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PREFACIO

Este livro vem a público as vésperas do décimo aniversário da 
restaurando da independencia de Timor-Leste. Também há apro
ximadamente 10 anos meu interesse pelo processo de formando 
do Estado nesse país abria um novo e complexo universo de 
pesquisa para mim, que persigo desde entao. As naqbes desunidas: 
práticas da O NU  e a estruturagao do  Estado em Tim or-Leste é 
urna versáo revisada da tese intitulada Paradoxos da autodeter- 
m inagao: a  form agáo do Estado-N agáo e práticas da O NU  em  
Tim or-Leste, apresentada ao Departamento de Antropología 
da Universidade de Brasilia em outubro de 2004 . Trata-se do 
primeiro produto dos esfornos de pesquisa que realizo desde 
entao, que marca o inicio de um projeto intelectual. Optei por 
manter no livro a mesma estrutura de capítulos da tese, revisando, 
contudo, a linguagem, de modo a tornar a narrativa menos her
mética e mais agradável para o público mais ampio.

Desde 2002, quando primeiro aportei em Díli, tenho ido a 
Timor-Leste de dois em dois anos, aproximadamente, seja para 
realizar novas pesquisas, seja para participar de eventos. Nesses 
10 anos, o processo de formanáo do Estado tem passado por 
múltiplas dinámicas, sendo objeto de negociando entre um número 
crescente de atores locáis e internacionais. O confronto, a cada 
viagem, com dramas sociais e desafios políticos e administrativos 
sempre novos, deixa a certeza do caráter situado e histórica
mente localizado dos cenários discutidos a seguir. Nao obstante,



certas rela^oes estruturais se mantém, em Timor-Leste e alhures. 
Dentre elas destaco o potencial de governamentalidade e de 
exclusáo moral do campo da cooperando técnica internacional 
para o desenvolvimento. Procurei, contudo, abordar faces do 
m odus operandi desse mundo a partir de urna agenda positiva de 
pesquisa, interessada em apreender os complexos semánticos e 
sociológicos que orientam parte de sua dinámica em um contexto 
histórico particular. A representando da dinámica desse campo e 
de seus agentes no livro é crítica, e o é, entre outras coisas, porque 
durante a pesquisa encontrei interlocutores extremamente descon- 
fortáveis com sua condado profissional, os quais me ajudaram 
a capturar certos paradoxos das políticas de autodeterminanao.

Vivemos contemporáneamente no Brasil urna retomada da 
agenda desenvolvimentista que agora, inclusive, se propóe a ir 
além-mar por meio da cooperando técnica internacional. A esse 
respeito, pesquisa recente do Instituto de Pesquisa Económica 
Aplicada (IPEA) e da Agencia Brasileira de Cooperando (ABC) 
revelou que o governo brasileiro, de 2005 a 2010, investiu o 
montante de R$ 2 .898 .526 .873 ,49  em práticas de cooperando 
internacional.1 Tais recursos foram aplicados em ajuda humani- 
tária, bolsas de estudo para estrangeiros e cooperando técnica, 
científica e tecnológica. Duas semanas antes da conclusao deste 
prefácio, o jornal Folba de S.Paulo publicava em sua mánchete 
de domingo “Monambique oferece ao Brasil área de 3 Sergipes”. 
No corpo da matéria encontrávamos o seguinte texto:

O governo de Monambique está oferecendo urna área de 6 milhoes 
de hectares -  equivalente a tres Sergipes -  para que agricultores brasi
leños plantem soja, algodao e milho no norte do país. A primeira leva 
de 40 agricultores parte de Mato Grosso rumo a Monambique -  a 
próxima fronteira agrícola do Brasil -  no mes que vem. As térras sao 
oferecidas em regime de concessáo -  os brasileiros podem usá-las por 
50 anos, renováveis por outros 50, mediante um imposto módico de 
37,50 meticais (R$ 21) por hectare, por ano.
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“Mozambique é um M ato Grosso no meio da África, com térra 
de graga, sem tanto impedimento ambiental e frete muito mais barato 
para a China”, diz Carlos Ernesto Augustin, presidente da Associacao 
Mato-Grossense dos Produtores de Algodáo (Ampa). “Hoje, além de 
a térra ser caríssima em Mato Grosso, é impossível obter licenga de 

desmate e limpeza de área.”
Augustin organizou a missáo de agricultores para ir ao país em se- 

tembro ver as térras. Um consultor da Ampa já está no país contatando 
autoridades e preparando a viagem. “Quem vai tomar conta da África? 
Chinés, europeu ou americano? O brasileiro, que tem conhecimento 

do cerrado”, diz Augustin.
( . . . )

Os produtores váo a reboque da Embrapa, que mantém na área o 
projeto Pró-Savana, com a Agencia Brasileira de Cooperazáo e a Jica 
(Agencia de Cooperazáo Internacional do Japáo).

O projeto de cooperazáo técnica em Mozambique é o maior da 
EMBRAPA fora do Brasil e terá 15 pessoas a partir de outubro (...).2

Ficam evidentes, no texto acima, os vínculos entre cooperazáo 
técnica internacional (no caso, realizada pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária -  EMBRAPA - ,  urna empresa pública) e 
expansáo do agronegócio, em outros termos, expansáo da explo- 
raqáo capitalista. Tal fato nao é nenhuma novidade e tem suas 
raízes, nos contextos europeus, na expansáo colonial, que foi táo 
fundamental para conformazáo do capitalismo global como o 
conhecemos hoje. No entanto, chama a atenqáo no Brasil a falta 
de um debate sério e responsável a respeito de tal problemática, 
como se política internacional nao fosse urna política pública 
passível de discussáo e contestaqáo junto á sociedade civil. Nao 
seria o caso de ao menos nos perguntarmos sobre a legitimidade 
de a EMBRAPA parecer estar a serviqo do agronegócio brasileiro 
além-mar, fenómeno táo controverso junto á opiniáo pública 
nacional em razáo de seus efeitos devastadores sobre populaqóes 
indígenas e outras populaqóes vulneráveis? A publicaqáo deste
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livro no presente contexto parece-me urna oportunidade para
pautar o debate a respeito de tais fenómenos no Brasil.

A realizando da pesquisa, a redando da tese de doutorado, e 
sua revisáo para o formato de livro foram possíveis grabas ao 
apoio e incentivo de muitas pessoas, entre professores (hoje cole
gas), amigos e familiares, aos quais gostaria de registrar meus 
agradecimentos.

Por meio de doses certeiras de estímulo, consolo, correndo 
e alerta, Mariza Peirano, na qualidade de orientadora de meu 
doutorado, apontou as d iretes a tomar ao longo da investigando 
e escrita da tese. Sua sensibilidade etnográfica revelou-me novas 
dimensóes dos fatos observados em Timor-Leste. O crédito 
depositado em mim por Luís Roberto Cardoso de Oliveira, 
durante o mestrado e no momento em que resolví colocar sob 
meu horizonte o Sudeste da Asia, encorajou-me a elaborar o 
projeto de pesquisa que deu origem a este livro. Miguel Vale 
de Almeida acolheu-me de forma generosa em Lisboa, guiando 
meus primeiros passos na descoberta do III Império Colonial 
Portugués. O privilégio do diálogo com Wilson Trajano Filho, na 
defesa da tese e no cotidiano académico, tem sido fundamental 
para a expansáo de minhas análises. Agradeno também Moacir 
Palmeira e Omar Ribeiro Thomaz pelas críticas na defesa da tese. 
Gustavo Lins Ribeiro, Flávia Lessa de Barros, Antonio Carlos 
Sousa Lima e, mais recentemente, María Barroso Hoffmann tém 
sido interlocutores importantes na discussáo sobre as dinámicas 
e efeitos da cooperando técnica internacional. As investidas de 
pesquisa compartilhadas com Paulo de Castro Seixas foram 
também fundamentáis para ampliando de meu conhecimento a 
respeito das várias dinámicas sociais que ocorrem em Timor-Leste. 
Sou grata também a todo o quadro docente do Departamento 
de Antropología da Universidade de Brasilia, responsável pela 
reprodunao de um ambiente de trabalho estimulante e sempre
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aberto a novos desafios. A disponibilizagáo de bolsas pela 
Comissáo de Aperfeinoamento de Pessoal de Nivel Superior 
(CAPES) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí
fico e Tecnológico (CNPq), durante minha formando académica, 
foi crucial para tornar este livro possível. Agrade^o ainda ao 
Instituto Superior de Ciencias doTrabalho e da Empresa (ISCTE), 
hoje Instituto Universitário de Lisboa, que me acolheu como 
pesquisadora visitante em 2002, e ao Espado por Timor, cujo 
pessoal, sempre generoso, muito me auxiliou na explorando de 
seu acervo.

