimos os barcos a recuarem, e ficámos contentes, “agora, desta vez
já vamos voltar mesmo para casa” mas passada meia hora começaram a mandar metralha, e percebemos que aquilo era para nos apanhar nas montanhas.
Então aí começámos mesmo a fugir a sério. Fugimos e fomos para Aileu. Quando chegámos a
Aileu já estava lá tio do Comité Central da Fretilin. No dia seguinte foram metralhar Aileu. Os aviões
começaram a bombardear Aileu e tivemos de fugir todos. Fomos todos para dentro de uma escola.
Nós não conhecíamos nada. Fomos para uma escola e ficámos ali umas semanas. Depois fomos para
Maubisse, de Maubisse fomos para Same. Ficamos em Same dois meses. Também lá estavam os prisioneiros da UDT que foram presos pela Fretilin no contra-golpe. Nós íamos visitá-los, fazíamos comida e levávamos. Os delegados da Fretilin estavam chateados com isso. Estava lá o Nicolau mas ele
não nos dizia nada, ele não se importava. Estavam lá pessoas com fome. A Dª Celina Horta ia à frente, depois a minha mãe e depois nós, íamos lá todos os dias.
Também íamos ao bazar, lá onde a população fazia a sua vida normal. Comprávamos mandioca, milho, batata e cozinhávamos para ir dar aos presos. Quando o inimigo entrou nós tivemos que
recuar. Arrumámos as nossas coisas e como estava lá um tractor, fomos perguntar se o podíamos
aproveitar para sair dali. Como há muito tempo que a gente não andava de carro, ficávamos contentes e subimos para o atrelado do tractor. Quando passávamos por outros refugiados levantávamos o
braço e dizíamos adeus, todos contentes. Atravessámos o aeroporto de Same e ficámos admirados
porque corriam notícias que iam chegar capacetes azuis. O Alarico Fernandes que era ministro da
informação, começou a fazer correr notícias de que iam chegar capacetes azuis e que iam chegar
cubanos. Então, os timorenses mais fortes ofereceram-se logo para arranjar cordas e ir carregar
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munições. Prepararam cavalos e tudo o mais para ir de encontro aos capacetes azuis mas ao fim de
duas semanas não tínhamos visto ainda ninguém. Quando nós fugimos no tractor, descemos das
montanhas e passámos pelo aeroporto, vimos aquilo tudo espetado como se fosse com armas brancas, com as pontas todas viradas para cima e que era para receber os pára-quedistas indonésios.
Depois atravessámos a ribeira e recomeçámos a subir de novo as montanhas. Ali é que começou o
nosso calvário mas a gente ainda não sabia. Seguimos contentes apesar das saudades de Díli e da
nossa casa e das recordações das coisas que a gente passou. Tínhamos pena do meu pai, da minha
irmã, do meu irmão que tinham ficado para trás, talvez em Atambua.
Depois, foi sempre fugir. Quase no fim do ano de 1976, chegámos a Barique. Em Barique, aos
poucos começámo-nos a integrar nas organizações, eu e as minhas irmãs. Nós acompanhávamos o
meu marido e íamos para as reuniões com a população e isso tudo. Lá é que a gente começou e
começámos a gostar. De vez em quando a gente sentia falta de comidas boas, mas tinha tudo lá em
Barique: tinha tudo, carne com fartura. Só aquelas coisas que a gente utilizava todos os dias é que
não tínhamos como por exemplo, pão e açúcar, tínhamos de substituir por mel. Como não tínhamos
pão, a gente assava mandioca. Não havia arroz, enfim havia, mas só na planície, mas naquele tempo
estávamos sempre na montanha. Só quando o inimigo começou a atacar as montanhas é que nós
descemos para a planície. Ali a guerra era com os mosquitos; ali havia mosquitos de todas as qualidades que nós nunca tínhamos visto. Até os zumbidos eram diferentes, de dia e de noite. Por causa dos
mosquitos ficávamos doentes, com náuseas, com comichão... Mas nessa altura já éramos responsáveis e a gente ficava contente porque já éramos responsáveis. Tínhamos que ter alguma responsabilidade porque senão a população não queria sustentar as pessoas de Díli porque diziam logo que a Fretilin correu com a UDT e que agora nós estamos ali a explorar. Os líderes escolheram-nos, tivemos
reuniões e tudo e escolheram-nos, a mim e às minhas irmãs para sermos as responsáveis. Depois
começámos a trabalhar em pé de igualdade com eles, ensinámos coisas, apanhávamos os livros que
as madres do Colégio de Soibada mandaram esconder; havia livros de inglês, livros de português e
livros sobre aulas de culinária de maneira que a gente arranjou forma de fazer comida boa lá no
mato. A gente ensinava aos outros o que queriam aprender mas depois ficou tudo destruído. Também
aprendemos a pilar sozinhas, milho e arroz com casca. Nós aprendemos a pilar sagu lá em Barique.
Aprendemos sobre a extracção de sal, a ir à caça. Íamos atrás dos búfalos, caíamos, ficávamos cobertas de lama, só os olhos brilhavam. As pessoas riam e até parecia que não havia guerra. Ficávamos
todos contentes e no fim víamos tirar o leite mesmo à frente do nosso acampamento e bebíamos o
leite fresco. Em Dili eram outras pessoas que levavam o leite até nossa casa, mas ali, a gente via
mesmo como se fazia. Alguns que estavam connosco iam mesmo mamar nos búfalos. A gente ria e
ficava toda contente. Também pedíamos a minha mãe para nos ensinar a fazer comidas assim mesmo
boas e a gente também fazia. Mas havia por lá três senhoras que foram estudantes, alunas do colégio
de Soibada, que também sabiam fazer muitas coisas. Falavam português correctamente e falavam
connosco só em português. Nas reuniões com a população, muitas das nossas palavras eram mais em
português porque a gente não sabia como havia de dizer em tetum e assim era quase em português.
A população também podia utilizar essas palavras e sabiam o que queriam dizer. Só tinham problema
com a pronúncia, por exemplo, havia uma senhora que dizia que era larecimento em vez de esclarecimento, e ela repetia sempre larecimento, para ela, era tudo larecimento!
No princípio foi muito difícil, porque nós, as mulheres timorenses temos sempre aquela coisa
de que as mulheres são inferiores, que já nascemos com isto, que mesmo que a gente tenha acabado
a quarta classe nós sabíamos que o nosso lugar era sempre na cozinha, ou arrumar a casa. Era muito
difícil para a gente dizer às outras mulheres: “nós temos que deixar os homens também cozinhar, nós
temos também que deixar eles tomarem conta das crianças”. Era muito difícil para nós como responsáveis, falar assim para as outras mulheres. Mas nós sentíamos que aquilo era também mesmo nosso
e então a gente falava e elas também percebiam. Aquela senhora que estava sempre a dizer larecimento, tinha um marido que não ia nada com estas ideias mas ela participava muito. Tinha dez filhos,
participava muito mas antes de ir, fazia a comida, deixava tudo pronto enquanto o marido ia cavar a
horta. Quando ele chegava já tinha a comida pronta mas um dia só porque uma responsável disse
que nós, as mulheres, nos temos que livrar das panelas, ela livrou-se. Foi à reunião e não fez o
comer. Depois da reunião nós regressamos e ela foi para casa fez o comer; ela e os dois filhos acabaram de comer e depois saíram novamente para casa dos pais e passou lá a tarde toda. Quando o
marido chegou, nós estávamos lá em casa deles. Quando ele chegou a Rita não estava, nem os filhos,
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nem a comida pronta. Ai, o marido ficou mesmo danado e quando ela chegou a casa, o marido já
estava com a catana à espera. Depois começou a ralhar e a gritar:
Para onde é que tu foste ?
Ela respondeu logo:
Eu fui à minha vida. Tu não vês que eu agora participo muito nas reuniões e que depois
fomos ao larecimento e as responsáveis disseram para gente não cozinhar mais, não tocar mais na
panela, agora os homens é que têm de cozinhar?!
Foi muito complicado. Se não fosse o meu marido, ele cortava, arrancava a cabeça da Rita.
Foi então que o meu marido falou, “que não era bem assim, que a Rita entendeu mal”, etc. Por outro
lado nós e a Rita fizemos o comer para o marido e o marido também aos poucos foi-se habituando.
Os outros homens aceitavam mal mas para não fazer má figura deixavam as mulheres irem às reuniões; eles iam também para as reuniões das mulheres e levavam também os filhos. Depois quando
havia festas, todos participavam, as mulheres gostavam de dançar, os homens também. Os homens
faziam os trabalhos mais pesados, as mulheres cozinhavam. Todas as mulheres participavam, ninguém obrigou a nada, não sentiam era aquela obrigação, aquele medo de ir participar.
Isto tudo foi em Barique onde ficámos lá, penso que dois ou três anos. Estávamos em paz. Às
vezes a gente ouvia tiroteios e de vez em quando vinham os profetas trazer notícias: “olha o inimigo
entrou naquele sítio mas as nossas forças já correram com eles”, nós ficávamos todos contentes.
Depois vinham outras notícias e era sempre assim. A gente estava em paz, em vida normal. Ficámos
lá até 1978. Saímos de lá porque tínhamos que sair mesmo. Nós não nos queríamos separar nem dos
mosquitos, nem daquelas pessoas. Estávamos habituados, conhecíamos bem aquilo e não obrigávamos ninguém a entrar na organização. Elas próprias, as mulheres de Barique é que sentiam que
tinham que entrar mesmo. Era Fretilin que estava à frente mas a Fretilin nunca disse: “vocês da UDT
e vocês da APODETI têm de entrar todos para a Fretilin”. Não, cada um tinha o conceito de que nós
tínhamos um inimigo comum, nós todos tínhamos que nos juntar para lutar contra o inimigo, era isto.
Muitas vezes nas reuniões quando não concordavam a gente ensinava a ter disciplina. Quando as
pessoas não concordavam com as coisas que os da mesa diziam, tinham de falar mesmo, dizer na
frente; nós não podíamos falar por trás porque senão a gente nunca conseguiria resolver nada.
Tínhamos que falar para ficarmos bem sempre, porque senão falarmos uns com os outros é mesmo
mal. E depois se a gente se encontrar com o inimigo, como é que é? Vamos dizer que estamos zangados, que nós não estamos todos juntos? Somos todos timorenses. Aceitávamos críticas e não ficávamos zangados. Fazíamos pausas, chorávamos mas depois estava tudo bem. Quando havia festa a
gente dançava. As tarefas todas, a gente fazia em comum; a gente não desconfiava se aquele era
bufo ou aquele deu de pé, ou se aquele era da APODETI ou não. Aquilo era tudo uma família, era
mesmo muito bom. Eu aprendi muito lá e eles também aprenderam muito connosco. Por exemplo,
eles ensinaram-nos a fazer muitas coisas, artesanato timorense que nós não sabíamos porque já
tínhamos outra educação, embora a minha mãe soubesse fazer tudo. Nós aprendemos muito com
eles.
Entretanto o meu marido passou a pertencer à sede do Comissariado Político. Era longe, porque a sede ficava em Lacluta. Era muito longe para ele ir até lá; ele demorava de viagem dois dias,
quando o tempo era seco mas quando há chuvas, por causa das ribeiras que levavam muita água e
troncos, era perigoso. Muitas ribeiras, mesmo aquelas ribeiras pequenas, eram mesmo perigosas,
levavam búfalos e tudo. Então nós tivemos que sair de Barique e a população ficou mesmo zangada e
não aceitaram bem, mas nós tivemos que ir mesmo. Fomos, mas todas as semanas regressávamos
porque tínhamos tantas saudades! Regressávamos para fazer nosso trabalho e tudo até ao cerco de
xxxxx em 1978. Houve reuniões e conferências e nós íamos sempre, participávamos em tudo. Havia
mulheres que andavam escondidas e que a gente não sabia. Aquelas mulheres viviam mesmo no interior que a gente não conhecia, não queriam mesmo mostrar-se, tinham medo das pessoas de Díli,
tinham muito receio de nós, não sei porquê. Mas eram mesmo lindas aquelas mulheres!
Mas depois tivemos que começar a fugir, as deslocações eram constantes. Deixámos Barique
e fomos para sítios onde não estava o inimigo. Mas sempre com a população atrás. A gente passava e
abríamos muitas estradas. Era animais e tudo; tudo atrás da gente, com búfalos e tudo. E não eram
só cinco ou seis búfalos, eram 60 ou 70, o rebanho completo. Aquilo deixava marcas e a gente não
tinha consciência que assim era fácil para o inimigo perseguir-nos. Por isso a perseguição era constante, e foi ali, que começou o nosso calvário mesmo de verdade. Sempre a andar pelo caminho, começou a haver mortes, as pessoas caíam ao nosso lado, doentes com fome, fraqueza, mortos pelas
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bombas. Pelo caminho a gente ficava tão assustada quando via buracos grandes, quando víamos
bombas e outras coisas que a gente nunca tinha visto. Depois as árvores estavam escritas com mensagens dos indonésios. Como não conseguimos resistir mais em Barique, tivemos que atravessar as
ribeiras até chegar a Alas. Fomos para Alas para nos encontrarmos com outros membros do Comité
Central da Fretilin para tratar da nova formação do Comando da Luta por causa da morte do Nicolau
Lobato. Mas também não conseguimos porque quando fomos, o Comando foi assaltado e nós tivemos
que fugir. Eu esqueci-me de dizer que durante o cerco de Alas eu já tinha o cargo de responsável pela
Revolução de Mulher e passei a ser secretária do Comando Superior de Luta, Comodor. Depois nós
andávamos sempre com o Comodor.
Em Alas fomos assaltados e o nosso Comissário Político Nacional foi ferido, gravemente ferido
mas nós conseguimos escapar. Como ele viu que não podia mais seguir o caminho então mandou-nos
procurar outros caminhos para a gente fugir e ele ficou escondido com a mulher, um enfermeiro e
alguns militares, e nós seguimos com a Brigada de Choque.
Durante a guerra nós ouvimos dizer que noutros sectores, principalmente no sector fronteira
sul, em Bobonaro, ouvimos dizer que as mulheres também pegavam em armas. No tempo em que
andávamos no mato nós não sabíamos de nada, ouvíamos que as mulheres de Tapol eram muito
afamadas. Mas no meu sector as mulheres não chegaram a pegar em armas. Nós no cerco de Alas
formamos aquela Brigada de Choque Feminina, mas não andávamos armadas, apenas andávamos a
treinar. Esta Brigada foi criada porque no Cerco de Aniquilamento, nós não tínhamos forças suficientes
de defesa. Para além disso muitos militares da Falintil encontravam-se doentes, outros feridos e havia
pouca gente. Então nós organizámos a Brigada para os substituir. No meu sector as primeiras coisas
que nós conseguimos foi integrá-las na organização OPM. As mulheres conseguiram integrar-se, e
depois levavam comida para as secções de homens, rações de combate para a linha de fogo. Muitas
dessas mulheres tinham os maridos na linha de fogo. Elas integravam-se, misturavam-se nestas equipas para poderem estar perto deles. Mas estas mulheres eram corajosas, ficavam lá e quando havia
assim roupas rasgadas por causa dos assaltos, de rastejarem, elas coziam as roupas, preparavam o
comer para todos e ficavam lá. Depois havia mulheres que ficavam numa sede, na sede da zona ou
da aldeia para fazerem cestos, saquinhos para rações de combate, sacos para meter o sal para mandar para outras regiões que ficam longe do mar. Havia ainda outras para fazer sacos e alguns homens
também entravam, gostavam e ficavam a ajudar. Faziam pilhagem de sagu, para depois fazer ração
de combate e eram os homens que carregavam e as mulheres faziam. Algumas eram também responsáveis pelos grupos, pela equipa e coordenavam as nossas acções. Também cuidávamos das
crianças. Eu fui secretária e tinha como função escrever à máquina os documentos, depois participava
naquelas reuniões todas. Algumas mulheres substituíam os homens quando eles estavam doentes,
mesmo quando não estavam doentes mas quando nós tínhamos disponibilidade. Por exemplo, se eu
queria ir para Alvalade e eu não sei o caminho, eu podia ir sozinha com estas pessoas, vou para um
Posto de Vigilância, entrego neste ponto de vigilância, se tiver ali alguma mulher, esta mulher leva
para outro e assim seguidos.
Então fomos todos pelo caminho e passámos mal; muitas vezes passavam-se dois ou três dias
sem comer. Enquanto caminhávamos arrancávamos ervas para comer, e as Falintil apanhavam animais mortos pelas bombas napalm para comer, apanhavam lagartos e assavam-nos. Aproveitava-se a
noite para a gente esconder o fogo e para o inimigo não ver. Assava-se aquilo e depois metíamos
tudo na mochila. Também comíamos mandioca seca, enfim tudo o que a gente encontrava e não
tínhamos receio se era venenoso ou não, guardávamos tudo. Era só para enganar o estômago. A partir de certa altura a gente não sentia a fome. Durante a caminhada, quando caía a noite e a gente
não conseguia prosseguir o caminho, fazíamos um acampamento e ficávamos mesmo assim. Quando
vinha a chuva, ficávamos à chuva e ela cobria-nos, passava por baixo de nós mas a gente ficava
assim, dormíamos assim. Atravessávamos ribeiras com água até ao pescoço. Era tão difícil! Penduravam-nos nos homens das Falintil e mesmo cansados e doentes eles levavam-nos. Era só a Brigada de
Choque Feminino, eu, a minha mãe - a minha mãe sempre andou connosco - e mais uma ou duas
senhoras. Além disso, eles arranjavam tudo para a chuva não entrar e molhar as balas. Éramos trinta
e tal pessoas, no total.
Houve mortes durante o assalto; também morreu uma senhora que era mulher de um
comandante, chamava-se Palmira Sarmento. Ela estava com duas crianças, uma de cinco, outra de
três. Fomos perseguidos por um helicóptero por cima e a tropa a perseguir-nos por terra. Quando nos
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deixaram de perseguir fomos acampar num sítio que era um antigo acampamento da população. Fui
para a primeira barraca que encontrei que era como uma casinha mas essa senhora disse-me:
“Olha Fatinha, como eu tenho duas filhas pequenas mais o meu marido posso ficar eu aqui e
tu vais procurar outra porque tu e o teu marido são só duas pessoas?”
Eu disse que estava bem, não que ia procurar outro lugar para mim e para o meu marido.
Acampámos debaixo de uma árvore com os outros militares da Falantil e ela ficou naquela casinha.
Estava tudo calmo, a gente não ouvia nada. De repente, começaram a chover balas e os indonésios
começaram a atacar-nos e ela foi a primeira a morrer. Como ela tinha crianças, ela pegou ao colo
uma delas para fugir e a bala matou as duas e nós ouvimos uma senhora a gritar “Ai, Mãe!” Gritou
duas vezes, mas nós fugimos, fugimos e como havia muito caniço, alto, mesmo muito alto, eu fiquei
entalada. Todos fugiram e eu estava mesmo atrapalhada: fiquei entalada e o caniço cobriu-me e eu
fiquei por baixo e toda a gente passou por cima de mim. Eu a gritava que não queria morrer ali e gritava pelo Artur. O Artur pensava que eu já tivesse sido atingida e então veio a correr, viu-me debaixo
dos caniços, não era para ir mas eu, quando o vi, ri-me e depois ele conseguiu tirar-me de lá e nós
fugimos. Havia muito capim, daquela erva que a gente usava para a cobertura das casas, também
muito alto e enquanto a gente fugia pelo mato, encontrávamos macacos bravos, veados, jibóias, a
gente assustava-se. Os macacos também se assustavam e provocavam-nos, viam alguém pegavam
em ramos e atiravam. A gente não sabia se estávamos a fugir com medo de quê. Isto tudo passou-se
em 1979. Cada um encontrou o melhor sítio no capim para se esconder e ficámos lá todos escondidos, ficámos todos à espera. Às tantas chegou o marido da Palmira, ele começou o chorar e a dizer
que a sua bebé já se tinha ido embora e a gente compreendeu que queria dizer que tinha sido morta.
Ele continuou com a filha de cinco anos que estava muito assustada. Quando vi aquela criança, ai,
doeu-me tanto! Até as Falintil choraram e ela ficou assim muito admirada, a olhar, sem saber, sem
compreender mesmo nada. Nesse dia não comemos nem nada. À noite estava tudo calmo, só os grilos é que estavam a cantar e os outros bichinhos. De repente ouvimos uma voz:
- Ai, eu quero a mamã. A minha mamã. Mamã? Papá, onde está a mamã?
Era a Filipa que estava perguntar pela mãe. O pai aflito disse:
- A mamã já não volta mais, está com Jesus.
Naquele momento todos nos sentimos mesmo muito mal, todos nós chorámos. Depois pronto,
a Filipa chorou até adormecer e nós não dormimos ficámos acordados, cansados, cheios de fome. Eu
tinha fome mas não fui à procura, é que não tinha mesmo forças. Arrancámos ervas; ali havia muitos
agriões e a gente arrancava agriões para comer. Também havia fetos que eram comestíveis e a gente
arrancava aquilo tudo para comer. Apanhávamos goiabas verdes, tamarindo verde e não sabíamos se
íamos ficar com dor de barriga. Às vezes ficávamos com diarreia, entrávamos na água, tomávamos
banho e passava. Também não tirávamos a nossa roupa molhada; a roupa continuava no nosso corpo, depois da chuva ou do banho, secava no nosso corpo. É que não se podia porque senão a gente
podia perder a nossa roupa com os assaltos. Depois olhávamos uns para os outros e ríamos daquela
situação, que não era para rir, mas a gente ria. A gente olhava uns para os outros e dizia: “eh pá, que
belo físico!” Havia momentos que a gente sentia assim que era paz para nós, mas não era. Nós sentíamo-nos bem. Aquelas roupas, mal a gente se levantava rasgavam-se mas não importava. Tínhamos
os cabelos compridos e não tínhamos nada para os amarrar; arrancávamos folhas de palmeira, amarrávamos tudo muito bem então, fazíamos uma bandulete e pronto já estávamos todos bonitos. Ficávamos bem contentes. Era sempre assim, encontrávamos muitas vezes batalhões indonésios, mas
éramos sempre os primeiros a vê-los por causa dos cigarros deles. Aquilo deita mesmo muito fumo, e
de longe, a quilómetros já cheira. Também era por causa do barulho que eles faziam. Os soldados
indonésios apanhavam os miúdos timorenses, de nove ou dez anos para cima a quem chamavam
tebeos e que diziam ser negociadores. Mas não, eles não serviam de negociadores mas para carregar
munições, as mochilas de roupas deles e os cantis. Então os miúdos ao carregar aquilo tudo, fazia um
barulho característico, fazia tam tam, e mal a gente ouvia aquilo deitava-se. Às vezes estávamos só a
500 metros, outras vezes a 300 metros e a gente ficava mesmo assim, sem falar. Quando a gente
percebia que estavam a chegar tropas indonésios não dizíamos “deitem-se!” Não, cada um fazia o que
tinha de fazer, só por transmissão de pensamento, e isso era mesmo por causa da guerra. A gente
não dizia: “olha esconde”. Nós deitávamo-nos e, pronto, já está. Depois de a tropa passar a gente
ficava à espera porque, calhando, podia vir ainda mais outro batalhão. Depois ficávamos à espera. Às
vezes, atrás deles vinham os nossos que tinham poucas armas e que não atacavam um batalhão, só
montavam emboscadas, assaltos e mesmo assim, só quando era oportuno e quando podiam. Nós não
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tínhamos armas nem munições portanto a gente usava as mesmas munições que eles. Eles eram nosso paiol até porque as munições que portugueses deixaram eram poucas e a gente não conseguia
tirar tudo de Díli. Por isso, os indonésios eram nosso paiol. Quando as nossas forças conseguiam
ganhar uma emboscada a gente ficava toda contente porque já tínhamos balas para nos defendermos
e tudo o resto.
Muitos ficavam doentes e eu também fiquei muito doente quase um ano. Durante as evacuações as pessoas levavam-me, utilizavam uma cadeira e faziam como se fosse uma maca. Eu ia sentada e quatro homens levavam-me. Nos caminhos muito estreitos em que não podiam passar quatro
pessoas, eles pegavam-me ao colo. Tinha uma cabeleira cheia de piolhos. As crianças gostavam muito
de mim e eu também gostava muita das crianças. Juntavam-se para me catar os piolhos e às vezes
até se zangavam por causa dos meus piolhos! Todos queriam catar-me os piolhos. Eu tinha paludismo
que não saía do meu corpo. Eu ficava boa mas depois voltava a adoecer. O meu marido quase nunca
podia estar ao pé de mim - eu entendia que ele também tinha de trabalhar para o povo - e além
disso não era a única pessoa que quando ficava doente não tinha marido ao pé de si. Outras pessoas
estavam na linha de fogo, enquanto que meu marido trabalhava na retaguarda. Muitos iam mesmo
para a frente. Eles passavam piores momentos do que eu. Eu tinha a minha mãe, as minhas irmãs e
outras pessoas amigas. Eu fiquei boa com uma injecção só. Estava quase a morrer e foi então que
passou por lá, um colega e amigo do meu pai que era também enfermeiro. Ele tinha uma injecção de
coramina, tinha uma ampola. Ele soube que nós estávamos naquela região através da população. Ele
foi até lá à procura de comida, porque ele estava normalmente noutro lugar. Ele precisava de saber
quem era o responsável principal de lá para poder depois ter autorização para recolher alguma comida. Ali era assim, havia muita disciplina. Então ele perguntou quem era o responsável principal e a
população disse que era o Artur e que era casado com filha de um enfermeiro. Foi assim que ele veio
a saber que a filha do enfermeiro era filha de um amigo e colega dele. Quando chegou lá eu estava
mesmo muito mal. Ele deu-me aquela injecção de coramina e ficou ao pé de mim. No dia seguinte,
passadas apenas umas horas, tomei chá, e tomei também uns comprimidos feitos lá mesmo no mato
que me fizeram doer o estômago. O meu marido não estava e a população dizia: “ai senhor, se acontecer alguma coisa com ela nós não nos responsabilizamos”. Queriam que eu tomasse os medicamentos tradicionais mas quando eu os tomava e ficava meio tonta. Depois de tomar aquela injecção fiquei
boa, e continuei a trabalhar. Fiquei boa. Naquela altura morreram muitas pessoas com doenças,
velhos, crianças e jovens. Toda a gente estava muito fraca e por isso não resistiam às doenças, sobretudo à malária. Estas mortes todas ocorreram quando ainda estávamos em Barique. A gente naquela
altura não tinha fome mas aquelas pessoas que saíram da sua região de origem e fugiram para lá,
não estavam habituados com o sagu. A gente lá em Barique já estava habituada com aquela comida;
a gente não comia só o sagu, a gente comia-o com carne e com hortaliça. O sagu substitui o arroz.
Também havia arroz e mandioca mas quando houve aquele ataque a Maubisse, as pessoas daquela
região foram obrigados a ir para Barique e nós fomos, mas eles ficaram muito desgostosos porque
chegaram mesmo na altura em que a mandioca, a batata e o milho não estavam prontos para colher.
Então eles tiveram que se aguentar com o sagu e aquilo não era a comida deles. Não gostavam,
diziam que era terra vermelha, e não queriam comer aquilo. E muitos morreram de desgosto. Houve
um liurai, um chefe que tinha oitenta e tal anos e que chegou lá com uma das mulheres que tinha um
bebé, de dois anos, mais ou menos. De repente os bebés começaram a morrer. Ela tinha vários filhos
pequeninos e eles morreram todos, e a mulher foi a última a morrer. Nós até ajudámos a criar três
dessas crianças. Se elas não morressem nesta altura já tinham 17 ou 18 anos. Eu e as minhas irmãs
criámos três rapazinhos, irmãos órfãos mas os parentes foram lá buscá-los, depois abandonaram-nos
e os miúdos morreram.
Isto passou-se em Barique mas depois de fugirmos a primeira vez de lá, tivemos que voltar.
De Barique fugimos para Alas, de Alas fomos para Barique, Barique fomos para Lacluta, Lacluta fomos
para Vermasse, de Vermasse fomos para cima de Baucau, de Baucau fomos para de Ossu e daí para
Venilale. Em Venilale encostamos a Viqueque, de Viqueque seguimos para Soibada e tornamos para
Lacluta, e de Lacluta voltámos a Barique e de lá para Alas e de novo para Barique, onde nós sofremos
um assalto.
Foi em 1979 quando nós seguíamos o nosso caminho para as montanhas, estávamos na planície e tínhamos de subir. O nosso objectivo era encontrar outros guerrilheiros, outros comandantes,
ou outros comandos superiores da luta, para a gente depois se organizar e ver como é que íamos
prosseguir e traçar os novos planos. Nós acampámos e o meu marido estava doente, já vinha doente,
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mas naquele dia estava mesmo muito doente. Os outros guerrilheiros também estavam doentes. Nós
entretanto acampámos num sítio que já era nosso conhecido. Já tínhamos estado ali nos primeiros
tempos e havia muita jaca, fruta-pão. Como não tínhamos mais nada para comer, colhemos aquilo
que ainda estava verde, mas como não havia mais nada resolvemos cozinhar aquela jaca toda. À noite comemos, o meu marido continuava muito doente. Entretanto já me tinha separado da minha mãe
e das minhas irmãs, num outro assalto. Eu fugi à parte com o meu marido. As duas mulheres das Brigadas de Choque chamaram-me para ir à nascente buscar água porque eu conhecia os caminhos mas
eu não quis ir e o meu marido também não deixou. As outras foram e os dois comandantes que estavam lá e que estavam doentes fizeram fogo. Eram seis e meia ou sete da manhã e fizeram fogo para
aquecer água porque queriam tomar café. Eu fiquei a pensar que aquilo podia atrair o inimigo, e o
inimigo estava ali ao pé. Aliás, ele estava mesmo no sítio onde nós íamos passar e nós não sabíamos
ainda. Então, enquanto os outros estavam na nascente e os dois senhores estavam ali a fazer fogo, o
inimigo que ia para Alas quando viu fogo foi lá. Foram lá e cercaram-nos e nós não sabíamos de nada.
Por volta das 2:30 da tarde quando estava tudo cercado, o meu marido tirou a temperatura e estava
com 41 de febre. Começaram os tiros em fogo cruzado e os outros conseguiram fugir, e nós também
conseguimos. Estávamos cercados por dois anéis, passámos o primeiro e os outros passaram o primeiro, mas ainda havia outro anel por fora. Depois o meu marido aguentou e os outros fugiram, nós
ainda ficámos ali. Ficámos ali e ele começou a fazer fogo, os outros fugiram. Nós sempre combinámos
que as últimas duas balas eram para nós, mas naquele momento ele não tinha coragem, então pronto
ele despediu-se, estávamos à espera da nossa sorte. Depois, ficámos ali mas ele estava a lutar
enquanto eu o agarrava porque ele tremia mesmo muito e de repente ele caiu, quando caiu ele arrastou-me também e eu pensei que fosse para rastejar por causa das balas mas quando eu ia a deitarme vi que ele tinha sido atingido. E então eu ainda chamei e ele ainda respondeu mas pronto, eu já
sabia que ele não podia mais viver, então peguei na arma e queria suicidar-me mas depois eu pensei
agora não vou suicidar-me, então deitei-me. De repente os indonésios começaram a cercar, as balas
eram fogo cruzado. Eu vi debaixo de uns arbustos que eles estavam lá a chamar por mim, mas eu
não quis ir, os nossos ainda fizeram sinal para ir lá ter com eles, eu não podia porque se eu fosse ter
com eles, eles eram todos apanhados. Então eu resolvi que ia ficar, se eu morrer eu morro, então eu
fingi que estava já desmaiada. Quando chegaram pegaram-me e levantaram-me depois eu peguei na
arma, levantei-me e quando ia fazer fogo apanhei coronhada e pronto caí desmaiada. A partir dali
fiquei presa. Eles pensavam que meu marido só xxxxx de risco porque ele era Comissário Político
Nacional e eu disse que não. Depois veio um batalhão misto de timorenses e disseram:
“Ai, não, este é um malai”.
Ele era mesmo um malai, porque o pai dele era de cá mas eu disse que o pai dele era português.
“Ah, então vamos cortar a cabeça para levar para vila.”
Eu disse:
“A cabeça vocês não levam mesmo.”
Depois eu discuti com ele e apanhei também porrada, eu disse que se tem que respeitar os
mortos. Então eles gritaram, os timorenses também foram muito maus comigo talvez com medo, mas
eram todos ignorantes. Eles foram mesmo treinados para ser maus. Eles disseram:
“O que é que queres fazer, agora o teu marido já morreu. Lá em Díli há muitos homens: altos,
baixos, branco, preto. Quando chegares lá depois escolhes. Ele foi culpado de tudo isto, tu uma
mulher nova, bonita, bem apresentada, o que é que vieste cá fazer no mato, com os macacos e os
veados? Vamos embora para Díli.”
Eu ainda tirei um lençol que era nosso e cobri-o e despedi-me e fui atrás deles. Eu fui mas os
timorenses foram muito maus comigo. Depois andamos muito e chegamos a uma ribeira, eles pegaram em muitos comprimidos e disseram:
“Vá toma isto, toma isto para ver, tu como estás muito fraca e não ..., e isto faz muito bem à
tua saúde. Nós estávamos a lutar contra os comunistas, tomamos isto, vá toma isto também.”
Depois eu disse que não.
“Não vou tomar estes comprimidos que eu sei que são para matar-me, se queriam matar-me porque é que não mataram junto ao meu marido. Agora é que estão a dar-me isto?!”
Às tantas apareceu um helicóptero e eles tiraram as camisolas brancas e disseram que já
tinham matado um membro do Comité Central da Fretitlin. Então eles disseram que já tinham helicóptero para o batalhão deles, cada pessoa já tinha 50 kg de arroz, já tinha 50 folhas de zinco para fazer
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a casa, já tinha cimento, já tinham tudo, já estavam contentes, já tinham televisão, cada pessoa
recebia isto tudo... Depois disseram:
“Sabes é por causa disto que estamos a lutar contra os comunistas.”
Eu fiquei mesmo admirada. Por causa da vida de um irmão timorense. Depois fomos todos
acampar mas eu não dormi, tinha muito medo porque quando estávamos ainda no mato tínhamos
medo da violação, tínhamos medo. Então eu levei alguns documentos do Comité? Na minha mochila e
embrulhei tudo com roupa, levei também o saco que era do meu marido. Eu pus um no meu regaço,
o outro aqui em cima, as duas mãos aqui, estava mesmo assim com medo a rezar.