Caetano e Sandra, meus pais, e Alessandra e Karen, minhas 
irmás, tem apoiado de inúmeras maneiras minha vida de cons
tantes deslocamentos, zelando, sobretudo, pelos meus filhos nao 
humanos, Branca e Lobo. Minha divida com eles é impagável. 
Aos meus tios e tias maternos (Cláudio, Célia, Wilson, Olga, 
Fátima, Wauner) devo parte importante de minha sensibilidade 
no manejo das relagdes sociais que permitiram os vários movi- 
mentos que deram origem a este livro. O apoio e/ou trajetória de 
alguns de meus primos paternos em Belo Horizonte (Conceinao, 
Euzi, Nicinha, Cida, Luis Henrique, Gagaca, Caetaninho, Anésia, 
Rauno e Caésio) é fonte de inspirando em minha vida pessoal e 
profissional.

Soraya Fleischer, Juliana Braz Dias, Ursel &  Get Hauerstein, 
María del Carmem Castrillon, Silvia Guimaraes, Ana Lucia Gui- 
maraes, Iáris Cortez e Marília Silveira tém feito menos áridos os 
anos no Planalto Central. Á Marília registro ainda um obrigada  
especial, pela paciencia e delicadeza com que revisou a tese que 
deu origem ao livro. Sou grata também a Luis Quintaneiro e Geo- 
ffrey Gunn pelas críticas apresentadas á tese, após sua conclusdo.

Em Portugal, compartilhei com Joana a casa e as noites no 
B.leza. A ela devo o gosto pelas “tradinóes” portuguesas e pela 
música cabo-verdiana. Ainda em Portugal, Ralph, Michaela, 
Florian e Patrick foram para mim urna segunda familia. Ao 
professor Luís Costa e a Joao Dias, devo meus primeiros passos 
na língua tétum.
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e 2006 , devo a oportunidade de ter feito parte da equipe da 
Unidade de Coordenado de Desenvolvimento de Capacidades, 
de onde observei muitos dos fatos que analiso na tese. Sou grata 
também á interlocuqáo com Roque Rodrigues, José Teixeira e 
ao apoio constante e multifacetado de Rui Miguel Pinto e Nuno 
Rodrigues, Oscar Silva e Lino Alves. Agrade^o também ao pes- 
soal da Organizando das Na^oes Unidas (ONU) em Timor-Leste, 
aos funcionários públicos timorenses e autoridades políticas do 
Estado que, generosamente, compartilharam comigo parte de 
seu cotidiano, expectativas e frustrares a respeito do processo 
de construido do Estado. Elas constituem a matéria-prima deste 
trabalho.

Daniel S. Simiao tem dividido comigo, como parceiro afetivo 
e intelectual, os últimos 10 anos de pesquisa a respeito do que 
hoje denomino processos de invengáo, transposigáo e subversáo 
da m odern idade em Tim or-Leste. Juntos compartilhamos as 
surpresas e decepnóes inerentes ao trabalho de campo; o frió de 
Lisboa, o calor de Díli e a aridez do Planalto Central; a vivacidade 
do campo e a reclusao que caracteriza a escrita de urna tese ou 
de um livro; o cotidiano profissional e a vida familiar. Seu afeto e 
temperanga tem tornado a caminhada mais serena e a beleza do 
por do sol, na baía de Díli ou nos horizontes de Brasilia, ainda 
mais exuberante. Muitas das ideias aqui apresentadas sao fruto 
de dádivas e contradádivas que essa rela^áo quase total propicia. 
A ele, minha maior gratidáo!
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APRESENTACAO
/

Timor-Leste é um dos mais novos países do mundo, cujo 
processo de construido do Estado-Na^ao foi, até 2006, conside
rado exemplar por certa parcela da comunidade internacional.1 
Embora as populagóes que ocupam seu territorio tenham estado 
inseridas em diferentes redes de troca e de relaqoes políticas 
regionais desde há muito, o último sáculo fez desse espaqo um 
lugar marcado por urna condiqáo política consideravelmente 
inconstante. Objeto de múltiplas disputas, o poder sobre o ter
ritorio tem sido constantemente negociado de maneira tensa e 
conflituosa: entre os vários reinos locáis até as primeiras décadas 
do sáculo X X ; entre locáis e portugueses até meados do sáculo 
X X ; entre portugueses e holandeses até o inicio do século X X ; 
entre japoneses, australianos e portugueses na Segunda Grande 
Guerra; entre os indonésios e as elites nativas entre as décadas 
de 1970 e 1990; e, contemporáneamente, entre grupos das elites 
locáis e agentes da cooperando internacional. Caracterizada por 
situaqóes de violencia e destruido, a maioria desses episodios 
deixou suas marcas na historia do territorio. Em 1999, após a 
divulgando dos resultados do referendo no qual a populando 
leste-timorense manifestou-se a favor da independencia da 
provincia com relaqáo á República da Indonésia, quatro dias 
de anoes sistemáticas de grupos paramilitares destruíram 60%  
das infraestruturas locáis.2 Em 2002 , Timor-Leste assistiu á 
restaurando de sua independencia, proclamada unilateralmente 
em 1975, depois de 24 anos de ocupando indonésia, nomináis 450



anos de colonizado portuguesa e 30 meses de adm inistrado 
transitoria das Nagóes Unidas.

Este livro analisa alguns aspectos da construgao do Estado 
nacional em Timor-Leste, observados em aproximadamente 12 
meses de trabalho de campo, entre 2002 e 2003, precedidos e 
sucedidos por extensa pesquisa bibliográfica sobre o tema. Mais 
precisamente, discuto faces dos problemas e disputas envolvidos 
na formagáo do funcionalismo e administragao pública local, do 
qual participam os parceiros do desenvolvim ento de Timor-Leste 
(leía-se o campo da cooperagáo internacional para o desenvolvi
mento), leste-timorenses retornados das diásporas e aqueles que 
conviveram cotidianamente com a ocupagáo indonésia. Pretendo 
elucidar alguns dos significados, motivagoes e pressupostos que 
orientavam as atividades em prol do desen volv im en to  ou 
construgao de capacidades  dos recursos humanos locáis a partir 
de um olhar etnográfico. As práticas e os discursos existentes em 
Timor-Leste em torno dessa temática permitem-nos entrever vários 
fenómenos: a) faces do modus operandi, dos valores e registros 
simbólicos que circulam no campo da cooperagáo técnica inter
nacional; b) tensóes e ambiguidades que constituem as práticas 
das Nagóes Unidas em campo; c) implicagóes dos projetos de 
desenvolvimento no processo de construgao do Estado-Nagáo; 
d) disputas entre os doadores e setores das elites leste-timorenses 
com relagáo aos projetos civilizacionais implantados no país.

Assim, as análises presentes no livro figuram, a um só tempo, 
como contribuigóes á antropología da política, á antropología 
do desenvolvimento, á antropología das mudangas sociais, 
além de terem um potencial de diálogo com diferentes campos 
das ciencias sociais, dos quais destaco as disciplinas de relagóes 
internacionais e ciencia política.

Meu interesse pela observagáo da construgao do Estado- 
-Nagáo em Timor-Leste nasceu em 2001, quando a mídia brasi
leña veiculou reportagens diversas a respeito da Administragao 
Transitoria das Nagóes Unidas em Timor-LesteAJnited Nations 
Transitional Administration in East Timor (UNTAET), cujo
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responsável era o brasileiro Sérgio Vieira de M ello. Naquele 
momento, eu estava decidida a fazer minha pesquisa de dou- 
torado fora do Brasil, bem como a abordar temas relacionados 
com a construido do Estado. Pensei entáo que um trabalho de 
campo em Timor-Leste seria urna oportunidade impar para 
tanto. Desde 1999, as estruturas básicas do Estado moderno 
estavam a ser edificadas naquele que seria o mais novo país 
do século X X  -  o sistema de tres poderes, urna burocracia de 
Estado, fornas policiais e militares, entre outras - ,  pelo que a 
pesquisa prometia ser bastante interessante. Este livro é urna 
versáo revista do primeiro produto dessa investida, minha tese 
de doutorado, apresentada ao Departamento de Antropologia 
da Universidade de Brasilia, em outubro de 2004 , intitulada 
Paradoxos da autodeterm inagao: a construcáo do Estado-N agao  
e práticas da O NU  em  Timor-Leste.

Nos limites desta Apresentagáo, procuro circunscrever algumas 
questóes que podem ajudar na compreensáo das análises pro
postas: as inspirares teórico-metodológicas que guiaram minhas 
discussóes; as condigóes de pesquisa experimentadas em campo; 
o escopo de problemas e o elenco de atores que participaram da 
investigando e, por fim, o sentido da estruturacáo do livro na 
forma como ele se apresenta á leitura.

A CONSTRUgÁO DA ADMINISTRADO PÚBLICA 
TIMORENSE: ELENCO E CENÁRIO

Como em todo processo de investigando orientado por urna 
perspectiva microetnográfica, a abordagem de qualquer tema 
exige a defininao de urna perspectiva precisa de observando, 
sobretudo quando estamos diante de um problema tao vasto e 
complexo como a construnao de um Estado nacional. Este livro 
analisa essa questao da perspectiva das tensóes existentes no 
processo de formando dos recursos humanos do aparelho da 
administrando pública timorense, fenómeno que poe em relanao os 
parceiros do  desenvolvim ento de Timor-Leste e as elites políticas
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e técnicas que compunham o funcionalismo. Observei tais 
eventos desde Díli, a partir da posiqáo de funcionária voluntária 
da Unidade de Coordenado de Desenvolvimento de Capaci
dades que era parte do gabinete do entáo primeiro-ministro de 
Timor-Leste, Mari Alkatiri. Esse é um recorte heurístico que foi 
definido em campo. Nasceu do confronto de minhas inspirares 
teórico-metodológicas com facetas da rica e instigante rotina de 
Díli e das posigoes de observado que fui conquistando ao longo 
da pesquisa.

A edificado do Estado moderno em Timor-Leste tem envol
vido processos das mais variadas espécies. Ficando com poucos 
exemplos, poderíamos lembrar que isso implica a criad o de um 
sistema de ensino universal, definido de legislado que regule os 
atos da sociedade e do Estado, instituido dos poderes do Estado, 
form ado de urna burocracia profissional, desmobiliza^áo de 
guerrilheiros, recuperado e manuten^áo de obras de infraestru- 
tura, concepcáo e implantado de um sistema postal, negociado em 
torno de fronteiras terrestres e marítimas as quais condicionam, 
entre outras coisas, direitos de acesso e explorado de petróleo 
e gás no Mar de Timor etc. Em todos esses campos, a questáo 
da form ado dos recursos humanos locáis tem se feito presente, 
fato que aponta seu potencial cognitivo para urna investigado 
sobre o processo de form ado do Estado.

O Estado da República Democrática de Timor-Leste (RDTL) 
foi restaurado em maio de 2002. Foi restaurado e nao criado, 
como se poderia supor, porque em 28 de novembro de 1975 ele 
foi pela primeira vez instituido como resultado da proclam ado 
unilateral de independencia do territorio com relado a Portugal. 
No entanto, sua existencia, á época, foi efémera. Na primeira 
semana de dezembro daquele mesmo ano, a Indonésia, com o 
apoio dos EUA, ocupou militarmente o territorio, numa ofensiva 
que se estendeu por 24 anos. Assim, entre 1975 e o final de 1999, 
o antigo Timor Portugués foi incorporado á República Indonésia 
como sua 2 7 a provincia, entáo denominada de Tim or Timur. 
A ocupado indonésia foi interrompida nos últimos meses de 1999,
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depois da apurando dos resultados do referendo promovido pela 
ONU, no qual a populando timorense manifestou-se contra a 
continuidade da incorporando á Indonésia. O resultado, porém, 
nao foi aceito sem a reapao sistemática e violenta de milicias 
pró-integranao. A partir de entao o país entrou em um processo 
de transado política, numa experiencia inédita de administrando 
das Nanoes Unidas rumo á restaurando da independencia.

Desde entao, a dinámica de formando do Estado de Timor- 
-Leste tem se caracterizado por grandes afluxos (em alguns casos 
refluxos) de recursos financeiros, humanos e tecnológicos, cujas 
interanóes, ao longo do tempo, tem gerado diversas tensdes. Tais 
recursos tem origem em fontes diversas: 1) o campo da coope
rando internacional para o desenvolvimento, cujas instituinoes 
sao tomadas como parceiras do desenvolvim ento  pelo Estado 
leste-timorense; 2) os retornados das diásporas timorenses em 
exilio; 3) os timorenses formados na Indonésia; 4) os timorenses 
que, de alguma forma, estiveram incorporados ao Estado colonial 
portugués; e 5) as Fornas Armadas de Libertando Nacional de 
Timor-Leste (FALINTiL) etc.

Sao denominados parceiros do  desenvolvim ento os Estados- 
-Nanóes e seus respectivos órgaos de cooperando internacional, 
agencias do Sistema ONU, missóes de instalando e manutennao 
de paz da ONU, organizanoes nao governamentais internacionais, 
Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Banco Asiático 
de Desenvolvimento, instituinoes religiosas etc. que repassam 
recursos ao Estado da RDTL. Os recursos que tém como origem 
os parceiros do  desenvolvim ento  eram, até pouco tempo atrás, 
depositados em nome de Timor-Leste na qualidade exclusiva de 
doanóes, pelo que esses atores sao também denominados doadores. 
O sistema de doanao, objetivado ñas práticas de cooperando 
internacional para o desenvolvimento, pode ser tomado como 
um fato social total3 quando tratamos de analisar o processo de 
construnao do Estado em Timor-Leste. Ele está implicado em 
todas as faces e fases desse empreendimento, condicionando 
fenómenos tao diversos que vao da consolidando de urna língua
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nacional e oficial aos sistemas de ornamento adotados pelo 
Estado. Até 2003, cerca de tres quartos das despesas públicas 
do Estado eram pagas com recursos repassados ao Estado da 
RDTL pelos doadores.

O processo de transido á independencia permitiu também o 
regresso ao país de membros das diásporas timorenses era exilio, 
retornados principalmente da Austrália, de Portugal e de Mozam
bique. Muitos deles tém ocupado posi^oes técnicas e políticas 
de destaque na administrazao local. Concomitantemente, os 
quadros indonésios entáo envolvidos na administrazao provincial 
abandonaram em massa o territorio, bem como a maioria dos 
habitantes simpáticos ao projeto da integrazao á Indonésia.

Na última década da ocupando, o Estado indonésio investiu 
na formazáo, em nivel superior, de estudantes timorenses. 
Carey4sugere que, entre 1989 e 1999, cerca de 1.000 timorenses 
receberam bolsas de estudo. Entre 2002 e 2003, muitos destes 
ex-estudantes, educados sob o regime da ocupa<jáo javanesa 
e incorporados á recém-criada administrazao pública local, 
representavam um grupo específico das elites timorenses, mais 
reticente e crítico a certas faces do projeto de construido do 
Estado-Nacjáo alimentado pelo Primeiro Governo Constitucional 
da RDTL, capitaneado pela Frente Revolucionária de Timor- 
-Leste Independente (FRETILIN).

Muitas das posipóes de alto escaldo no Executivo timorense, 
em 2003, eram ocupadas por funcionários que tiveram algum 
tipo de insergao na sociedade colonial portuguesa, experiencia 
que parecía marcar a maneira como se posicionavam diante 
de projetos da elite política do governo. Havia aínda todo o 
contingente de jovens timorenses que nao tivera acesso ao 
ensino superior, crescido sob o regime indonésio. Alguns deles 
estavam incorporados á administrazao pública em posizóes de 
baixo escaldo.

Outros elementos do cenário político existente tornavam a 
tarefa de edificar um Estado nacional aínda mais complexa. A 
saída da Indonésia do territorio deixou espazo aberto para que
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antigas feridas políticas entre os timorenses fossem reabertas, tal 
como o debate em torno da responsabilizado pela guerra civil 
ocorrida entre a FRETILIN e a Uniáo Democrática Timorense 
(UDT) em 1975 e pelos atos nela praticados. A desmobilizado e 
incorporado cívica dos guerrilheiros das FALINTiL constituíam 
também um grande desafio para o governo.

Para além de centenas de mortes, a agáo de milicias paramili
tares, logo após o referendo de 1999, promoveu a destruido de 
aproximadamente 70%  das infraestruturas entáo existentes no 
territorio -  escolas, edificios da administrado pública, pontes, 
estradas, sistemas de água, energía e telefonía etc.5As perdas em 
géneros alimenticios também foram grandes e 75%  da populacáo 
esteve sujeita a deslocamentos forjados. As milicias agiram no 
sentido de destruir todos os supostos beneficios que o Estado 
indonésio construiu em Timor-Leste. A saída em massa dos 
quadros da administrado pública indonésia deixou também um 
vácuo significativo de recursos humanos para o nascente Estado. 
Esses, entre outros motivos, levaram a ONU a instaurar urna 
administrado provisoria que conduziu a transido do territorio 
á independencia.

De acordo com dados consolidados pelo Programa das Na<des 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)6 para o ano de 2004, 
cerca de 50%  da populado timorense era analfabeta, com urna 
esperanza de vida de até 55,5 anos. Tres quartos das familias 
timorenses viviam em áreas rurais, praticando agricultura de 
subsistencia. De acordo com o relatório, o chamado índice de 
Desenvolvimento Flumano timorense em 2004 (0,426) era o 
mais baixo do Sudeste Asiático.

Em 2005, a populacáo de Timor-Leste era estimada em apro
ximadamente 940 mil habitantes. Quinze por cento desse número 
estava concentrado em Díli, a capital do país. Ela se divide em 
pelo menos 15 grupos etnicolinguísticos -  o número varia em 
fundo do critério que se adota, podendo chegar a mais de 30 -  e 
está irregularmente distribuida por um territorio cujo tamanho 
nao ultrapassa 18.000 quilómetros quadrados de extensáo, do 
qual faz parte um enclave em Timor Ocidental.
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A CO MUÑID ADE INTERNACIONAL EM DÍLI, 2002-2003

Díli é a capital de Timor-Leste desde meados do século XVIII, 
quando os portugueses abandonaran! Lifau para se instalar na 
parte oriental da ilha. É, desde entáo, o centro administrativo do 
territorio, onde, no passado, o Estado portugués estava instalado 
na colonia, bem como as dependencias administrativas centráis 
da provincia de Tim or Timur e das missóes das Naqóes Unidas.