Eram nove horas da noite quando chegou uma secção, um pelotão para ir buscar-me para
Alas. Era 9:30, já estava muito escuro. Depois quando o pelotão chegou eles focaram a cara do
comandante e eu quando o vi reconheci logo que foi meu colega no segundo ano, era o Jaime Maia.
Focaram a minha cara, ele viu-me reconheceu-me também, mas olhou assim para a minha cara e eu
percebi que não podia dizer que nos conhecíamos. Depois quando chegava um comandante para
levar alguém que foi apanhado, ele tinha que estar a sós com aquela pessoa para ser interrogada.
Então eles todos ficaram lá a comer e o Jaime ficou sozinho comigo e eu perguntei
“Jaime, porque é que tu trabalhas para eles?”
Depois ele disse que tinha de fazer tudo aquilo para salvar a pele dele e também a da família.
Nós queríamos falar mais mas depois chegaram os outros e ele fez sinal que agora não era possível
falar mais. Ele escreveu que íamos fingir e não sei o que escreveu mais, mas não me interrogou, acho
que inventou só. Depois pronto, nós dormimos lá e de manhã tive de ir enterrar, como estava lá um
de Kupang, ele falava tetum terik, então fui lá dizer se podia ir tomar banho, e se me podia acompanhar. Ele disse que podia. Fui com ele, levei a minha mochila e cheguei lá, não sabia como ia fazer,
arranjei um pau, comecei a cavar, depois enterrei o documento. Ele ficou assim a olhar, depois de
tomar banho eu fui ter com ele e ele perguntou:
“Já está tudo?”
Eu disse que sim. Mas pronto ele não disse nada, aqueles papéis eram documentos secretos
que eu tinha.
Depois o Jaime e aquele de Kupang levaram-me para outro batalhão. Tivemos que andar,
andar. Fomos ter com aquele batalhão, ficámos ali e apareceram pessoas que eu nunca tinha visto.
Um velhote disse:
“Ai, ai ela é árabe, ela é filha de não sei quê, o pai dela recomendou-me que se eu encontrasse com ela tinha de tomar conta.”
Os outros insultavam-me e fomos de helicóptero para Alas, para a prisão. Quando entrei no
helicóptero encontrei o guarda-costas do vice-presidente. Ele estava com a cara mesmo grande,
mesmo inchada e quase que não o reconhecia. Quando entrei no helicóptero ele segurou-me e eu
assustei-me quando o vi, e disse:
“Ah é Alberto, coitado. Como é que tu estás?”
“Não sei.”
“Foram eles que fizeram isso?”
Ele disse que era melhor não falarmos naquilo. Depois fomos para Alas e quando chegámos
foram receber-me e começaram os inquéritos. Depois começou aquela lei de violação a partir dali não
tinha mesmo ninguém para me defender. Depois encontrei-me com a secretária da organização das
mulheres que era membro do Comité Central da Fretilin, mas antes do inquérito não podia falar com
ela. Depois do inquérito fui ter com ela à prisão, e lá ficamos as duas. Todas as noites era a nossa
hora de interrogatório. A sala era o quarto dos indonésios, a cadeira era a cama, a gente ficava lá
com eles, só de cuecas. Durante cinco minutos perguntavam pela situação na resistência, o resto do
tempo era só a falar sobre relações sexuais, como é que era lá no mato, com os animais. Eles disseram que ouviram dizer que quando os maridos iam para a linha de fogo lutar, as mulheres como sentiam necessidade iam à procura dos animais. Disseram também que já nasceram bebés com três
patas e inventavam histórias, depois faziam festas e aproveitavam para violar, abusar das mulheres
naquelas festas. Mas naquelas festas eu nunca participei porque dizia sempre que tinha chagas aqui
na perna, então dizia que não consegui andar e ficava ali na prisão a ver. Eu e a Maria José nunca
participámos. Era a população que participava mas coitadas, as mulheres dançavam e eles pegavam
na coronha da arma esfregavam-nas nos sexos, batiam nas pernas, puxavam pelas mamas... Depois
aquelas mulheres tinham que estar sempre contentes porque foram as escolhidas por eles para dançar e tinham de dançar. Traziam bolachas, traziam coisas assim para dizer que era um convívio mes26
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mo bom. Mas as mulheres sofriam mesmo, eu conhecia duas mulheres que o pai era português e era
cozinheiro do Hospital. As duas irmãs também estavam lá, mas elas nunca participaram naquelas festas, não sei porquê, não sei se estavam doentes. Aquela prisão onde eu e a Maria José estávamos era
a prisão principal só para os elementos do Comando Superior de Luta, a outra à frente, era só para
homens e tinha os comandantes todos. Depois assistimos à chegada do Vice-Presidente Carvarinho,
do adjunto do Consulado, Joaquim Nascimento, que era primo do meu marido. Havia outras pessoas
que chegavam e depois dos interrogatórios nunca mais voltavam. De vez em quando à noite, a gente
ouvia rajadas e já sabíamos que os nossos colegas prisioneiros tinham partido para outro mundo.
Depois um dia foram lá avisar-nos:
“Vocês duas vão dar as vossas coisas para a população e nós vamos levar-vos para Jakarta.
Vocês são muito novas e precisam de continuar os estudos.”
Nós não sabíamos para onde nos iam levar e com certeza que íamos e não voltávamos. Nós
como não tínhamos nada para dar ficamos ali à espera, as duas sempre a rezarmos, eu e a Maria
José. Só Deus é que nos podia proteger, mais ninguém. Não tínhamos ninguém para nos proteger. Já
passava da meia-noite, entraram na prisão a dizer:
“Olha, não precisam dar vossas coisas para as pessoas, amanhã nós vamos precisar de vocês para
ir para o sítio onde encontramos o cadáver do Comissário Político Nacional, Vicente Reis. Vamos
precisar de vocês para confirmar se é mesmo ele ou não.”
Entretanto eu comecei a ficar doente, fiquei com muita febre e no dia seguinte só foi a Maria
José. Mas antes de sair nós duas rezamos, eu disse-lhe assim:
“Maria José, quando chegares lá, mesmo que não seja o Vicente do Reis, tu dizes que sim para
eles não o perseguirem mais.”
Ela foi e eu fiquei todo o dia à espera na porta da prisão. Quando chegava um helicóptero ia
logo procurar por Maria José. Quando eram já 6 horas da noite, já estava a escurecer, quando chegou
o último helicóptero, vi uma figura pequenina a sair e era a Maria José. Fiquei muito contente quando
ela chegou. Ela disse que era mesmo Vicente, era mesmo ele. Morreu por causa de andar ferido na
perna. Ela tinha reconhecido os cabelos, a cara, a roupa e disse-me que foi melhor assim.
No outro dia eles disseram-nos que nos iam levar para nossas casas, mas nós nunca acreditávamos, porque quando diziam que levavam, queria dizer que não voltávamos mais. Então nós saímos
e estava lá o Zeca Piedade que era obrigado a trabalhar lá, era colaborador militar no mato. Ele dissenos a sussurrar:
“Vocês não precisam de pentear vossos cabelos, deixem-nos feios para eles não andarem
atrás de vocês”.
Mesmo assim tínhamos que cumprir aquela lei da violação. Todo o dia a gente recebia muitas
pessoas, a gente sentia que já não era nosso corpo, não sentíamos mais nada. Aquilo era como se
fosse uma coisa de outro mundo, o nosso corpo é só daqui, cá em baixo já não é. Depois um dia voltaram a dizer:
“Vamos levar-vos para vossa casa.”
Depois eu e a Maria José pensámos:
“Seja como Deus quiser”.
Arrumamos as nossas coisas e fomos com eles. Fomos de helicóptero e quando chegamos em
Ukatani que era um acampamento dos militares indonésios, eles baixaram o voo, mais ou menos, a
quatro metros e eu vi bem as pessoas. Abriram a porta do helicóptero e empurraram a Maria José lá
para baixo. Depois fomos dar umas voltas, e passado algum tempo tornamos ao sítio, baixamos o
helicóptero quase que poisado no chão, e eu vi, Maria José. Ela estava deitada no chão, morta já sem
vida, mas estava a ser violada pelos militares indonésios. Ai eu fiquei mesmo muito mal com aquela
cena, uma pessoa quase a morrer e continuava a ser violada. Depois, levantaram o voo e fomos
embora. Quando chegamos ao Comando de Barique eu fiquei com medo, quando vi o helicóptero baixar o voo pensei que era a minha vez. Mas quando o helicóptero baixou o voo, fechei os olhos. De
repente senti o helicóptero aterrar, abri os olhos, vi muita gente ali à volta do helicóptero, era a população. Souberam que eu ia lá, e foram talvez para ver-me. Mas quando eu cheguei ninguém olhou
para mim, parecia que estavam a culpar-me. Eu e o meu marido éramos culpados, por nossa causa
eles perderam os filhos, perderam o marido, perderam a família. Depois fui recebida pelo Comandante
e fui para o Comando. No Comando encontrei-me com o primo da minha mãe que, também tinha sido
apanhado e estava lá a servir de intérprete. Depois ele assim:
“Ah, Fatinha não vais falar muitas coisas, pois não?”
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Eu disse que não. E ele continuou:
“Lembras-te daqueles inquéritos que eles fizeram lá em Alas? Lembras-te das respostas?
Então vais utilizar sempre as mesmas coisas, para livrar-te já deste sofrimento”.
Depois falámos um pouco da morte do meu marido, falámos em português, o comandante
estava ali mas não disse nada. Depois o Comandante levou-me para uma família da população de
Barique, só uma ou duas pessoas daquela família é que falaram comigo depois viraram-me as costas,
também me culpavam. Eu também me senti culpada mas eu não tinha culpa, aquilo era a guerra
mesmo. Eu fiquei ali uma semana, fiquei à espera do Batalhão que matou o meu marido para servir
de guia. Quando eles chegaram, a partir dali eu servi de guia do Batalhão. Eles colocavam-me na
frente uns 30 metros, 50 metros para ser isco. Durante as lutas, quando alguém morria, eles escondiam sempre os mortos mas eu descobria por causa de helicópteros. Quando morria alguém, os helicópteros chegavam e levavam os mortos. Era sempre assim, eu sabia que durante aquele percurso
todo... morreram muitos. Os nossos também morreram, muitos comandantes que eu conhecia também foram mortos. Houve também um assalto e eu não sabia que uma das minhas irmãs também
estava naquele acampamento. Encontrei os folhetos que eu fazia no Comando, mas quando fui apanhada eu enganei-os dizendo que o meu nome era Maria do Nascimento. Aqueles documentos estavam todos assinados com Fátima Guterres, e eles perguntaram quem era, eu disse que também não
conhecia. Eu dizia que por ser mulher nunca tinha participado nestas coisas, e disse que lá no mato
nenhuma mulher participou nessa luta. Como eles não dão valor às mulheres acreditaram. Quando vi
o elemento que morreu eu reconheci, eu sabia que a minha irmã estava lá e o meu irmão Zézinho
também. Eu fiquei muito triste, mas pensei “ainda bem”. O Dr. Luís Costa também estava lá naquele
acampamento. Houve vários assaltos, muitas mortes, mataram muita população pelo caminho, aquilo
era como se fosse erva daninha, aquilo era só ceifar as pessoas. Depois nós fomos para outro acampamento que tinha muita população mas que nunca fugiu, eles ainda tinham tudo, casas intactas,
riquezas, moedas de ouro, moedas de prata. Eles faziam um cinto e depois penduravam lá tudo. Nunca fugiram, a guerra só chegou naquele momento e acabou com a vida deles. Estava lá uma senhora
mesmo muito velhinha e um bebé entre aquelas pessoas, que tinha menos de um ano, era uma
menina. Os militares chegaram e foi só metralhar, todo o batalhão inteiro a metralhar aquelas vinte e
tal pessoas, mataram tudo, enquanto não acabaram aquelas cartucheiras metralharam tudo... Depois
começaram a metralhar o milho, que estava grande e bonito, pois já estava na altura da colheita.
Metralhavam aquelas pessoas, a casa, saqueavam, tiravam aqueles bornais de tais, quando entornavam aquilo era só ouro, ouro que as mulheres timorenses usam para fazem pregos para pôr nos cabelos. Libras em ouro, moedas mexicanas com que a gente fazia pulseiras de prata. Elas tinham muita
riqueza, a gente via que eram pobres mas, também, eram ricas, pois aquilo era pró barlaque. Os militares mataram mas a bebé não foi atingida e aquela senhora velhota também não. Todas as vezes
que matavam pessoas eu era obrigada a ir ver se tinha ali algum membro do Comité Central e eu
tinha de dizer “Este é tal... Este é tal...”. Depois foram tirar milho, limparam o milho todo, porque eles
também passavam fome, não tinham rações, enquanto o helicóptero não ia abastecer, eles também
passavam fome. Então aproveitaram a comida toda e assaram o milho e deram a comer. Eu peguei
numa espiga, estava a mastigar, e às tantas eu vi eles debulharem o milho, deitaram à volta da criança, depois pegaram a bebé e puseram na mãe... Obrigaram a bebé a mamar, mas só saía sangue,
depois eles disseram assim para o bebé:
“Olha, se tiveres fome comes esses grãos todos”
Depois disseram para aquela velhota:
“Agora vocês ficam”
Eu quando vi aquilo, eu tinha fome, mas não acabei de comer aquela espiga de milho, não
comi e guardei. Eu ainda tentei pegar o bebé mas eles disseram que não podia, que não tinha nada
que me meter no assunto deles. Como guia fui à frente e não sei se mataram aquela criança e aquela
senhora velha. Depois seguimos caminho. Eram timorenses e eram todos indonésios, foram mesmo
muito maus... Ficámos vários dias num sitio e eles disseram assim:
“Agora vai chegar um Oficial, um Bapak”.
Bapak Bop é um senhor grande, graúdo.
“Tu vais-te esconder, tu não podes aparecer aqui.”
Depois mandaram-me esconder, deram-me as minhas coisas todas e foram lá para cima,
estenderam o pano para o helicóptero aterrar. Enquanto estavam a fazer aquilo eu saí do esconderijo,
fui-me encostar mais perto. Eles não me viram. Depois gritaram que eu não podia sair. Eu fiquei cala-
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dinha. Depois quando estavam todos à espera que o helicóptero chegasse, quando estavam todos em
sentido e em silêncio, eu apareci ali no meio deles. Apareci mesmo ao pé daquele general, ou comandante. Como eu também já sabia falar um pouco, misturei um bocadinho de inglês com bahassa. Eu
disse ao General que já não aguentava mais, que aquilo era uma tortura, um sacrifício. Ele perguntou:
“Quem és tu?”
Eu disse para ele perguntar ao Comandante do Batalhão. O General voltou a perguntar quem
eu era, e ele estava mesmo perto de mim e os outros todos chateados comigo. Depois perguntou-me
quem é que me mandou andar com eles. Eu olhei para todos, dizendo que foram eles todos, por acaso o comandante não estava lá. Eu expliquei que me puseram como guia. Depois não sei o que é que
falaram, ralhou com o Comandante, ralhou com eles todos e disse:
“Agora na próxima região têm que deixar ela lá. Porque há muitas coisas que são segredos militares e ela não pode saber.”
Eles de seguida fizeram aquelas coisas todas, cerimónias, o helicóptero levantou, os gajos vieram todos ter comigo, ralharam comigo e queriam-me bater. A partir dali já não tive medo e eu disse:
“Se vocês me matarem agora vêm os meus guerrilheiros e matam-vos a vocês, vocês também
têm medo deles, vocês estão sempre a fugir”
Saímos dali e depois de vários dias chegámos à estrada de Manatuto e o comandante falou
pela Rádio de Transmissão. Depois foi lá um carro, foi-me lá buscar, e cheguei a Manatuto num
Domingo de manhã. Foram avisar na igreja que tinha chegado gente do mato. Eu não sabia e estava
sentada na varanda e à saída da missa vi as pessoas virem, fiquei com muita vergonha, baixei a cabeça, tapei a cara para eles não me reconhecerem. Toda a gente começou:
“Se calhar é uma mestiça.”
Disseram que eu era mestiça. Outras diziam:
”Ah, não é uma árabe.”
Eu permaneci de cara tapada mas toda a gente adivinhou. Depois às tantas ouvi uma voz a
gritar, chamaram por:
“Anina, Anina.”
Eu reconheci pela voz que era minha tia, a cunhada da minha mãe. Aí eu levantei a cabeça,
eu não me importei com nada, fui logo a correr ter com a minha Tia Casimira. Às tantas apareceu o
filho, que eu nunca conheci em tempo normal, mas nós tínhamos contactos. Ele pertencia à rede
clandestina, era Sebastião Gomes. Eu sabia que era meu primo. Depois quando ele disse:
“Olha eu sou Sebastião Gomes, o teu primo, da rede clandestina”
Ele fez sinal para eu me calar. Eu fiquei muito contente por encontrá-los e a minha tia já não
me largou. A minha tia foi comunicar às outras tias e elas vieram, são todas primas da minha mãe
mas a gente trata por tias. Elas vieram trouxeram comida e comemos ali à beira da estrada. Os indonésios deixaram a gente comer à beira da estrada, depois fomos e eu fui logo para o inquérito. Quando eu atravessei aquela estrada, estavam lá muitas pessoas que foram também apanhadas e que
estavam comigo. Depois eu ouvi alguém a dizer para os outros:
“Ai, é a esposa do nosso membro do Comité Central da Fretilin.”
Quando eu os vi reconheci-os mas fingi que não era nada comigo e fui para o inquérito.
Depois do inquérito fui para a prisão. À noite a minha tia foi pedir para eu ir dormir a casa e deixaram-me, mas de manhã cedo foram logo buscar-me. Passado uma semana alguns militares voltaram
para descansar e outros foram embora. Naquela prisão encontravam-se lá mais duas senhoras que os
maridos eram comandantes. Todas as noites nós rezávamos o terço e uma noite estávamos a rezar,
quando de repente começaram a chutar as portas e as janelas. Era um Batalhão a querer entrar para
dar connosco, só que a gente estava a rezar. Então misturámos as nossas orações e insultámos os
militares, ao mesmo tempo que insultávamos Nossa Senhora a quem chamávamos de mentirosa, filha
de não sei quantas... Nós estávamos mesmo desesperadas, tínhamos medo... Depois deitamos, ficamos assim mesmo caladinhas. Só passado uma hora é que nos livramos daquilo e de manhã cedo fui
ter com uma das senhoras, a Filomena, para irmos falar com os comandantes. Fomos ao Kodim, para
contarmos aos comandantes que durante a noite os militares que vieram do mato quiseram entrar
para nos violar. Eles riram e disseram:
“Então vocês não ficaram contentes, porque não lhes abriram a porta? Eles voltaram das operações, mataram muitos comunistas e estavam contentes, queriam festejar convosco, porque é que
vocês não abriram a porta?”

2004

29

Anexos

Riram tanto, ficaram mesmo contentes. Depois, alguém de Díli soube que eu estava em
Manatuto e pediram que eu fosse urgentemente para Díli. Como ia uma viatura militar para Díli, eu fui
nessa viatura. Quando cheguei a Díli eu fui directamente para antigo Quartel-General em Taibessi,
mas estava tudo destruído. Cheguei lá e o Comandante disse-me:
“Hoje vais ficar aqui, tu não sabes o paradeiro dos teus familiares , tu hoje vais ficar aqui.”
“Pois é, mas eu tenho família.”
”Mas tu não sabes o paradeiro.”
Eu aceitei. Este Comandante que era Sargento disse-me assim:
“Então pronto, vais tomar banho e vamos comer alguma coisa lá fora.”
Depois do banho eu fui com ele, mas ele ia à minha frente, como eu tinha vergonha de andar
perto de um indonésio, deixei-o andar assim uns 20 metros e eu fui atrás. De repente vi um táxi parar
à minha frente. Lá em Timor os táxis eram assim de muitas cores, era um táxi vermelho. Parou à
minha frente, quando olhei para dentro do carro era o meu pai que estava lá, e eu fiquei parada. Às
tantas chamei:
“Meu pai, meu pai!” Ele veio e abraçou-me. O meu pai perguntou:
“Ai, como é que tu vieste?”
Eu disse que depois contava... Ele insistiu:
“Mas para onde é que tu vais?”
Eu disse:
“Não sei, o Bapak está a dizer que a gente vai comer”.
“Não, não vamos. E onde é que tu vais dormir?”
“Se calhar vou dormir aqui...”
“Não, não vais.”
Depois o Comandante viu-me abraçar o meu pai, e eu disse-lhe que não ia com ele.
“Ai não pode, depois o Comandante vem cá apanhar-me também.”
Fiquei a falar com o meu pai, ele disse-me que naquele momento o Sr. Chico Lopes era o
Vice-Governador, e estava casado com uma prima minha. O meu pai disse assim:
“Então vamos agora para casa do Vice-Governador.”
Depois fomos todos para Faròl, fomos lá e o Vice-Governador disse que eu podia ir dormir a
casa mas tinha que ter um papel, uma autorização.
“Se gente for reclamar alguma coisa diz que vem ter comigo.”
Ele passou o papel, e nós regressamos a Taibessi, fomos lá buscar as minhas roupas e fomos
jantar com aquele sargento. Depois fomos para minha casa e todas as manhãs ele ia buscar-me.
Antes de meu pai ir trabalhar, ele entregou-me uma oração de Nossa Senhora do Desterro. O meu pai
era devoto dela e disse para colocá-la no bolso. Eu disse a meu pai que podia ir descansado que eu
não tinha medo, eu disse-lhe que:
“Deus vai-me ajudar”.
Todas as noites eu não dormia, ficava acordada horas e horas. Depois eu fiquei muito doente,
e meu pai disse-me assim:
“Eu vou ver se te faço o tratamento em casa porque tu não podes ir para o Hospital porque
muitas mulheres que vieram do mato que estão no Hospital passaram mesmo maus bocados. Os
indonésios despiam-nas e deixavam-nas nuas nos dormitórios para toda a gente passar e ver, depois
eles não as cobriam mesmo que elas estivessem com febre. Tu ficas cá em casa, eu faço tratamento”
Todas as manhãs, mesmo doente, eu ia com o sargento. Ele ia lá buscar-me, depois trazia-me
para casa. Também ia para alguns interrogatórios em Taibessi. A minha vida foi assim durante muitos
meses. Uma vida de medo.
Nós ouvimos dizer que a minha mãe e meu irmão também já estavam em Manatuto, porque
foram apanhados. O meu pai estava a tratar dos papéis para ir lá buscá-los quando, de repente,
minha mãe e meus irmãos chegaram e meu irmão Zézinho que, quando foi para o mato era pequeno,
tinha doze anos, quando saíram do táxi ele foi o primeiro a entrar em casa. Como os criados dos chineses costumavam chamar o meu pai para ir fazer tratamento aos familiares deles, quando o meu
irmão saiu do táxi foi logo a correr lá para dentro e a minha irmã pensava que fosse um criado chinês.
Então a minha irmã disse:
“O que é que tu estás aqui a fazer na nossa casa? Espera lá fora. Aqui a gente está vestido.”
A minha irmã viu um matulão começou a rir e eu quando o vi disse:
“Ah é Zézinho!”.
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Depois eu chamei pelo meu pai.
”Papá, olha o Zézinho já chegou, é a mamã também!”
Depois todos saíram... O meu irmão Zézinho já tinha 15 ou 16 anos. Nós ficámos muito emocionados com aquele encontro e também chorámos pela morte do meu marido e de um irmão. Uma
outra minha irmã estava desaparecida, não sabíamos nada.
A partir daqui quando ia para inquérito era meu pai que me levava sempre, depois quando
Zézinho chegou ele também me acompanhava, ia com o meu pai, para aqueles inquéritos todos. A
nossa vida continuava sempre assim: de medo... O meu pai era funcionário de Estado, e saiu uma
ordem por volta de 81 ou 82, e que dizia que quem não quisesse mudar de nacionalidade portuguesa
para indonésia tinha que sair do serviço de Estado e meu pai foi um deles. Quando começou a faltar
dinheiro em casa, Zézinho e os outros foram trabalhar num café a estender café e secar. Eu e as
minhas irmãs, uma sobrinha do meu marido Artur, também moravam connosco e que trabalhava no
Hospital. Ela não tinha medo porque trabalhava no Hospital e arranjou lá duas patroas para nós e
começámos a lavar roupas. De vez em quando, duas ou três vezes por mês iam sempre cantoras de
Indonésia para Timor, cantar para alegrar um pouco. Como não tínhamos vestido bonitos a gente
usava aquelas roupas das nossas patroas, mas elas não sabiam. Nós íamos com aquelas roupas,
depois quando regressávamos, lavávamos e passávamos a ferro. No dia seguinte a minha sobrinha
levava de volta... Nós conseguimos arranjar fios de lã para a minha mãe fazer renda e vender. Entretanto o meu irmão Zézinho participou também daquele assalto de Marabiam e foi preso. As pessoas
desconfiavam que nós tínhamos contacto com o mato, mas antes de Zézinho ser preso tinham lá ido
pessoas contactadas. Mas Zézinho sabia que eram bufos, eram timorenses. Ele mostrou que não tinha
medo. Aquelas pessoas foram-nos tentar enganar dizendo que encontraram com o meu irmão que foi
morto numa operação lá no mato, que o meu irmão estava a trabalhar com os indonésios em Bobonaro e que estava a manusear as armas pesadas. Nós sabíamos muito bem que o meu irmão tinha sido
morto em combate. O meu irmão Zézinho mais o irmão da Guiomar, que moravam connosco e era
como se fosse nosso irmão foram levados num carro logo a seguir ao lanche.
Começaram a aparecer mais problemas para a minha família, depois começaram a apanhar os
vizinhos, e todos estavam já a passar mal como nós. A gente depois já não sabia onde ir mais procurar o Zézinho. A minha mãe foi ter com a minha tia e foram pedir ao D. Martinho, contaram que eles
foram todos apanhados, não falou só do meu irmão e do Chiquinho, falou também dos nossos vizinhos e o D. Martinho foi lá procurar. Um primo meu também era militar e fomos pedir informações.
Este meu primo foi-nos dizer que estavam na cela, mas estavam sujeitos a várias torturas. Um afilhado dum primo meu também estava preso mas não era de política, era de homicídio. Ele tinha autorização de ir visitar a família todos os dias e o primeiro bilhete que o Zézinho nos escreveu foi numa
folha de escarlate de cigarro. Nessa folha só deu para escrever “eu estou bem, eu sou homem para
resistir a estes tormentos todos. Não se preocupem comigo. Vou estar novamente convosco o mais
depressa possível.” Esta mensagem era uma coisa assim de coragem. Então nós fizemos muitas promessas, percorremos aqueles santos todos para ver qual deles era mais milagroso. A minha mãe fazia
costuras e depois as pessoas compravam e o dinheiro era para comprar óleo de coco para acendermos na igreja. Todos os meses a gente ia rezar, muita gente, muitas senhoras, iam todas rezar. Também íamos para a missa e a minha mãe fazia promessas. O meu irmão Zézinho esteve preso 3 ou 4
anos. Meu irmão saiu e foi trabalhar na Cruz Vermelha. Enquanto esteve preso estudou inglês. Como
sabia inglês ele trabalhou na Cruz Vermelha e como já tinham confiança nele mandavam-no ir para as
montanhas, sozinho de mota. Ele ia fazer trabalho e aproveitava para contactar com a resistência. Ele
andava sempre com os indonésios e as pessoas nunca descobriram. Ele veio connosco. Com o tempo
deixamos de fazer tantas promessas, porque eu e a minha irmã arranjámos um trabalho numa casa
de jogos. Eu, primeiro, arranjei um que era numa empresa, mas aqueles indonésios não me ensinavam a trabalhar. Ficavam ali a falar comigo. Eu não entendia assim muito bem porque eles falavam
outro bahasa, um bahasa indonésio de Java. Eles falavam aquilo depois riam, depois era só brincadeira. Depois chegava a hora, assinavam e saíam, não trabalhavam nada. Eu também não gostei nada
daquele ambiente e saí, fui com a minha irmã trabalhar no jogo de bilhar. Aquela casa era frequentada por várias pessoas, e a gente também sofria muito com aquelas bocas. Depois perguntavam,
aqueles bufos todos perguntavam quais são os cinco princípios da Pancasila. A gente tinha que responder senão era porque a gente ainda tinha contactos com o mato. Aquela gente, aquilo não eram
indonésios, aquilo eram timorenses, aqueles mais bem vistos pelos indonésios e que trabalhavam para
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eles. Nós fomos aguentando e depois aquela casa fechou. A minha irmã foi trabalhar para uma loja e
eu também.
Todas as semanas os indonésios faziam rusgas porque a nossa casa, assim como a dos vizinhos e como era no bairro de Stª. Cruz, eram alvo de maior desconfiança, porque nós vivíamos na
casa onde tinha sido a sede da Fretilin. Os indonésios faziam rusgas por volta da meia-noite. Iam lá,
mandavam a gente abrir a porta depois procuravam gente do mato dentro dos armários de comida.
Procuravam todos os lugares para ver se tínhamos armas escondidas debaixo da cama, debaixo do
colchão, atrás das cortinas, dentro do guarda-fato, debaixo de cadeira. Depois de procurarem tudo
saíam. Uma manhã apareceu lá outra rusga e viram a antena, o meu pai ouvia sempre a BBC de Londres. Nessa madrugada o meu pai esteve a ouvir rádio e eles viram a antena. Como tínhamos lá um
rádiozito pequenito, quando os indonésios viram disseram que aquilo era contactos com o exterior.
Começaram a interrogar o meu pai, mas de entre os militares havia alguns que conheciam um irmão
do meu pai e disseram:
“Não, este é para ouvir rádio indonésia.”
Depois perguntou a meu pai e ele disse que sim e também disse que já há muito tempo que
não utilizava o rádio. Os indonésios disseram que ele era um mentiroso, e na verdade meu pai estava
a mentir quando disse que o rádio estava avariado. Mas não sei como, quando foram mexer naquele
rádio ele estava mesmo avariado. O meu pai olhou para a minha cara e eu disse:
“É verdade ou não? Está mesmo avariado.”
Senão estivesse avariado levavam o meu pai. O Domingos Seixas tinha mesmo ligação com a
rede. Entretanto ele foi também preso por causa dos auscultadores. Ele era enfermeiro, era maqueiro
mas ele sabia tirar a tensão e os bufos passaram, viram e foram lá avisar que ele estava a contactar
com o exterior. É verdade, ele tinha vergonha quando as pessoas falavam isso, mas é verdade. Eles
eram meus vizinhos como daqui para ali...
Eu vim para Portugal em 87. Quando ainda estávamos no mato havia muita gente que não
queria mesmo ser indonésia. Houve um acordo entre Portugal e a Indonésia e quem não quisesse
ficar lá em Timor podia vir para Portugal. Mas este acordo era só para os funcionários. Então houve
uma inscrição, mas aquilo não era só funcionários do Estado português. Aquilo era toda a gente que
queria vir. Até as folhas não chegavam. Todos os timorenses queriam sair de Timor, não queriam ficar
lá. Nós estávamos no mato, e meu pai inscreveu-nos também. Eu fiquei muito triste e disse:
“Ai eu não quero ir, assim estou a trair o povo.”
Mas meu pai disse que era melhor a gente sair dali.
“Tu dizes que não queres trair o teu povo mas se ficares aqui tu não podes fazer nada então
assim é que tu estás a trair o povo, tu tens medo. É melhor a gente sair quando a gente chegar lá,
depois ali já é um país democrático e podes trabalhar bem, ali a gente já pode falar à vontade.”
Então eu também fiquei convencida, mas tivemos que esperar, acho que 10 ou 12 anos para
vir.
Em 87 viemos todos para Portugal, chegámos no dia 7 de Fevereiro. Quando chegamos,
quando entramos no avião ainda tínhamos medo, porque quando vim trouxe umas cartas de uns
senhores que não podiam vir. Quando chegámos a Jakarta também tive medo, porque podiam descobrir alguma coisa e obrigar-nos a voltar.
Quando chegámos a Portugal, sentíamos que estávamos mesmo livres e que já podíamos
dormir descansados, à vontade. Podíamos falar alto, porque lá em Timor tinha de ser tudo baixinho e
se fosse em português ainda tinha de ser mais baixinho. Falávamos de morte sempre baixinho, falávamos coisas de Portugal tudo baixinho, falávamos das coisas que passamos antes da guerra, tudo
baixinho. Enquanto que nós no mato falávamos muito alto, falávamos e ninguém nos prendia nem
nada. Então quando chegámos a Portugal sentíamo-nos mesmo livres, muito livres mesmo.
A Paz para mim é um dom, uma dádiva que todos nós aspiramos de muitas maneiras: paz
interior, paz no relacionamento com as pessoas, paz na vizinhança e paz entre as nações.
Eu acredito que agora Timor está mesmo em Paz, porque mesmo com o inimigo lá dentro
também há momentos em que sentimos Paz, Paz interior, Paz na família. Agora aquela Paz que nós
tivemos antes da invasão, esta Paz se calhar já não, porque eu vejo assim a Paz: com aquela destruição toda que os indonésios fizeram em 99, enquanto aquilo não voltar ao que era dantes, ou pelo
menos metade, as pessoas não vão viver em Paz. Há coisas em Timor que ainda não voltaram ao que
eram antes da guerra. Com aquilo que está destruído, as casas, os terrenos... principalmente aqueles
que muitas pessoas estão a reclamar, porque outras pessoas estão a viver nos terrenos alheios. São
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estas coisas. Mas para mim, eu acredito que em Timor as pessoas vivem em Paz, vivem porque há
sempre pretexto, as pessoas arranjam sempre qualquer pretexto para fazer festas, essas coisas para
ter Paz. A festa ajuda as pessoas a terem Paz, porque é lá que as pessoas se encontram, para conversar, para dançar, para cantar; é lá que as pessoas juntam as suas alegrias e com festas toda a
gente fica contente. Timor é mesmo um sítio de Paz quando há festas, por isso é que os timorenses
arranjam sempre qualquer pretexto para fazer festas. Mesmo nas montanhas nós sempre arranjávamos pretextos para termos festas, mesmo com as metralhadoras a trabalhar perto de nós, sempre
tivemos festas, porque a festa ajuda muito as pessoas.