Em 2003, quando fiz meu trabalho de campo, Díli tinha urna 
populaqáo de aproximadamente 200 mil habitantes, originaria de 
diferentes fluxos populacionais: leste-timorenses nascidos na 
capital, leste-timorenses migrados do interior, leste-timorenses 
retornados das diásporas, funcionários estrangeiros das Naqóes 
Unidas -  integrantes de seus componentes militar, policial e 
civil -  e de organizares nao governamentais internacionais, 
além de um grande número de empreendedores estrangeiros 
-  chineses em grande parte -  que dominavam o setor de servidos 
da economia local.

Era nessa cidade que a comunidade internacional atuante em 
Timor-Leste estava concentrada. A grande presenta de estran
geiros nesse espaqo agregava urna atmosfera bastante cosmo
polita e agitada á cidade. Por outro lado, deixava evidentes as 
disputas de poder que marcavam as relaqoes entre os próprios 
estrangeiros e entre eles e as elites leste-timorenses. Assim, o 
termo com unidade internacional figura neste livro como cate- 
goria nativa. Do ponto de vista analítico, os vários agentes que a 
compunham estavam longe de conformar urna comum unidade.

Como em outras partes do mundo, a maioria dos funcionários 
estrangeiros do Sistema das Naqoes Unidas, de organizares 
nao governamentais internacionais, cooperantes bilaterais e do 
mundo diplomático vivía em Timor-Leste apartada do mundo 
local que a circundava.7 Muitos deles moravam em hotéis ou 
compartilhavam casas entre si, nos quais os timorenses entravam 
somente como empregados. Os chamados internacionais e locáis 
raramente compartilhavam espacos de sociabilidade, entre outras 
coisas, porque nao tinham urna língua de comunicaqáo em comum.
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Outro sinal que marcava a diferenga entre internacionais e 
locáis consistía no uso que cada um desses grupos fazia dos auto- 
móveis. Grande parte dos carros que circulavam em Díli era de 
propriedade de estrangeiros e a maior parte deles eram veículos 
utilitários do tipo Land Rover, Jipe etc., em geral carros altos, 
com ar-condicionado, tra^áo ñas quatro rodas e utilizados em 
terrenos acidentados. Já entre os timorenses eram as motocicletas 
e as m icro lets8 os meios de transporte mais comuns e, em alguns 
casos, carros de passeio usados importados de Cingapura ou da 
Malásia. Internacionais e locáis conduziam em velocidades muito 
diferentes também: os timorenses dirigiam bem mais lentamente 
que os primeiros.

Os estrangeiros raramente consumiam produtos alimentares 
locáis. Para eles existia um mercado específico de consumo, que 
tornava possível comprar em Timor-Leste frangos Perdigáo do 
Brasil, leite australiano, vinhos do Alentejo e inúmeros produtos 
do Sudeste Asiático, entre outros. Em um estilo similar ao das 
colonias de migrantes espalhadas pelo mundo -  como em outros 
países altamente dependentes da assisténcia internacional para 
o desenvolvimento -  as diferentes comunidades de expatriados, 
residentes em Timor-Leste, tendiam a reproduzir nesse espago os 
hábitos de consumo e trabalho trazidos de seus países de origem. 
Entre elas havia, inclusive, urna disputa pela afirmagáo de qual 
era o estilo de vida mais saudável, mais cheio de sentido e o qual, 
sugeriam, deveria ser tomado pelos timorenses como exemplo. 
As inúmeras festas promovidas por essas comunidades eram 
ocasiáo para exposi^áo pública desses projetos. De um ponto 
de vista sociológico, pode-se dizer que havia entre os diferentes 
grupos nacionais disputas com relaqáo ao processo civilizatório 
que deveria ser empregado em Timor-Leste.

O conjunto de restaurantes voltados para o público estrangeiro 
refletia, em certa medida, as nacionalidades que tinham maior 
número de representantes no territorio. Dessa forma, havia 
muitos restaurantes portugueses e australianos e alguns japo
neses e tailandeses, nacionalidades que compunham, em maior
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número, as fonjas militares para manutemjao da paz no territorio. 
As praias existentes ao redor de Díli eram apelidadas, inclusive, 
pela nacionalidade das pessoas que mais as frequentavam. Assim, 
havia a praia dos portugueses e a praia dos brasileiros.

A com unidade internacional em Timor-Leste era bastante 
estratificada e segmentada. Estava organizada com base em 
critérios de nacionalidade, vínculos institucionais e ocupado. A 
comunidade portuguesa, por exemplo, urna das maiores comuni
dades de expatriados, comportava, entre outros grupos, profes- 
sores, soldados que compunham as forjas de manutenido de 
paz da ONU, assessores mantidos por fontes bilaterais e outros 
pagos com recursos das Nagóes Unidas, além de pessoal para 
projetos exclusivos do governo portugués na sua ex-colónia. É 
verdade que esses grupos se comunicavam entre si, mas as rela- 
ióes internas entre os membros de cada um desses segmentos 
eram sensivelmente mais intensas. Os técnicos contratados pelo 
Banco Mundial, seguidos por aqueles que trabalhavam na United 
Nations Mission of Support in East Timor (UNMISET) e em 
agencias das Na^óes Unidas, eram os que gozavam de maior 
prestigio nesse meio.

No entanto, para além dessas diferen^as, a língua era um 
fator determinante na sociabilidade dos internacionais no país. 
Ela agregava e dissipava potenciáis interlocutores. Dessa forma, 
era comum que, em festas ou eventos sociais promovidos pelos 
portugueses, estivessem muitos brasileiros e membros da comu
nidade latina em geral, enquanto o número de convidados 
originários de países de língua oficial inglesa era menor. Já  ñas 
festas organizadas pela comunidade anglófona estavam presentes 
sobretudo individuos originários de países da C om m onw ealth .

O cotidiano da com unicado na cidade, em especial nos 
corredores da administrado pública, era polifónico e poliglota. 
Ao menos quatro línguas eram utilizadas: o inglés, o portugués, 
o tétum e a língua indonésia. Esse poliglotismo se traduzia em 
poligrafía na imprensa local. Com excedo do periódico Sem a
nario, entáo mantido pela cooperado portuguesa, todos os
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demais eram produzidos em ao menos duas línguas: as edi^oes 
do Tim or-Leste Sun, tabloide de propriedade de australianos, 
eram publicadas em ingles e língua indonésia, separadamente. Já 
as edi^oes do Tim or Post e do Suara T im or L oro  Sae, os entáo 
dois jomáis locáis sob diregáo timorense, traziam, no mesmo 
exemplar, matérias ñas quatro línguas citadas acima.

É, pois, sobre essa babel lingüística e cultural que as estruturas 
administrativas do Estado timorense e seus discursos de forma
ndo nacional estáo sendo forjados. Díli tem sido o palco para 
o encontró e desencontro de diferentes tradi^óes burocráticas e 
sociais: a colonial portuguesa, a indonésia e a de cada um dos 
países de onde advém os assessores contratados pela ONU, bem 
como os retornados das diásporas timorenses. É do embate entre 
elas que o Estado-Nanáo timorense está sendo construido.

IN SP IR A C Ó E S A N A L ÍTIC A S

Como um estudo de voca^áo antropológica, o desenvolvimento 
da pesquisa, bem como sua sistematizando, seguiu um estilo etno
gráfico e histórico. Partiu-se da premissa de que o Estado-Na^ao 
é urna comunidade moral e política sempre em devir cuja existen
cia é fruto de processos sócio-históricos particulares. Descarto, 
portanto, a ideia de que a organizado de sociedades políticas, 
no modelo de Estados-Nagóes, seja inexorável e universal. Se a 
maior parte da populando mundial hoje se relaciona mediada 
por um Estado nos moldes que conhecemos como um Estado 
nacional, isso se deve menos a um suposto caráter inevitável 
desse modelo do que a rela^óes de poder entre diferentes agen
tes sociais, coletivos e individuáis, cujas interaijóes, ao longo do 
tempo, forjaram unidades políticas inspiradas nesse paradigma.9

Por serem plurais os números e os tipos de agentes envolvidos 
na formando dessas comunidades moráis e políticas, bem como 
os contextos em que vieram a interagir, supóe-se que as insti- 
tui^óes sociais engendradas por eles sao também diversas. Isso 
nos obriga a observar cada processo de formando de Estados e
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de naqoes como eventos particulares, cujas dinámicas de fun- 
daqáo, desenvolvimento histórico e funcionamento ganham 
inteligibilidade somente tendo em mente os contextos sociais, 
económicos e culturáis em que foram forjados.

Inspirando-me ñas análises de Elias,10 Bendix,11 Reis,12 entre 
outros, trato aqui do Estado, da naqáo e do Estado-Naqáo nao 
como entidades acabadas. Busco antes observar seus respectivos 
processos de desenvolvimento e legitimaqáo. Considero-os 
instituiqóes em movimento de elaboraqáo e busca de legitimi
dades3 Este livro intenta, portanto, urna compreensáo etnográfica 
de alguns dos processos envolvidos nos empreendimentos de 
state-form ation  e nation-building e os modos por meio dos quais 
ganhavam existencia material e moral em Timor-Leste em um 
período histórico específico.