As mulheres, pode-se dizer, que sempre foram mensageiras da Paz. Por exemplo, quando
uma família está zangada com a outra quem vai levar o recado é sempre a mulher. Segundo a nossa
tradição a mulher ocupa sempre o segundo lugar, mas os homens respeitam muito as mulheres e
quando chega uma mulher, os homens nunca se revoltam e recebem-na bem. Porque eles nasceram
de uma mulher, eles sempre diziam isto, por isso eles dizem sempre que a mulher é como uma mãe
santa... uma santa mãe. As mulheres em si são a Paz. Porque as mulheres quando falam, principalmente as mais velhas, as pessoas mais novas escutam-nas com atenção porque elas têm mais experiência. Então quando elas falam, elas conseguem controlar a situação. Até mesmo os homens, eles
respeitam quando uma senhora assim de idade e de muita experiência fala. Os homens respeitam-nas
apesar de eles se acharem muito espertos e de gritarem muito com as mulheres e baterem nelas, eles
respeitam-nas. Há sempre momentos que eles respeitam porque eles sentem como eu já disse, que é
ian santa .
Há maridos que gostam mesmo de bater, à mínima coisa há discussões, porque não sabem
discutir, não sabem resolver as coisas, então batem. Há outros que batem por ciúmes, porque os
homens timorenses são muito ciumentos. Há outros que saem com as más companhias e quando
chegam a casa as mulheres ficam zangadas e eles mesmo que não tenham razão, batem. Ou então
há uns que gostam de jogar, levam dinheiro e gastam tudo e voltam sem dinheiro, gastam o ordenado todo. Ainda há outros que chegam bêbados e batem. Mas há também mulheres provocantes, isso
eu não posso negar.
A mulher é assim uma pessoa que está submissa ao homem, quando um homem fala ela diz
sempre que sim, mas hoje em dia já não é tanto assim. Antigamente, poucas mulheres trabalhavam,
e quando pensavam em casar, desistiam do trabalho para dedicar-se à vida doméstica. Nós já nascemos assim. Mas conforme o que ouvi os meus familiares falar, hoje em dia muitas mulheres não estão
a trabalhar porque não têm emprego, mas elas procuram fazer alguma coisa. Por exemplo a sobrinha
do Luís Costa que é muito minha amiga, ela nunca foi modista, mas agora é modista, ela faz roupas
para outras pessoas. As minhas primas não estão a trabalhar mas elas querem fazer alguma coisa
para vender, e eles pediram para a gente mandar sementes de flores, de hortaliças.
Eu vou contar a história de uma prima da minha mãe que trato por tia. Ela também já morreu, morreu há pouco tempo.
O marido dela fazia parte do Quadro Superior de Luta, mas depois morreu no mato. Ela só
tinha um filho o resto era tudo filhas. Eles vieram para Manatuto e passaram a ter ligação com uma
rede clandestina. Ela era responsável pelo Comité e foi apanhada devido a fazer parte dessa rede
clandestina. Aquela rede clandestina foi descoberta, desmantelada e foram apanhados todos, alguns
com as famílias. Então a Indonésia resolveu mandar todos para Ataúro. Ela tinha as filhas já crescidas, com 14/15 anos. Ela ia sozinha, porque as filhas todas tinham de ficar em Díli ou Manatuto para
estudar. Os indonésios andavam atrás dela, queriam ficar com ela, mas ela nunca queria, mas os
indonésios disseram-lhe:
“Agora tu só tens uma alternativa: ou ficas connosco ou vais para Ataúro com os filhos mais
pequenos e as mais velhas ficam cá”.
Ela ficou a pensar nisto, se as minhas filhas ficassem aqui quanto tempo é que teriam de ficar
com os indonésios, uma tinha 14 e a outra 15. Ela resolveu oferecer o seu corpo, e assim salvou-se e
as filhas também se salvaram. Ela ficou e não foi para Ataúro. Ela não ficou com o indonésio, o indonésio só a teve, acho que deu-lhe uma filha, mas eu não sei se o indonésio é o pai.
Sei também outra história, de uma senhora que se chama Teresa dos Anjos, foi ela que me
contou a história. A história é assim.
O marido dela fazia parte da rede clandestina e depois foi descoberto, mas ele dizia sempre
que não. Ele andava sempre a ser perseguido, pressionado e fugia para o mato e a mulher ficou na
vila, foi presa e os indonésios violaram-na, bateram-lhe, espancaram-na até o útero saltar para fora.
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Ela estava presa por um padre, ela disse que era o Padre Domingos, mas estavam lá outras pessoas.
Durante dois dias ela esteve entre a vida e a morte, mas depois os companheiros da prisão puseramlhe a cabeça para baixo e para cima, e o útero entrou. Ela sofreu muito porque enterraram vivos o pai
e a cunhada e a cunhada dela estava grávida. Ela saiu da prisão quando houve aquilo do Carragaz?,
mas ela não fez tratamento, ela tinha medo do tratamento com remédios tradicionais. Ela como era
professora foi obrigada a participar naquelas aulas de professora, sobre o ensino indonésio. Um certo
dia ela teve a oportunidade de ir a Díli e entrou naquela loja onde eu trabalhei e perguntei-lhe:
“Mas o que é que tu vais fazer?”
Ela respondeu-me:
“Tu queres saber para quê? Tu tens algum contacto com o exterior?”
Eu disse que não, mas se eu calhar já vou neste ano. Depois ela disse-me:
“Então quando fores lá não te esqueças de contar esta minha história, mas não podes dizer o
meu nome, porque o meu marido ainda está lá no mato e o meu irmão também.”
O primeiro testemunho que eu dei foi este. E depois eu falei com uma prima dela ao telefone
e disse olha diz lá para mana Teresa que eu já contei a história dela.
Eu sei outra história... a história da D. Rosa de Luca de Viqueque que ainda é avó do José
Luís Guterres. Foi o meu pai que me contou por causa do nosso sobrenome Guterres.
A senhora era muita famosa ela é que mandava. Naquela altura ela não deixava o povo dela
pagar os impostos. Antigamente os impostos eram pagos com bens, como os materiais de construção
de casa e ela não deixava que o povo dela tirasse os materiais, como capim, bambu, troncos, palmeiras, cordas da terra dela. Ela não queria que a terra ficasse rica e recheada. Então para apagar os
impostos aquela gente tinha que ir tirar a Venilale os materiais. A dada altura o povo de Venilale quase que já não tinha mais, em alguns sítios já não tinha materiais para fazer a construção de casas. O
Librai do povo de Venilale acompanhava sempre o que se passava e um dia ficaram muito chateados,
revoltaram-se e fizeram guerra contra a D. Rosa de Luca Amaral e ela ficou derrotada. Morreram muitos homens, e mesmo assim ela não descansou e foi fazer queixa ao governo e esse liurai foi desterrado para Goa. O meu trisavô não era baptizado, e ele e o trisavó foram cumprir lá os anos mas
antes de voltarem o vice-rei da Índia entregou-lhes uma carta patente e nomeou o meu trisavô de
Librai de Venilale. Ele recebeu o Baptismo e ficou com o nome Guterres, é por isso que nós temos
este nome.
Fidélia Soares
O meu nome é Fidélia dos Santos Soares, nasci em Díli e tenho 20 anos. Os meus pais são de
Liquiçá. Em 1997 os meus pais foram para Liquiçá e deixaram-me a mim e aos meus irmãos em Díli.
Nós somos seis filhos: duas raparigas e quatro rapazes. Eu sou a mais velha, nasci a 4 de Agosto de
1982.
Estou em Portugal há um ano e um mês, cheguei em Setembro de 2001. Estudo na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa do curso de Língua e Cultura Portuguesa, mas estudei até ao
segundo ano de Direito na Indonésia.
Na minha opinião, toda a gente no mundo quer Paz. Para mim, a Paz é muito importante para
os seres humanos, é uma coisa muito boa com condição onde os seres humanos estabelecem regras
básicas de sobrevivência. Sem a Paz tudo é impossível. Para nós timorenses, sabemos bem o que é a
Paz, porque sem Paz nós não podemos viver em liberdade. Viver livre significa não ter medo, poder
falar e dizer aquilo que se pensa e ter liberdade de escolha. A Paz significa liberdade e igualdade para
os homens, para as mulheres, para as crianças e para o país.
Quando os indonésios estiveram em Timor ocuparam muitos lugares importantes dos timorenses. Por exemplo, os timorenses ficaram sem lugar para trabalhar nas repartições públicas e lugares estratégicos. Poucos timorenses trabalhavam. Eles dominavam Timor, não podíamos fazer nada.
Não tínhamos o direito de falar. Se os indonésios faziam alguma coisa de errado, não podíamos contrariar, porque íamos para a prisão, seriamos torturados e mortos em algum caso.
Hoje Timor-Leste não vive ainda completamente em Paz. Eu dou um exemplo, em Timor uma
pessoa tem carácter, tem vontade de trabalhar, tem experiência, mas tem que dominar ou saber trabalhar com computadores, saber falar inglês, saber falar português. Ainda por cima nunca falámos
nem aprendemos português durante o tempo da ocupação. Mas além deste problema temos também
o nepotismo. Em Timor há muitos nepotismos; por exemplo, num serviço ou num local de trabalho
encontramos a mãe, a filha, os avós, os tios, toda a família trabalha lá. Podem não ter experiência, e
há outros que podem ter experiência e não trabalham, porque não têm relação de parentesco com
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ninguém. Isto é nepotismo, e é um problema que tem de ser resolvido. É um dos motivos pelos quais
Timor ainda não tem uma Paz completa.
Mas há outro exemplo, neste momento diz-se que Timor ainda não tem dinheiro e por isso,
muitas pessoas saíram para trabalhar noutros países. Para as crianças ou os adultos estudarem têm
que pagar propinas da Faculdade ou da Escola, que não são baratas. O que fazem os pais que não
trabalham? O governo, o Estado, diz que não tem dinheiro, mas os ministros e os governantes vão
para fora, para outros países, gastam muito dinheiro com a viagem. De onde vem este dinheiro? Este
é outro problema. Muitas pessoas que trabalhavam no governo de Timor vieram para Portugal trabalhar. Porquê que não ficaram em Timor a resolver os nossos problemas? Mas em Timor também não
há trabalho...
Em Timor ainda há violência. Dou-vos mais um exemplo, eu tenho uma amiga que vive em
Timor, é casada e tem filhos. Um dia, ela foi de táxi para o trabalho. O taxista levou-a para um sítio
que não era o local de trabalho da minha amiga e violou-a. Isto já foi há um tempo, mas foi depois de
os indonésios terem saído. Este tipo de violação tem de se evitar e demonstrar que a Paz ainda é longe do desejável.
Para mim as mulheres são pacíficas. Por exemplo, quando a Indonésia fez guerra em Timor,
muitos maridos saíram de casa e foram para o mato para se juntarem a luta armada, os soldados
indonésios chegavam e perguntavam às mulheres onde estavam os seus maridos. Nestes casos as
mulheres, às vezes tornam-se a própria vítima para salvarem os seus maridos e diziam aos maridos
para fugirem.
Hoje em dia os homens ainda batem nas mulheres. Mas há um problema muito grave: os
homens não têm trabalho, não têm nada para fazer, saem com os amigos, bebem vinho e quando
voltam para casa, se a comida não estiver feita, batem nas mulheres. Mas como não há trabalho não
há dinheiro para comprar comida! É um problema sério que tem de ser resolvido também na sociedade timorense. Eu penso que o Estado tem que criar postos de trabalho para ocupar os homens, as
mulheres e os jovens em idade de trabalhar como forma de evitar estes tipos de violência.
A independência foi a Paz que os timorenses sempre sonhavam e chegou. Agora é a vez de
construir a verdadeira Paz em Timor onde os homens, as mulheres e as crianças podem sentir que
valeu a pena lutar por aquilo que lutou.
Humilta Martins
Eu chamo-me Humilta Amélia Aleixo Martins e nasci em Díli, no dia 24 de Abril de 1978.
Tenho doze irmãos, seis raparigas e seis rapazes e eu sou a quinta filha. Os meus avós são de Ermera, mas o meu pai nasceu em Aileu. A minha mãe é também de Aileu.
Cheguei a estudar em Díli, em 1997 mas depois o meu pai foi preso e eu não pude continuar
a estudar. Ele foi preso porque trabalhava com o Xanana Gusmão no mato; os indonésios souberam
que o meu pai era soldado de Xanana e prenderam-no. Nós mudámos para Aileu em 1999 depois da
guerra, porque o presidente Xanana mandou o meu pai trabalhar em Aileu e nós tivemos que nos
mudar com ele.
Estou em Portugal desde Setembro de 2001. Estou a estudar Língua e Cultura Portuguesa.
Para mim a Paz significa liberdade, é igual à liberdade. Eu nasci no tempo da Indonésia, sei o
que significa viver sem liberdade. Em Timor, no tempo da Indonésia, não podíamos viver livres. Não
podíamos falar português, nem os nossos pais ou avós. Só podíamos falar em tetúm e em língua
indonésia. Não podíamos gritar Viva Timor-Leste ou, em língua indonésia, ‘idop Timor’. Se eles gritavam ‘idop Indonésia’, porque é que nós não podíamos gritar ‘idop Timor’? Paz significa também poder
falar.
Actualmente Timor-Leste ainda não vive em Paz, porque para haver Paz tem que haver respeito uns pelos outros. As pessoas em Timor ainda não respeitam as ideias dos outros, nem os líderes
vivem em Paz.
Quando telefono à minha família e pergunto se há violência em Timor a minha família diz que
não mas outras pessoas já me disseram que sim, que ainda há violência. E eu vou acreditar em
quem? Na minha família ou nos outros?
As mulheres participam na Paz, colaboram, ajudam-se umas às outras. Muitas vezes os maridos dizem que as mulheres não podem trabalhar, que têm de ficar em casa a cuidar dos filhos. Mas as
mulheres são espertas e revoltam-se. Dizem que não pode ser assim, que o nosso país precisa de
todas as pessoas para trabalhar, para construir o nosso país temos de trabalhar juntos, não é? Temos
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que ter direito à igualdade. Ter Paz é ter igualdade. Quando há Paz os homens e as mulheres têm
direitos iguais e nós podemos viver em Liberdade.
Quando eu acabar o curso quero ir trabalhar para Timor. Se eu me casar e o meu marido não
me deixar trabalhar eu revolto-me. Tenho que falar com ele, porque eu quero trabalhar para o meu
futuro. No tempo dos meus avós é que os direitos dos homens não eram iguais aos das mulheres,
mas agora é diferente. Temos que ter direitos iguais para reconstruirmos o nosso país. Para mim
liberdade e igualdade andam lado a lado.
Eu aprendi esta ideia sobre igualdade na faculdade, em Timor. Mas os professores só ensinavam, não era aplicável.
No tempo da Indonésia o meu pai era professor, e a minha mãe também. Quando eu nasci, o
meu pai já estava preso, saiu em 1979. Nós ainda morávamos em Díli. Quando o meu pai saiu mudámos para outro sítio, para uma aldeia a caminho de Aileu, em Balibar, onde vive agora o presidente
Xanana. Entre 1979 e 1980 o meu pai esteve preso de novo. Quase todos os anos o meu pai era preso.
Um dia, ainda eu estudava no ensino básico, quando voltei para casa vi os militares da Indonésia à volta da minha casa. Fiquei muito admirada e muito espantada, e perguntei à minha mãe o
que é que eles faziam ali. A minha mãe respondeu que tinham ido procurar uns papéis importantes de
Timor.
A minha mãe conseguiu ir buscar um lençol e cobriu o corpo com muitos papéis que o Xanana
nos mandou. Amarrou os papéis ao corpo. Nessa altura eles já tinham tirado as roupas do meu pai,
mesmo à nossa frente. E perguntavam ao meu pai onde estavam os papéis de Xanana. Nessa altura o
meu pai já tinha construído uma casa para Xanana viver em Balibar, na nossa aldeia. E eles perguntavam ao meu pai porque é que tinha construído esta casa para o Xanana viver. O meu pai respondeu
que tinha sido para o Xanana ir viver para lá e para poder contactar com os militares indonésios, para
poderem prender o Xanana.
Depois eles deram pancada no corpo do meu pai, e a minha mãe ainda estava sentada no
quarto. Os indonésios entraram no quarto e arrancaram a saia da minha mãe. Um militar chegou
mesmo a pisar a minha mãe, mas ela não lhe deu os papéis. Eles prenderam então o meu pai, levaram-no para a prisão e nós não sabíamos para onde o levavam.
A minha mãe foi queixar-se à Cruz Vermelha e depois foi falar com o Bispo Belo. O Bispo disse à minha mãe que podia ficar descansada, que ia procurar o meu pai. Mas depois de sair de casa do
Bispo a minha mãe não ficou calada e foi procurar o meu pai. O meu pai estava preso em Díli.
À noite, um militar indonésio foi a nossa casa e perguntou à minha mãe se já tinha encontrado o marido. A minha mãe disse que não, que não tinha encontrado. O militar disse-lhe que ia matar
o meu pai. Então a minha mãe ajoelhou-se e pediu ao militar que não o matasse, que tinha muitos
filhos. Esse militar tinha-me pisado o dedo, até sair a unha, quando prenderam o meu pai!
Eu acho que a minha mãe fez muito bem, para tentar salvar o marido. Uma semana depois
encontrou o meu pai na prisão que fica junto do Tribunal, para os lados da Catedral. Quando falou
com ele o meu pai pediu-lhe que lhe levasse roupas no dia seguinte. Mas no dia a seguir o meu pai já
não estava no quarto. A minha mãe quis saber onde estava o marido e os militares levaram a minha
mãe e dois dos meus irmãos para um quarto pequeno para ver o meu pai. O meu pai estava vendado
e eles assistiram quando lhe deram choques eléctricos. Os militares disseram que se a minha mãe
chorasse matavam o marido. Isto foi assim, durante seis meses, mas a minha mãe continuou sempre
a lutar pela liberdade do meu pai. Quando o meu pai estava na cadeia e as FALINTIL pediam dinheiro
para comprar coisas, a minha mãe mandava. E aguentou sempre a família sozinha.
Há uma mulher lá em Timor que ficou doente e triste por causa de não saber do marido que
morreu na guerra. Ela era vítima da família porque ela estava separada do marido e foi viver para o
mato para procurar comida, procurar alguma coisa para o sustento da vida. Os militares apanharamna e fizeram violência nela e deram-lhe um tiro. Como ela não morreu deram-lhe mais dois tiros e ela
não morreu. Por causa disso os militares disseram que ela não era mais timorense mas indonésia e
que tinha de trabalhar com eles. Ela acabou por ter que casar com um militar indonésio que matou o
irmão dela, João Botelho. Ela não queria mas teve de ser. Só tinha uma filha e o homem ameaçou-a
que as separaria se ela não aceitasse casar-se com ele. Acabaram por ser as duas presas e puseramnas em dois quartos separados e os militares timorenses juntaram-se com os militares indonésios e
fizeram violência sobre as duas. Uma prima casada com um militar comandante indonésio fez com
que a mulher tenha sido libertada mas ela estava traumatizada porque só ela é que saiu e a filha ficou
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presa e continuou a ser interrogada sobre a família e quem da família estava no mato durante mais
ou menos três meses. Passado este tempo a rapariga também foi libertada
O marido indonésio saiu daquela aldeia e ela foi abandonada ao fim de um ano. Depois casou
outra vez com outro homem timorense. O nome dela é Maria Madalena da Costa e ainda está aleijada
por causa da violência. Por causa do marido comandante e dos irmãos comandantes da FRETILIN ela
foi vítima obrigatória para salvar a vida da família.
Flavina Orleans
Eu chamo-me Flavina Orleans da Cruz, nasci em Díli, no dia 17 de Fevereiro de 1980. Os
meus pais são de Ainaro, mas depois de casarem foram viver para Díli. Tenho oito irmãos, quatro
raparigas e quatro rapazes, já casaram todos, menos eu.
Estou em Portugal há um ano, desde Setembro de 2001, no curso de Língua e Cultura Portuguesa.
Para mim a Paz é amizade, unidade entre pessoas, sossego na família, respeito pela diferença
entre as pessoas. Por exemplo, em Timor quando há um problema com uma família as pessoas mais
velhas, os catuas, podem dar ajuda ou resolver esses problemas, conversando.
Só quando tivermos amizade é que podemos construir a Paz. Esta construção tem de começar
no grupo.
Quando saí de Timor ainda não havia Paz. Há falta de respeito, há violência, as pessoas
batem, roubam e matam.
Os homens batem nas mulheres. Como pagaram o barlaque os homens acham que têm direito de bater nas mulheres. Para se alcançar a Paz em Timor tem que haver amizade entre as pessoas,
entre as famílias, as vilas e as aldeias.
Quando estava em Timor tinha medo de sair à noite sozinha, porque na rua podia encontrar
homens que podiam fazer violência.
As mulheres para fazerem a Paz têm que trabalhar juntas, conversando e com amizade.
Eu queria contar a história de uma mulher que se chama Goreti. É uma menina boa, bonita,
engraçada e cheia de coragem.
Essa mulher também faz parte da luta pela independência. Eu gosto muito da história dela.
Ela mora em Díli e foi estudante de externato de Santa Cruz. Ela sempre defendeu muitas coisas e
pessoas durante a luta e os tropas indonésios quando a capturaram, ela nunca falou durante os interrogatórios. O que aconteceu lá dentro na cadeia, nós só sabemos que a tropa indonésia faziam a violação. Morreu com 19 ou 18 anos. Eles tiraram-na da cadeia para a matar. Primeiro convidaram-na
para fazer uma festa e ela foi. Fizeram a violação, mataram-na e depois desapareceu. Conto sempre
esta história a toda a gente até aos nossos dirigentes. Ela é uma menina boa, bonita, engraçada e
cheia de coragem.
Eu admiro-a muito assim como a muitas outras mulheres que lutaram por Timor, por exemplo, a Rosa Bonaparte que também lutou por Timor e outras três mulheres das FALINTIL que estiveram no mato, mas eu gosto muito de história da Goreti, porque toda a gente fala mas a história dela
nunca ninguém contou. Ela é uma mulher corajosa.
A da Irmã Maria de Lurdes, que agora está em Dare, é uma mulher que é também uma
heroína.
Durante a pequena guerra ela salvou muita gente e, além disso, ela fez uma coisa que significa Paz. Foi a Atambua para fazer reuniões de reconciliação e fazer a Paz com que os estavam na
Atambua. Ela procurou arranjar soluções para muita gente voltar para Timor. Algumas pessoas disseram que quando os refugiados voltassem iriam bater ou matar por causa do que aconteceu antes do
referendo. Depois destes encontros, já não podiam fazer isso porque perceberam que há uma lei, que
nos vai permitir resolver todos estes problemas. Se eles tiverem realmente culpa porque mataram
muita gente, eles terão hukuman, um castigo conforme a lei de Timor. É a irmã Maria de Lurdes que
diz e explica isto.
Eu admiro muito a irmã Maria de Lurdes. Ela é uma irmã mas não se veste como irmã. Vestese de forma simples, como nós. Ela fundou vários lares em Viqueque, em Baucau e em Aileu só para
as mulheres. Quando as mulheres lá entram fazem o jardim e todas as coisas que precisam para sustentar a vida delas. Essas mulheres que vão para esses lares são as mulheres da montanha, não são
as mulheres da cidade. Ela também fundou o hospital de Lano, o hospital do bairro de Pité e o hospital de Becora para tuberculosos e agora quer criar hospitais para doença de lepra. Nesses hospitais
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estão homens e mulheres. Todas as semanas ela vai à montanha, a Ainaro e a Same ver quem tem a
doença de tuberculose e que não tem dinheiro para se tratar, e leva para o hospital.
As mulheres que estão nesses colégios querem aprender a viver simples como a irmã. Esses
colégios servem para serem irmãs ou para criar as crianças órfãs de dois ou três anos. Tenho muita
admiração pela irmã Maria de Lurdes e quando tenho dificuldades telefono e digo que já não aguento
mais e ela responde sempre:
- Ai! Filha estuda, estuda porque Timor precisa de vocês.
Ela é uma mulher timorense.
Hermínia Bessa
O meu nome é Maria Hermínia Martins de Santos Bessa, nasci em Timor, na freguesia de
Moubara, no dia 28 de Abril de 1951. O meu pai também nasceu em Mobara, a minha mãe nasceu em
Atambua. Tenho cinco irmãos, dois já faleceram e ainda tenho três irmãs: uma mais velha e duas
mais novas.
Eu estudei em Timor fiz a escola primária em Díli, depois acabei o meu colégio em Soibada.
Quando fui para Maubissee ir de boleia, num daqueles transportes chineses que transportam arroz,
café, de um lado para o outro. Foi o meio de transporte que nós conseguíamos arranjar para ir. Nós
éramos cinco raparigas irmãs, eu na altura tinha 12 anos, e fomos para um colégio no Sul. Em Díli
havia colégios mas não tinham vagas. O colégio de Ermera era o mais perto mas também não tinha
vagas. Então a minha avó decidiu que tínhamos de ser educadas num colégio, nem que fossem em
Com, mas tínhamos que ser educadas num colégio de freiras. Naquele tempo, a minha avó era
conhecida como Rainha de Maubara. Os portugueses quando lá iam, chamavam-lhe Rainha D. Marta.
O meu avô, era o Rei de Maubara. A minha avó é quem tomava as decisões; a educação dos filhos,
netos, era tudo com ela, os meus pais não mandavam nada. Só depois de ela morrer, é que o meu
pai começou a decidir.
Nós como raparigas, tínhamos de ser educadas num colégio, porque embora, em casa tivéssemos aprendido tudo, ela queria que fosse num colégio, e os colégios naquela altura eram mesmo,
mesmo rigorosos. Aprendíamos de tudo, costura, a bordar, a fazer ponto de crivo, a ler, a escrever, a
lavar a roupa, como se lavava, como se pregava um botão, como se cosia uma meia, ensinavam-nos
de tudo. Tínhamos de fazer porque senão tínhamos castigos que eram rigorosos. As irmãs davam
muitos castigos. Por exemplo tínhamos que escolher o milho, o arroz, mas só numa hora. Formávamos grupos e se numa hora não acabássemos, na hora de costura, todas iam para a costura e nos
ficávamos ali a pilar mais um saco de arroz. Era esse o castigo. Graças a Deus, estive lá só um ano,
mas as minhas irmãs mais velhas, uma esteve lá quatro anos, a outra, três. Eu e as duas mais novas
só estivemos um ano. A minha irmã acima de mim teve quatro anos, porque começou logo na escola
primária, no primeiro ano, até fazer a quarta classe; depois a outra foi só no terceiro ano; nós, eu e
as outras irmãs, como já andávamos na escola em Díli, na escola primária, só fomos para esse colégio, para fazer a quarta classe. A Ilda fez lá a terceira classe, e depois acabou em Díli e a outra mais
nova também. Depois voltei para casa, conheci o meu marido, Abílio, em 1970, tinha eu 18 anos. Ele
era um português, mas o pai aprovou o nosso namoro. Namorei durante dois anos e casei em 1972 e
tive três filhos. Fui monitora escolar em Timor, durante dois anos.
Em 1975 deu-se o golpe e tivemos de fugir, por causa da Fretilim, que nos perseguia. Como
não tínhamos hipóteses de ir para mais nenhum lado, tivemos de passar a fronteira, para Atambua.
Mas sempre com a intenção de depois, quando as coisas acalmassem, voltarmos. Mas tornou-se muito mais complicado. Entretanto a Indonésia entrou, e como não queríamos a integração da Indonésia,
esperamos sempre que surgisse uma oportunidade para voltar a Timor, porque não queríamos apoiar
a Indonésia. Por isso vim para Portugal. Estivemos presosum ano, em Atambua/Indonésia, depois em
1976, conseguimos vir para Portugal.
Eu lembro-me que a vida em Timor, quando eu era pequena era melhor do que agora, viviase melhor, tinha-se mais liberdade, não tinha tantas dificuldades como se tem hoje. Naquela altura
podia-se ter uma juventude ainda melhor, do que aquela que se tem hoje. Antigamente, não vivíamos
como vivemos agora. Eu quando voltei para Timor fiquei muito desiludida com a situação. Estes 25
anos, deram cabo daquilo tudo. No meu tempo, vivíamos melhor, tínhamos tudo, não nos faltava
nada, tínhamos mais liberdade. A educação era muito rigorosa, naquele tempo tínhamos que fazer
tudo o que os nossos pais dissessem, mas hoje em dia já não acontece isso em Timor.
A paz para mim é como acabar com a fome, com a miséria, com as guerras, principalmente.
Acabando com isso há paz, porque, por exemplo, se numa casa não há pão, comida, se há guerra
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dentro de uma casa, então não há Paz. Se houver sempre miséria e se os homens não se entenderem, nunca mais acabam com a guerra. Tem que haver muita compreensão, muito entendimento,
principalmente, entre os homens e mulheres, mas principalmente entre os homens. Eu digo isto porque os homens de uma coisinha de nada, fazem logo violência. Já com as mulheres, não é tanto.
Pelos menos em Timor, as mulheres por vezes, nem podem dizer nada, que os homens começam
logo, por qualquer coisa: “cala-te, porque, não entendes disto, porque as mulheres não é para meter
nisto...”. Mas mal deles, se não fossem as mulheres! As mulheres, é que dão mais força. Os homens
por exemplo fazem qualquer coisa e as pessoas querem saber o que se passou, mas as mulheres,
escondem muitas coisas para evitar conflitos, e eles podem andar à vontade.
As mulheres sempre dão mais apoio. Às vezes, os homens saem e as mulheres é que ficam
em casa, a aguentar, com aquilo tudo. As mulheres têm que aguentar muitas coisas: lidar com os
filhos, com tudo. Às vezes os maridos aparecem outras vezes não. As mulheres sabiam que eles estavam escondidos, mas eles não podiam dizer o que estavam a fazer, onde estavam e às vezes iam militares às casas, faziam perguntas e elas tinham que ser fortes, para dar apoio aos homens como
comida, roupa. Eu, por exemplo, em 1975, quando foi o golpe, foram buscar o meu marido de
madrugada, ele não teve tempo para nada, ele saiu em tronco nu, não teve tempo para se vestir.
Foram chamá-lo para ele fazer parte do golpe, mas nós não apoiávamos nenhum partido, nós éramos
neutros. Só agora é que soube, eram obrigados a ter o cartão do partido, mas a nós ninguém nos
obrigou a ter cartão de partido, nós nunca apoiámos, nós só pensávamos no nosso trabalho e mais
nada. Nessa altura, tinham que chamar os homens todos, para ir fazer o golpe. O meu marido como
era ex-militar, foram logo buscá-lo porque ele sabia manejar com as armas. Foram buscá-lo de
madrugada e fiquei eu em casa. Fiquei sozinha com os meus três filhos, o meu filho era pequenito,
tinha sete meses. Levaram o meu marido e durante quase quinze dias não soube nada dele. Todos os
dias ficava em casa sem saber onde é que ele estava, veio, não veio, aparece, não aparece. Até que
um dia apareceu-nos e disse:
“Olha faz as malas, temos que sair, já imediatamente”.
Eu fiquei espantada.
“Então, mas sair para onde?”
“Não há tempo, pega já nas coisas, leva o suficiente para uns dias”.
Depois chamou o meu pai, falou com o meu pai, porque o meu pai disse logo:
“Salva os meus netos!”
Isto aconteceu quando se deu o contra-golpe da Fretilin.
Regressei a Timor em 2001, ao fim de 26 anos. Em Portugal criei os meus filhos, trabalhei
num jardim de infância durante nove anos. Antes disso trabalhava a dias, para conseguir criar os
meus filhos, porque não tinha como arranjar dinheiro para cuidar de quatro filhos. O meu marido trabalhava numa fábrica, ganhava muito pouco e então tinha de me sujeitar a qualquer coisa para os
poder criar. Até que fui para o jardim de infância, durante nove anos. Depois saiu uma outra lei para
os ex-funcionários de Timor, que nos permitia meter um requerimento para conseguir entrar no Quadro Geral de Efectivos e deram-me a reforma e agora estou aposentada.
Quando regressei a Timor não vi que havia Paz, porque as pessoas ainda viviam com muito
medo, porque apesar de a guerra ter acabado e de parecer que os indonésios já não estavam lá,
havia sempre quem lá estivesse. Muitos indonésios escondiam-se por trás dos timorenses, aqueles
que eram milícias, muitos voltaram a dizer que não fizeram nada, foram obrigados pelos indonésios a
fazer isto e aquilo.
Mas há sempre um por outro, que às vezes tenta fazer qualquer coisa e as pessoas nunca
estão sossegadas. Mesmo à noite, vivemos sempre com medo. Quando eu cheguei notei muito isso,
porque mesmo os timorenses lá, andavam um bocado com medo, mas nunca nos aconteceu nada,
nem nunca assisti a nada, conflitos directos, nada. Estive durante um ano em Timor e não vi nada,
mas ouve-se que em outros sítios, principalmente nas fronteiras, ainda havia alguns infiltrados. Depois
de 26 anos Timor estava horrível, ficou mesmo muito estragado. Fiquei muito admirada, até os timorenses mais antigos, em vinte cinco anos, conseguiram-se adaptar aos costumes dos indonésios, à
sua maneira de viver. Até o tetum, já não é o tetum que se falava em Timor. É já uma língua misturada com a língua indonésia. Eu já não consigo falar com um timorense, lá em Timor. Eu falo o tetum
correcto, tetum mesmo de Timor, eles falam um tetum diferente. As pessoas vêm falar comigo e eu
“Olhe esse tetum eu não sei falar... fale-me no tetum que falávamos dantes que eu assim percebo”. E
então eles começam a falar no tetum que nós falávamos. Em Díli, está tudo diferente, eu fiquei doen-
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te, muito desiludida com o que eu vi. Para lá da destruição, como me diziam: “vocês chegam a Timor
e vão levar um choque, por causa da destruição”. Mas não foi isso que me chocou mais. O que me
chocou mesmo, foi o que indonésios fizeram lá. Construíram casas, alargaram a cidade de Díli para o
triplo. Díli era uma cidade pequenina, mas muito linda, tinha avenidas, jardins, árvores enormes, bonitas, as acácias a florirem...a cidade de Díli era muito linda. Cheguei lá não vi nada disso, nem aqueles
congoeiros enormes que davam sombra ao jardim lindo, em frente ao Palácio do Governador. Já não
é aquilo que era. Quem não conheceu Timor em 1975, acho que não sente aquele choque. Quem
conheceu antes e o vê agora, é totalmente diferente. Mesmo nas ruas, a maneira de viver das pessoas, o ambiente, totalmente diferente, tudo diferente. Antigamente era diferente. Por exemplo, eu
aqui ainda mantenho alguma tradição timorense com os meus filhos, ensino-lhes a educação que tive
com os meus pais, a maneira como devem estar em casa, como se recebem as pessoas, isso nós
mantemos. Coisa que em Timor não fizeram, toda a gente se adaptou aos costumes dos indonésios,
coisa com que fiquei muito espantada. Mesmo as minha irmãs e tudo, eu fiquei muito chateada com
elas:
“Caramba, foram criadas no tempo dos portugueses, é uma maneira melhor, não é? Porquê
que se adaptaram tanto à maneira dos indonésios?”
Elas disseram-me:
“Sabes como é... lá fora está bem, mas aqui dentro os indonésios não nos deixam fazer a
nossa cultura.
Dentro de casa eles não entram para nos proibir de comer com garfo e faca, tu não podes
comer em prato de loiça, tem de ser em plástico. Pois não, eles não proibiram isso.”
Eles chegaram e infiltraram essas coisas todas. Eu penso que os costumes são costumes e
têm que se manter. Por exemplo, antigamente uma mulher, usava carteiras feitas com palmeira, eram
mais redondas, com divisões lá dentro para pôr as mascas. Isso tudo acabou em Timor, já não há
nada disso. É tão feio ter coisas que não são da nossa cultura, acabaram com tudo o que era nosso.
Adoptaram só coisas dos indonésios, agora é só plástico, para aqui, para ali. Até aquele coisinho para
pôr a masca, antigamente fazia-se com um bambu, muito fininho que chamavam cana da índia, e com
a ponta de uma faca, faziam-se desenhos muito lindos com o nome da mulher ou homem. Agora tudo
serve, as caixas dos champôs vazias, até dos medicamentos, utilizam qualquer coisa. Cheguei lá e
fiquei muito espantada... Eu perguntava:
“Mas porquê que vocês não continuam a fazer as coisas como dantes e acabam com essas
coisas todas?”
As pessoas não diziam nada à minha pergunta, ficavam caladas. Mesmo as frutas, nós tínhamos frutas tão boas em Timor, bananas, tínhamos qualidades de bananas. Mesmo isso quando lá
cheguei, pouco têm dessa qualidade de bananas e frutas, tudo coisa dos indonésios. A Indonésia infiltrou para lá uma qualidade de banana, que não presta para nada, que só dá para fritar com farinha,
mas para comer como fruta não dá, não presta. Mas é o que há mais em Timor agora, e a nossa qualidade de banana, que é tão boa, está a acabar. E outras coisas, acabaram com tudo.
Em Timor hoje em dia, poucas são as pessoas que ainda passam a tradição timorense. Talvez
as mais velhas, as mais velhas que eu, ainda passem a tradição. Por exemplo, uma senhora em Maubara ainda faz artesanato como fazia antigamente, desde o tempo em que eu era pequena. Esta
senhora ainda ensina os filhos a fazer esses artesanatos. Essa ainda faz, mas outras já não, já se vê
pouco em Timor.
Os indonésios deixaram em Timor a violência, por qualquer coisinha, utilizam-se logo a violência. Uma pessoa não pode dizer nada que se parte logo para a violência. Na altura quando cheguei a
Timor, ainda se sentia isso. Eu sentia isso nas ruas, em casa, nos vizinhos, entre os vizinhos. Quando
eu cheguei lá, toda a gente dizia se vir um miúdo a estragar qualquer coisa, não diga nada, porque se
não, vêm logo os familiares com catana. Por isso é que o Bessa, veio embora, mais por causa disso.
Ele dizia, “entra aqui um gajo não se pode dizer nada. Isto agora é assim, não se pode dizer nada,
deixa levar, deixa estragar.” Antes de 75 não era assim. Toda a gente respeitava o que é dos outros,
mesmo as crianças. Antigamente, uma criança quando andava na rua não fazia asneira, não apedrejava as pessoas, não havia nada disso. Agora não, qualquer criancinha de três, quatro, cinco anos
atira pedras para os vidros, para o telhado, faz asneiras. Se houver uma árvore de fruto, eles entram
cortam, comem, levam e nós não podemos fazer nada, se avisamos os pais vêm logo de catana na
mão. Foi assim que os indonésios ensinaram, pronto.
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Por isso é que eu digo, que os timorenses que estão fora, que têm amor por Timor, como é o
meu caso, devem ter coragem de voltar para Timor para enfrentarem a cultura que os indonésios deixaram lá. Quando eu cheguei muitas pessoas me viram com maus olhos:
“Pois vocês não voltaram, nós é que sofremos estes vinte e tal anos, vocês foram para um
sítio melhor.”
Mas nós dizíamos:
“Olhe que não é assim, nós saímos daqui mas não tivemos no bem bom, se calhar até sofremos
mais que vocês. Tudo bem vocês estavam aqui e não podiam dizer nada senão eram logo mortos,
torturados. Nós estávamos num país livre, podíamos falar à vontade, que ninguém nos proíbe, mas
nós lutamos muito, porque senão fossemos nós a chamar a atenção, fora de Timor, ainda hoje estava
cá a Indonésia. Vocês sozinhos não conseguiam chamar à atenção o mundo, nem os jornalistas cá
podiam entrar há uns anos atrás. Nós saímos de Timor, mas nunca parámos, nunca nos calávamos,
onde quer que a Indonésia estivesse a fazer uma reunião, lá estávamos nós, a fazer barulho, ninguém
nos proibia; se a polícia nos apanhasse não éramos presos, só nos perguntava o que estávamos a
fazer, mais nada”
E a pessoa ficava mais convencida. Mas quem não sabia, nós até tínhamos medo de sair à
rua... principalmente os jovens, olham-nos com uns olhos, até mete medo sair de casa. Alguns deitam
piadas: “Ah Timor agora está a florir, estes agora voltam”. Nós fazemos de conta que não ligamos,
como se não ouvíssemos. Se eles vierem falar directamente, eu sei-lhes responder:
“Olhe se eu hoje estou aqui, é porque contribui também para que isto esteja assim”.
Uma vez fomos a Maubara ver a nossa propriedade e vieram de catana para cima de nós. Eu
falei com eles, expliquei-lhes e dali a um bocado já estavam a rir, já estavam a dizer que tinham uma
tia, que também estava em Portugal, pronto já estava tudo calminho. No outro dia foram lá à aldeia,
o chefe da aldeia, pedir desculpa:
“Ai desculpe, nós portamo-nos muito mal, não devíamos ter dito aquilo, e agora vamos presos. Ai, vocês nem sabem com quem é que se estão a meter, o filho daquela senhora é militar está cá
a ensinar os nossos marinheiros timorenses, tem cuidado”.
Ficam logo cheios de medo! Eles
dizem que têm o sangue a ferver, durante aqueles anos todos de guerra, mas quando nos vêem,
começamos a explicar e eles compreendem, porque lhes dizemos que como eles, também sofremos
muito, estes anos todos de guerra. A vida lá fora não é fácil como as pessoas pensam.
As pessoas pensam que em Portugal somos ricos, que vivemos bem, mas não é assim. Vivemos o dia-a-dia, com sacrifício, quando estávamos não era só a passear, a viver bem, nós lutámos
muito por Timor, sacrificámo-nos muito. Se hoje não temos nada é porque gastávamos o que tínhamos com Timor, muitas vezes íamos a alguns sítios e o transporte era pago por nós, desenrascámonos, lavávamos, não interessava. O que interessava era libertar Timor e isso conseguimos. Por isso é
que hoje estamos aqui e todos juntos, temos que trabalhar para tornar a nossa terra como tínhamos
antes. As pessoas mais idosas compreendem, mas os mais jovens ainda pensam duas vezes, se é
verdade ou não.
Enquanto estive em Portugal, eu e as mulheres timorenses participámos em muitas manifestações, reuniões, que fizeram por Timor, nunca faltámos, íamos sempre. Mas nessas reuniões quem
falava mais eram os homens, embora algumas mulheres também falavam. Por exemplo, a Fátima
Guterres, a Imaculada, a Pascoela, a Lurdes Bessa. Foi só até 99, mas o nosso lema era tirar de lá os
indonésios e tornar Timor independente. Por exemplo, eu quando estava no Porto, convidavam-me
para fazer jantares.
Em Timor já há mulheres que trabalham, um grupo de mulheres que estavam lá a fazer reuniões, vão pelos distritos a falar sobre violência doméstica, essas coisas todas. Agora já se ouve falar
sobre isso, antigamente não se ouvia falar em violência doméstica, mas agora elas falam muito lá, e
já estão mais tranquilas. Alguns homens ainda não aceitam isto, porque alguns ainda dizem que o
lugar da mulher é em casa. Algumas mulheres ainda estão com receio. Mas muitas já não estão. Eu
acho que há muita violência doméstica em Timor, ainda há homens que batem nas mulheres, por
tudo e por nada. Por qualquer coisinha a mulher não pode refilar... Nem todos, mas alguns ainda
batem. Quando chegam a casa e não há comida pronta a horas, para comer, a mulher é que apanha.
Quando regressei a Timor apercebi-me disto. Algumas calam-se, não dizem nada. Mas há outras que
já falam. Houve lá um casal, que ela apanhou dele e ela apresentou queixa, ele foi preso, foi julgado
e tudo. Toda a gente ficou espantada. Mas eles agora também já têm mais medo, já não batem tanto
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nas mulheres... Elas ameaçam-nos: “Olha que agora não pode haver violência doméstica, olha que
vais preso.” E eles agora já têm medo...
Eu vou contar a história da minha avó, da minha avó Marta.
Quando o meu avô faleceu, o meu pai e os irmãos eram todos pequeninos, por isso é que
quem tomava as rédeas era a minha avó. Naquela zona ela é que mandava em tudo, em casa e fora
de casa. Nós chamávamos-lhe Rainha. Qualquer coisa, qualquer decisão a tomar, entre famílias, ou
fora disso as pessoas consultavam a minha avó... Até mesmo no que se refere ao barlaque, que hoje
em dia já não é o que era. Antigamente, a cultura mesmo de Timor, era conforme a linhagem das
pessoas. Uma pessoa que fosse mais importante, o barlaque, já era diferente...As pessoas mais simples, humildes, o barlaque já era diferente. Agora já não é assim! Uma pessoa simples, faz um barlaque como se fosse, uma pessoa importante...Agora as pessoas vivem mais a pensar no dinheiro, na
riqueza, não sei, não percebo porque é que em 25 anos, Timor se tornou assim... Mas antigamente
quando as famílias não se entendiam, iam ter com a minha avó e ela é que resolvia o problema. Por
exemplo, um casal que queria fazer um barlaque para as filhas, e não sabia o que pedir aos pais do
rapaz pela filha, porque a família era isto e aquilo, então iam consultar a minha avó, e a minha avó
explicava e dizia: tens que fazer assim, e assim e eles faziam. Às vezes quando era directamente
entre famílias, que não se entendiam, iam consultar a minha avó, e ela dizia quem é que tinha razão.
E era assim.
A minha avó é uma heroína para mim, por causa disto e da educação que deu aos filhos. Ela
era muito rigorosa nisso. Todos os homens se baixavam a ela. A minha avó morreu em 1978, era baixinha... mas de gancho! Nós, quando ela ia dormir a sesta, aproveitávamos e íamos para a praia, e
depois tínhamos de voltar antes de ela acordar. Ela tinha este feitio, mas era afectuosa e muito
humana... Se visse uma pessoa a precisar, ela ajudava logo. Quando ela já estava velhinha, já não
podia fazer nada, o meu pai começou a gerir tudo, mas tinha de lhe dar contas. O meu pai não decidia nada, tomava conta do pessoal para trabalhar na plantação de café. Tudo o que saía e entrava ele
tinha de apresentar à minha avó, fazer a folha do pessoal, ela tinha de ver como é que ele fazia... Ela
nem sequer sabia ler ou escrever, a única coisa que escrevia era o nome, mas era como uma Rainha.
Lígia Jesus
O meu nome é Lígia Jesus, nasci em Ermera, o meu pai é português, a minha mãe timorense.
Quando vim para Portugal tinha três anos de idade, o meu irmão tinha dois, com a Olandina que tinha
um ano e pouco e o meu irmão Mário que ainda não tinha nascido. Viemos para Portugal porque o
meu pai teve problemas políticos, e não só, em Timor. Teve também a ver com o facto de ele ser
europeu e ter casado com a minha mãe e houve outras pessoas em Timor que também eram europeias mas não aceitaram muito bem esta preferência do meu pai. Portanto, em Timor a história foi
um bocado complicada, porque estávamos nos anos 50 e o meu pai acabou por ser condenado em
Timor. Esteve preso durante um tempo por ter cometido um crime lesa-pátria. A questão política de
Portugal não era só na metrópole, era também em todas as províncias ultramarinas. O meu pai, a
determinada altura, vem a Portugal de férias, só que chegou cá e foi preso. Eu vim com o meu pai, e
talvez ele tivesse a percepção de que provavelmente não ia regressar porque tinha tido uma série de
problemas: tinha estado preso em Timor, deram-lhe férias, deram-lhe uma licença “graciosa” para vir
a Portugal. Ele trouxe-me a mim, trouxe o meu irmão, e quando chegou cá foi preso. A nossa vida
ficou assim! A minha mãe ficou lá e o meu pai ficou cá. O meu pai nunca pode sair de Portugal para
sítio nenhum, nem para ir aos Açores, nem à Madeira, nem ao Vale do Maçarico nem a sítio rigorosamente nenhum, porque não tinha comissão para sair e faleceu antes do 25 de Abril. Eu penso que a
minha mãe tinha a noção exacta e tinha a percepção de que, o facto de o meu pai ter vindo, a nossa
vida ia ficar completamente separada. Os meus pais refizeram cada um fez a sua vida passado uns
anos. O meu pai voltou a contrair casamento aqui em Portugal e a minha mãe também em Timor.
Cada um deles teve uma filha, digamos de um segundo casamento. Eu julgo que ambas são nossas
irmãs, têm quase as duas a mesma idade, mas são de casamentos diferentes.
Mas nunca deixámos o contacto com a família. Eu nunca deixei de contactar a minha mãe e os
meus irmãos. O meu pai nunca deixou de falar na minha mãe e nos meus irmãos, sempre nos fomos
contactando a vida inteira e o mesmo acontecia deles connosco. Nós na altura escrevíamos, mandámos cassetes, fotografias. Eu conhecia a minha mãe. Tenho ideia de algumas características muito
próprias da minha mãe. Eu acho que uma criança quando é criança, há coisas que para ela são normais, como ter o pai, ter a mãe. Eu não tive estas coisas normais, porque eu não tinha a fisionomia
da minha mãe, só tinha a partir das fotografias. Mas lembro-me que ela não gostava de pôr açúcar no
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café, que tinha um cabelo lindíssimo muito comprido e que o penteava para a frente. Tenho ainda a
ideia de um brinquedo que eu tinha quando era criança, de um carrinho de madeira que eu acho que
foi a minha primeira paixão. De Timor não me lembro praticamente de mais nada.
Os meus irmãos vi-os crescer por fotografia, portanto não os vi crescer, nunca contactei com
eles, só encontrei a Olandina em 95, e foi a primeira vez que nos encontrámos. Eu não conhecia a
Olandina, conhecia-a por fotografia, mas pessoalmente não. Em 95 fui a uma conferência em Sidney,
sobre Timor e o professor Barbedo conseguiu que a Olandina e algumas pessoas saíssem de Timor
para assistir aquela conferência. Foram também convidados elementos indonésios, nomeadamente
professores, algumas pessoas ligadas ao governo, algumas pessoas ligadas a algumas organizações,
ONGs indonésias. Foi nessa altura que eu vi a minha irmã pela primeira vez. Eu fiz uma viagem horrorosa de Lisboa para Sidney a pensar que eu não a conseguia ver na mesma! Sempre tive a preocupação que os indonésios não a iam deixar sair. Eu tinha tentado várias vezes ir a Timor, portanto antes
de 75 com os militares portugueses, mas nunca tive oportunidade de ir. Depois de 75 continuei a tentar, mas com todos os problemas que havia, não tive hipótese de ir. Em 95 fiquei quase três meses
em Sidney, em Canberra e em Darwin à espera que os indonésios me cedessem o visto. Embora o
cônsul em Sidney fosse indonésio e me tivessem dito:
“Olhe, eu lamento imenso mas isso não depende de nós. Portanto este visto vai depender de
Jacarta e uma vez que trabalha com uma “persona non grata”, o professor Barbedo e como ele vem
para defender uma questão que para nós não é uma questão defensável, portanto não tem direito ao
visto.”
Eu disse apenas:
“Olhe, mas eu vim nas mesmas condições que professores vossos também vieram. Foram
professores catedráticos que foram à conferência e fomos falar de uma coisa sobre Timor: Direitos
Humanos.”
“Pois a questão é essa!”
Eu disse:
“Olhe, então eu vou esperar que os senhores me digam ou que sim, ou que não.”
Eles diziam-me sempre:
“Amanhã, amanhã passe por cá”.
Eu todos os dias ia lá, até que eles me disseram exactamente que não. Então nessa altura
vim-me embora.
A partir de Abril, Maio, ela esteve cá, veio com o meu sobrinho que foi muito mal tratado em
casa do Manuel Carrascalão aquando da morte do Manelito. Eles vieram portanto em Abril e em Agosto eu tive uma reunião com o D. Duarte que me disse:
“Olhe, sabe uma coisa? Para a semana vou à sua terra!”.
“Vai onde?”
“Vou a Timor!”
“Mas vai como a Timor?”
“Ah, porque eu sou amigo de uma das irmãs da Megawhati”.
“E consegui portanto, vou tratar do meu visto, tive um convite, portanto vou passar na Indonésia e vou a Timor.”
Eu disse-lhe:
“Olhe, desculpe, mas não vai sozinho a Timor, que eu vou consigo!”
“Então mas vai comigo como?”
“Ah, não sei. Descubra uma maneira! Ou como sua assessora, ou como fazendo parte da sua
comitiva, qualquer coisa. Faça qualquer coisa mas eu vou!”
Eu entreguei-lhe o meu passaporte e quando cheguei a casa (isto era para aí a uma segundafeira, talvez) e ele partia no Sábado seguinte. Eu cheguei a casa e disse ao meu marido e aos meus
filhos:
“É assim, eu queria falar convosco porque eu vou ter possibilidades de ir a Timor e não vou
perder esta oportunidade.”
Embora a situação em Timor estivesse quentíssima, porque foi em Agosto de 99, eu disse que
não ia perder aquela oportunidade. O meu marido ficou um bocado atrapalhado e os meus filhos
também. Ele disse-me:
“Tudo bem, vais mas não vais sozinha. Um de nós vai contigo.”
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O Carlos, o meu marido, tinha problemas em se ausentar, o Nuno estava a fazer exames, o único que estava mais liberto era o Carlinhos, porque em Agosto já estava de férias. Ficou decidido que o
Carlos Alexandre ia comigo.
Tratámos das nossas coisas, fui levar o passaporte ao D. Duarte, no dia seguinte ele já tinha
os vistos. Eu já estava no aeroporto para partir e telefona-me o D. Duarte e diz-me:
“Olha, afinal já não vamos a Timor”!
Eu disse-lhe:
“Não vai? Eu vou! Já estou no aeroporto com o bilhete na mão, vou partir daqui a uma hora!”
“Então mas...”
O D. Duarte prestou umas declarações à Euronews, e os Indonésios cortaram-lhe pura e simplesmente o visto. Ele não foi. À partida eu era para ir com ele, acabei por ir sozinha e o Carlinhos.
Ainda por cima nós levávamos na nossa mala pedidos da resistência. Nós tínhamos muitos contactos
com a Resistência, e eles pediram-nos todo o que tivesse a ver com equipamento de cirurgia: pinças,
bisturis, tesouras, medicamentos. Ainda nos pediram rádios para a montanha, telemóveis... Eu levei
três malas carregadas de todo este material e nem sequer levei roupa, nem para o meu filho. Levávamos a roupa que tínhamos no corpo e uma muda de roupa. Eu disse ao meu filho:
“Vamos para Timor, onde há guerra. Não precisamos de mais coisas...”
Partimos com a ajuda da KLM, que sabia que nós levávamos uma série de coisas que não
eram muito permitidas porque aquilo ao passar ia apitar, porque muitas daquelas coisas eram de
metal. Nós tínhamos uma autorização, um apoio não declarado da KLM para podermos levar aquelas
coisas todas. O meu problema, quando chegámos a Jacarta eu tinha um contacto do médico Sérgio
Lobo, que era para ser o Ministro da Saúde e depois não foi. Entretanto ele tinha estado em Portugal
com a minha cunhada, porque ele tirou o curso de Medicina mas esteve a fazer aqui um estágio em
cirurgia no Hospital do Montijo. O Sérgio era o meu único contacto. Quando cheguei ao aeroporto
todas as pessoas pareciam iguais. A funcionária da emigração que nos viu olhou para o meu passaporte e para o do Carlos, foi lá dentro e depois veio cá fora, e disse algumas coisas que não entendemos. Eu tinha as mãos tão transpiradas! Acho que foi nesta altura que eu tive medo, mais pelo Carlos. Eu pensei assim:
“Se acontece alguma coisa, se me levam o miúdo, o que é que eu vou fazer?”
Às vezes eu penso: “Como é que esta gente faz, quando é a história dos atentados e dos
bombistas! Como é que isto não funciona! Quer dizer, funciona, porque se houver pessoas dentro dos
próprios serviços que deixam passar estas coisas, as coisas passam.! A única coisa que me disseram
foi: “Se houver assim um problema muito grave, muito grave, tire os tickets do bilhete. Se houver
algum problema diga que andam sem bagagem. Só com a bagagem de mão.” Eu não sabia se isto ia
dar nem se não. Entretanto aparece-me um fulano, que eu não tenho a certeza se era timorense ou
se era indonésio. Ele chegou ao pé de mim e disse-me: “Jesus!” Eu só percebi “ide Jesus... Sérgio”.
Eu pensei: “Será que o homem sabe que eu sou a Lígia Jesus e que vou ter com o Sérgio Lobo?” Fui
atrás dele e nunca mais vi as minhas malas! Apareceram depois intactas no hotel onde eu fiquei em
Jacarta! Nem sequer foram abertas nem nada! Eu fiquei dois dias em Jacarta para me encontrar com
o Xanana. Eu ia para me encontrar com o Xanana primeiro, para depois ir para Díli e depois no
regresso, se eventualmente fosse necessário, voltava com ele outra vez. Mas quem era eu para chegar a Jacarta, chegar a Salema e dizer “Olhe, estou aqui para visitar o Xanana!” Perdemos os contactos, eu esperei dois dias em Jacarta, mas não podia ficar mais tempo, porque tinha outras coisas já
programadas para Timor e eu não podia esperar. Fomos entretanto para Díli, e quando eu já estava
em Díli, recebi um contacto do Xanana: “Mas afinal eu estou já à espera há dois dias.” Pois, mas
quem era eu! Eu não tinha contacto nenhum, não podia chegar e dizer que queria visitá-lo. Até tive
receio de telefonar para lá para falar com ele.
Fui para Díli e aconteceu exactamente a mesma coisa. Cheguei e estavam lá as minhas malas.
Eu pensei que ali é que ia ser difícil, porque eu julgava que tinham aberto as minhas malas. Mas eu
não vi as malas! Só quando cheguei a Díli é que disseram:
“É a Lígia de Jesus? É irmã da Olandina e trabalha com o Dr. Ramos Horta?”
“Sou!”
“Então dê-me o seu passaporte e os bilhetes.”
Dei o passaporte e os bilhetes e a partir daí nunca mais os vi. As malas apareceram dois dias
depois em casa da Olandina também sem serem abertas. Ninguém mexeu, ninguém abriu coisa
nenhuma. Foi assim que eu visitei a minha mãe pela primeira vez e estive com ela. Desde os três
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anos de idade que eu não via a minha mãe e o meu irmão, nem conhecia os meus sobrinhos... Em
Díli, aquele mês de Agosto foi assim um mês surpreendente para mim porque para nunca tinha pensado ir a Timor numa altura daquelas, que é numa altura completamente de loucos, depois encontrarme com a família! Um dia depois recebi uma mensagem do Taur para subir à montanha e fui à montanha. O cume é completamente mirabolante! Nunca me passou pela cabeça! Ficámos com o jipe atolado no meio da ribeira durante a noite e depois já eram quase de noite. Nós tínhamos programado
chegar às 5 da tarde, porque a partir das 6 em Timor já é escuro. Às 5 da tarde nós estávamos no
meio da ribeira atolados dentro de água, sem contacto com ninguém e a pensar: “Nós agora ficamos
aqui, ainda aparecessem militares indonésios. Eles estão tão bem organizados que há-de haver algum
guerrilheiro num sítio qualquer, que vai passando a informação.” Depois apareceu um carro daqueles
com basculantes, com pessoas lá em cima. Nós fomos nesse carro e estivemos com o Taur, por volta
das 9 horas da noite, sem saber se podíamos ou não subir. Estávamos encharcados até à cintura,
porque o nosso jipe ficou atolado dentro de água, e as nossas roupas, cobertores, sacos-cama... ficou
tudo encharcado. Mas felizmente tudo o que era medicamentos, rádios e telemóveis, graças a Deus,
ficou tudo bem. Deixámos ficar ali o equipamento e os medicamentos ficaram com uma freira para o
hospital de Díli. O resto levámos para a montanha, para os Lospalos e depois para a zona de Ermera
onde estava o Lular e os outros comandantes.
Durante este trajecto viajei algumas vezes com milícias, dentro de um carro. Sempre que
íamos para Ermera viajámos com milícias, senão não tínhamos outra hipótese de passar, por muito
estranho que pareça. Eu perguntei:
“Mas o que é isto?! Mas então eu vou com milícias no carro?!”
Aquelas milícias estavam do nosso lado, eram pessoas de confiança e foram eles que nos
levaram ao encontrar de alguns guerrilheiros, nomeadamente com o Comandante Dudo. Este Comandante era o comandante mais velho das FALINTIL e foi o mentor e o professor do Xanana. Aquilo
ficava um bocadinho fora da vila, mas os militares indonésios que andavam por ali, quando vieram ter
comigo vinham com farda, camuflados e metralhadoras. Fazia-me impressão como é que ele atravessava a vila e ninguém o prendia! Eles diziam-me: “Ele tem algumas misticidades que tu não consegues perceber, porque o nevoeiro não o deixa ver.” Eu estava a olhar de longe mas para mim é suspeito porque eu não acredito nestas coisas e eu estava a vê-lo cá de cima, mas estava nevoeiro,
realmente. Mas em Ermera há muitas vezes nevoeiro porque às vezes a montanha está mais alta que
o próprio nevoeiro. Eles dizem que o nevoeiro acompanhava-o e não deixava que os militares indonésios o vissem. Realmente ele passou aquilo com uma descontracção e uma leveza no andar! Uma coisa incrível! Eu saí de Díli no dia 25 de Agosto e depois estive dois dias em Jacarta para me encontrar
com o Xanana. Encontrei-me com o Xanana no dia 28. Quando estive com o Xanana pude perceber
que ele tinha a absoluta noção do que estava a acontecer. Ele sabia muito bem, mais do que qualquer
um dos dirigentes, incluindo o Ramos Horta. Eu defendo que o Xanana tinha uma perspectiva de
Timor que nenhum dos outros dirigentes tinha. Nem o Ramos Horta, nem o Mári Alkatiri têm a mesma
perspectiva de Timor como o Xanana tem. Não têm a mesma perspectiva, porque eles não estiveram
lá na altura crucial das suas vidas, porque uma pessoa quando tem 18, 19 anos, muitas coisas passam ao lado. No caso do Ramos Horta, do Mário e outros, eles não tiveram a mesma experiência que
o Xanana teve, quer em termos de população, quer em termos de reacções que surgiram ao longo
dos anos. Eu sempre defendi que o Xanana deveria ser o Presidente da República, com um estatuto
diferente daquele que ele tem. Digamos que a Constituição timorense em relação ao Presidente da
República é pobre. Consegue ser um pouco mais pobre do que a Constituição Portuguesa, embora
não defenda portanto o regime presidencialista. Timor é um país que nasceu de novo e vai realmente
conciliar todos os esforços para que possa aproveitar-se de todos em geral e não só de um determinado partido político. No caso de Timor e na construção de um país em que era necessário realmente
conciliar todas as forças políticas, talvez fosse bom ter acontecido um regime presidencialista. Penso
que neste momento o Mári está a fazer um esforço muito grande para conseguir conciliar as coisas,
mas as pessoas também têm pouca experiência no governo.
Eu regressei a Portugal no dia 29 e voltei a Timor no dia 30 para votar. Eu queria votar em
Timor, mas as Nações Unidas disseram que não podia, porque eu tinha que votar exactamente no
sítio onde me registei. Também não queriam que houvesse implicações, porque só da minha família
eram logo quatro votos. Naquela altura uma pessoa não sabia como é que as coisas funcionavam e eu
não queria perder aquela hipótese de votação. Tentei ficar em Timor com o meu filho, o meu irmão e
a Olandina disseram-me: “Nem penses em ficar cá, tens de ir embora...” A Olandina sempre esteve
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ligada a organizações, a ONG’S, mas o meu irmão Mário sempre trabalhou na clandestinidade. Ele
sempre trabalhou com todas as vertentes que pode ter a clandestinidade, trabalhar na montanha,
trabalhar na cidade, ser o elo de ligação... O meu irmão disse-me:
“Olha, é assim, eu estou a tentar convencer-te para tu não ficares, nem tu nem o Carlinhos.
Tu não me estás a ouvir nem me estás a entender, mas eu vou-te dizer de outra maneira. Tu não
podes cá ficar porque se tu tivesses só uma hora da tua vida numa prisão indonésia, tu sabias o que é
que os indonésios são capazes de fazer. Tu sabias a violência gratuita que eles são capazes de fazer.
Mas para além disso tu não tens a experiência que nós temos aqui, tu só vais-nos servir de empecilho.
Porque o que é que vai acontecer? Para além de eu ter que me preocupar comigo, com os meus
filhos, com a mãe, vou ter que me preocupar contigo e com o Carlinhos, que vocês estão completamente a leste disto. Aqui até as crianças de colo sabem como lidar com os indonésios. Até as crianças
sabem.” Eu decidi partir, porque não criar problemas às pessoas.
Um dos miúdos, quando eu estava na casa do bispo, depois de eles terem sido detidos, um
militar indonésio pisou a mão de uma criança que tinha para aí um ano e meio, dois anos. Ela com a
bota em cima da mão, não disse uma palavra, nem um ai, nem chorou! Portanto por aqui as pessoas
podem ter a noção de como é que as crianças ficavam quando viam um indonésio, um militar indonésio. Por isto vê-se realmente o que é que era aquilo. Se me acontecesse a mim qualquer coisa, não
era preciso que um militar me estivesse a pisar a mão, eu teria alguma reacção! Mas as pessoas não a
tiveram. Não tiveram porque não podiam ter nem deviam ter. Aquilo era uma situação diferente.
A paz para mim é o respeito absoluto por cada uma das pessoas. As pessoas têm que se respeitar mutuamente e isso é a base social para que exista paz num país. É o respeito por todo o cidadão, pela sua maneira de estar, pelas suas características. Por exemplo, eu penso que as pessoas,
cada um de nós tem de respeitar a maneira de ser e pôr uma pedra sobre tudo o que aconteceu, porque as pessoas quando começam a olhar atrás, começam a olhar para 99 e começam a regressar no
tempo. As pessoas regressam para 75 e este ano trouxe muitas mágoas!
Eu penso que as pessoas têm situações diferentes e maneiras de estar diferentes, porque eu
defendo que os principais culpados foram os indonésios durante estes anos todos. Não é por acaso
que mesmo pela Convenção de Roma, 95% dos crimes foram praticados antes de 99. Em 99 são praticados 95% dos crimes, e houve situações em que muitas das milícias, alguns foram drogados,
outros foram obrigados quase a participar. Eu tive conhecimento em Ermera, que uma das milícias
que nos acompanhou, foram muito coagidas, a nível das famílias, a nível de criarem pressões sobre os
filhos, sobre as mulheres. No caso, por exemplo, de Liquiçá a maior parte das pessoas que mataram,
não se lembravam rigorosamente de nada. Eles não se lembravam daquilo que aconteceu! Eu acho
que é muito estranho que as pessoas pratiquem actos tão violentos e não tenham essa noção. O próprio Eurico Guterres, eu falei com ele no aeroporto no dia em que fui ter com o Xanana, e eu estou
convicta que o Eurico deve ter sido uma daquelas pessoas que foi repiscada para tentar apaziguar as
coisas e acho que saiu-lhe o tiro pela culatra, porque ele não conseguiu. Já não aconteceu o mesmo
com o Juanico e ninguém ouviu falar nele. Eu penso que a situação do Eurico teve a ver com isso,
portanto ele não deve ter conseguido, porque havia algumas alturas que eu falei com o Eurico e
daquilo que eu via dava a entender que ele estava completamente desvairado. Por exemplo ele foi
uma das pessoas que salvou muitas crianças. Eu falei com ele porque ele salvou o meu sobrinho!
Alguns elementos dos Aitarak foram a casa do Manuel Carrascalão e fecharam muitas crianças na
casa de banho e disseram que não estava lá ninguém. Há coisas em Timor que eu tenho dificuldade
em discernir, porque não foi mais um preto nem mais um branco, não foi isso que aconteceu em
Timor. Eu lembro-me de ter falado com o Eurico Guterres para agradecer-lhe o facto de ele ter salvo
o meu sobrinho e muitas outras crianças. Quando fui falar com o Eurico ele disse-me que só gostaria
que ninguém se esquecesse que os pais dele foram mortos pelos indonésios, à frente dele! Ele também disse que tinha a consciência de que muito do que aconteceu a Timor, os culpados foram muitos
dos que estavam em Timor em 75 e que acabaram por vender Timor aos indonésios. Há muitas coisas, há muitas nuances que é difícil conjugar.
Falando de paz para timor Leste eu instalaria a esperança.