A institucionalizaqáo de Estados independentes no pós-guerra 
nao responde aos mesmos fatores que condicionaram sua for- 
maqáo na Europa: nao é, necessariamente, produto de guerras 
internacionais, por exemplo, embora em muitas latitudes tenham 
ocorrido guerras anticoloniais. Pode-se dizer, na verdade, que a 
maioria dos Estados pós-coloniais é produto da preexistencia 
dos Estados europeus e da expansáo e reconfiguragáo de suas 
estruturas além-mar, por meio de empreendimentos coloniais ou 
da a^áo do campo da cooperaqáo internacional para o desen
volvimento. É, pois, impossível situar a emergencia dos Estados 
pós-coloniais sem a relacionar ao período das administraqoes 
coloniais e, mais contemporáneamente, ás tecnologías de governo 
forjadas e difundidas pelo campo da cooperaqáo internacional 
para o desenvolvimento.14 A título de promover o desenvolvimen
to, formas e estratégias de governo sao elaboradas e introduzidas 
em diferentes contextos. Assim, nos horizontes deste livro, o 
termo desenvolvim ento  será abordado como um mobilizador 
político, apropriado por diferentes atores em múltiplas arenas 
de embate para legitimar práticas diversas.15

Assumo que as práticas oficiáis (intergovernamentais) de 
cooperacáo/Assistencia para o Desenvolvimento Internacional
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(AID) sao forjas políticas articuladoras do sistema mundial 
contemporáneo, impondo urna vinculado específica dos países 
em desenvolvimento com os centros hegemónicos de poder.16 
Tal vinculando é negociada de modo mais ou menos implícito 
por meio da doaqáo, empréstimo e/ou transferencia de recursos 
humanos, financeiros e tecnológicos. A institucionalizando do 
campo da cooperando internacional para o desenvolvimento no 
pós-guerra, por sua vez, é tributária das instituinoes, saberes e 
valores conformados pelas práticas de colonizando europeia.17 
Considero que as experimentanóes promovidas por tais práticas 
foram fundamentáis para negociando e aprendizado de várias 
tecnologías de governo, aplicadas, a seguir, nos mais diferentes 
espanos.

O complexo institucional no qual tém sido forjados e postos 
em circulando os modelos e práticas de governo para o desen
volvimento é produto das políticas e instituinoes criadas no 
pós-Segunda Guerra Mundial para formando de urna nova 
ordem mundial. Refiro-me aqui, sobretudo, ao multilateralismo 
e suas instituinoes típicas, como Banco Mundial, Fundo Mone- 
tário Internacional (FMI), Organizando das Nanóes Unidas e o 
chamado Sistema ONU, edificadas com o mandato de manter 
a paz, prover recursos de natureza diversa á reconstrunao da 
Europa e do Japáo e promover o “progresso social” (leia-se desen
volvimento) de todas suas partes-membro.Tais instituinoes e suas 
tecnologías políticas sao instrumentos de governanna global por 
cujas práticas se impóem aos Estados que lhes sao membros (e 
suas respectivas populanóes) sensibilidades moráis e jurídicas 
construidas entre elites transnacionais em fóruns globais de 
interlocunao e disputa política.

Dada a polissemia das categorías Estado, naqao, governo, 
Estado-Nanao e Estado moderno ñas ciencias sociais e da centra- 
lidade das mesmas no ámbito deste livro, faz-se necessário 
precisar as acepnóes e genealogías ñas quais me inspiro para o 
desenvolvimento de meus argumentos.
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Durkheim18 vincula a existencia do Estado moderno a urna 
fundo moral. Na sua perspectiva, essa instituido é responsável 
por elaborar representares sociais para a coletividade: sua 
principal fundo seria a de chamar o individuo á existencia moral. 
É no momento de transido de urna ideología19 holista para 
urna individualista, que teve como evento crítico a Revoluqáo 
Francesa, que Dumont20 reconhece a emergencia do Estado mo
derno. Para o autor, a aparido desse tipo de Estado se deve ao 
colapso da ideología holista, desencadeado, entre outras coisas, 
pelo desenvolvimento da economia e da política como campos 
autónomos de aqáo social e de saber.21 Assim, Dumont22 define 
a n ad o  a partir de um ponto de vista moral: ela é a comunidade 
que se ve como composta por individuos. Autores como Mauss,23 
Durkheim,24 Poggi,25 Anderson,26 além de Elias27 e Dumont,28 
sugerem ter sido a n ad o  a comunidade moral elaborada a fim 
de manter a unidade e autoridade dos Estados sobre territorios 
e populagóes sob suas respectivas jurisdi^oes após a crise do 
Antigo Regime. Através das ideologías sobre a nado veicularam-se 
ideáis de solidariedade que legitimaram a manutengáo da auto
ridade estatal.

Para além da modernizado ideológica descrita por Dumont 
e das alteragóes na distribuido e exercício do poder identifi
cadas por Elias29 e Bendix,30 a form ado do Estado-Nado é 
também caracterizada por um processo civilizatório.31 Ele está 
conectado ao processo de edificado do Estado de duas formas. 
Primeiramente, ao adquirir o monopolio do uso da forga, o Es
tado engendra espatos pacificados nos quais a normalizado dos 
comportamentos se torna possível. Além disso, o Estado intensi
fica seu papel de agente moral: a partir da revolugáo integrativa 
promovida em fundo de sua constituido, ele passa cada vez 
mais a tomar para si o papel de fonte ideológica, figurando, no 
contexto moderno, como liberatriz do individuo.32 Elias denomina 
civilizagáo ao processo de disciplinarizagao e pacificado das 
condutas individuáis e institucionais. Ele possibilita o controle 
dos impulsos individuáis de forma a torná-los estáveis, aptos a
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figurar na rede de interdependencia entre individuos e grupos 
sociais, mantendo as funtjoes do tecido social em marcha. Nos 
termos do autor, a ideia de civilizando está ligada a urna estru- 
tura do comportamento e das emogoes públicas, a tipos ideáis 
de decoro corporal externo, domesticados como tais por a^áo 
da sociedade.33

Barkey e Parikh,34 por sua vez, qualificam o Estado como “um 
aparato administrativo no qual administrado significa extraijáo 
de recursos, controle e co erzo  e manutenido de urna ordem 
normativa, legal e política na sociedade”. Assim, por oposi^do a 
abordagens substantivistas do que seja ou deva ser um Estado 
(e inspirando-me mais urna vez em Foucault), o tomo como um 
conjunto mais ou menos articulado de tecnologias administra
tivas para fins de governo.

Fago uso da noiáo de governo nos termos em que é definida 
por Foucault:35 trata-se de urna forma particular de exercício de 
poder que tem como fim a gestao da diversidade constitutiva de 
formaqoes sociais complexas como cidades, na^oes e impérios. 
O governo é assim considerado urna forma de poder do Estado, 
que tem como objeto primordial as populares. Ele objetiva a 
manutenido da seguraba, entendida como urna certa ordem das 
coisas passível de previsáo e controle, tendo em vista determinados 
fins. Os sistemas legáis, os mecanismos disciplinadores e os 
dispositivos de seguraba sao, para Foucault, fontes de governo 
fundamentáis, que ganham vida social objetivados em poderes 
(instituiides, leis, políticas públicas), saberes (formas de produiáo 
e transferencia de conhecimento) e moralidades (valores) que 
conformam novas modalidades de subjetivaiáo.36 Adoto um 
olhar desinstitucionalizante e desfuncionalizante do Estado,37 
das instituiides e modos de gestao do social a fim de capturar o 
rizoma de fluxos e nós interligados que condiciona e participa 
da configuraiáo do mesmo. Ao mesmo tempo, interessa-me 
reconhecer os efeitos, previstos e imprevistos, produzidos por 
tais fluxos.
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Como sabemos, a existencia de urna burocracia profissional é 
urna das dimensoes que caracteriza o Estado moderno. Produto 
típico de um Estado racional-legal,38 ela é constituida por um 
conjunto de normas e procedimentos previamente definidos em 
lei, operado por profissionais pretensamente habilitados para 
tanto em fun^áo de capacidades técnicas e moráis adquiridas 
que devem se expressar através de um decoro próprio. Daí a 
rela^áo entre a formando do Estado e a existencia de um projeto 
civilizatório.

As práticas e discursos existentes em Timor-Leste em torno 
da criando dessa burocracia de Estado sao os temas de discussao 
deste livro. E sobre esse problema que se institui urna arena de 
conflito entre atores que buscam potencializar seu prestigio e 
hegemonia no nascente aparelho de Estado timorense. Os objetos 
de disputas sao os projetos de disciplinarizagao da conduta que 
deveriam ser introduzidos na rotina da administrando pública, 
bem como a quantidade e qualidade das doanoes oferecidas ao 
Estado da RDTL. Nesse contexto, a utilizando do termo hegemonia 
nao é gratuita: ele nos remete a um contexto de discussao39 que 
toma o campo da cultura, das representanoes e dos valores como 
instrumentos privilegiados de exercício de poder do Estado e, 
portanto, de conquista e manutennao de legitimidade.