Eu acho que o esforço devia ser acrescido para que todas estas coisas fossem realmente ao
encontro daquilo que o Xanana defende, que é tentar conversar. Não é tentar conversar, não é fazer
aqueles julgamentos, porque por exemplo, Timor tem uma cultura muito própria e que, o conselho de
velhos tem mais valor que um tribunal qualquer. Então se é possível ir buscar todas essas características timorenses, então ponham os timorenses que realmente praticaram estes crimes neste conselho e
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não num tribunal internacional, porque num tribunal internacional eu acho que quem devia lá estar
eram os indonésios e não os timorenses. A mim custa-me imenso quando há um julgamento e são os
timorenses que são julgados na Indonésia, por uma comissão que é considerada uma comissão de
Direitos Humanos e que absolve todos os indonésios e que só condena os timorenses! Não é justo!
Porque independentemente do governador, o governador é um fantoche. Ele não faz nada que os
indonésios não mandem fazer. Porque os indonésios tinham toda essa supremacia militar, toda essa
supremacia nas pequenas organizações, em tudo. Portanto é muito utópico quando eu quero olhar
num todo e depois eu digo: “há timorenses que cometeram crimes”. Mas depois eu acrescento: “os
timorenses que cometeram crimes cometeram-no a mando de quem? Dos indonésios. Então e os
indonésios são todos absolvidos e os timorenses é que são condenados?” Agora eu que estou em
Timor e que tenho de partilhar lado a lado com a milícia que matou o meu filho ou que matou o meu
marido, eu não sei se terei a mesma reacção! E aí eu terei que olhar as coisas, terei que fazer um
esforço muito, muito grande para conseguir encarar este problema. Eu acho que é aquilo que no fundo em Timor se processa muito. Nós temos realmente a necessidade de que haja uma paz, temos a
consciência de que sem paz nós não conseguimos reconstruir Timor. A Paz é a base de todas as coisas. Nós não podemos estar, nem a nível governamental nem no dia a dia com as pessoas a olharemse todas desconfiadas umas para as outras. Eu penso que a sociedade civil, mais do que a sociedade
política, tem de fazer um esforço para conseguir conjugar estas coisas. Sobre a última confusão que
houve em Timor, Xanana dizia que talvez fosse bom pedir o apoio dos liurais. Mas eu acho que é
importante, porque Timor tem respeito pelos velhos, por exemplo, eu não gosto muito de chamar a
minha mãe de “a velha” e dizer do meu pai “o velho”. Uma pessoa fica assim um bocadinho constrangida. Mas em Timor não! Um velho ou a velha é um sinal de muito, muito respeito. É o sinal de que
aquela pessoa sabe tudo. Ela sabe tudo. O que é facto é que o conselho dos velhos tem uma percepção das coisas e uma percepção do que é que o futuro reserva. Em Timor o conceito é diferente de
Portugal. Aqui cada um de nós trabalha no fundo para o nosso bastar, para o marido, para os filhos e
para os familiares mais directos. Em Timor o conceito de família é totalmente diferente. Eu por exemplo sempre pensei que em Timor só tinha a minha a minha mãe e os meus irmãos e quando chego a
Ermera vejo quase metade da vila a dizer-me que metade da vila é da minha família! Eu fiquei completamente abismada. Até a forma de dizer “obrigado”, nós em Portugal por qualquer coisa dizemos
obrigado. Em Timor não é preciso dizer obrigado. Nós fazemos aquilo que temos de fazer. Temos de
ajudar outra pessoa que está do outro lado e que é um nosso parente mais afastado ou que deixa de
ser, mas ajudamos sem esperar agradecimento. Este conceito de família é muito mais abrangente do
que o conceito de família que as pessoas de Portugal têm. Eu defendo que em Timor era muito importante que, para além destas instituições e da lei que as pessoas pretendem criar para julgar as pessoas, se conseguisse a justiça através do conceito de família e do conselho dos velhos. Eu acho que
tem muito mais consenso, censo e lógica, pois estes dois aspectos existem em qualquer aldeia e em
qualquer lugar de Timor. Em relação a isto, eu creio, que ainda não houve um consenso. Também é
difícil em Timor nesta altura, estar a pensar nestas coisas todas. Neste momento as pessoas tentam,
nomeadamente o governo, porque é essa a função dos dirigentes daquele país, criar instituições
semelhantes à do mundo inteiro, como é o caso dos tribunais, das polícias, do governo na sua generalidade. Com isto há estas coisas que ficam para além de tudo isso. Porque julgar uma pessoa nestas
condições, num tribunal em Timor, eu acho que é injusto! Honestamente eu acho que é injusto. Ou se
julgam todos ou não se julga ninguém. Quer dizer, porque havemos de estar a julgar os timorenses
que tremeram durante uma ditadura inteira. D. Ximenes dizia a determinada altura que se toda a gente se revoltar em Timor, não vale a pena pensarmos na independência porque não existirão timorenses para a independência. Estamos a trabalhar para os indonésios poderem ter uma guerra. Porque se
todos nós nos revoltarmos e se todos nós não tivermos a percepção de que tem de ser com muita
artimanha para tentarmos dar a volta a tudo isso. Se não for assim não vamos conseguir nunca que
Timor seja dos timorenses. O meu irmão costuma dizer que quando estamos com os cavalos, temos
de assimilar a linguagem dos cavalos, ou dos búfalos, senão nunca nos vamos entender. O que o meu
irmão sempre disse: “Tudo o que eu fiz, não foi com nada meu, foi tudo com o que era dos indonésios. Eu sempre utilizei a água dos indonésios, eu sempre utilizei as valas dos indonésios, eu sempre
utilizei tudo o que era indonésio.” Eles por exemplo uma vez, quando já não tinham munições, iam à
caça e caçavam um veado. Depois passavam num quartel qualquer dos militares indonésios e partilhavam o veado com eles. Por exemplo davam metade do veado ou ¾ do veado, ficavam com um
bocadinho. Os indonésios diziam:
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“Então porque é que vocês não trazem mais?”
“Nós não temos armas, não temos munições, como é que...?”
“Então vão buscar armas e munições e vão à caça dos veados.”
Claro que eles levavam meia dúzia de armas e munições para a montanha e os outros pensavam que
eles iam à caça dos veados.
Agora julgar quem é quem ou quem é que trabalhou para os indonésios com intenção de ajudar a guerrilha ou sem intenção de ajudar a guerrilha, é muito difícil julgar nessas situações. Eu
ponho-me no lugar de uma milícia, se eu tivesse de ser julgada num tribunal onde eu tivesse que
estar a dizer a meia dúzia de pessoas que eu não conheço de lado nenhum: “Olhe, eu fiz isto por isto
e por aquilo, porque disseram que iam fazer mal à minha família....” Eu prefiro ser julgada na minha
aldeia, com os meus velhos, do que estar a dizer a pessoas que eu não conheço de lado nenhum, a
uma organização internacional, porque é que eu fiz isto ou fiz aquilo. Quando as pessoas não estão
dentro do conceito daquilo que foi Timor durante aqueles anos todos, não entendem.
Eu penso que isto ainda acontece em algumas aldeias. Nalgumas aldeias há muitos milicianos
que já regressaram a Timor. Já regressaram mais de metade. Destes mais de metade pertenceram às
milícias e os das aldeias sabem. Em muitos casos, por exemplo, as velhas nas aldeias podiam dizer
tudo o que quisessem que eles nem abriam a boca. Elas dizem tudo, tudo o que pensam, e se forem
a passar e lhes atirarem uma boca eles ouvem e não dizem nada. Portanto eu penso que isto era muito importante. Este conceito sempre houve e, independentemente das pessoas estarem em Dili e
terem uma maneira de ser diferente e se considerarem mais evoluídas, porque estão em Dili, porque
tiveram estudos. Quando chega a altura de fazer o desluto, do casamento de tudo aquilo que é tradicional e que faz parte realmente da cultura timorense, esquecem todas essas coisas. O Dr. Ramos
Horta quando decidiu voltar e foi fazer o desluto dos irmãos que foram mortos durante a ocupação
indonésia, ele seguiu as regras exactamente como qualquer um. Não é pelo facto de ele ser um
Nobel, não é o facto de ele ser ministro, não é o facto de ele ser quem é que deixou de participar nesta estrutura familiar timorense e neste conceito que os timorenses têm de respeito e de organização.
Por exemplo, os portugueses estiveram tantos anos em Timor e nunca interferiram nisso.
Todas as mulheres têm um papel a desempenhar na construção da Paz. Até mesmo neste
conceito dos velhos, não são só os velhos que são ouvidos, as velhas também. Eu assisti a um desluto
de familiares meus e a única coisa que me disseram foi assim:
“olha tu não abras nem a boca sequer porque, para já não falas tetum como deve ser e se te
fizerem alguma pergunta respondes mal e apanhas um castigo daqueles, ficas lá três meses em Ermera a aprender tetum...”
Eu tive o cuidado de não abrir a boca, de não dizer rigorosamente nada, nem de levantar os
olhos estive sempre com a cabeça baixa. Durante mais de três horas estive naquela posição, nem
sequer levantei os olhos para ver, não olhei directamente para ninguém, por uma questão de respeito
e de princípio.
As mulheres são ouvidas sempre nestes conselhos, as mulheres mais velhas têm realmente
uma sabedoria muito grande, na sua maneira de estar no respeito pelos outros. Provavelmente não se
ouve falar delas a nível internacional, mas ouve-se falar do Ramos Horta, do Ximenes Belo, porque
receberam o Prémio Nobel da Paz. O Xanana ouviu-se falar dele depois de ele estar preso, mas se em
Portugal eu perguntar quem é o Mari Alkatiri, só sabem agora quem ele é, porque ele é o Ministro.
Mesmo assim não sei se grande parte sabe quem ele é. Não se ouve falar e são homens importantes,
portanto era difícil ouvir falar de grandes mulheres de Timor. Em Timor as mulheres tiveram uma figura muito preponderante, como é o caso da Ana Lucas e da Albina Freitas. A Albina tinha o marido preso, os filhos presos e era ela que fazia os contactos todos. Eu acho que era importantíssimo ouvir todo
o trabalho que elas fizeram. Por exemplo, em Timor, a determinada altura, as mulheres sempre foram
muito discretas. Uma, duas, três mulheres deram cabo de um batalhão inteiro indonésio. Elas não
fizeram nada de especial, elas simplesmente meteram-se no mato, vestidas de branco e quando o
batalhão ia a passar, libertaram uma série de abelhas, com as catanas libertaram-nas todas e eles
ficaram cheios de abelhas. Elas deram cabo de um batalhão inteiro. Muitas outras mulheres fizeram
coisas deste estilo. Por exemplo, os indonésios punham latas no meio da mata para que os guerrilheiros pisassem quando passassem. Então as mulheres ficavam a segurar as latas para os guerrilheiros
passarem todos. Eu acho que são coisas incríveis. Eu conheci um casal, ele é enfermeiro, ela era mãe
de família. Eles foram presos e todos os dias os militares indonésios obrigavam-nos a ir para o mato,
fazer trajectos imensos à procura dos guerrilheiros. Perguntaram-lhes se eles sabiam onde estavam os
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guerrilheiros e eles disseram que sim, que estavam no sítio tal. Os militares passaram por lá e eles
não estavam naquele sítio. Então todos os dias na selva corriam, e ninguém percebia porque é que
eles estavam a correr. Ambos tinham mais de 50 anos e combinaram que se iam organizar para avisar
as pessoas que os militares estavam próximos. Então eles andavam a treinar, porque se os indonésios
fossem atrás deles apanhavam-nos logo. Como eles iam à frente de um pelotão, quando chegavam a
determinada curva os dois correram tanto, mas cada um para o seu lado. Se um deles fosse apanhado dizia que a culpa era do outro, foi isso que eles combinaram, e, por acaso, não foram apanhados.
Em Timor eu acho que ainda é um bocado difícil a mulher intervir noutros lugares. O papel da
mulher é um papel ainda muito discreto, a nível da família, a mulher é que organiza tudo mas quem
manda é o homem. Ainda existe muito este conceito. As mulheres organizam tudo, as mulheres fazem
tudo, mas os homens é que mandam, os homens é que sabem. Isto acontece em Timor e esse é que
é o perigo. Não haver da parte da sociedade timorense, um papel de destaque, um papel independente para a mulher. Isso é que é complicado de reconhecer em Timor, quer por parte da família, porque
o homem fica lá, vai vendo, ele é que sabe, ele é que manda. No fundo não é bem assim, porque as
mulheres é que organizam tudo e as mulheres é que organizam a casa, as mulheres é que organizam
os filhos, a educação dos filhos. Eu defendo que, e até já falei sobre isso várias vezes, inclusive com a
Igreja, é necessário fazer acções de formação para preparar as mulheres para a organização política.
As mulheres sabem tudo sobre como cuidar da casa, elas têm o à vontade suficiente para falar com o
marido e com os filhos sobre a questão do respeito, a questão da maneira de estar, de respeitar as
pessoas.
Elas podem pensar e ajudar a nível interno mas expor-se, elas não se expõem, e não tentam
ter organizações a nível local, tentam não ter tomadas de posição, tentam não pertencer a ONGs.
Por exemplo, eu assisti a várias coisas e achei extremamente interessante. Eu vi casais cujas
mulheres foram violadas pelos militares indonésios, que ficaram grávidas, iam ter filhos e havia quase
sempre uma recepção maior por parte da mãe do que propriamente por parte do marido. Em Timor
não acontece o descrédito como havia noutros sítios, mas são situações muito difíceis de ultrapassar e
é necessário haver um acompanhamento. Eu penso que não é o acompanhamento psicológico porque
tem muito a ver com a estrutura da mentalidade timorense. Eu lembro-me de ter estado com aquela
senhora e ela sentir uma revolta muito grande por aquele filho nascer e o marido não aceitar melhor
essa situação, por não perceber que o bebé não tem culpa.
Neste momento as organizações de mulheres têm várias actividades. Uma delas é apoiar
estas pressões, como situações de violência doméstica, que é muito frequente em Timor. Isso tem a
ver com aquela cultura de que os homens é que mandam. Eu não me posso esquecer da atitude do
Sérgio Lobo, que é uma pessoa instruída ou devia ser, mas deveria ter outra maneira de estar. Eu até
já falei com ele sobre isto, porque inclusivamente quando ele esteve cá já tinha imensos problemas
com a mulher. Eu disse-lhe:
“Mas que raio o casamento é um compromisso para toda a vida, assim como os filhos. Os
filhos são teus e hás-de ser pai deles, seja aquilo que tu fores e sejam aquilo que eles forem.”
Mas ele não concebia as coisas assim, achava que ela era mulher dele e tinha que ter a postura
que ele queria, e se ela não aceitasse ter essa postura, mandava-a embora.
As mulheres que lutam, que guerrilham pela Paz são uma revelação e mostram uma independência. A maior parte destas mulheres não tem companheiro, não fazem parte de um casal formado,
não têm o marido nem filhos. A maior parte destas mulheres são independentes. Há excepções,
temos mulheres que têm marido, têm relacionamentos mas não têm aquela estrutura familiar íntima.
É difícil manter a estrutura familiar e ao mesmo tempo a mulher conseguir ultrapassar este degrau em
que o marido fica em casa a tomar conta dos filhos e da família, para que a mulher possa ter independência para poder fazer estas coisas todas. A experiência de 25 anos de uma ocupação violentíssima deu a algumas mulheres a capacidade de se conseguirem afastar só do seu papel de chefe de
família até porque as próprias contingências da vida a obrigaram a isso. A mulher que é casada e mãe
de filhos, quando se vê com os filhos na montanha e o marido preso, ela toma as rédeas não só da
casa mas também de toda a organização em termos de guerrilha urbana, ela automaticamente cria
essa independência. Estes anos em que Timor esteve ocupado pela Indonésia, de certeza que teve
influência nas mulheres e há-de criar daqui para o futuro uma situação de maior independência para
as mulheres.
A visão dos homens timorenses em relação à independência das mulheres é muito divergente.
Por exemplo no caso de homens com elevada importância para Timor, também há uma opinião diver-
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gente. Podemos comparar dois exemplos, um exemplo da diáspora e outro exemplo do interior. O
Xanana é do interior, portanto é um homem que tem uma abertura totalmente diferente. As características dos relacionamentos do Xanana, no caso da actual mulher e da anterior, mostram que ele é
um homem que está completamente liberto de todos esses preconceitos da mulher. Ele sempre
defendeu isso até nos seus poemas, onde ele afirmava o verdadeiro papel da mulher timorense. Ele
foi das pessoas que mais defendeu o lugar de independência da mulher e de toda a importância que a
mulher tem, e sempre teve, na sociedade timorense. No caso do Ramos Horta, que é um solteirão
convicto, ele sempre defendeu que a maior parte dos futuros diplomatas fossem na sua maioria
mulheres. Ele acha que as mulheres são mais subtis e têm uma maneira mais humana e mais compreensiva de encarar os problemas. Eu penso que Timor tem bons exemplos.
Em relação às mulheres nos lugares de poder a reacção da população é diferente da dos
homens importantes de Timor. Isto tem a ver com uma cultura timorense como também com a cultura que a Igreja implementou durante a vida inteira, em que os homens são os homens e as mulheres
são as mulheres. Elas ficam em casa para cozer as meias e os homens é que vão trabalhar para
ganhar o sustento da família.
Eu vou contar a história da minha mãe, porque eu acho que ela foi uma heroína em todas as
situações. A minha mãe chama-se Isabel e desde muito nova que ela passou por diversas situações.
A minha mãe, quando era jovem, passou pela fase de ocupação japonesa, fugindo de um lado
para o outro para não ser violada, para poder estudar, para poder fazer aquilo que queria. Ela vivia
com os pais e depois foi para um colégio de freiras. Há uma pequena história em relação à minha
mãe que eu quero contar. Quando eu era miúda, era muito lourita, e a minha mãe que é uma timorense com todos os traços típicos, cabelo extremamente negro, olhos muito negros, comigo ao colo
fazia um contraste engraçado. Uma vez a minha mãe ia na rua e ao lado ia um juiz indiano, que
achou muito estranho a minha mãe ter uma filha tão bonita, loura e diferente dela, porque ela era
escura. Então esse juiz pediu-lhe para trocar: “olhe dê-me a sua filha que eu dou-lhe um dos meus”.
A minha mãe disse-lhe: “os filhos não são bonecos, não se trocam”.
A minha mãe teve uma série de problemas inclusive com algumas famílias, por várias razões,
por não haver compreensão porque o meu pai tinha escolhido uma timorense e não tinha escolhido
uma pessoa com a mentalidade que existia em Portugal. A minha mãe, na altura, teve consciência
disso e sempre disse: “sempre tive a certeza que eu não ia ver crescer os meus filhos todos”. Nessa
altura, depois o que aconteceu, o meu pai foi preso por questões que nem sequer tinham a ver com
questões políticas mas tinham a ver com questões de postura do meu pai. Ele foi preso por causa de
todas estas situações, ele esteve preso em Timor e depois recebeu uma carta para vir de férias a Portugal e a minha mãe teve a certeza absoluta de que quando eu embarcasse com o meu pai e com o
meu irmão, nunca mais nos ia ver. Ela hoje diz-me que tinha essa consciência. Ela ficou sozinha, a
criar dois filhos com muitas dificuldades, porque o meu pai também não tinha grandes possibilidades
de mandar de Portugal coisas para Timor, para além de roupa. O sustento dos meus irmãos e da
minha mãe foi conseguido por ela. O meu pai não podia ajudar, por causa de não ter emprego, porque como ele estava em regime de lesa-pátria, cada vez que ele ia à procura de novo emprego,
pediam-lhe o registo criminal e aparecia sempre aquele crime. Então o meu pai passado uma semana,
passado um mês, era despedido. Isso aconteceu várias vezes e o meu pai não podia ajudar a minha
mãe. Ela teve que criar dois filhos sozinha, com muitas dificuldades, pois foram alturas muito difíceis.
Por exemplo, a minha mãe ainda conseguiu pôr a minha irmã num colégio, mas o meu irmão não,
portanto ela teve que encarar todos estes problemas.
Depois a minha mãe teve que passar novamente o que tinha passado aquando da ocupação
dos japoneses. Ela passou o mesmo com a ocupação dos indonésios. Foi desterrada para Ataúro sem
nada, com a roupa que tinha no corpo, sem casa sem comida, com o meu irmão e a minha outra irmã
e mais um filho adoptivo. Ela teve que ir para Ataúro, esteve lá um ano sem casa, sem nada. Teve
que procurar um sítio para ficar. Em 75 houve pessoas que por causa da UDT e porque a Olandina e o
meu irmão eram da FRETILIN, fizeram perseguições incríveis. A Olandina foi presa e condenada à
morte. A minha mãe falou com os militares indonésios e também com o bispo, pediu ajuda a toda a
gente para que a minha irmã não fosse morta. Durante todo o tempo da invasão, com tudo o que
aconteceu, o meu irmão esteve preso muitas vezes, mas ela ultrapassou tudo.
Eu acho que ela tem sido realmente uma mulher excepcional, e penso que grande parte das
mulheres timorenses realmente passaram por coisas assim.

50

2004

As narrativas das mulheres da Terra de Timor
História nian feto sira Rai Timor
Micató
Sou a Maria Domingas Fernandes Alves, nasci em Lacló, no dia 28 de Novembro de 1959 e
tenho 44 anos. O meu pai é Inácio Fernandes, a minha mãe Luísa Cabral Fernandes e ambos são
oriundos de Lacló. Tenho 3 irmãos.
Como o meu pai trabalhava em Díli, comecei por estudar na escola das madres em Balide,
onde fiz a pré-primária e a primeira classe. Depois fui internada no Colégio Feminino de Nossa Senhora de Imaculada Conceição em Soibada, onde frequentei a escola desde a segunda classe à quarta
classe. Quando fui internada no Colégio, foi a primeira vez que me separei dos meus pais, mas eu
senti que isso me tornou mais forte, porque mudei drasticamente. Mudou a minha forma de viver,
porque a minha vida era muito dependente dos pais, e eu tive que me tornar independente logo aos 7
anos. Como sabemos, num colégio há regras que devemos cumprir e foi nessa altura que me senti
mais responsável. O tempo em que estive no Colégio foi uma preparação para mim e ajudou-me a
encarar os três anos no mato, aquando da invasão da Indonésia a Timor-Leste no ano de l975. Eu
achei-me mais forte quando assisti, pela primeira vez, à prisão do meu pai e, como os meus irmãos
ainda eram pequenos naquela altura, eu tive que ajudar a minha mãe. Tive que compartilhar com ela
todo o sofrimento e senti-me mais preparada quando tive que encarar a prisão do meu próprio marido. Eu achei que a vida foi dura connosco, mas foi necessário atravessar tudo aquilo para, mais tarde,
conseguir a nossa liberdade e a Independência do nosso País.
O meu pai foi preso porque era militante da UDT e como trabalhava com o Mário Carrascalão,
que era também da UDT, foi o suficiente para que o partido da FRETILIN desconfiasse dele e o prendesse. Ele esteve preso desde que começou o contragolpe até à altura em que o evacuámos para o
mato.
Concluí a escola primária em Soibada e comecei a pré-secundária na Escola Técnica. Estava a
estudar no Liceu Dr. Francisco Machado e quando começou o golpe, eu estava no quinto ano. Quando
foi a revolução dos cravos em Lisboa, o conhecido 25 de Abril de l974 que derrubou o regime Salazarista também houve uma grande repercussão nos países colononizados. Timor Leste, uma das províncias ultramarinas de Portugal encarava novas nuances de “liberdade”. Sendo uma aluna do Liceu,
também participava nas manifestações estudantis, com o intuito de remodelar o sistema de ensino. A
situação pacífica que reinara até o 25 de Abril de l974 se transformara num caos. Criaram-se partidos
políticos, a UDT, ASDT/FRETILIN, APODETI, KOTA e TRABALHISTA, como parte do processo para a
descolonização. Era uma nova situação e eu acompanhava de perto mulheres e crianças que choravam num estado de aflição e pânico, achava que as pessoas com uma imaturidade política, descontavam os seus antigos problemas pessoais em acções arbitrárias. Não imaginava que a tolerância e o
respeito mútuo se estavam desaguando em antagonismos. Como mulher jovem, que também apoiava
uma mãe e irmãos ainda menores procurava encorajá-los a superar esses sofrimentos. Tudo parecia
diferente do habitual, mulheres que se chamavam “domésticas” assumiram um novo papel mais activo
e muitas vezes também foram vítimas. As esposas, cujos maridos estavam presos, tomavam o papel
de chefia da família. As jóias que possuíam eram permutadas em alimentos e abandonavam as suas
casas em busca de segurança e refúgio.
Mas na minha reflexão ao fim do dia, pensava sempre nas palavras do meu Pai, ‘agora que se
inicia a guerra, detesto a guerra, porque assisti meu pai a ser massacrado, na guerra da ocupação
Japonesa e tenho muita pena das mulheres e de ti filha que já és jovem’. Essas atenções foram sempre uma advertência para mim. Revoltar contra esta situação era difícil, pois se não houvesse essa
guerra não alcançaríamos a nossa liberdade e a nossa independência. No dia l8 de Novembro de l975
tive que acompanhar a minha mãe a Laklo para buscar alimentos para a nossa sobrevivência, juntamente com os dois irmãos e uma tia cujo marido também estava preso. Qual foi o nosso espanto ao
depararmos com uma nova desgraça, não podíamos voltar a Díli por causa das ameaças da Indonésia,
era a prevenção total e não pudemos voltar até à invasão no dia 7 de Dezembro de l975. Foi assim
que nos separámos do meu pai e da minha irmã mais nova de l ano e meio de idade, que foi entregue
a uma tia. Fomos evacuados com toda a população de Lacló para as montanhas mais próximas.
Era uma nova etapa na minha vida e fui solicitada pela Direcção da Luta, então a Liderança
da FRETILIN, para dar o meu contributo na organização e mobilização das massas concentradas. Fui
eleita secretária da OPMT da Zona de Lacló, em código de guerra é “Modok” (verde). A Zona Modok é
formada por duas aldeias, Naroman (claridade) e Fitun, (estrela). Como secretária da OPMT, (Organização Popular da Mulher Timorense) conjuntamente com as duas vice-secretárias, duas assistentes e
uma tesoureira, formávamos a cúpula da organização e tínhamos a responsabilidade de traçar estra-
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tégias e programas para mobilizar as mulheres para apoios de manutenção logística à FALINTIL,
encher os celeiros das aldeias para fins de primeiros socorros, assistência aos doentes, alfabetização,
consciencialização política das mulheres e creche para as crianças. Em Abril de l976, fui nomeada pela
direcção da FRETILIN para secretária da OPMT para organizar as mulheres da zona de Laclubar. De
Outubro de l976 a Julho de l978 fui Assistente da OPMT do Comissariado Centro Norte, que abrange a
Região de Aileu e Manatuto.
Neste período de três anos testemunhei a coragem das mulheres, como foram activas e responsáveis na contribuição para a luta da resistência, assisti mulheres que foram presas, queimadas e
maltratadas por traírem a luta. Vi mulheres e crianças atingidas pelas balas, estilhaços de morteiros e
seus corpos espatifados pelos bombardeamentos de aviões Bronco OV10. Vi crianças, velhas e doentes serem abandonados quando era preciso uma evacuação rápida, motivada pelos assaltos das tropas indonésias. Fizemos um movimento torneante durante três meses, sem parar, nos meses de Maio,
Junho e Julho de l978, para nos defendermos da chamada Operação de Cerco e aniquilamento.
Fomos capturadas no dia 22 de Julho de l978 pelo Batalhão 315, nas áreas de Iliomar. Também foi no
mato que me casei com o meu marido e companheiro de luta Jacinto Alves, colaborador do EstadoMaior das FALINTIL.
Os três anos no mato foram uma grande aprendizagem na minha vida. Deparei-me com o
sofrimento das mulheres, principalmente a Maria Antónia, ainda sobrevivente, com queimaduras no
corpo e metida numa prisão subterrânea, o que foi o suficiente para as feridas se infectarem criando
bichos. Tomei consciência de que nunca poderia trair e violar o valor do sofrimento dessas irmãs.
Embora elas sejam consideradas reaccionárias e traidoras, para mim todas elas são parte de um todo,
que foi o processo da nossa luta para a independência. Valorizo todas aquelas que em diferentes
experiências mostraram a abnegação, o sofrimento, a participação, e o sacrifício daqueles duros anos,
de só comer uma vez por dia quando a situação estava apertada, dos ataques constantes do inimigo,
recordo-me até de comer as sementes escaldadas mais de sete vezes de “carlele” (tipo de feijão bravo, que provoca alergias quando se pega e se esfrega nas cadeiras e é utilizado para colocar armadilhas ao adversário).
Posso afirmar que, na altura, não sabia nada de política e aprendi muito no mato, por isso
senti que tinha de me tornar nacionalista, tinha que defender a minha pátria. Não podia ser mais uma
timorensa passiva. Optei por lutar, por trabalhar de mãos dadas com todos os irmãos, em busca do
nosso objectivo, conseguir a Independência. A Independência era um direito inalienado de todo e
qualquer povo e, muito especialmente, do Povo Timorense.
Na madrugada do dia 22 de Julho de 1978, uma chuva miúda regava-nos no cimo da montanha de Ilimano e fez-nos acordar. Toda a população da zona de Laklo, Metinaro, Remexio e uma parte de Lequidoe aí concentrada, dormíamos ao relento e debaixo das árvores, sem termos tempo para
fazer pequenas cabanas de folhas. Assim fomos sobressaltados, não só pela chuva natural, mas também por uma chuvada de cerca de uma hora e meia de metralhadoras, morteiros e bombardeamentos
do avião Bronco OVl0. Na encosta da montanha, só Deus Nosso Senhor podia-nos salvar. De repente
ouvi uma voz dos meus compatriotas, ‘camarada Assistente estamos cercados, temos que sair’. No
mato, para além da Liderança do Comité Central da FRETILIN, todos os quadros médios tinham um
compromisso de honra, mediante uma vela acesa e em memória dos mártires combatentes para resistir até à última gota de sangue e não se deixar ser capturado. Ao levantar a minha cabeça para localizar o meu marido, a minha mãe e irmãos, ao meu lado vi pessoas sem queixo, já atingidas pelas
balas e no sopé da montanha, onde se encontrava a minha mãe e o meu marido, já lá estavam as
forças da Indonésia a forçá-los para se renderem. Não tivemos mais tempo para nos safarmos daquele sitio, fomos apanhados em flagrante e nem tive tempo de esconder a pistola Welter que levava na
minha cintura, tal como os outros responsáveis. A minha mãe tentava ajudar o meu marido a embrulhar a arma FBP que ele trazia, naquela grande confusão, mas deu nas vistas das tropas Indonésias e
quando íamos em bicha para o sitio da concentração, o meu marido foi posto de lado e escoltado
pelas tropas. Foram buscar a arma que deixou embrulhada com a lipa da minha mãe.
Todos os homens fortes que desconfiassem de serem responsáveis ficaram separados. Logo
em seguida, nós as mulheres e crianças, fomos conduzidos a pé para a vila de Metinaro. Pelo caminho, eu e as outras responsáveis ainda jovens, fomos troçadas, insultadas e parecíamos actrizes,
fotografadas com as tropas Indonésias bem apertadinhas à medida que seguíamos para o local destinado. No dia seguinte, a população capturada, em grande parte pessoal de Díli e arredores, já estávamos preparadas para regressar para as nossas casas, quando se ouviu a voz dum comandante à
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procura de Aurélia Carceres, que é a esposa do Comandante Vicente Namburo, ”Metan” seu código de
guerra, e Micató a esposa de Jacinto Alves, dizendo que não podíamos regressar a Díli. Fomos conduzidas para a companhia do Batalhão à espera dos nossos maridos. O meu Pai tinha sido capturado um
ano antes na zona de Quelicai e vinha acompanhado da minha irmã para nos levar a casa e resolver a
situação da população de Laklo, visto ele ter sido nomeado pela Administração ocupante como Chefe
do Posto de Laklo. Eu não podia de maneira nenhuma ir na companhia do meu pai, mas a minha
mãe, uma mulher generosa teve que se sacrificar por mim. Eu tinha os meus l9 anos incompletos, ela
decidiu ficar comigo para me apoiar e só os meus dois irmãos, o Luís e o Hugo regressaram a Díli.
No comando, a Aurélia vinha com o seu bebé de l0 dias, sem tomar banho, metido numa caixa para se aconchegar, fomos avisadas que os nossos maridos e outros responsáveis e homens que
foram separados iriam chegar ao fim da tarde, e nós não podíamos regressar como os outros, porque
viemos munidas de armas e devíamos submeter-nos a investigações. Ao fim da tarde chegaram, mas
foram postos em sítios separados sem podermos contactar-nos. Os inquéritos eram feitos todos os
dias, por comandantes que vinham de Díli em helicópteros para nos conhecer e obrigavam-nos a
denunciar o material bélico de que a FRETILIN dispunha, as estratégias e tácticas de guerra, o método de organização e mobilização das massas, os nomes dos outros quadros e líderes que continuavam
a dirigir a luta, mas nós inventávamos informações e outros nomes para nos livrarmos daquela situação. Estivemos no Comando durante quinze dias, o Jacinto e o Vicente e mais os homens fortes ficaram com o Batalhão 3l5, forçados a tomar parte no ataque a Matebian, onde muitos deles foram mortos. Eu regressei com a minha mãe e a Aurélia para Díli, mas vinha munida de um Guia para me apresentar todas as segundas-feiras no Comando da Inteligência das Forças Indonésias em Sang Thai Ho,
em Colmera. Após seis meses o meu marido regressou também a Díli com o mesmo Guia de apresentação obrigatória. A partir daquele momento nós reforçámos as fileiras dos “presos domiciliários”. Em
qualquer ataque, em que houvesse baixas por parte dos Indonésios, nós éramos levados por uma ou
duas noites para os inquéritos em sítios separados.
Só fomos totalmente livres em l983. Mas também nós começámos a reatar as redes de ligação clandestina para apoiarmos a luta armada, embora fossemos aceites para trabalhar nas Repartições Públicas do Governo ocupante. Eu trabalhava como tesoureira nos Serviços de Indústria e
Comércio do Distrito de Díli e o meu marido no Departamento da Indústria e Comércio, como Chefe
da Unidade de Pequena Industria de mármore em Ilimano, Subão. Durante esse período nasceram
seis filhos, quatro raparigas e um único rapaz. A nossa penúltima filha, a Celeste Vicentinha foi uma
das vítimas de uma dose excessiva de medicamentos no hospital de Díli, Tokobaru, no ano de l988.
Quando as mulheres começaram a rejeitar o Programa de Planeamento Familiar forçado começaram a
recorrer a essa forma de extermínio do povo. Nesta altura morriam por dia em todas as clínicas 5 a l0
crianças atacadas pela cólera e com o tratamento de dose excessiva de luminal. Essa atitude foi
denunciada por um médico Indonésio, o Dr. Daniel, oriundo de Sumatra-Indonésia e casado com uma
timorense. O meu marido partiu com alguns materiais de últimos socorros para salvar a nossa filha,
apelando aos outros pacientes que teriam a mesma sorte de ver os filhos mortos. Enviámos um relatório à Organização Mundial da Saúde que consta na cronologia das formas de violação em l988. Uma
equipa da Organização Mundial de Saúde veio a Timor-Leste para uma investigação. Continuámos a
trabalhar na clandestinidade, enviando informações aos nossos conterrâneos na diáspora para denunciar as violações de Direitos Humanos, os massacres, prisões e mortes misteriosas. O meu marido, um
dos arquitectos e responsáveis da tragédia de Santa Cruz em l2 de Novembro de l99l, foi capturado e
preso no dia 30 de Novembro do ano em curso com os outros compatriotas. Submetido a tribunal, foi
julgado com a sentença de l0 anos de prisão. Cumpriu três anos nas cadeias da polícia, Comarca de
Balide, onde não tivemos contacto durante cinco meses; um ano e meio na Cadeia de Becora; e em
Junho de l994 foi transferido para a Cadeia da Primeira Classe em Kedungpane, Semarang , Java Central até o dia 30 de Dezembro de l998. Nessa altura foi libertado condicionalmente, com a obrigação
de se apresentar mensalmente no Departamento de Justiça. Foi nesta cadeia que também esteve preso o nosso Presidente Xanana antes de ser transferido para Cipinang, Jacarta.
Durante esse período de tempo, organizei-me com outras esposas dos companheiros de prisão do meu marido para denunciarmos as práticas incorrectas a que os nossos maridos estavam sujeitos, à Amnistia Internacional, Cruz Vermelha Internacional e também aos nossos amigos solidários à
luta, através do Reverendo Padre João Falgueiras, Sj e outros compatriotas na Diáspora. Quando
foram levados a Semarang, a família não foi informada, só viemos a saber três dias depois quando o
Rev. Padre João Falgueiras, Sj ia rezar a missa na prisão e deu pela falta dos seis prisioneiros da tra-
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gédia de Santa-Cruz. Fomos em seguida à prisão buscar as coisas deixadas por eles e fomos directamente à Cruz Vermelha Internacional para intervir neste caso. Após duas semanas, a Cruz Vermelha
organizou uma visita de três dias à Prisão de Semarang indo duas pessoas de cada família. Este programa de visitas estava previsto de seis em seis meses até à libertação deles.
Foi neste período que o meu único filho foi atacado violentamente pelo trauma e teve que ser
internado no hospital de Díli. Eu vivia ainda a memória do trauma da minha filha que morreu no hospital. Era ainda mais difícil dar a identificação própria do meu marido e para evitar maiores males,
alegando que o marido estava a estudar na Indonésia, e inscrevi-o com um nome diferente na ficha
do paciente. Mas a saúde do meu filho piorava cada dia e ao mesmo tempo o meu marido estava a
ser submetido a julgamento duas vezes por semana. Durante aqueles dias eu não podia estar no julgamento e o meu marido ficou dispensado nesses dias pelo facto de não poder ser acompanhado por
mim. Os planos do Omnipotente são maiores do que os nossos e no terceiro dia da crise do meu
filho, ele entrou em êxtase. Ele era um miúdo de seis anos e começou a falar em língua indonésia
sobre as práticas de violação de Direitos Humanos e até chegou a pronunciar que os Indonésios
deviam respeitar a Bandeira da FRETILIN e só assim a Bandeira Vermelha e Branca da Indonésia seria
também respeitada. O meu filho denunciou que o pai estava preso sem culpa nenhuma e se ele fosse
um “superman” iria libertar o pai da prisão. Ditas essas palavras, o médico chamou-me para certificar
o que o meu filho estava a dizer. Não podia mais escamotear a verdade, falei de tudo e até adiantei
que ocultava a verdade só para ver o meu filho salvo e sabia de antemão que todo o sistema estava
em conluio e era arriscado mencionar o nome do meu marido para evitar que o meu filho fosse
refém/cúmplice desta situação. Mas o médico compreendeu a minha opção, como ele é um católico,
um sumatrense, declarou que não ia violar a ética da profissão e fez um pedido ao Tribunal e à Polícia
para trazerem o meu marido para visitar o filho e prometeu dar todo o apoio para o tratamento do
meu filho e de toda a família, enquanto o meu marido estivesse preso. O meu filho ficou melhor
depois da visita do pai e esteve em tratamento durante dois anos de l992 a l994.
Com toda essa experiência, no dia l5 de Julho de l997 com um grupo de catorze jovens ,
raparigas e rapazes, criámos uma ONG, denominada FOKUPERS (Fórum de comunicação para as
mulheres timorenses), com a missão de apoiar as vítimas da violência durante o conflito, criando
casas/asilos de protecção às vítimas e denunciando todas as práticas de violação contra as mulheres
aos fóruns internacionais. Em Setembro Negro, a minha família foi refugiar-se em Dare e sofremos as
mesmas consequências que todos sofreram. A nossa casa, o único refúgio e conforto do nosso lar em
que passámos os tempos mais duros da nossa vida, também se transformou em cinzas. Perdemos os
nossos documentos históricos e as recordações desse longo e penoso período ficaram sem rasto.
Este é o retrato da minha vida, como também fui testemunha ocular de todo o processo da
nossa luta até à vitória final. É nesta perspectiva que afirmo que as mulheres estão cansadas de guerra.
Como todos sabemos, todo o ser humano necessita de Paz. Para mim a Paz constrói-se, a
partir das situações em que existe desigualdade, agressividade humana, desordem, e conflitos. Quando pensamos em Paz, o nosso primeiro pensamento é acharmos que viver em Paz é estar numa situação tranquila, numa situação onde não haja guerra, nem conflito, nem fome, nem epidemia, nem deslocações de pessoas, dos seus lares, da sua terra natal para outras terras. Mas a Paz para mim é muito mais para além disto. A Paz deve ter uma essência mais forte, deve começar a ser construída dentro de nós próprios. Devemos criar um ambiente espiritual, um ambiente onde vivamos com maior
fraternidade, solidariedade, justiça e igualdade. Num ambiente onde não haja fome e doença, onde
todos possam viver numa situação equilibrada, de maior estabilidade, onde não haja discriminação,
nem vítimas, nem dominantes e dominados.
Falando de Paz para Timor-Leste, não quero falar de uma utopia, imaginar uma fantasia. Eu
sei que Timor-Leste é um país que vai ter um trabalho árduo na conquista da Paz. Em primeiro lugar,
nós teremos que lutar para erradicar a pobreza, mas eu sou optimista, porque quero partir do princípio de que nós, presentemente, estamos livres. Estamos livres porque conseguimos acabar com os
conflitos, conseguimos a vitória e isso é a Paz que nós tanto desejávamos. Mas a libertação não é
apenas a ausência de uma ocupação estrangeira.
A Paz que nós todos ansiamos é a conquista da liberdade e do poder de decisão para todos. É
necessário que as decisões tomadas, quer a nível familiar como ao nível do Governo, sejam partilhadas e participadas por todos. Isto é já um sinal de Paz, porque as pessoas podem pronunciar-se,
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podem participar livremente, democraticamente, sem nenhuma perturbação, sem nenhum impedimento e nenhuma força contrária.
Como estou a trabalhar no Governo, posso falar um pouco sobre as estratégias de erradicação da pobreza. O Governo optou por um programa prioritário para erradicar a pobreza. A pobreza
tem muitas faces. A pobreza não é só a falta de comida, é também o analfabetismo e a doença. Para
erradicar a pobreza temos que garantir uma vida económica melhor, procurando o bem estar para
todos. Como Timor-Leste ainda está dependente dos parceiros de desenvolvimento, o Governo tem
vindo a enveredar esforços para identificar as prioridades, por forma a sanar a pobreza. Com isto
espera-se dar um maior acesso à população rural, à educação, pelo menos a uma educação primária
e assim poderem tomar decisões sobre as suas vidas. Estas estratégias passam, por exemplo, pela
criação de condições económicas, no sentido de criar micro-finanças ou micro-créditos e programas
de auto-empresas a nível rural. Este é um dos programas do Governo, assim como a redução da mortalidade materna e infantil. Está-se a tentar criar um clima em que as mulheres e os homens, se
podem pronunciar por si próprios. Este programa de erradicar a pobreza não significa que o Governo
vai ceder, ou dar esmolas, mudando drasticamente a situação do povo. O que este programa pretende é desenvolver e investir nos recursos humanos que temos, procurando criar condições para a
capacitação (empowerment) da população, da comunidade, do povo, na sua vida económica.
Eu acho que nos países pós conflito, a maior preocupação das pessoas é a reabilitação em
relação ao sofrimento, às cicatrizes que outrora tiveram por uma razão mais justa, e poderem estar
ligados e envolvidos no consenso da reconciliação. Presentemente temos, em Timor-Leste, uma
Comissão independente, que é a Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, que tem feito
um grande trabalho em termos de reconciliação, da procura da verdade e também no acolhimento
aos nossos irmãos que ainda se encontram refugiados fora do nosso país. Mas isto não basta, porque
a reconciliação deve partir da própria pessoa. As pessoas devem sentir o valor e o sentido do próprio
sofrimento. Sentir que se sofreu por uma causa justa, a independência, que já foi conseguida. É
necessário que todos nós enveredássemos mais esforços para preparar, para educar e formar o nosso
povo a tomar essa consciência. Isto não se faz em poucos meses, pode levar tempo para podermos
conseguir essa plenitude.
Não é fácil dizer que não há discriminação. Isso pode acontecer em qualquer parte do mundo
e essencialmente em situação de pós conflito. O que nós podemos fazer é assegurar a legislação. Para
assegurar que não haja mais discriminação, o Governo estabeleceu um Provedor de Justiça e de Direitos Humanos. Talvez as pessoas possam recorrer a este órgão, mais competente, para solucionarem
os seus problemas. Esse órgão tem toda a competência para ouvir as queixas, as discriminações, as
violações dos Direitos Humanos, a corrupção, a má governança, para depois fazer recomendações ao
Governo, ao Parlamento, para que se possa implementar a boa governança, a legislação e a não discriminação. Este órgão serve para garantir que haja um controlo e equilíbrio entre o governo e a
população. Nós viemos de uma situação diferente, viemos de um processo onde houve abuso e violência, violação dos Direitos Humanos e como prometemos ao nosso povo, a independência não será
só para o governo, mas para libertar todo o povo.
No Gabinete para a Promoção da Igualdade foi decidido que a prioridade deste ano fosse a
criação de uma legislação para os crimes da violência doméstica. A Paz começa em casa e nos países
pós conflito, com as atitudes herdadas do inimigo é fácil gerar-se o ciclo de violência a nível familiar. A
violência doméstica tem um impacto negativo na sociedade e muito especialmente nos filhos.
As mulheres já fazem muito pela busca da Paz. Elas participam em todos os aspectos da vida
social e política, trabalham nas ONGs, são agricultoras e comerciantes. Isso também está a contribuir
para a Paz e para a luta na conquista da igualdade. Durante o primeiro congresso da mulher, souberam identificar os dez aspectos principais para construir a Paz, não descurando da reconciliação, do
problema da violência, do problema da participação económica, da decisão política, da agricultura e
dos Direitos Humanos. Tudo isso foi decidido e teve um grande impacto na apresentação da plataforma de acção que resultou desse Congresso para o Governo de Transição e teve muita repercussão no
Governo actual.
No que se refere à participação das mulheres na vida política, temos 27 % das mulheres no
Parlamento e temos 5 mulheres a nível do Governo, nas posições ministeriais mais altas. Temos também 25% das mulheres a trabalhar na Administração Pública e temos mulheres a liderar ONGs. No
aspecto dos Direitos Humanos e na promoção da igualdade, temos assegurado na Constituição o artigo 17, que consagra os direitos e deveres iguais entre homens e mulheres. No aspecto da saúde e
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educação estamos a desenvolver políticas, tendo em conta os objectivos das mulheres para o desenvolvimento. No plano de desenvolvimento nacional foram traçadas estratégias que integram a questão
do género para atingirmos o desenvolvimento sustentável. No trabalho da agricultura e noutros
aspectos, como a participação das mulheres na polícia, também temos uma maior percentagem. O
mesmo acontece na FDTL.
As mulheres actuam com mais facilidade numa situação de conflito, porque elas são as pioneiras na resolução de qualquer problema que surja. Por isso é que se luta muito para assegurar que a
igualdade de género continue acesa na consciência das mulheres. Como todos sabemos depois da
guerra vem a passividade. Nós estamos a enveredar esforços para que se eleve a consciência das
mulheres neste aspecto.
O Governo tem como objectivo a eleição dos chefes de Suco, o poder comunitário, assegurando que as mulheres sejam envolvidas, para que possam também tornar-se responsáveis máximas
pelo poder local. Desta forma, as mulheres podem resolver os seus próprios problemas e sentir a responsabilidade de uma nação em que devemos trabalhar de mãos dadas. A nossa situação anterior era
diferente, podíamos ser passivos, mas não éramos responsáveis na procura das receitas para as despesas da nação. Mas agora todos nós temos que trabalhar para produzir e, ao mesmo tempo, procurar receitas para as nossas despesas para obtermos um desenvolvimento mais sustentável.
A Paz nasce nas pessoas quando elas assim o querem. A Paz não nasce quando, diariamente
pensamos na agressividade, quando é difícil mudarmos as nossas atitudes de arrogância, as nossas
atitudes de egoísmo. Mas porque errar é próprio da humanidade, a ambição também o é.
Para um melhor desenvolvimento a nível da família deve-se criar o amor. É no amor que as
mulheres se dão e se recebem. Devemos lutar pela igualdade, logo a partir da família, mas temos de
conservar o amor para melhor construirmos a Paz. Se não houver amor também não existe Paz, pois
a Paz constrói-se a partir do amor.
É muito importante defender os direitos das mulheres, falando da Paz, do desenvolvimento,
dos princípios democráticos e dos princípios dos Direitos Humanos. Os direitos das mulheres devem
ser bem garantidos e devem ser bem protegidos, porque as mulheres são uma grande parte da população existente no mundo e têm os mesmos direitos que o homem. As mulheres são também semelhantes ao homem, um legado que Deus nos deu. Para haver um desenvolvimento sustentável é
necessário que haja a participação das mulheres em pé de igualdade e que os seus direitos sejam
garantidos e respeitados, com a mesma dignidade que os homens.
No que se refere aos direitos das mulheres, existem dois pontos de vista diferentes. Um primeiro coloca a mulher numa situação passiva, de dominada. Mas se recorrermos aos livros e à história
das mulheres, pelos menos da mulher timorense, podemos observar outro ponto de vista. A mulher
de Timor sempre teve um papel importante na civilização, basta olharmos para o passado e vermos
como as mulheres eram consideradas nonas (amantes). As mulheres nas aldeias remotas eram nonas
dos malais (estrangeiros) e durante o tempo em que viverem amantizadas adquiriram outros valores
culturais que transmitiram aos seus filhos. Desta forma contribuíram para uma identidade do povo
timorense diferenciada do povo indonésio. Se não fosse essa diferença de identidade cultural entre
nós e o povo indonésio, não teríamos uma situação diferente como a que temos agora.
As mulheres promovem a Paz, mas também não ficam passivas quando há conflito e agressividade. Elas sempre se defendem. Em situações difíceis as mulheres também agarraram em armas,
também dão a sua a vida pela luta. Foram violadas, mas souberam prestar o seu amor à pátria.
Falando da heroicidade das mulheres, queria partilhar uma experiência de versão oposta. É
óbvio que a heroicidade só é atribuída às pessoas que sempre lutaram com firmeza e abnegação,
dando sua vida em troca de uma causa justa para o bem comum. Em Timor-Leste, as personagens de
grande mérito de heroicidade no quadro das mulheres, contam-se com as Saudosas Rosa Muki Bonaparte, Maria Barreto, Maria de Tapó, Bi-Lear, Wewe, Maria Goretti e outras tantas anónimas, sem
poder mencioná-las todas. A par destas não queria deixar de salientar a presença e a participação de
outras tantas mulheres, que foram classificadas como reaccionárias, mas que por uma causa também
deram a sua vida, por uma causa também sofreram.
Ser reaccionária é trair e violar contra a causa justa defendida pela maioria e para o bem
comum. Para o caso de Timor-Leste, foram consideradas mulheres reaccionárias todas quanto eram
suspeitas e denunciadas por tentar manobrar, reagir e colaborar com o inimigo contra a luta de resistência, então controlada e organizada pela FRETILIN nos primeiros anos na Base de Resistência, aliás
nos esconderijos das montanhas, nos anos de l976 a l978. Todo o processo da luta, foi um ciclo de
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altos e baixos. Como agente participante desta magnífica luta, onde testemunhei o desabrochar e a
vontade férrea de pensamentos nobres dos grandes líderes como dirigentes e vanguarda da luta,
umas vezes o meu coração cintilava um desespero ao testemunhar crianças que morriam de fome e
doença, mulheres que rangiam de dores nas prisões subterrâneas, queimadas com ferro aquecido na
brasa quente só por serem as chamadas reaccionárias. Quero lembrar a Maria Antónia dos Santos,
natural de Lacló-Manatuto, presentemente casada, mãe de filhos e ainda sobrevivente. Ela foi uma
grande activista e nomeada secretária da OPMT, (Organização Popular da Mulher Timorense) do Suco
de Bahadik-Tatoli, Lacló. Trabalhou e colaborou arduamente na organização e mobilização das mulheres na luta de resistência, mas infelizmente foi denunciada e considerada reaccionária, onde sofreu
grandes represálias. Para além da Maria Antónia, outras tantas mulheres tiveram este destino. Mas a
Maria Antónia foi forte e corajosa ao dar o seu testemunho na audição pública, sob o Tema de
“MULHER E CONFLITO”, da CAVR (Comissão de Acolhimento Verdade e Reconciliação ) de
Timor-Leste, no mês de Março passado. Ela declarou ser vítima de uma injustiça e estar disposta em
perdoar a todos quanto a fizeram sofrer, mantendo o espírito vivo de uma cidadã firme em participar
no processo de desenvolvimento do País, mas apelando aos Partidos Políticos, aos Lideres e Governantes para não cometerem mais violações de Direitos Humanos e estabelecer um sistema de Justiça
credível e justo a todos os cidadãos, sem discriminação de sexo, ideologia política, religião e outras. O
sangue frio da Maria Antónia e o desejo de estabelecer a Paz em Timor-Leste é também o anseio de
todas as mulheres timorenses cansadas de Guerra.
Natalina Costa
Eu nasci em Dili, na capital de Timor no dia 8 de Novembro de 1982, estou quase a fazer vinte anos. A minha mãe e o meu pai do Suai. Ele esteve no mato dois anos depois da invasão e depois
veio para Dili e foi lá que ele conheceu a minha mãe.
As minhas amigas chamam-me Natacha ou Tachia mas o meu nome verdadeiro é Natalina
Maria Amaral da Costa. Só descobri que me chamava assim quando fui para a escola. Toda a gente
me trata por Tachia mas gosto mais de Natalina porque é um nome diferente, um pouco diferente.
Depois de eu nascer o meu pai saiu de casa, abandonou a minha mãe e depois casou-se com
outra mulher. Ele vive com outra mulher portanto eu e as minhas irmãs e irmãos vivermos com a
minha mãe, sem pai.
O meu pai e a minha mãe nunca se casaram porque a minha mãe não sabia se o primeiro
marido já tinha morrido. Por causa da invasão indonésia em 1975, eles tiveram de se separar e ela
nunca mais soube dele. Era difícil para a minha mãe viver sem marido e sustentar a nossa vida por
isso ela aceitou viver com o meu pai. Depois do meu pai sair de casa, a vida tornou-se de novo muito
difícil para nós. Somos sete irmãos e irmãs. Do primeiro casamento a minha mãe teve duas filhas e
com o meu pai cinco filhos e filhas. Somos sete ao todo, quatro raparigas e três rapazes.
Em Timor eu já tinha frequentado a escola secundária, o liceu e tinha entrado para a faculdade de Economia e Gestão de Dili mas não cheguei a fazer nada porque entretanto tive que me preparar para vir para Portugal. Vim para Portugal para tirar o curso de Direito. Toda a gente diz que é muito difícil mas eu tenho coragem para o acabar. Eu tenho coragem e esperança.
Da minha família só cá estou eu, em Portugal. A minha família vive em Dili, a minha mãe é
professora da escola primária em Timor e o meu pai abriu um quiosque para sustentar a família dele
mas todas as semanas ele tenta vir a casa da minha falta mãe para saber se pode ajudar em alguma
coisa, materiais escolares e outras coisas do dia a dia. Ele agora dá-se bem com a minha mãe, já não
fazem fitas para nós ficarmos tristes como dantes. Toda a gente gosta que os pais vivam juntos e sem
problemas, mas a vida tem sempre problemas, não é? Sempre sonhei viver com o meu pai e tento
imaginar como seria viver com ele mas vivo uma situação diferente das minhas amigas. É a vida!
Quando penso na Paz eu imagino uma nação de liberdade, uma nação democrática, sempre
calmo, sossegadinho, as pessoas sem problemas. Imagino um país livre, sem militares que querem
matar-nos. É que a Paz para mim pessoalmente, é estar sentadinha com o olhar no fundo, a Paz é
uma palavra bem profunda. A Paz é uma coisa muito importante, a Paz é uma coisa sagrada. A Paz é
uma coisa que toda a gente do mundo inteiro precisa para viver livre e sem violência nenhuma. A Paz
é isso. A Paz também é democracia, quer dizer, com Paz toda a gente vive livre no pensamento,
expressões e opiniões; vive livre, sem medo e sem vergonha. Paz e democracia é isso, viver livre, tanto nas expressões como nas opiniões.
Eu penso que Timor é um país novo, é uma criança que eu vi nascer portanto precisa da ajuda de outros países mais desenvolvidos para ter Paz. Para uma nação nova, do século XXI, é muito
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importante a Paz. Comparando a situação entre quando eu nasci e agora, penso que Timor está muito
bem apesar de algumas pessoas não viverem ainda em Paz. Falta ainda compreensão entre as pessoas, falta toda a gente entender o que é a Paz e que é preciso a Paz. Por isso penso que quem já
tem essa experiência, quem já sabe o que é ter Paz podia ir explicar como é que se realiza a Paz no
nosso país. Eu gostava de explicar a Paz desta maneira lá em Timor: todas as pessoas são seres
humanos e nascem com a paz no coração portanto a paz vive dentro de nós. Nós não vivemos sem as
outras pessoas sem a comunidade. As outras pessoas, a sociedade são precisas para fazer a Paz.
Mas o problema é que nem toda a gente aprende, anda na escola, na faculdade ou na universidade. Algumas sim mas muitas não. Há muitas pessoas que não têm o que comer, outras não querem trabalhar, outras drogam-se e há até quem mate para ganhar dinheiro. Eu conheço pessoas
assim. Por isso é tão importante falar de Paz, praticar a Paz na vida, porque a Paz é tudo. A Paz é
quando nós queremos viver felizes, sem ter violência nenhuma e deste modo temos a certeza que vai
correr tudo bem. No mundo há muitas guerras, não foi só em Timor. Há guerras por causa da Paz.
As mulheres em Timor não trabalham como os homens. Os homens têm que lutar com a força mas nós as mulheres não temos força, nós só temos a força da coragem. Nós temos que dar educação, principalmente aos nossos filhos e a todas as pessoas que precisam de Paz. Por exemplo a
minha mãe ensina a nascer a paz na vida de outras pessoas porque eu sei que é muito difícil para ela
sustentar a nossa vida, principalmente a dos meus irmãos. Mas a minha mãe tem coragem para nos
ensinar como eu tenho que resolver um conflito, por exemplo com a minha irmã, quando ela não
pode comprar uma coisa para mim e para ela e eu fico com ciúmes. Como é que a minha mãe faz?
Vai ter comigo, dá-me conselhos, explica que não tem dinheiro para comprar tudo, que devo saber
dividir com as minhas irmãs… é assim que se educam as filhas e os filhos para Paz.
Mas a situação das mulheres em Timor é muito difícil porque às vezes os maridos batem
como querem e as mulheres ficam violadas por todas as razões. Geralmente os homens quando
casam batem sempre nas mulheres. Eles dizem que elas não cozinharam o arroz, como vou trabalhar
sem comer… Chegam a casa e batem e depois as coisas não correm bem. Por isso a Paz, sem violência nenhuma é tão importante para as mulheres de Timor. Eu penso muitas vezes quando via o meu
pai bater na minha mãe e em mim quando eu não sabia ler. Eu acho que isso não é Paz.
Eu acho que os homens da minha pátria, fazem muito pouco pela Paz. As mulheres nunca são
como os homens. Os homens fazem qualquer coisa sem imaginar e pensar nas consequências. Os
homens deixam o trabalho para se irem sentar num bar, conversar com outros amigos. As mulheres
quando trabalham assim que se despacham de um vão logo para outro trabalho. As mulheres sabem
organizar a vida, imaginar as consequências que vão sofrer. Elas são pioneiras da Paz.
Além disso nós temos direitos de igualdade. Dantes só os homens se podiam sentar nos apartamentos, as mulheres ficavam sempre na cozinha. Hoje tem que haver igualdade entre os homens e
as mulheres e portanto os homens têm que fazer as coisas que as mulheres fazem e as mulheres
podem fazer o que fazem os homens.
Para construir a Paz tem que se esquecer o que se passou e temos que abrir uma nova vida e
fazer uma nova nação. Temos que fazer reuniões, ajudar as mulheres que têm problemas. Todas as
mulheres têm um papel muito importante lá em Timor, as catequistas, velhas, velhotas, as adultas e
as crianças.
Olandina Caeiro
Eu gostaria de um dia contar a minha história a alguém para que escrevesse um livro sobre
mim, porque eu tenho uma história muito longa... Desde a minha infância até hoje que todos os dias
tenho uma coisa para contar. Eu não sei se já passei algum dia sem uma coisa para contar, mas quase que todos os dias tenho uma coisa para contar. Mesmo aqui em Portugal, durante a noite eu levanto-me, várias vezes e fico a falar sozinha. A minha irmã fica a olhar para mim e eu falo, falo.
O meu nome é Maria Olandina Isabel Caeiro Alves, nasci numa terra que é conhecida por ter
o melhor café de Timor, o café de Ermera. Antigamente, até diziam que era o melhor café do mundo!
Desde a minha infância, a minha vida tem sido muito agitada, cheia de problemas. Para mim, os problemas são normais. Quando não tenho problemas sinto que algo me falta e quando não há obstáculos, eu sinto que algo não está bem comigo. Eu até gosto de obstáculos, porque obrigam-me a passar, obrigam-me a procurar uma solução. Eu gosto do desafio de procurar soluções.
Desde muito nova que senti vontade de meter-me na política, e em 75, quando em Timor
começamos com a nossa luta para a independência, eu envolvi-me na política. Na altura eu fui a primeira e única locutora, mulher, na Rádio Maubere. A Rádio Maubere era a rádio da FRETILIN, e por
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causa disto, em Dezembro de 75, quando os indonésios invadiram Timor, eu fui uma das prisioneiras.
Eu tive a sorte de não ser apanhada logo nos primeiros dias, porque eu só fui apanhada no dia 13 de
Dezembro, e isto salvou-me. O bispo de Dili, que na altura era Dom José Joaquim Ribeiro, protestava
contra os militares indonésios, porque eles mataram muitas pessoas nos primeiros dias. Eles matavam
pessoas que podiam estar ligadas à FRETILIN. A Rosa Mukí Bonaparte foi morta logo no segundo dia,
a Isabel Barreto, a mulher do Nicolau Lobato, a irmã da Pascoela e muitas outras. Eu tive a sorte de
só ser apanhada no dia 13. Estive presa e fui enviada para Kupang no dia 19 de Dezembro de 75,
onde fiquei presa até Março de 79. Na altura eu estava à espera do meu filho. O meu companheiro
tinha ido para o mato, porque era militar e fazia parte da FRETILIN. Ele foi para o mato e nunca mais
o vi. Eu tive o meu filho em Kupang enquanto estava detida e foi muito difícil. Mas para mim problemas e obstáculos são coisas normais na minha vida e não me assustam.
Voltei para Timor em 79, e a minha vida foi muito difícil, porque eu tinha que trabalhar, tinha
que ganhar porque nessa altura eu tinha a minha mãe, o meu filho, e outros familiares a meu cargo.
As coisas foram indo, à medida que ia trabalhando também ia aproveitando para estudar para poder
ter um curso.
Quando regressei a Dili, eu fui convidada por um senhor que era pela Indonésia, era integracionista e tinha muitos privilégios, para trabalhar com ele, porque eu já sabia falar o indonésio e ele
precisava de alguém que traduzisse. Não durou muito, foi menos de um mês, porque eu peguei-me
com este senhor, por não concordar com certas ideias e maneiras dele, pelo seu comportamento.
Nem me pagou! Depois houve um senhor, também indonésio de Kupang, católico, que na altura era
chefe do Departamento das Finanças em Timor que precisava de alguém que traduzisse, porque ele
dava informações e fazia campanhas sobre como as pessoas começarem a pagar impostos. Ele precisava de alguém que traduzisse para tetum ou português. Convidou-me várias vezes até que um dia
ofereceu-me um trabalho fixo e fui trabalhar para o Departamento das Finanças. Depois tive a sorte
de ir estudar para Jacarta. Nessa altura eu devia ter trinta e tal anos e fui estudar sobre finanças; fiz
um curso no IMI, Instituto Management Indonesian. Consegui tirar este curso, voltei e continuei a
trabalhar. De entre as mulheres daquele Departamento, eu fui a única que consegui um posto de chefe dos serviços. Eu fui chefe de serviços em Baucau, só por dois anos, porque quando o Papa visitou
Timor, houve aquela manifestação e como os indonesios desconfiavam que eu tivesse apoiado a
manifestação, tiraram-me de Baucau. Então, tive de voltar para Dili.
Durante este tempo estive presa várias vezes. Estive presa desde 75 até 79 em Kupang,
depois em 84, quando houve um acontecimento que já não me recordo mas sei perto de Díli também
eu fui interrogada durante 8 dias. Após o caso de 12 de Novembro estive presa 3 dias, juntamente
com o Padre Ricardo. Fui torturada, tenho o meu corpo marcado por queimaduras de cigarro, deramme choques eléctricos. A minha última prisão foi em 92, depois do Xanana ser capturado. Fui presa,
assim como a Armandina e outras pessoas. Eu antes disso era funcionária do governo da Indonésia, e
por isso tive que deixar o meu cargo de funcionária. Na altura quem não queria trabalhar com os
indonésios, era parva, porque nós tínhamos que trabalhar com eles, porque só os indonésios tinham
dinheiro. Se não quiséssemos trabalhar com eles, não tínhamos como viver. Depois disso ainda fui
membro do parlamento da Indonésia em Timor, na altura do partido democrático da Indonésia, do
partido da Megawati. As coisas foram indo. Entretanto eu nunca me afastei do meu dever como
mulher nascida na terra amada de Timor Leste, nunca deixei o meu dever de lutar, de fazer alguma
coisa para conquistar a independência de Timor Leste.
Então meti-me no negócio do restaurante. Primeiro devo dizer que nunca fui boa cozinheira,
ainda hoje não consigo fazer o arroz como deve ser. Depois de ter um restaurante, comecei a aprender, porque antes disso eu nunca fui cozinheira, mas a situação obrigou-me a fazer alguma coisa.
Depois da prisão em 92 perdi tudo. Estava numa casa do governo e tive que sair daquela casa; tinha
o cargo do governo e tive que entregar tudo. Tive de começar a vida do zero. Eu não sabia muito
bem o que fazer e um casal amigo aconselhou-me. O Dr. José Gonçalves já falecido e a mulher, Olímpia, a irmã da Pascoela, aconselharam-me a abrir um restaurante. Mas na altura eu disse: “bem, um
restaurante, mas eu não sei cozinhar!” Mas tinha que arriscar, tinha que fazer alguma coisa e foi
assim que começou a minha vida de restaurante. No dia da abertura do restaurante, o arroz saiu mal
cozido, a carne estava rija, não se podia comer. Eu tive um grande cozinheiro, um bom cozinheiro que
ensinava as pessoas a cozinhar e eu ia aprendendo também. Na altura a minha irmã, que cozinha
muito bem, ajudou-me muito. A minha vida de restaurante começou assim.
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Continuei o meu trabalho de luta pela independência, não digo que fiz muita coisa, mas participei no que pude, lutei por Timor Leste. Ganhámos o referendo com uma percentagem muito elevada. Depois do meu regresso de Lisboa em 99, eu ainda estive na Holanda, na Bélgica, na França,
entre outros países, com um rapaz que foi vítima de um ataque a casa do Padre Rafael dos Santos.
Nós conseguimos trazê-lo para fora e ele prestou testemunho no Congresso Americano, tal como noutros sítios. Foi testemunha ocular e vítima, com feridas resultantes da tortura.
Nessa altura a minha irmã Lígia, que é assessora do Dr. Ramos Horta e também representante de ETWAVE, a organização da qual eu sou Directora, aconselhou-me:
-“Desta vez ficas, porque é que tens de regressar?”
Mas eu não quis ficar. Regressei e comecei uma campanha durante um mês, quase dois
meses, “Door to Door”, para as pessoas votarem pela recusa da autonomia e pela independência. Nós
fizemos este trabalho e, graças a Deus, o nosso trabalho resultou, porque na altura os autonomistas
também fizeram a sua campanha, que era:
-“Se vocês não gostarem da Indonésia, façam um buraco na bandeira da Indonésia”.
Mas nós dizíamos que aquilo era uma forma de enganar. Então nós dizíamos:
-“Vocês vão fazer o buraco na bandeira do CNRT, se querem a independência”. Foi assim que
as coisas aconteceram.
Nunca voltei a ver o pai do meu filho. Ouvi dizer que desapareceu. Há pessoas que dizem que
está morto, ou que está preso em qualquer lado. Até hoje não sei de nada...