Por fim, os leitores observarao que uso eventualmente a 
palavra registro , em vez de ideolog ía  ou cultura, ao longo do 
livro. Isso se deve á configurando dos fenómenos e do campo 
de anao social que observei, bem como á estratégia analítica 
escolhida. Os atores cujas práticas descrevo difícilmente pode- 
riam ser agrupados em um conjunto homogéneo, depositário 
de um repertorio cultural ou ideológico próprio. Muitos dos 
funcionários estrangeiros, cujas anóes sao examinadas a seguir, 
tém urna passagem efémera pelo campo da cooperando técnica 
internacional. Sao contratados como consultores pelas Napoes 
Elnidas, Banco Mundial ou agéncias de cooperando bilateral 
para atuarem como assessores no Estado timorense em funnao 
de experiéncias acumuladas na administrando pública de seus
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países de origem, que sao, por orientando da própria ONU, os 
mais diversos possíveis.

Por outro lado, entre a maioria dos segmentos sociais leste- 
-timorenses, cujas práticas sao colocadas em perspectiva, parte 
significativa das fronteiras simbólicas e sinais diacríticos estavam 
em processo de renegociando durante o período de trabalho 
de campo -  ganhavam urna nova dinámica desde 1999, com 
a transipáo política e o consequente regresso de componentes 
das diásporas timorenses ao país -  e estavam sujeitos, portanto, 
a vários tipos de reacomodanáo. Diante dessas circunstancias, 
dificilmente poderíamos falar que esses atores compartilham 
urna visáo de mundo ou conjunto de ideias e valores. Aliás, se 
pudéssemos apontar algo que caracterizasse, por excelencia, as 
rela^oes examinadas a seguir, seria a ausencia de consenso entre 
os personagens que participam do universo social apresentado. 
O que há em comum entre as práticas analisadas é apreendido 
menos pelo conteúdo veiculado em cada urna délas que pelo tom, 
pelo estilo, pelos meios através dos quais sao executadas e pelas 
m otivares que levam os sujeitos a agir de urna ou outra maneira. 
Sao prioritariamente performances os objetos de discussáo deste 
livro. Como tais, elas sao examinadas considerando-se os con
textos e meios através dos quais se concretizam, com o objetivo 
de, através deles, apreender os registros dentro dos quais operam. 
Esses registros nao sao dados de antemáo; sao produtos de atos 
em contexto.

SOBRE A PESQUISA

Os dados discutidos ao longo do livro foram produzidos 
entre novembro de 2002 e outubro de 2003, período em que 
realizei trabalho de campo em Díli. Observei o que denomino 
construyo do Estado de perspectivas bastante delimitadas, a 
partir dos espatos de investigado que fui galgando durante 
a pesquisa. Antes de minha chegada a Timor-Leste, estive sete 
meses em Lisboa, onde pude me familiarizar com bibliografías a
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respeito do III Império Colonial Portugués e com características 
da historia de ocupagáo de Timor-Leste.

Durante os seis últimos meses de campo em Díli, trabalhei 
como voluntária no gabinete do entáo primeiro-ministro, 
prestando assessoria e, ao mesmo tempo, fazendo pesquisa, na 
Unidade de Coordenado de Desenvolvimento de Capacidades 
(UCDC). Trabalhei como urna funcionária internacional -  embora 
fosse apenas urna voluntária -  e era dessa posi^áo que interagia 
com meus interlocutores, fossem eles estrangeiros ou timorenses.

Em Timor-Leste, os dados obtidos foram recolhidos por meio 
de dois procedimentos principáis: observado participante e 
entrevistas. Em alguns momentos, no entanto, tive urna “parti
cipado observante” no gabinete. Já  em Lisboa, a investigado 
bibliográfica ocupou a maior parte de meu tempo.

É preciso também dizer que nunca deixei de ser vista como 
urna brasileira em campo. Em um contexto no qual as naciona
lidades eram tomadas como categorias classificatórias de suma 
importancia, ser brasileira foi um capital simbólico importantís- 
simo, condicionante de todos os meus movimentos na pesquisa. 
Nao tenho dúvidas de que fui relativamente bem recebida no 
gabinete do primeiro-ministro, assim como em outros órgáos de 
Estado, por ser assim identificada. Á época, o governo liderado 
por Mari Alkatiri assumira o projeto de fazer de Timor-Leste 
mais um espado da lusofonia. Abordando-me primeiramente 
como brasileira, a cortesía com que me receberam no aparelho 
do Estado tinha como contrapartida algum tipo de contradádiva 
que, durante a pesquisa, tive que honrar. Trabalhando como 
voluntária na UCDC, tive como fungáo dar aulas de portugués 
aos funcionários locáis e, em alguns momentos, agilizar o 
contato informal entre autoridades timorenses e brasileiras. 
Por ser brasileira e falante nativa da língua portuguesa, fui 
involuntariamente tomada como aliada no projeto de fazer do 
portugués a língua oficial do país.

Havia, em Timor-Leste, certo mal-estar entre expatriados 
vinculados a projetos ligados ao Estado portugués, de um lado, e
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ao Estado australiano, de outro. Além disso, muitos portugueses 
sugeriam que a ONU nao reconhecia devidamente os conheci- 
mentos que Portugal teria adquirido a respeito de Timor-Leste e 
de suas populares nos anos de colonizando, acusando-a assim 
de discriminar a eles e aos latinos em fungáo de um suposto 
lobby  anglo-saxáo existente na instituiqáo. Muitos funcionários 
nao portugueses das Na<jdes Unidas, por sua vez, acusavam os 
portugueses de terem pretensóes neocoloniais para o territorio. 
Havia, ainda, entre Portugal e Austrália, urna disputa pela hege
monía no novo país. Muitos dos australianos envolvidos em 
políticas de Estado defendiam a ideia de que o inglés deveria ser 
a língua oficial de Timor-Leste, o que causava nos portugueses 
profundo rancor. Como brasileira que sou, nao pude escapar 
dessas disputas políticas e proje^óes identitárias. Como falante 
nativa de “brasileiro” -  como muitos portugueses denominam 
o portugués que se fala no Brasil -  fui melhor aceita e acolhida 
por portugueses, pessoas de países de língua oficial portuguesa 
e latinos em geral. Pelo fato de me reconhecerem primariamente 
como brasileira, viam em mim urna aliada na luta em favor da 
lusofonia  em Timor-Leste. Além disso, tendo o portugués como 
língua materna, minhas habilidades comunicacionais nessa língua 
eram maiores, o que facilitava o entrosamento com a com uhidade  
lusófona, embora ñas fungóes que exerci no gabinete do primeiro- 
-ministro o inglés e o tétum fossem as línguas de comunicando 
mais utilizadas.

Do ponto de vista da relaqáo com os timorenses, nunca deixei 
de ser vista como urna m alae  (estrangeira, em tétum). Diferente
mente do que normalmente ocorre em pesquisas em antropología, 
eu estava longe de ser a única estrangeira em campo. Sobre mim, 
pesavam todos os preconceitos e ressentimentos existentes com 
relando aos estrangeiros que, ñas palavras de alguns timorenses, 
protagonizavam a quarta invasáo do territorio -  do ponto de 
vista nativo a primeira foi a portuguesa, a segunda, a japonesa 
e australiana durante a Segunda Grande Guerra e a terceira, a 
indonésia.
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Este livro reflete todas essas circunstancias.40 Ele toma por ob
jeto de análise mais as práticas dos internacionais e dos retornados 
timorenses que as exercitadas por aqueles que experimentaram 
cotidianamente a ocupando indonésia. Além disso, se dedico um 
capítulo inteiro á abordagem de um projeto bilateral portugués 
-  a Feira do Livro Lusófono isso nao se deve ao fato de ele ser 
melhor ou pior do que as centenas de empreendimentos bilaterais 
no país.Trata-se de urna consequéncia que minha posicáo de sujeito 
em campo, como brasileira, impós. A intimidade conquistada 
com tantos amigos portugueses proporcionou condinoes muito 
positivas á produ<;áo de dados.

O ESTADO E A NAgÁO EM TIMOR-LESTE

Tomo a construnao do Estado-Na^áo em Timor-Leste como 
um processo de longa durando, cujo inicio foi marcado pela 
colonizando portuguesa, e o final, naturalmente, está em aberto. 
Nele, palavras como cristianizando, civilizando, javanizagao,41 
modernizando e desenvolvimento sao expressdes reveladoras das 
continuas intervennoes das quais foram e ainda sao objeto as 
populares desse territorio. E em diálogo com essas experiencias 
que a edificando do Estado da RDTL se dá. Resgato, a seguir, 
tranos que caracterizaram diferentes momentos do processo de 
desenvolvimento histórico do territorio, tendo em perspectiva a 
formando do Estado nacional. Nao se trata de urna revisao histó
rica e muito menos de urna análise crítica a respeito déla. Pontuo 
alguns fenómenos que nos permitem abordar os fatos analisados 
no livro como produtos de um processo de longa durando.

Timor é urna das ilhas que compóem o arquipélago de Sumba, 
localizado no Sudeste Asiático. A ilha é dividida em duas partes: 
Timor Ocidental (atualmente parte da provincia indonésia de Nusa 
Tengara Timur), colonizado pela Holanda, como toda a Indo- 
nésia, e Timor Oriental, conhecido atualmente como Timor-Leste, 
colonizado por Portugal.42 De urna perspectiva eurocéntrica, a 
historia política de Timor-Leste, desde a chegada dos portugueses
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na ilha, tem sido formalmente dividida em quatro grandes fases:
a) a colonizando portuguesa (aproximadamente de 1512 a 1975);
b) a ocupando indonésia (1975 a 1999); c) o período de adminis
trando da ONU (1999 até 2002); e d) o Estado independente da 
República Democrática deTimor-Leste (desde 2002). No entanto, 
a historiografía sobre o territorio sugere urna problematizanao 
dessa cronologia.

NOS ANTÍPODAS DO BRASIL

O Timor portugués ocupou, no interior dos projetos coloniais 
lusitanos, o lugar oposto ao do Brasil. Assim, arrisco-me a dizer 
que o Timor portugués foi o antípoda do Brasil nesse contexto. 
Antípoda geográfico e moral na gama de interesses que informavam 
a organizando do colonialismo lusitano até o inicio do sáculo 
X IX , quando o Brasil se tornou independente. Se fosse possível 
estabelecer um continuo e nele dispor, em ordem decrescente, 
os territorios coloniais que, a partir de meados do sáculo XVII 
despertaram maior interesse de Portugal, comenaríamos com o 
Brasil e certamente terminaríamos com Timor-Leste. Os demais 
territorios portugueses na África e na Asia estariam dispostos 
nesse continuo de maneira muito variada, pois a intensidade da 
atennao voltada a cada um deles diferiu bastante ao longo do 
tempo.

Nao obstante portugueses tenham aportado no territorio a 
que hoje chamamos Timor-Leste aínda no sáculo XVI, é só no 
final do sáculo X IX  que se pode falar propriamente da fundando 
de um Estado colonial no país. Até entáo parte significativa da 
política colonial portuguesa esteve voltada para o Brasil.43 É 
somente com a perda desse território e com a estabilizando da 
situando política da metrópole, em meados do sáculo X IX , que 
a presenna do Estado portugués em Timor comena a se inten
sificar.44

Bretes45 afirma que, até o sáculo X IX , a presenna lusitana no 
território era quase que somente nominal e restrita as áreas em 
redor de Lifau e Díli. Os sistemas políticos no interior da ilha
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funcionavam em moldes tidos como tradicionais. Até 1880, nao 
existiu em Timor urna biblioteca, um teatro, ou qualquer outro 
espaqo público típico do Ocidente. Até 1910 também nao havia 
qualquer linha marítima que ligasse o territorio diretamente á 
metrópole. Entre 1870 e 1880, Portugal, a partir de acordos com 
a Inglaterra, passou a ter comunicaqáo telegráfica com todas 
as suas colonias, exceto Timor.46 Nesse período, foram também 
iniciadas as construyes de ferrovias na África portuguesa, mas 
Timor-Leste continuou a ter menos de 50 quilómetros de estradas 
abertas. Pondo em perspectiva as condiqoes educacionais do 
Timor portugués, diante das demais colonias lusitanas no final 
do sáculo X IX , Alexandre afirma:

Até 1875, tinham-se criado as seguintes escolas primárias: 45 em 
Cabo Verde (das quais 9 para o sexo feminino), 6 na Guiñé, todas do 
sexo masculino, 2 em S. Tomé e Príncipe (1 de meninas), 25 em Angola 
(4 de raparigas), 8 em Mozambique (1 de raparigas), 37 na India (além 
das escolas particulares e das comunidades, em número de 52) [nao 
se fala de escolas de meninas na India], 4 em Macau (1 de raparigas) 
e 1 em Timor.47

Diante dessas circunstáncias,Thomaz4S sugere que a presenta 
portuguesa na ilha, até as últimas décadas do sáculo XIX, poderia 
ser mais adequadamente classificada como um regime de prote- 
torado, fundado em urna talassocracia, i.e., no controle de urna 
teia de rotas e linhas de comércio. Esse controle era apoiado em 
térra por feitorias e fortalezas dispersas ao longo da costa, cujas 
instalaqóes eram negociadas com as elites nativas. Esses postos 
em térra funcionavam como centros administrativos e pontos de 
apoio logístico. Nao se deduz, com isso, que o Estado portugués 
tivesse o monopolio do comércio com os ilhéus. Navegadores 
holandeses, chineses e malaios, só para ficar com alguns exemplos, 
eram fortes concorrentes da naqáo ibérica. Muito antes de os 
primeiros portugueses terem aportado na ilha, Timor estava inserido
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em urna rede de trocas com comerciantes oriundos do que hoje 
consideramos os territorios da China, Indonésia e Malásia.

É com o governo de Celestino da Silva, empossado em 1894, 
que se implanta propriamente um Estado colonial emTimor-Leste, 
preocupado, entre outras coisas, em promover urna ocupando 
efetiva do territorio e em edificar um sistema de administrando que 
facilitasse a explorando comercial organizada dos recursos 
humanos e naturais ai existentes em beneficio metropolitano. 
Nao por acaso, é a partir desse período que dados a respeito 
da populando e características físicas do territorio comenam a 
ser produzidos. Nos 14 anos em que Celestino da Silva ocupou a 
posindo de governador -  entre 1894 e 1908 -  houve guerras de 
pacificando em 12 deles, assim como a construnao de urna rede de 
estradas integrando os vários povoados, de tal forma que “Timor 
ficou possuindo urna rede de postos militares que raramente dis- 
tavam uns dos outros mais de quarenta quilómetros”.49 Celestino 
teria sido ainda o responsável por construir escolas, urna rede 
de saneamento básico em Díli, bem como pela instituido de um 
tribunal militar responsável por conduzir disputas indígenas.

Apesar de a presenqa do Estado portugués ter comparativa
mente aumentado no territorio no século X X , ela continuou a 
ser débil até 1974 e só nao foi mais ausente em funnao do apoio 
da Igreja Católica. Foi ela que criou as primeiras instituinóes de 
ensino em Timor-Leste. Déla também partiu a iniciativa de criar 
um registro gráfico para a já entao língua franca do territorio, o 
tétum-praga. Em 1885, com o aval do Bispo de Macau, o primeiro 
catecismo católico em língua tétum foi publicado. Dados sobre 
as condinóes de existencia do sistema de educando colonial em 
Timor-Leste, ao longo do século X X , atestam a fragilidade com 
que o Estado portugués e o seu projeto civilizatório se fizeram 
presentes no territorio.

Em 1898, foi criado o Colégio de Soibada, administrado por 
jesuítas, única instituinao de ensino secundário do territorio até 
o final da Segunda Guerra Mundial.50 A rede de ensino primário 
existente em Timor-Leste, em 1910, era constituida por nove
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escolas,51 incluindo aquelas mantidas por instituiqoes religiosas. 
Em 1952, foi criado o Liceu de Díli, instituido responsável 
principalmente pela educando dos filhos dos funcionários metro
politanos. Em 1965, surgiu a primeira escola técnica da provincia. 
Entre 1961 e 1962, estavam matriculados em escolas de ensino 
primário cerca de 8.900 alunos, aproximadamente 2%  da entáo 
populando total da colonia.52 Para esse mesmo período, é inte- 
ressante notar que dos 229 professores em atividade, 34 eram 
mantidos pelo Estado, 134 pelas missóes religiosas e 61 por 
instituigóes particulares,53 o que evidencia o lugar de destaque da 
Igreja Católica no processo civilizatório realizado no territorio. 
O chamado ciclo preparatorio, correspondente ao ensino médio 
no Brasil, chegou ao interior de Timor somente em 1972, com 
a criando de escolas em Bobonaro, Ponte-Macassar (Oecussi), 
Maubisse, Baucau e Lospalos.54 Em 1970, 90,8%  da populando 
com mais de 10 anos era analfabeta. Esse índice crescia para 
92,8%  entre os maiores de 20 anos.55

A limitando numérica e de capacidade de penetrando do sistema 
educacional colonial implantado em Timor-Leste explica, ao 
menos parcialmente, a pequeña difusáo da língua portuguesa 
entre os ilhéus. A comunidade de falantes de língua portuguesa 
no territorio entre 1970 e 1975 variava, no máximo, entre 15 a 
20%  do total da populando, incluindo os metropolitanos. Nesse 
período, a quantidade de metropolitanos lotados no territorio 
girava em torno de 2.000 pessoas e a populando timorense era 
estimada em 680.000 habitantes.56

Entre 1941 e 1945, com a invasao de Timor por tropas japo
nesas e austro-holandesas, houve um verdadeiro desmonte do 
Estado colonial. Díli foi destruida e a possibilidade de qualquer 
comunicando da colonia com a metrópole foi obstruida. Timor- 
-Leste se transformou em um microcosmo das disputas entre o 
Eixo e os Aliados. A partir dos últimos meses de 1945, o Estado 
portugués iniciou a reconstrunao de Timor, formulando para 
tanto vários planos de fomento, em um contexto internacional
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adverso á existencia de impérios coloniais, no qual a Indonésia 
se tornava independente da Holanda, a India do Reino Unido, 
entre outros.