A minha história com a ETWAVE, começou em 98. Depois da reformação na Indonésia, as
pessoas tinham mais liberdade para poder falar e actuar. Nessa altura, fui convidada para um encontro de mulheres na Indonésia. Fui e fiquei como uma das representantes de Timor Leste na Indonésia
na “Comissão dos Direitos da Mulher da Indonésia”, a “COMNAS PEREMPUAN”, a Comissão Nacional
das Mulheres Contra a Violência. Então a ideia de criar uma organização veio daí. Depois de, na Indonésia, ver como aquelas mulheres tinham coragem para falar, eu pensei:
-“Porque eu não hei-de fazer o mesmo em Timor Leste?”
Pensei que se calhar com a democracia vivida na Indonésia, e com a reformação, podia ser
que as coisas também mudassem em Timor. Então, no regresso, eu juntei cerca de 12 mulheres para
discutimos e formarmos uma organização. Esta organização a princípio tinha o nome de “Guertak”,
que é um nome indonésio. Guertak significa assustar, acordar alguém ou assustar alguém. Mas também significa Movimento das Mulheres Contra a Violência. Esta organização foi fundada no dia 25 de
Novembro de 98 e, logo nesse dia, quando declarámos esta organização, saímos à rua e fizemos uma
manifestação pacífica. Levámos cartazes escritos que diziam “stop violence”, “pára com a violência”.
Também distribuíamos flores aos militares e polícias indonésias, às entidades indonésios que passavam. As flores continham uma mensagem pequenina:
“Pára com a Violência em Timor” ou “Pára com a Violência contra a mulher”.
A ETWAVE, nessa altura, deu apoio a uma rapariga que foi violada por um militar indonésio;
conseguimos levá-lo a Tribunal. Também conseguimos libertar duas raparigas que estavam detidas na
polícia depois do caso de 10 de Novembro de 98, em Alas, quando as FALINTIL atacaram um posto
militar e mataram militares, conseguindo levar armas. A população sofreu consequências e duas raparigas foram detidas e nós libertámo-las. As coisas foram andando e no dia 8 de Março de 99 fizemos
uma grande manifestação na qual participaram cerca de 5000 pessoas vindas de vários sítios. Fizemos
esta manifestação no Dia Internacional da Mulher e conseguimos que as pessoas assinassem um rolo
de pano branco. Então nós dissemos:
-“Quem quer a Paz, faz favor assine. Se você gosta da Paz, ou quer a Paz, ou ama a Paz...
assine, deixe a sua assinatura”. Muita gente assinou, mas nós perdemos esse pano branco, no
Setembro negro. Para esta manifestação tivemos o apoio do Dr. José Ramos Horta, através do gabinete dele. Mas o mais importante desta manifestação é que conseguimos que, a mulher do Governador de Timor na altura, a mulher do Abílio Osório, participasse naquele evento. Também participaram
o comandante militar, o comandante da polícia e várias polícias indonésias mulheres. Pela primeira
vez, leu-se em público uma mensagem de Xanana que na altura estava preso em Salemba. Estas pessoas ficaram arrependidas por terem participado, porque nós não pedimos autorização a ninguém
para ler a mensagem. Mas aqueles que participaram, como a mulher do governador, o comandante
militar, ficaram arrependidos por terem participado, porque não queriam ouvir uma mensagem de
uma pessoa que, para eles, era o maior inimigo deles!
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Na altura não houve muita intimidação, mas depois as coisas em Setembro tornaram-se um
pouco perigosas. Eu tive que sair. Eu consegui escapar, porque se não fosse Deus e certas pessoas,
se calhar estava morta. Nos jornais da Indonésia diziam que eu tinha sido morta. Eu ainda tenho uma
revista em Timor que traz a notícia de padres que foram mortos, com outras pessoas, e entre eles
vinha o meu nome. A revista contém a minha fotografia e diz:
“Esta também foi morta.”
Naquela altura fugi para a Indonésia, o que não deixa de ser engraçado, porque depois de
correr com os indonésios ainda fui atrás dos indonésios até Jacarta. De Jacarta fui para Lisboa, onde
fiquei um mês e depois regressei a Timor via Darwin.
Eu não sei porque me escolheram para Comissária da “Comissão de Acolhimento Verdade e
Reconciliação de Timor”. Eu interpreto esta escolha como o resultado das coisas que eu fiz por Timor.
Se eu fiz algo, não fiz mais do que a minha obrigação como filha daquela terra, mas não sei se fiz algo
de importante. As pessoas devem ter as suas razões para me terem indicado como Comissária Nacional. Mas eu penso que se calhar ainda me querem dar trabalho, ainda me querem ver a fazer mais
alguma coisa por Timor. Se calhar acham que eu devo fazer, que é a minha obrigação, mas não sei.
Para mim é uma confiança, mais um voto de confiança.
A Paz para mim é a tranquilidade, o sossego. Eu não quero ver a Paz como alguém que está
fora de Timor, eu quero ver a Paz como alguém que está em Timor. Paz para mim é aquela tranquilidade que vem de dentro da própria pessoa, que vem lá do íntimo. Eu sinto que há Paz, porque eu
posso dormir à vontade, no sossego, não tenho problemas. A Paz para mim é esta Paz. Esta Paz é
também a Paz para o Povo de Timor, a Paz para a minha sociedade, a Paz para o meu vizinho, a Paz
dentro da minha casa. A Paz não é ter muito dinheiro, não é ter um carro, não é ter uma casa bonita.
A Paz é quando uma pessoa sente que não odeia ninguém, que não tem inimigos, que não faz mal a
ninguém. A Paz para mim é uma coisa abstracta. Eu não quero dizer que se aqui existe Paz e então
está tudo resolvido. A Paz é como Deus. Eu acredito que tenho o meu Deus, mas eu não sei onde é
que ele está, mesmo sabendo que ele existe. Mas eu não quero encontrar-me com ele, porque no dia
em que eu o encontrar, nesse dia termina a minha fé na sua existência. A Paz para mim é a mesma
coisa, eu sei que a Paz existe, mas é uma coisa abstracta, e eu tenho que continuar a fazer esforços,
para que esta Paz não desapareça ou não fuja. Eu não fico à espera que ela venha, luto para conquistá-la, para que ela esteja comigo.
Falando da Paz no contexto geral, por exemplo, para o povo de Timor Leste, para a minha
nação: eu acredito que um dia a Paz vai reinar em Timor, quando o povo de Timor Leste viver bem
economicamente e com condições. Enquanto as pessoas se preocuparem com aquilo que vão comer
hoje ao almoço ou ao jantar, não vão conseguir construir essa cultura de Paz. Às vezes as pessoas
pensam que são elas que pegam na Paz e a colocam ali em Timor. A Paz nasce, não dá para uma
pessoa pegar nela e transportá-la. A Paz não é um objecto que se pode pegar e depois impor. Para
haver condições para que haja Paz, as pessoas têm que sentir sossego, têm que se sentir à vontade...
O mundo tem formas diferentes de interpretar a Paz, mas eu gostaria que as pessoas não
interpretassem a Paz como algo muito difícil ou algo muito custoso. Eu gostava que as pessoas interpretassem a Paz como uma coisa que pode acontecer, que pode reinar, que pode vir. Nós devemos
aceitar a Paz como uma coisa que tem de começar, em primeiro lugar, dentro de nós próprios. De que
vale eu falar de Paz a outras pessoas se eu própria não sinto esta Paz dentro de mim, se eu ainda
sinto ódio ou vingança por alguém? Se eu ainda quero guerra com os outros, se eu ainda quero problemas com o meu vizinho ou dentro da minha família, de que vale eu falar de Paz? Não quero ver a
Paz como uma coisa impossível, eu não quero que as pessoas vejam a Paz como uma coisa impossível. As pessoas têm que acreditar que a Paz existe, e se até hoje ainda não sentimos a Paz no meio
de nós, dentro de nós, na nossa família, nos nossos vizinhos, com a nossa sociedade, no nosso país e
no mundo, é porque somos nós que não damos lugar a esta Paz. Somos nós que recusamos que ela
venha, que ela esteja connosco, que ela fique connosco. A Paz para mim é uma coisa linda, abstracta,
mas eu acredito nela.
As mulheres timorenses contribuem para um Timor pacífico levando aquela vida simples e não
exigindo nada. Elas não exigem muito e dizem sempre que se sofreram, que se trabalharam, que se
fizeram alguma coisa não foi porque alguém as obrigou, mas porque quiseram contribuir para a independência de Timor. Eu penso que esta simplicidade é que mostra que a Paz está a começar. Se imaginarmos a Paz como uma flor, então a Paz em Timor está florindo, no seio das mulheres de Timor
Leste. A forma como as mulheres se dedicam aos seus lares, apesar de não terem nada para comer,
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aceitam que Timor começou do zero, começou de uma destruição total. Então elas esforçam-se para
ajudarem os seus maridos, fazem todo o possível para arranjar comida, vestuário, livros para os
filhos. Elas também se preocupam, não ficam à espera que sejam os maridos a trabalhar, elas também se esforçam para ajudar a sustentar a família. São coisas pequenas, mas que são concretas e
que mostram que as mulheres timorenses fazem alguma coisa para o sossego, para a calma, enfim
para a Paz.
Na tradição timorense eu acredito que as mulheres são sempre as primeiras a levar as mensagens para a reconciliação. Não acho isto só porque sou mulher ou comissária, mas porque sempre
vivi em Timor Leste e via como a minha mãe me falava das coisas. Ela fazia chegar as coisas a mim,
aos meus irmãos e a outras pessoas. Há também o exemplo de outras mulheres que sendo analfabetas, têm capacidade para pensar e para fazer chegar as coisas. Eu acredito que as mulheres são mensageiras, grandes mensageiras.
A minha mãe chama-se Isabel Salcinha. Eu admiro a minha mãe porque ela sempre soube
que eu me metia na política e sabia que eu ia ter problemas. Mas ela nunca me pediu para desistir.
Ela dizia-me sempre:
-“Faz! Enquanto puderes fazer algo faz, porque senão mais tarde arrependes-te e quando te
arrependeres é tarde demais. Se achas que deves fazer, fazes. Eu rezo por ti, eu estou contigo, Deus
está contigo” Ela dizia-me sempre isto e encorajava-me.
Lembro-me muito bem do que aconteceu em Novembro de 92 quando eu fui presa.
O Xanana foi preso, foi apanhado no dia 20, e no dia 21 foram apanhadas bastantes pessoas.
Eu telefonava à Armandina e ela dizia-me:
-“Hoje foi esta...”
Um belo dia a filha da Armandina telefonou-me e disse:
-“A minha mãe e o meu pai foram levados”.
Eu lembro-me que a Céu Lopes, uma prima e amiga minha que na altura estava em Darwin,
telefonava-me todos os dias e perguntava-me:
-“Então quem mais, quem mais...?” Eu dizia e depois acrescentava:
-“Falta a minha vez”.
No dia em que eu fui apanhada, ela ligou à tarde e quem atendeu o telefonema foi a minha
mãe. Mal a minha mãe atendeu, a Céu Lopes percebeu logo que eu tinha sido apanhada porque,
geralmente, era eu quem atendia os telefonemas. Quando ela perguntou:
-“Então tia?” A minha mãe só disse:
-“Ela foi...” Mas não disse mais nada. A Céu desatou a chorar e a minha mãe só disse:
-“Ah! Coragem...” A minha mãe estava a dar coragem à minha prima em vez de ser a Céu a
dizer à minha mãe:
-“Coragem tia.” A minha mãe não mostrou que sentia falta ou que era uma grande dor, ela
ainda encorajou a minha prima para ela aceitar as coisas. Durante todo o tempo em que estive presa
a minha mãe, quando via os outros chorarem, ela dizia:
“Não... tem que ser, as coisas têm que ser assim...”
Eu admiro a coragem da minha mãe.
Pascoela Barreto
O meu nome é Pascoela Barreto, nasci em Bazartete, concelho de Liquiçá e os meus pais
eram também de Bazartete. Vivi em Bazartete só alguns anos, talvez até aos quatro e depois mudámos para Lolema, porque o meu pai fez uma casa com outras condições e mudámos para lá. Em
Lolema começou a minha vida e a partir dos cinco, seis anos iniciei a minha vida escolar. Comecei a
frequentar as primeiras letras na escola de freiras de Ermera. O meu pai teve que me enviar para lá
porque em Bazartete havia escola mas era uma escola que só tinha ABC e Cartilha, porque na altura o
ensino ainda tinha duas classes, antes da 1ª classe era ABC e a Cartilha e depois é que se passava
para a 1ª classe. Como não havia condições, eu tive que ir para uma escola relativamente perto para
poder ir de carro, mas naquela altura para se chegar a Ermera levava-se quase um dia inteiro de viagem porque tinha de se ir a cavalo e era uma viagem extremamente difícil. Primeiro porque os caminhos eram muito maus e depois porque tinha que se atravessar ribeiras. No tempo de chuvas era
muito complicado fazer a viagem quando as ribeiras levavam muita água tínhamos que ficar à espera,
às vezes ficávamos uma noite inteira à espera que as águas passassem para depois podermos atravessar. Eu lembro-me de uma dessas viagens quando íamos atravessar a ribeira, eu não sei por que
motivo, descontrolei-me, caí e fui levada pelas águas ainda uns metros. Quando as chuvas começa-
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vam nós íamos em comitivas, porque as aulas começavam em Outubro, mais ou menos em Setembro,
quando fazíamos essa viagem, parávamos junto às ribeiras, ali dormíamos, aproveitávamos a água
das ribeiras para beber, para fazer o comer e também para os cavalos descansarem. A comida eram
feita pelos homens, normalmente não iam mulheres, ia o meu pai e mais os moradores. Os moradores
levavam os cavalos e tomavam conta dos cavalos. Isto era uma aventura e até era giro, porque íamos
parando. Em Manatuto também era uma aventura porque a ribeira do Manatuto, nos dias de chuva,
era terrível de atravessar e então era preciso dormir ali, junto à ribeira e esperar que as águas baixassem para depois fazer a viagem. Depois dormíamos outra vez em Cribas e dormíamos antes de chegar a Soibada. Aquilo não era uma viagem, era uma aventura. Enfim, hoje em dia quando se fala nisso eu acho que as pessoas não acreditam que a pessoa demorasse uma semana só para viagem de
ida e depois outra semana para o regresso.
Na escola de freiras eu não era propriamente uma aluna normal, não tinha matrícula, porque
era muito pequenina e ia só assistir às aulas. Eu ficava lá e imitava tudo o que as freiras faziam, tudo
o que escreviam no quadro, eu lá tentava fazer. Foi assim que fiz os primeiros anos: 1ª e 2ª classe
em Ermera.
Depois dali, passei para o Colégio interno das freiras de Soibada. Foram períodos muito, muito
difíceis, porque em Timor não havia propriamente fome, mas as comunicações eram extremamente
difíceis. Por exemplo em Ermera, os meus pais tinham que mandar tudo. Nós ficávamos em casa de
amigos, em casa de famílias, mas não eram obrigados a sustentar-nos. Então os meus pais tinham
que nos mandar tudo. Não havia muito dinheiro, mas comer havia, só que a distância de Bazartete
para Ermera era uma distância terrível para se fazer de cavalo, e portanto toda a mercadoria, desde o
arroz às hortaliças, tudo era enviado de Bazartete. Por vezes, sobretudo no tempo das chuvas, quando os meus pais não conseguiam enviar comer, eram tempos de muitas dificuldades. Quando passei
para o colégio de Soibada não havia propriamente dificuldades na alimentação. Estávamos num colégio de freiras mas a alimentação era muito, muito má. Todos os dias a alimentação, o pequeno almoço era sempre à base de mandioca e depois o almoço e o jantar era sempre milho cozido. Milho cozido ao almoço, milho cozido ao jantar e era milho com milho, não havia mais nada! Não havia um feijão, não havia uma hortaliça, não havia nada! Era apenas milho com milho! Durante três anos estive
nessas condições. Aprendi a pilar milho, nos primeiros tempos eu tinha as mãos todas em chagas
porque o pilão magoava e quando se estava a pilar uma hora, duas horas, às vezes todos os dias,
sangrava mesmo, do esforço que nós fazíamos todos os dias. Depois, ao fim de três, quatro meses já
tínhamos calos. Quando isto acontecia já não tínhamos esses problemas, porque as mãos já estavam
habituadas. Estes episódios aconteceram mas, na altura, a vontade de aprender mais qualquer coisa,
de aprender a escrever, aprender a ler era tão grande, que nós conseguíamos fazer esses sacrifícios
todos para isso. Hoje em dia quando vejo os nossos jovens começo a lembrar-me do meu passado e
penso: “Meu Deus, eu passei por tudo isto para poder aprender!” Os nossos jovens hoje têm tudo nas
mãos, são dadas as facilidades todas e por vezes ainda fazem reivindicações, ainda exigem e não têm
o aproveitamento.
Quando íamos de Bazartete para Soibada nós fazíamos a viagem, uma parte fazíamos de carro e outra parte de cavalo. Por exemplo, de Díli a Bazartete fazia-se de carro, de Bazartete até Manatuto fazia-se de carro e depois a partir de Manatuto havia bocados que fazíamos de carro e outros
bocados que fazíamos de cavalo por causa dos caminhos. Eu lembro-me, por exemplo, quando chegávamos a Manatuto íamos um bocadinho de carro até Cribas e depois a partir de Cribas, fazíamos
tudo de cavalo. Mas esta viagem demorava uma semana. Isto implicava que houvesse homens para
levar os cavalos, implicava despesas para pagar o transporte de carro e demorava muito tempo entre
fazer a viagem de ida e regresso, demoravam aí uns quinze dias de Bazartete até Soibada. Tudo isso
porque só havia uma escola oficial que era uma escola em Díli e depois as outras escolas eram as
escolas das freiras e as escolas dos padres. O colégio de Soibada era uma escola dos Salesianos, e era
a escola onde andou também o Ramos Horta, o Nicolau Lobato, Rogério Lobato. Muitos destes andaram no colégio de Soibada. Estive três anos em Soibada, fiz lá a 3ª classe e a 4ª classe e depois estive mais um ano porque o meu pai gostava muito que eu fosse para freira, mas pronto, não deu para
ir para freira e depois ali passei para Díli para fazer o liceu. Fiz o liceu todo em Díli, mas a situação
também não era fácil pois nós não tínhamos casa e então ficávamos em casa de família.
Quando estava no 4º ano do liceu houve um convite para uma troca de estudantes, entre os
estudantes de Portugal e os estudantes das Províncias, para nos integrarmos no grupo de outros
estudantes que vinham de Angola, Moçambique, Guiné e Cabo Verde. Vim e conheci Portugal nessa
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altura. Isto deve ter sido em 1964. Conheci os estudantes dessas colónias: Angola, Moçambique, Cabo
Verde, Guiné e S. Tomé e Príncipe. Estivemos em Portugal durante 15 dias e corremos o país todo!
Era um grupo giríssimo porque os colegas africanos eram muito divertidos e então a nossa camioneta
era muito especial. Quando chegávamos às terras, toda a gente na estrada ficava a olhar porque
íamos todos a cantar, depois fazíamos imenso barulho e demos a volta a Portugal todo. Esta ideia era
para tentar integrar e criar alguma ligação entre os estudantes das Províncias e os estudantes portugueses. Fiquei encantada com a viagem e quando regressei a Timor, eu dizia que quem nunca tivesse
saído de Timor não conhecia o mundo. Eu dizia que quem vivesse sempre na ilha e não saísse de lá,
não conhecia nada. Fui muito criticada por causa de ter dito isto. Eu regressei, e do 4º passei para o
5º do liceu, e depois pensei: “Eu agora tenho que arranjar uma forma de voltar a sair de Timor”.
Na altura havia a possibilidade de vir estudar para fora, porque davam bolsas para o Magistério Primário. Como eu queria vir para fora fiz um pequeno curso de preparação para concorrer para o
Magistério Primário. Eu fiquei bem e vim para Portugal. Tirei o Magistério Primário durante dois anos e
depois voltei para Timor porque nessa altura eu vim com bolsa e uma das exigências da bolsa era voltarmos para Timor. Mas mesmo que não houvesse essa exigência eu voltava para Timor. Voltei para
Timor e fui colocada na escola de Maliana.
Depois foi uma parte importante da minha vida. Uma jovenzita, de 20 ou 21 anos, acabadinha
de chegar de Portugal e como nessa altura havia tão poucas pessoas com algum curso, eu tinha um
curso para poder também contribuir com alguma coisa para Timor. Como o senhor Administrador, o
Secretário eram as autoridades da terra, também me tornei uma pessoa importante da terra.
Quando nessa altura fui para uma escola do concelho de Maliana foi então que conheci o
Almílcar. Eu conheci o Almílcar, porque todos os anos os militares organizavam um pequeno grupo de
artistas, desde o artista que canta, ao palhaço, ao artista que toca... Nesse ano quando eles passaram
naquela zona da fronteira, como ia haver a inauguração do concelho de Maliana, o Administrador do
concelho, que era o Vítor Santa, convidou o grupo para actuar na Maliana. Eles aceitaram e o coordenador do grupo era o Almílcar Dias. Nós conhecemo-nos nessa altura e lembro-me perfeitamente do
nosso encontro: havia corridas de cavalos e nós fomos ver. Na altura ele era militar e fizemos os dois
uma aposta, claro que eu ganhei, porque conhecia melhor os cavalos e ele ficou de pagar uma garrafa de champanhe, que nunca chegou a pagar! Portanto conhecemo-nos em 67 e passado dois anos
casámos.
Nós estivemos na Maliana desde 67 até Agosto de 70, porque eu estava lá colocada, e foi
uma das fases muito giras da minha vida, em que muito jovenzita, colocada numa escola era a directora da escola. Tinha responsabilidades, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito gira, porque
quando se passa de estudante para a fase da responsabilidade de ter uma profissão é muito engraçado. Eu era a directora, tinha muitas responsabilidades e eu na altura só tinha 21 anos, mas levava
aquilo muito a sério. Acabei por gostar porque encontrei o apoio de todos, do administrador, dos funcionários da administração, da população. A população chinesa, por exemplo que na altura tinham o
comércio nas mãos, todos os anos quando eu fazia uma festa de Natal conseguia angariar fundos com
eles para fazer a festa sem que os miúdos tivessem que gastar nada. Gostei muitos destes três anos
passados na Maliana, para além de ter sido uma fase importante da minha vida por ter conhecido o
Almílcar. Entretanto nós casámos em 69 mas eu continuei colocada na escola de Maliano e a gente
via-se só nas férias. De vez em quando lá alugava a avioneta e o Almílcar ia ter comigo ou eu ia ter
com ele a Díli. Em 1969 ainda era muito difícil fazer o percurso da estrada, porque se demorava imenso tempo e então o único transporte mais rápido era a avioneta. Só que, uma parte do ordenado,
quase 50% do ordenado ia para a avioneta. Ainda estive um ano em Timor nestas condições: ele
colocado em Díli e eu em Maliana.
Depois em 70 viemos para Portugal e tivemos que recomeçar a nossa vida, tudo de novo. É
muito diferente vir para Portugal como estudante ou vir para Portugal com outro estatuto. Foram uns
anos muito, muito difíceis. A integração não foi nada fácil. Quando vim para cá como estudante eu
estava num lar, não tinha problemas nenhuns. Estava num lar, não tinha responsabilidades de nada,
mas depois de casada já não foi assim. Nós ficámos nos primeiros anos a viver com os meus sogros
numa casa muito pequenina em Lisboa, no centro da cidade. Depois como a casa era muito pequenina tivemos de comprar casa, fui viver para Odivelas. Ainda hoje vivo em Odivelas. Mas foram anos
muito, muito difíceis porque não foi fácil a integração, em Portugal. Primeiro, porque se ganhava muito pouco e engravidei. Passei uma gravidez terrível com muitos problemas e durante essa fase não
trabalhei. Para além disso não me empreguei logo, porque não concorri. Faltavam papéis e depois os
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papéis custaram a chegar. Entretanto já estava com uma barriga enorme, e passei mal e durante esse
ano acabei por ficar em casa. Depois nasceu a criança e vieram os problemas da criança e acabei por
ficar em casa durante três anos, como dona de casa, a tomar conta do filho, a tomar conta da casa e
ainda vivia com os sogros. Ao fim desses três anos achei que era demais ficar em casa porque eu
estava habituada a trabalhar, e estar tanto tempo em casa não me agradava, para além de que foram
três anos muito difíceis. Depois consegui arranjar emprego num escritório, trabalhei uns tempos e
depois surgiu um concurso para função pública. Entretanto deixei completamente o ensino, porque na
altura, se eu concorresse como professora, eu tinha que ir para fora, não seria colocada em Lisboa.
Por outro lado eu não queria ir para fora, porque havia também um bocado o medo de enfrentar o
desconhecido. Uma coisa era dar aulas em Timor, conhecer os timorenses e outra era ter confiança
para enfrentar outro ambiente e outro desconhecido. Tudo isso levou a que eu também abandonasse
o ensino e tivesse ido para a função pública.
Surgiu a oportunidade de concorrer para a Direcção Geral dos Transportes Terrestres, concorri e fiquei bem. Fui para a Direcção Geral dos Transportes Terrestres em 1973 e depois veio o 25 de
Abril de 74, que trouxe grandes mudanças no meu serviço. Para além das mudanças todas do ponto
de vista político, houve também mudanças ao nível das atitudes e das mentalidades. Os meus colegas
juntaram-se, porque eles sabiam que havia muita gente que queria estudar mas que não tinha possibilidades. Então juntaram-se e organizámos aulas na própria Direcção Geral de Transportes Terrestres. Nessa altura eu comecei a frequentar as aulas, mas na altura em que fiz o curso do Magistério
Primário não era exigido o sétimo ano, bastava ter o 5º ano de liceu, que corresponde hoje ao 9º ano.
Então pensei também em tirar o sétimo ano para depois poder continuar a estudar, só que entretanto
acabei por não fazer isso porque surgiram os problemas em Timor.
Em 75 houve uma formação dos partidos políticos, apareceu a FRENTILI, a UDT e cá os estudantes timorenses também se organizaram e eu própria sendo timorense, também me envolvi nisso.
Entretanto, antes da Declaração da Independência vieram para Portugal alguns dirigentes timorenses:
o Ramos Horta, o Rogério Lobato e o Mari Alkatiri. Chegaram a Portugal no próprio dia da invasão e
eu senti que tinha também alguma responsabilidade com Timor e que era também preciso fazer qualquer coisa, sobretudo pelo período que era. Na altura havia toda a movimentação nas ex-colónias, a
independência de Angola, a independência de Moçambique e Timor começou também com alguma
consciência... A partir daí comecei a envolver-me cada vez mais na resistência, à procura também de
apoios e de uma forma de divulgar a luta em Timor, porque logo a seguir à invasão, Timor praticamente ficou fechado para o mundo exterior. Por exemplo, a minha irmã morreu no dia 8, ela foi uma
das tantas que foram fuziladas na ponte do Cais. A partir daí Timor praticamente ficou fechado ao
mundo exterior e na altura tínhamos imensas dificuldades em ter notícias. Eu só soube da morte da
minha irmã passados uns meses, quando um cunhado meu, que foi convidado para intervir na ONU (a
favor dos Indonésios, claro), nessa altura ele telefonou-me a dar a notícia da morte da minha irmã...
Depois, foi um período muito difícil porque nós tínhamos tão pouco apoio e na altura havia poucos
timorenses a viver em Portugal. O grupo de estudantes era um grupo muito pequeno assim como o
grupo de pessoas que tivessem cá casa e condições. Havia muito poucas famílias. O apoio à luta era
muito difícil e depois mesmo as condições políticas em Portugal também não eram as melhores. A
nossa luta pelo povo de Timor era assim um tanto ou quanto ignorada e nós tínhamos muitas dificuldades em fazer a divulgação, porque também não tínhamos condições, quer em termos de recursos
humanos, quer em termos de recursos financeiros.
Entretanto passaram-se anos e nós sempre nesta luta difícil. Eu, entretanto, tinha deixado de
estudar, para me dedicar mais a apoiar a nossa luta. O meu apoio não tinha um envolvimento muito
directo, eu dava algum apoio material, como tinha casa dava apoio logístico aos nossos dirigentes que
estavam cá, porque nenhum deles tinha cá família. O Ramos Horta era dos únicos que tinha família,
mas todos os outros não tinham e então a minha casa embora pequenina e pobre, servia de base
para quando passavam em Portugal. Fizeram-se muitas reuniões políticas lá em casa e era desta forma que eu achava que podia apoiar a luta.
Tudo isto passou-se e comecei a pensar: “Bom, eu teria dado muito mais apoio a Timor se eu
tivesse também outra formação”. Então comecei a pensar: “Não aproveitei na altura para continuar a
estudar com os meus colegas, mas vou-me matricular”. E matriculei-me numa escola normal. Fiz o 6º
e 7º ano ainda aproveitando essas aulas da Direcção Geral, que correspondiam um bocado ao 10º e
ao 11º ano, e depois de fazer o 11º ano, então é que me matriculei numa escola, na escola de Chelas. Nesta escola fiz o 12º ano, mas fiz com muito medo. Eu sou assim muito medrosa e fiz com muito
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medo porque me matriculei no turno de dia, com os putos da escola. Eu ainda pensei: “Bom, uma
velha no meio destas crianças todas, eu não vou conseguir.” Mas fui! Fui com aquele nervo todo e
quando começaram as primeiras avaliações, e mesmo no dia-a-dia da escola comecei a ver: “Afinal
não estou assim tão desactualizada como isso! Posso perfeitamente estar aqui com os putos da escola”. Consegui fazer, como qualquer outro!
Depois concorri para a faculdade e acho que nesse ano eu estava com uma média de 13, mas
não dava para entrar na Universidade. Então no outro ano falei com o meu professor do 12º ano de
Filosofia para ver o que é que ele achava. Se eu tinha hipótese de levantar a nota de Filosofia, porque
era a disciplina em que eu achava que podia levantar a nota. E ele disse: “Ah tens, tens!” Então
começou a dar-me algum apoio para eu levantar a nota e, de facto, nesse ano levantei a nota e
depois como havia também o bónus, subi a nota. Então concorri outra vez no ano seguinte e entrei
em Sociologia em Lisboa. Eu fiz o curso com muitas dificuldades, porque eu estava a trabalhar e fazia
o curso, e o curso de Sociologia exige muita, muita leitura. Mas eu gostava do curso porque tinha de
facto coisas, tinha cadeiras que iam ao encontro daquilo que eu gostava, e estava relacionado com
toda a parte social. Havia artigos muito bonitos que eu gostava de ter podido ler. Gostava de ter lido
tudo aquilo que eu apanhava na universidade, só que isso era quase impossível porque eu fazia o
tempo normal no serviço, as sete horas e depois ia às aulas, e ainda havia os trabalhos das aulas. Mas
gostei, gostei muito do curso, fiz o curso e no final, quando fiz o trabalho final, escolhi Timor e fizemos um trabalho sobre a comunidade. Portanto nessa altura já havia talvez mais de dois mil timorenses em Portugal e então fizemos um trabalho sobre a comunidade, sobre a questão da identidade e
foi um trabalho giríssimo porque deu para contactar com a comunidade que vivia em Portugal e perceber um bocado como é que as pessoas são em termos de identidade. Ficámos a saber se havia ainda uma ligação muito forte à terra ou não, qual eram as suas perspectivas relativamente ao futuro e,
nessa altura foi giro constatar que a maioria da comunidade acreditava na independência e que Portugal era apenas um sítio de passagem. A dificuldade da comunidade timorense em se integrar, penso
que levava a que eles sempre considerassem Portugal como um país de passagem.
A Paz para mim seria assim: um estado ideal em que a pessoa tivesse as condições todas, não
tivesse preocupações... É eu poder tomar decisões, poder organizar a minha vida, poder organizar a
vida da família, enfim sentir-me capaz de poder fazer tudo e não sentir entraves que me impeçam de
fazer ou de atingir aquilo que eu pretendo. Sentir que não há nada que me impeça de realizar os
meus objectivos e poder lutar por aquilo que eu sonho fazer. Num país a Paz acontece quando existem as condições todas para que esse país possa crescer, possa obter a sua independência. O povo
tem condições para viver, para estudar, tem condições de saúde, pode construir, pode desenvolver,
pode ter as suas crianças, enfim pode alcançar aquilo que mais quer na vida.
Timor terá Paz quando conseguir ter todas as condições para ser um país, não digo um país
como qualquer país do Ocidente, mas quando garantirmos o nosso país independente, garantirmos a
nossa soberania, quando tivermos condições para que o povo possa viver feliz. Timor terá Paz quando
não tiver problemas de não ter uma escola para poder educar os seus filhos ou não tiver problemas
por exemplo de estar com medo porque alguém pode de um momento para o outro entrar na sua
casa e molestar, enfim, quando tiver todas as condições para ser um país desenvolvido como todos os
timorenses sonharam ao longo destes anos todos. Eu acho que ainda faltam algumas coisas para
construir o sonho da Paz em Timor. Ainda faltam condições materiais, falta um mínimo de estabilidade. Já há um mínimo de estabilidade para Timor se desenvolver, mas é uma estabilidade ainda muito
frágil e que se, por um lado, nós temos todo o apoio da Comunidade Internacional para nós podermos
construir essa independência tão sonhada, e que custou a vida a tantas, a tantas pessoas. Neste
momento há falta sobretudo de recursos humanos, há falta de condições financeiras, porque um país
que viveu durante tantos anos com toda aquela violência, com toda aquela repressão, marcou profundamente toda uma população. Mesmo os recursos humanos que temos, alguns são os recursos
humanos que viveram 24 anos de violência, 24 anos de repressão, e tudo isso condiciona muito aquilo
que nós queiramos agora desenvolver e queiramos construir para essa independência.
Há condicionalismos a todos os níveis. Por exemplo os nossos jovens, eu nunca conheci jovens
timorenses tão violentos como eu vejo agora, mas eu também não esperava assim muito melhor porque a juventude foi criada naquela cultura de repressão e de violência. Eles não podiam ser, não
podiam reagir de outra maneira. E depois temos todo o peso de uma cultura que foi imposta em
Timor. Temos uma administração pública em que os funcionários têm aquele peso, têm aquela cultura
que foi adquirida ao longo destes anos todos, e não se consegue mudar essa mentalidade em seis
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meses, nem num ano, nem em dois anos. Vai levar muitos anos e isso preocupa-me muito por causa
do futuro de Timor. Construir um país a pensar em todos estes problemas não traz a estabilidade. É
evidente que é muito importante termos estabilidade mas também quando se começa a pensar naquilo que nós temos que construir, na responsabilidade dessa construção e pensamos na nossa juventude, que serão os futuros dirigentes, futuros homens de amanhã, fico um bocado preocupada.
Eu acho é urgente começarmos a pensar para além da construção da administração pública, das
instituições, paralelamente era preciso fazer muito, muito trabalho junto da população, junto dos nossos jovens. Neste contexto eu vejo um papel importante das ONG e da Igreja. A Igreja foi muito
importante para a nossa independência. Agora a Igreja devia assumir o papel de tentar mudar um
bocado a mentalidade dos nossos jovens, fazendo incidir as suas acções sobre essa mudança de mentalidades, sobre a cultura da paz porque nós vivemos durante estes anos todos cheios de ódio. Ódio
por tudo aquilo que os indonésios fizeram em Timor. Mataram tantas pessoas e torturaram tantas
pessoas. Tudo isso criou em nós, não digo ódio, mas há sempre qualquer coisa que não conseguimos
ultrapassar. Penso que é necessário trabalhar mais nessa área. O Presidente Xanana tomou a iniciativa da reconciliação e, por isso, é importante trabalhar isto junto das pessoas. Mas também penso que
é muito mais importante fazer o trabalho junto da população, dos jovens, das famílias, das mulheres,
porque são as pessoas que terão mais influência junto dos seus filhos e podem ajudar a mudar...
O papel da mulher é fundamental nesta altura porque, quer queiramos quer não, a mulher de
facto é que continua a ter nas mãos a sua influência na família. Ainda é a mulher que é responsável
pela gestação dos seres humanos, por isso a mulher tem que ser preparada para poder dar a formação adequada aos seus filhos, para poder fazer a ponte entre os filhos e a própria escola e toda a
comunidade e o próprio país. Eu não tenho dúvidas que o papel da mulher é muito importante se nós
quisermos mudar Timor, se quisermos construir homens e mulheres capazes para Timor. Durante a
ocupação indonésia nós tivemos aspectos negativos, mas em termos, por exemplo, do acesso da
população à escola, penso que aí a Indonésia teve um trabalho positivo. É evidente que o objectivo da
Indonésia não era propriamente, que todos tivessem acesso ao ensino, mas a Indonésia pensava que
assim podia educar e podia ter toda a nossa juventude nas mãos deles para poderem dominar melhor
Timor. Mas na verdade a população timorense teve um maior acesso ao ensino, e as mulheres ganharam muito com isso. Em Timor continua-se a pensar que os rapazes deviam continuar a ter um papel
maior do que o da mulher. Apesar disso tudo, as mulheres começaram a ter mais acesso ao ensino e
hoje em dia vemos muitas mulheres em várias áreas: administração pública, decisão política. Nestas
áreas é importante a actuação da mulher, porque é necessário a sua intervenção na feitura das leis,
porque se nós queremos mudar um bocado a situação da mulher, a condição da mulher, é preciso
intervir nos lugares de decisão.
O papel das mulheres tem sido muito importante ao longo destes anos, portanto no início da
guerra, por exemplo a mulher teve uma participação fundamental! Eram as mulheres que organizavam as áreas onde vivia a resistência que era quase todo o país. A Indonésia tinha só domínio sobre
Díli e algumas cidades. A maior parte do território, a grande percentagem do território estava controlada pela Fretilim e aí a mulher teve um papel fundamental. Em todas as áreas onde viviam os nossos
guerrilheiros, eram as mulheres que organizavam todo o apoio logístico, organizavam a vida do dia-adia, organizavam escolas e a própria produção. Entretanto a Indonésia foi ocupando todo o território e
acabaram por dominar até aquelas áreas onde nós tínhamos os nossos Santuários. Houve uma
mudança de estratégia e as mulheres continuaram a desempenhar um papel fundamental. As pessoas
têm aquela ideia que as mulheres são uns seres frágeis, que não podem meter-se na política... Mas
eram elas que passavam muitas vezes as informações dos guerrilheiros para fora, do mato para as
cidades. Nas cidades organizaram-se em várias ONG e todo o trabalho era centrado no apoio às
mulheres, sobretudo aquelas mulheres que foram vítimas de violações dos militares indonésios. Neste
aspecto tiveram um papel fundamental de denúncia de situações de violação das mulheres para o
exterior. Todo esse trabalho de informação para o exterior foi feito sem dúvida pelas mulheres. No
fundo eram grupos de mulheres, que não estavam formalmente organizadas, mas que estavam organizadas para passarem as informações, para fazerem recolher informações no terreno, para ver o que
se passava com a própria ocupação. Ultimamente, quando já havia maior comunicação com Timor,
havia organizações que já estavam mesmo formadas como as ONG que eram o FOKUPERS.
Actualmente há muitas mulheres que estão interessadas em intervir para poderem mudar a
situação em Timor. Agora, elas põem o problema que é a falta de apoio para elas poderem trabalhar
e poderem desenvolver aquilo que eles gostariam de fazer. As mulheres gostavam de ter um papel
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mais interventivo, não só ao nível da população, mas ao mesmo tempo intervir junto dos órgãos de
decisão, ter uma maior intervenção junto do Parlamento e ao nível das decisões do governo. Mas falta-lhes apoio, falta-lhes pessoas especializadas, pessoas com outra formação, que as ajudem a
desenvolver os programas que elas pretendem. Por exemplo ao nível das ONG de mulheres, elas formaram uma super estrutura que é a “Rede”, e através desta rede elas gostariam de ter uma maior
capacidade de intervir e participar mais activamente na sociedade. Intervir junto do Parlamento e do
Governo para poder ter alguma influência ao nível da legislação, de apoio às mulheres, de promoção
das mulheres. O problema é que falta-lhes o apoio financeiro e falta-lhes o apoio também em termos
de recursos humanos, ou seja pessoas que tenham formação adequada para as orientar e aconselhar,
para depois poderem desenvolver melhor a sua actividade. Simultaneamente gostariam também de
ter mulheres a terem formação no exterior, o problema é que a maior parte ainda não domina o português nem o inglês para poderem estudar no exterior.
As mulheres timorenses, apesar dos aspectos negativos, deram um salto muito grande e isto
verificou-se em Timor, sobretudo no Congresso. As mulheres têm uma consciência muito clara do seu
papel na sociedade, só que muitas vezes não têm condições para poderem ter uma maior intervenção, sobretudo a nível político.
Eu penso que o problema da violência doméstica é mais na cidade. Eu vivi sempre no interior e
no caso da minha família não posso utilizar a minha família como exemplo. Mas das famílias todas que
eu conhecia havia um respeito muito grande pela mulher, porque ela impunha um grande respeito. A
mulher podia fazer um trabalho mais pesado, mas havia sempre um respeito muito grande e de facto,
na cidade, isso não se verifica. Penso que isso é uma questão que terá de ser estudada com muito
cuidado. Mas a questão da violência doméstica não sei se se pode generalizar para todo o território. A
questão da violência penso que tem mais a ver com o próprio desenvolvimento e com as cidades, com
a fuga das pessoas para a cidade, e aqui as mulheres já começaram a ter outras perspectivas. As
mulheres querem ter acesso ao ensino, querem trabalhar, têm outras exigências, que muitas vezes
entram em choque com aquela cultura tradicional. Isto também tem a ver com a mudança das leis.
Mas também aí tem de haver alterações, pois tem que haver mecanismos para que se possam fazer
cumprir essas leis, mas isto é complicando devido ao tribunal que nós temos, que não funciona e que
vai adiando as leis.
A minha mãe fazia-se respeitar porque ela impunha a sua autoridade e exigia que houvesse
esse respeito. Mas ela era uma mulher particular, porque quem mandava lá em casa era ela e ela
intervinha em todas as decisões do meu pai. Nada era decidido lá em casa sem ela saber, portanto ela
impunha a sua autoridade, e o meu pai aceitava essa autoridade. Ela impunha a sua autoridade não
só em casa como fora, mas ela achava que o homem era de facto aquele que representava o povo.
Por exemplo o meu pai era o Liurai mas o papel dela não era menos importante! Portanto fazia-se
ouvir e muitas decisões tinham de ser tomadas com a aprovação dela.
Esta autoridade da mulher tem muito a ver com a própria tradição da divisão de tarefas, porque na sociedade tradicional não havia propriamente o sentido perjurativo, o sentido negativo que nós
damos. Havia de facto, na sociedade tradicional, aquelas divisões, por exemplo o homem tem de ir
trabalhar para as estradas, tem que ir ganhar para pagar o imposto, tem de fazer a casa, a mulher
tem o seu papel que é tratar da horta, tem que garantir o sustento da criança, garantir a reprodução
da família. Não havia aquela luta pela posição, havia os valores da sociedade e dos costumes. Agora
com o desenvolvimento, com o aparecimento das cidades, quando as mulheres começam a ter acesso
ao ensino, passam a ter outras exigências. Então o homem timorense começa a ver o seu papel a ser
invadido pela mulher e penso que aí é que de facto começa a haver todos esses problemas. No interior não se sente esta invasão do domínio do homem, por exemplo em minha casa quem controlava
os dinheiros, a parte financeira era a mulher! A mulher é que tomava conta disso, ela controlava as
despesas. Na questão da violência doméstica, penso que entram outros factores como o problema da
dificuldade, das condições difíceis em que as pessoas agora vivem, a falta de emprego, a falta de
condições em casa, tudo isso penso que também gera um bocado essa violência doméstica. Nestas
questões é evidente que nós não vamos regressar no tempo, temos que avançar.
Todos dizemos que queremos construir um país com liberdade, onde todos possam ter direito
à saúde, à escola, à justiça. Onde todos possam ter as mesmas garantias de direito, não só o homem
mas também a mulher. Agora o que eu penso é que nesta evolução da sociedade, se calhar não há
um acompanhamento de uma evolução ao nível do homem, da mentalidade do homem, ou então a
escola se calhar nunca se preocupou nessa mudança da mentalidade. Se calhar era necessário intro-
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duzir essa necessidade de mudar as pessoas e sobretudo o homem para essa nova fase da vida da
sociedade. Eu penso que é muito importante este salto que se faz da vida rural para a vida das cidades, em que as pessoas começam a ter outras condições de acesso ao ensino, mas sobretudo nessa
altura o ensino não era dirigido só aos homens, mas quer dizer, entre mandar um rapaz para a escola
e uma rapariga, o rapaz estava sempre em primeiro lugar porque as pessoas não mudam assim de
um momento para o outro. As mulheres de facto, estavam mais ligadas às tarefas domésticas. Em
Timor havia tão poucas escolas, alguém que tivesse tirado a 4ª classe ou o liceu, era uma proeza! As
pessoas sentiam-se, sobretudo os homens, que eram alguém e portanto tinham autoridade para tudo.
O facto de as pessoas terem tido acesso a uma formação superior, não incluía o direito de não
respeitar os outros. A noção de respeito, respeito pelos Direitos Humanos, o respeito pela liberdade
dos outros, isso não estava incluído no que aprenderam na escola. Este salto não foi dado pelos
homens timorenses, eles aprenderam tudo, aprenderam a escrever, a falar, mas ao nível da sua própria formação, do respeito, enfim a educação cívica, mas penso que essa parte falhou. Eu penso que
a violência de que falamos deve-se à falta de respeito que não foi incutido nos homens timorenses. A
valorização do papel importante da mulher, deveria começar a partir de casa, a partir das criancinhas,
como também na escola. O professor, a Igreja deveria intervir no sentido de mudar a mentalidade dos
homens. Mas houve um salto qualitativo, porque hoje as mulheres são capazes de denunciar as situações, quando até aqui, até tinham vergonha de falar e denunciar essas situações. Apanhavam e ficavam caladinhas, porque ninguém as ouvia e porque era uma vergonha. Hoje têm coragem de denunciar essas situações e fazer frente ao marido.
Eu vou contar a história da minha mãe. A minha mãe chamava-se Ermelinda dos Santos,depois de casar foi viver para Bazartete, para a terra do meu pai.
Eu lembro-me que quando a minha mãe aparecia nós púnhamo-nos quase em sentido. Nós
éramos seis raparigas, e já naquela altura os rapazes tinham outro estatuto, porque nós por sermos
mulheres tínhamos como destino o trabalho em casa. Como éramos todas mulheres surgia a dúvida:
quem é que seria o substituto para o Liurai que era o meu pai, quem é que iria ser o sucessor do meu
pai? Não havia rapazes, então a minha mãe dizia-nos sempre: “Vocês todas têm de ir estudar. Ninguém vai ficar em casa.” Ela dizia sempre isso, mas de facto ela tinha muita autoridade porque mesmo em relação ao meu pai, o meu pai tomava as decisões, mas primeiro ela tinha de dar a sua opinião e connosco tinha sempre a mesma atitude. Aquilo havia uma disciplina rigorosa lá em casa. À
hora da mesa todos tinham que estar na mesa e estávamos todos na mesa. Havia tarefas distribuídas
por todos, mas ela é que geria a casa, geria as finanças, geria tudo. O meu pai tinha um feitio completamente diferente. Ele não era assim tão autoritário, impunha a autoridade de outra maneira:
falando e conversando... Eu lembro-me bem quando a minha mãe se irritava, ela começava a levantar
a voz e ele respondia-lhe sempre assim, de uma forma muito calma, não gritava nem nada. Portanto
era a única maneira de ele impor a sua autoridade. Como o meu pai reagia precisamente ao contrário,
ela tinha essa autoridade e depois dizia que as mulheres tinham que ter também o seu estatuto na
sociedade. Para a minha mãe qualquer mulher podia ocupar o lugar de Liurai, todas tinham os mesmos direitos, as mesmas capacidades que um homem e, portanto, as filhas tinham todas que ir estudar. Isso de ficar em casa a coser as meias e a tratar só das tarefas domésticas, isso não era para a
minha mãe! Ela era analfabeta mas ela entendia, na concepção dela, enquanto mulher, que ela tinha
de ter o seu papel na sociedade. O meu pai era o Liurai, era o chefe do suco, mas em casa quem
organizava tudo era ela, e ela impunha a sua autoridade através, por exemplo do dia-a-dia, quando as
pessoas iam tratar de assuntos com o meu pai. Ela tratava da parte social e normalmente conseguia
captar sempre a simpatia das pessoas. Quando lá iam a casa falar com o meu pai, a minha mãe oferecia o almoço, o jantar. Lá em casa havia sempre uma mesa cheia de gente e mesmo depois de tratarem dos assuntos que tinham com o meu pai, a minha mãe ficava a conversar com as pessoas. Não
interferia nos assuntos do meu pai mas conversava de outros assuntos com essas pessoas.
A minha mãe de facto esforçou-se para que as filhas todas fossem estudar, o que não era
fácil porque tivemos de ir para outra cidade e foi necessário um grande esforço que nem sempre foi
fácil. Nem todas tiveram um curso superior, mas em Timor na altura, o facto de todos irem para o
liceu, era uma conquista muito grande. Não era assim qualquer pessoa que conseguia de facto estudar, tirar a 4ª classe e depois ir para o liceu.
Lembro-me de um episódio engraçado da minha mãe e que mostra a autoridade que ela tinha
em casa. Um dia o meu pai levantou a voz e queria bater-me, a minha mãe pôs-se no meio e disse:
“Não te atrevas, não te atrevas!!” E não deixou!
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Lembro-me de outro episódio dela, quando isto aconteceu eu não estava em Timor, mas contaram-me depois. Quando a minha irmã casou, o meu cunhado que já era um homem da cidade, e
estava habituado à vida da boémia, eles foram passar uns dias com a minha mãe. Então houve um
dia em que o meu cunhado, chegou mais tarde, (chegar à meia noite em Timor, já é completamente
fora de horas) a minha mãe meteu-o num quarto com um chicote e disse-lhe: “Tu em minha casa ou
cumpres as regras aqui da minha casa ou então não entras aqui.” O meu cunhado que é um homem
alto, para aí com um metro e noventa de altura, e ela muito pequenina e ela não teve medo! Ela tinha
muita autoridade.
Quando o Almílcar começou a namorar comigo, ele fugia dela. É que ela olhava para ele e só
a maneira de olhar já metia respeito. Uma das vezes o Almílcar, isto foi logo nos primeiros tempos, ele
chegou lá a casa e tirou um cigarro. Tirou o cigarro normalmente e fumou! Em Timor quando chega
alguém a casa, uma das primeiras coisas a fazer é oferecer o tabaco, porque o tabaco é feito em casa
com mortalha e um cafezinho. O Almílcar chegou a casa, tirou o seu cigarrinho, fumou e nem sequer
ofereceu! Quando o Almílcar se foi embora a minha mãe chamou-me a atenção: “Senhora olha, vais
dizer ali ao teu amigo, aqui em casa antes de fumar, primeiro oferece-se.” E eu avisei o Almílcar e
disse-lhe: “Olha, passas a oferecer primeiro um cigarrinho, antes de tirar para ti, porque a minha mãe
chamou-me logo a atenção.”
Rufina Soares
Eu chamo-me Rufina Soares, nasci no dia 16 de Maio de 1981 em Bobonaro, Maliana. Somos
sete irmãos: um irmão e seis irmãs e eu sou a segunda filha. A minha irmã mais velha já casou, os
outros ainda estão na escola. Os meus pais são também de Bobonaro. O meu pai trabalhou na administração, mas agora já não trabalha. A minha mãe não trabalha, só faz o trabalho de casa.
Quando os meus pais fugiram, o meu pai foi para Aileu e a minha mãe ficou em Díli. A minha
mãe não teve medo e teve que defender os filhos. Saímos com o carro e ela estava calma e tinha
sempre um sorriso. Fomos procurar o meu pai, mas não tivemos tempo para o encontrar. Fomos até
Kupang para encontrar o meu pai, mas não o encontrámos. Eu pensei que o meu pai tinha morrido
mas a minha mãe, com calma disse que não, pois sabia que um dia iríamos encontrá-lo. Mais tarde
encontrámo-lo. A minha mãe sempre resolveu os problemas, mesmos os mais graves, com calma.
Vim para Portugal em 2001, há um ano. Estou no curso de Sociologia, no ISCTE, no primeiro
ano. Fui eu que escolhi estudar Sociologia, porque eu já estudava Sociologia em Timor.
Para mim a paz é uma harmonia de vida, harmonia comum, uma pessoa não acusar outra.
Primeiro a harmonia na vida de casa, da aldeia, na vida da cidade. E depois a Paz geral, no mundo,
sem guerra.
Hoje os timorenses lutam para defender a Paz. Antes não havia paz porque todos lutavam
pela independência. Se fosse eu que mandasse, defendia as mulheres e as crianças, que foram as
vítimas da guerra e da maldade. Como foram vítimas de guerra, eu fazia uma organização e depois
ajudava as mulheres em Timor que não estão na escola, que são analfabetas. Elas têm que saber o
que se passa e têm que ter direito a falar. As crianças também. Quem anda na escola sabe o que é
ter direito a falar. Mas na aldeia às vezes querem falar e não podem. Hoje as mulheres não são vítimas da guerra mas vítimas da família.
Em Timor as mulheres não falam muito, só trabalham em casa e cuidam das crianças. Os
rapazes, os maridos que casaram com as mulheres não as deixam falar. Às vezes as mulheres querem
falar mas têm medo ou vergonha. Os maridos às vezes batem nas mulheres, porque em Timor existe
o barlaque que os pais da rapariga recebem quando ela se casa com um rapaz. Por isso as raparigas
não podem falar, e quando falam o marido bate, e diz:
- Eu já dei o barlaque para os teus pais, como é que queres falar?
Para conseguirmos a Paz em Timor temos que comunicar, fazer reuniões, por exemplo assim
como, quando os vizinhos têm um problema e não o conseguem resolver, tentam falar com o chefe
da aldeia; depois o chefe da aldeia fala com eles, dá-lhes conselhos sobre o que podem ou não fazer.
As mulheres ajudam muito quando há problemas, ajudam a resolver as coisas. As mulheres são mais
sensíveis, são mais pela Paz, não querem problemas.
A harmonia da paz dentro da família, entre a mulher e o seu marido constrói-se com comunicação entre eles. O marido tem que compreender o que a mulher e as crianças fazem. Em minha casa
há comunicação porque a minha mãe está sempre em casa. Às vezes eu tenho problemas com o meu
namorado (que está em Timor) ou com os meus colegas e a minha mãe é minha amiga.
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Comigo acho que vai ser diferente, agora já não é igual ao passado. As mulheres agora têm
direito de falar. As mulheres já trabalham em hotéis, em restaurantes, em bancos, são professoras.
Sabina Guterres
Eu chamo-me Sabina Maria dos Santos Sousa Guterres, tenho 12 irmãos e nasci em Laklo,
distrito de Manatuto a 28 de Janeiro de 1969. Agora já tenho 33 anos. Vim para Portugal para tirar o
curso de Direito. Em Timor fui professora em Laklo, na escola básica, durante dois anos.
O meu pai nasceu em Baucau e a minha mãe no distrito de Manatuto, subdistrito de Laklo.
Eles conheceram-se porque andavam juntos no colégio de Soibada. No fim do curso a minha mãe foi
professora da primeira classe e meu pai também era professor mas da terceira classe. Casaram-se e
tiveram doze filhos.
Eu não sou casada e não tenho filhos, mas tenho uma filha adoptada. Por causa da guerra de
12 de Novembro uma comandante deu-me uma rapariga para eu criar. Ela tinha sete meses e agora
ela já tem nove anos.
Eu sou a oitava filha. Três dos meus irmãos morreram. Dois morreram na guerra de 75 por
causa do partido do meu pai e que nós também aceitámos. O meu pai era da UDT. Então na guerra
de 75 o meu pai foi castigado, a minha mãe também e dois dos meus irmãos morreram. A outra morreu por causa de doença. Já todos se casaram, só fiquei eu, sozinha.
O meu pai agora está doente da coluna e não pode trabalhar. Graças a Deus que a minha
mãe ainda vive porque é ela quem tem de trabalhar em casa e cuidar do meu pai. O meu pai foi professor no tempo dos portugueses e em 1961 reformou-se.
Eu quero tirar o curso de Direito porque Timor tem muitos problemas que ainda estão por
resolver. Eu queria ajudar, se Deus quiser, vou tirar curso de Direito para ajudar a resolver esses problemas, e também tratar do caso de meu pai e dos meus irmãos que já morreram. É isso que eu quero fazer com o meu curso de Direito e estou disposta a trabalhar em qualquer sítio.
Para criar a Paz as mulheres timorenses precisam de paciência. Por causa dos problemas do
nosso país, eles saem todos os dias para trabalhar, trabalham para a família e trabalham para nosso
país. Às vezes, alguns homens esquecem-se que têm uma família e começam os problemas. Mas para
criar a paz não se podem alimentar as contradições entre eles, homens e mulheres. As mulheres não
devem chatear os homens. As mulheres sabem melhor fazer a paz do que os rapazes porque as
mulheres têm paciência, tem muita paciência. Só algumas é que não são assim mas em geral as
mulheres são tranquilas e têm muita paciência.
Normalmente, as mulheres timorenses trabalham em casa, limpam e cuidam dos filhos. A Paz
para mim é primeiro ter Paz na nossa família. Se a nossa família tiver Paz, automaticamente o nosso
país também já tem Paz. A Paz é não ter problemas com os vizinhos, com os colegas; isto já é suficiente para mim.
Mas as mulheres podem fazer mais coisas pela Paz como por exemplo, ajudar as pessoas que
precisam e depois dar-se bem com a sociedade, não criar problemas com as outras pessoas que há
na cidade. Se num distrito não há Paz porque existem conflitos entre partidos, ou se a minha família
quando tem problemas com outra família se aproveita do partido para fazer a guerra entre famílias,
então não vamos conseguir criar a Paz. Nós as mulheres podemos fazer muitas coisas para que isto
não aconteça. Eu acho, que podemos encontrar a Paz.
Em Timor é difícil fazer a reconciliação por causa de muitas pessoas que não compreenderem
nem quererem fazer a reconciliação. Hoje eles fazem a reconciliação e amanhã começam outra vez os
conflitos entre os distritos. A guerra já passou mas ainda há um ressentimento que permanece e é por
isso que há tantos conflitos entre os rapazes do distrito de Baucau e os do distrito de Maliana ou distrito de Manatuto com Díli. Formam grupos pequenos e aproveitam quando há uma festa ou há alguma actividade e começam a fazer barulho e a provocar distúrbios. Às vezes é só por causa de uma
rapariga.
Se Deus quiser, quando eu tiver acabado o meu curso e tiver aprendido também como os
portugueses vivem, vou voltar para Timor e adaptar lá em Timor o que aprendi. Vou explicar que as
famílias não se devem intrometer na vida umas das outras. Cada uma trata da sua vida. Quando cada
um trata sua vida isto já é a Paz. Normalmente, os miúdos, os jovens estão sempre a espalhar rumores; se uma rapariga namora, começam logo a dizer que ela não é boa, e assim não é possível criar
Paz. Por isso é que em Portugal é muito bom, há um ambiente muito bom porque cada um trata para
sua vida; é isto que eu queria mas em Timor não é assim. Quando uma rapariga anda com um rapaz
automaticamente as pessoas começam a murmurar. É assim que começam muitos conflitos. É bom

2004

71

Anexos

poder andar com quem se quer, para onde se quer e fazer a sua vida. Para fazer a Paz e a felicidade,
para poder ser feliz, cada um deve tratar da sua vida e não se deve meter na vida dos outros.
Precisamos de deixar os problemas e o passado e temos que olhar para a nossa frente, para o que é
que vem aí. Isto é que eu queria mas eu sei que não se faz automaticamente a Paz. Temos que
começar agora para daqui a dois anos ou três anos Timor já poder ter felicidade e ter Paz. Quem faz
mais a Paz em Timor são as mulheres, com paciência, na família e entre as famílias.
As mulheres agora trabalham na horta, trabalham no departamento, elas trabalham em
qualquer coisa que seja preciso. Elas agora já têm consciência daquilo que podem fazer e sabem que
tem de ser assim. Tanto as mulheres como os homens trabalham e isso evita as chatices em casa
porque as mulheres já não ficam em casa só à espera do seu esposo. As mulheres agora, trabalham
mais do que os homens. Alguns não gostam mas para criar Paz, temos de ter paciência, muita, muita
paciência e cuidar sempre dos rapazes e dos filhos porque isso é uma tradição e nós não podemos
fazer nada em Timor contra essa tradição. É uma chatice, chateia mas nós não podemos fazer nada
porque os homens dizem-nos:
- Tu vais tirar o curso de advogada ou fazer o doutoramento, como tu quiseres, mas não
esqueças das obrigações que tu tens.
Os nossos irmãos dizem sempre que podemos tirar o curso mas não nos podemos esquecer
do nosso trabalho. Nós sabemos que temos direitos iguais aos dos homens e quando um dia nós voltarmos para Timor nós vamos fazer aplicar isto no nosso país. Mas para se construir a Paz, precisamos de tempo, precisamos unir pouco a pouco, sem obrigar ninguém. Porque se eu caso com algum
rapaz que nunca cá esteve e só viveu em Timor, acho que ele não compreende nada, então é preciso
paciência para lhe explicar:
- Olha, tem de ser assim e assim, o que tu tens, eu também tenho, o que tu sentes eu também sinto.
O nosso casamento é diferente. Quando um rapaz quer casar com uma rapariga, diz-se, na
nossa língua, que tem que pagar o barlaque. Pelo barlaque por exemplo, o meu pai quando pediu a
minha mãe em casamento, teve de dar todo o dinheiro e as coisas que ela e a sua família pediram.
Depois, ela aceitou o casamento e ele entregou todas aquelas coisas. Um dia, já casada, ela teve que
fazer todas as coisas que ele mandava. Também teve que fazer todas as coisas que a família dele
mandava. Esta é a tradição de Timor. Se batem nas mulheres, os maridos dizem:
- Eu não bato em ti mas bato no meu cavalo, nos meus búfalos, no meu dinheiro.
Por isso é que as mulheres não podem dizer nada. Às vezes os homens dizem assim:
- Tu ficas em casa, eu entro e saio quando quiser.
Nós não podemos fazer nada, não temos direito para fazer nada mas algumas mulheres em
Timor já estão a fazer o fundamental, explicaram pouco a pouco e criaram associações dos direitos
das mulheres. O que elas fazem nós também podemos fazer. Um dia, quando nós voltarmos, podemos criar com elas um ambiente melhor para as mulheres, defender mais o nosso dever e os nossos
direitos. Isto é que eu queria fazer.
A minha mãe tem doze filhos. Além de doze filhos tem também três filhos adoptados. O meu
pai é de Baucau e é muito conflituoso. O meu pai sempre foi assim. Antigamente a minha mãe era
professora, mas por causa do meu pai não gostar de a ver andar na rua, a minha mãe redobrava-se
de paciência para cuidar muito bem dos filhos, de nós. O meu pai passava a vida a dar ordens e
quando meu pai voltava da rua dizia à minha mãe para lhe tirar os sapatos e as meias, que devia
fazer isto e aquilo. Ele gritava: Luzia quero beber água e a minha mãe ia buscar a água e dava ao
meu pai para beber. A minha mãe fazia tudo o que o meu pai queria. O meu pai não é mau mas é
conflituoso e não gosta de comer hortaliça mas em Timor não se pode comer carne todos os dias.
Temos que dar graças a Deus quando comemos carne duas ou três vezes por semana. Então a vida
da minha mãe era esta. Aceitava tudo com paciência, cuidava da casa, cuidava de nós, cuidava dos
animais. Fomos crescendo e fomos vendo sempre a minha mãe a trabalhar e o nosso pai sentado a
dar ordens. Um dia eu disse ao meu pai:
- Pai não faça isto à minha mãe mas o meu pai respondeu as mulheres só servem para os
homens mandarem nelas. Eu respondi mas ela não é uma criada, não é uma criada.
O meu pai nunca bateu na minha mãe. Desde que sou crescida não me lembro de ver o meu
pai a bater à minha mãe. Mas ele fazia sempre aquilo, mandava, mandava e ficava sentado sem fazer
nada. Eu não gostava nada daquilo mas sabia que nos ensinava coisas boas como, por exemplo, a
não nos metermos com maus grupos e a aprender coisas da nossa cultura. Um dia chegou a casa e
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chamou-nos todos. Os meus irmãos não gostaram mas a minha mãe disse-lhes que fossem para não
arreliar o nosso pai. Nós fomos ter com o nosso pai e ensaiámos e cantámos todos juntos. Cantámos
todos juntos só para não arreliar o nosso pai e ele não se voltar contra a nossa mãe.
Nós tínhamos muito medo que ele se fosse embora e nos abandonasse como muitos outros
homens fizeram em Timor. Com toda a paciência, a minha mãe conseguiu cuidar de nós e agora
todos temos trabalho e a nossa vida.
A minha mãe é uma mulher com muita coragem.
Dantes havia uma mulher que vivia numa situação complicada e para defender o nosso país
ela entregou a vida aos militares. Ela fazia trabalho clandestino para salvar a vida de outras pessoas.
Muitas mulheres perderam a vida por causa da guerra e por causa dos trabalhos clandestinos. Esta
mulher passou muito, muito sofrimento.
Um dia ela estava no quarto e apareceram militares que lhe disseram que se ela não se quisesse deitar com eles que iam recorrer à violência. Ela perguntou porquê e eles disseram que se ela
não se entregasse, a matariam. O que é que ela podia fazer? Ela disse, está bem, vou entregar a
minha vida mas pela minha pátria e a minha pátria é Timor.
Depois de a obrigar a viver com ele o homem desapareceu e ela ficou sozinha, sem nada para
fazer e com um filho que entretanto nascera. Como é que ela ia sustentar o filho dela se não tinha
trabalho, não tinha nada? Ela só tinha uma casa lá, na montanha. Esta mulher então resolveu vir para
Dili e começou a vender banana frita nas ruas.
Com um filho sem pai, com um filho de um militar, como podia esta mulher continuar a sustentar a vida dela e a do filho? São precisas muitas coisas para educar um filho, roupa, escola… Ela
vendia banana frita e depois foi obrigada a vender tudo o que tinha, que era só um colar em ouro,
para comprar uma cama para o filho dela. Eu conheço muito bem esta senhora e a minha mãe também a conhece muito bem.
Ela teve muita coragem. Ela podia ter dado o filho para adopção para outra pessoa o criar
mas ela não o entregou e hoje vive em Dili com o seu filho que a trata bem. Nunca se casou. Por causa da violação ela nunca mais se quis casar. Quando o filho lhe pergunta pelo pai, ela responde que o
pai está no céu. É bom ela responder assim para ele não saber o que a mãe passou durante a guerra.
Eu quando a vejo, eu acho que ela tem lágrimas.
As mulheres timorenses têm muitas características em comum. Eu gostava de realçar duas
das suas características, a coragem e a agilidade que elas usaram para proteger a família e o povo,
durante a ocupação indonésia. Podemos relembrar alguns pequenos gestos e feitos que se tornaram
de elevada importância para a protecção das vidas daqueles homens e daquelas mulheres.
Naquela altura, os soldados só procuravam homens e muitas vezes perguntavam às mulheres
onde estavam os maridos delas. Um certo dia, os indonésios estavam à procura de homens e as
mulheres levaram-nos para dentro da igreja, em Liquiçá, e mandaram-nos deitar no chão e cobriramnos com centenas de crianças.
Houve outras alturas em que as mulheres pareciam o “correio” de guerra porque elas entregavam comida, medicamentos, roupa, presentes e levavam as novidades para as montanhas. Eu acho
isto muito digno, porque as mulheres lutaram ao mesmo tempo que os homens, embora de outras
maneiras. Eu não consigo imaginar como seria se as mulheres não fizessem estas coisas. Ao mesmo
tempo que elas faziam isto, elas sofriam violações, maus tratos, mas lutaram sempre com toda a
coragem para poderem ajudar os seus maridos na frente de guerra.
Algumas mulheres eram muito firmes nas suas atitudes, enfrentando muitas vezes os indonésios. Várias mulheres não diziam sim apenas para agradar aos outros; elas, se tinham que dizer não,
elas diziam. Muitas vezes este não, significava mais maus tratos, mas elas não se importavam, o que
lhes importava era lutar por Timor Leste.
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