A subordinado das populaqoes nativas ao Estado portugués 
foi sendo conquistada, ao longo do tempo, através de múltiplas 
táticas de poder que nao podem ser subsumidas ñas defini^óes 
típicas ideáis de governo direto ou governo indireto. Como 
um fenómeno complexo e de longa dura^áo, a administrado 
colonial portuguesa em Timor objetificou-se de formas diversas 
no territorio. Em alguns contextos, guerras de pacificado e 
administrado direta da justiga por autoridades portuguesas se 
fizeram presentes. Em outros, o Estado portugués se sobrepós 
aos sistemas locáis de poder, promovendo a incorporado das 
elites indígenas no Estado colonial e governando através déla. 
Foram, pois, os descendentes de tais elites, incorporadas em maior 
ou menor grau á estrutura do Estado colonial, que formaram as 
primeiras populagóes urbanas de Timor-Leste e que, mais tarde, pre- 
encheram as fileiras dos movimentos sociais e partidos políticos 
que demandavam a autonomía do territorio diante de Portugal.

Como em outras ex-colónias, a transido para a independéncia 
foi bastante disputada em Timor-Leste, permeada por guerra civil 
e golpe de Estado. Houve pelo menos duas tentativas frustradas 
de instalado de governos provisorios a partir de acordos entre 
Portugal, Indonésia e os trés principáis partidos políticos existen
tes no territorio á época (entre 1974 e 1976): FRETILIN , Asso- 
c ia d o  Popular Democrática Timorense (APODETI) e UDT.57 
Todas as tentativas fracassaram. Instalou-se entáo urna guerra civil 
no territorio entre forjas que defendiam independéncia total e 
imediata de Portugal -  representadas pela FRETILIN -  e aquelas 
que advogavam urna independéncia progressiva da metrópole ao 
longo de 10 anos, representadas pela UDT. Em 29 de novembro 
de 1975, Lisboa reconheceu, diante da ONU, sua incapacidade 
de levar a bom termo os conflitos existentes em Timor. Quase ao 
mesmo tempo, em 28 de novembro de 1975, a FRETILIN, depois 
de ganhar a guerra contra a UDT, declarou a independéncia de
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escolas,51 incluindo aquelas mantidas por instituigóes religiosas. 
Em 1952, foi criado o Liceu de Díli, instituido responsável 
principalmente pela educacáo dos filhos dos funcionários metro
politanos. Em 1965, surgiu a primeira escola técnica da provincia. 
Entre 1961 e 1962, estavam matriculados em escolas de ensino 
primário cerca de 8.900 alunos, aproximadamente 2%  da entáo 
populando total da colonia.52 Para esse mesmo período, é inte- 
ressante notar que dos 229 professores em atividade, 34 eram 
mantidos pelo Estado, 134 pelas missóes religiosas e 61 por 
instituiqóes particulares,53 o que evidencia o lugar de destaque da 
Igreja Católica no processo civilizatório realizado no territorio. 
O chamado ciclo preparatorio, correspondente ao ensino médio 
no Brasil, chegou ao interior de Timor somente em 1972, com 
a criad o  de escolas em Bobonaro, Ponte-Macassar (Oecussi), 
Maubisse, Baucau e Lospalos.54 Em 1970, 90,8%  da populado 
com mais de 10 anos era analfabeta. Esse índice crescia para 
92,8%  entre os maiores de 20 anos.55

A limitado numérica e de capacidade de penetrado do sistema 
educacional colonial implantado em Timor-Leste explica, ao 
menos parcialmente, a pequeña difusáo da língua portuguesa 
entre os ilhéus. A comunidade de falantes de língua portuguesa 
no territorio entre 1970 e 1975 variava, no máximo, entre 15 a 
20%  do total da populado, incluindo os metropolitanos. Nesse 
período, a quantidade de metropolitanos lotados no territorio 
girava em torno de 2.000 pessoas e a populado timorense era 
estimada em 680.000 habitantes.56

Entre 1941 e 1945, com a invasáo de Timor por tropas japo
nesas e austro-holandesas, houve um verdadeiro desmonte do 
Estado colonial. Díli foi destruida e a possibilidade de qualquer 
com unicado da colonia com a metrópole foi obstruida. Timor- 
-Leste se transformou em um microcosmo das disputas entre o 
Eixo e os Abados. A partir dos últimos meses de 1945, o Estado 
portugués iniciou a reconstru^áo de Timor, formulando para 
tanto vários planos de fomento, em um contexto internacional
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adverso á existencia de impérios coloniais, no qual a Indonésia 
se tornava independente da Holanda, a India do Reino Unido, 
entre outros.

A subordinando das populaqóes nativas ao Estado portugués 
foi sendo conquistada, ao longo do tempo, através de múltiplas 
táticas de poder que nao podem ser subsumidas ñas definigóes 
típicas ideáis de governo direto ou governo indireto. Como 
um fenómeno complexo e de longa durando, a administrando 
colonial portuguesa emTimor objetificou-se de formas diversas 
no territorio. Em alguns contextos, guerras de pacificando e 
administrando direta da justina por autoridades portuguesas se 
fizeram presentes. Em outros, o Estado portugués se sobrepós 
aos sistemas locáis de poder, promovendo a incorporando das 
elites indígenas no Estado colonial e governando através déla. 
Foram, pois, os descendentes de tais elites, incorporadas em maior 
ou menor grau a estrutura do Estado colonial, que formaram as 
primeiras populanóes urbanas de Timor-Leste e que, mais tarde, pre- 
encheram as fileiras dos movimentos sociais e partidos políticos 
que demandavam a autonomia do territorio diante de Portugal.

Como em outras ex-colónias, a transado para a independéncia 
foi bastante disputada em Timor-Leste, perneada por guerra civil 
e golpe de Estado. Houve pelo menos duas tentativas frustradas 
de instalando de governos provisorios a partir de acordos entre 
Portugal, Indonésia e os trés principáis partidos políticos existen
tes no territorio á época (entre 1974 e 1976): FRETILIN , Asso- 
cianao Popular Democrática Timorense (APODETI) e UDT.57 
Todas as tentativas fracassaram. Instalou-se entao urna guerra civil 
no territorio entre fornas que defendiam independéncia total e 
¿mediata de Portugal -  representadas pela FRETILIN -  e aquelas 
que advogavam urna independéncia progressiva da metrópole ao 
longo de 10 anos, representadas pela UDT. Em 29 de novembro 
de 1975, Lisboa reconheceu, diante da ONU, sua incapacidade 
de levar a bom termo os conflitos existentes em Timor. Quase ao 
mesmo tempo, em 28 de novembro de 1975, a FRETILIN, depois 
de ganhar a guerra contra a UDT, declarou a independéncia de
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Timor-Leste. No entanto, no dia 30 do mesmo mes -  segundo 
documento da República da Indonésia (1984) que alguns sugerem 
ser falso -  urna coalizáo de partidos formada pela APODETI e 
a UDT, reunida na parte indonésia da ilha, declarou a indepen
dencia de Timor e sua integrando á Indonésia. Em 7 de dezembro 
de 1975, as Forjas Armadas indonésias invadiram Timor-Leste 
por água e térra e tomaram Díli, ocupando progressivamente o 
territorio nos meses seguintes. Teve inicio, assim, o processo de 
javanizagáo  do Timor portugués.

A JAVANIZAQÁO  DE TIM O R-LESTE

De 1975 a 1999,Timor-Leste esteve sob o dominio indonésio.58 
O entáo Timor portugués foi incorporado á República da Indonésia 
como sua 27a provincia, denominada nos 24 anos de ocupando 
de Tim or Timur (Timor Oriental, em língua indonésia). Nesse 
período, a populando da ex-colónia portuguesa assistiu a um 
crescimento significativo dos aparelhos de Estado.59 O número 
de adeptos ao catolicismo também cresceu, já que, em funnao 
do Pancasila,60 o  Estado indonésio exigia de todos os cidadáos 
a conversao a urna das cinco religióes reconhecidas pelo Estado: 
islamismo, catolicismo, protestantismo, hinduísmo ou budismo.61 
Negando-se a se submeter hierarquicamente á Igreja Católica in
donésia, a Igreja Católica de Timor esteve vinculada diretamente 
ao Vaticano nos anos da ocupando.

Ao mesmo tempo, o Estado indonésio procurava exercer sua 
autoridade no territorio por meio da implantando de um Estado 
de terror. Práticas de violéncia contra a populando timorense eram 
os meios que garantiam sua relativa subordinanáo ao Estado 
indonésio. Estima-se que um terno da populando de Timor-Leste 
foi moría nos quase 25 anos de ocupando indonésia, o que levou 
Chomsky a caracterizar o Estado indonésio como praticante do 
maior genocidio ocorrido no mundo depois do Holocausto.62

Na década de 1990, o Estado indonésio mantinha em Timor 
Timur em torno de 21.500 militares, 8.000 policiais e 28.000 
funcionários públicos, incluindo professores.63 Os servidores de
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alto e médio escaldo e autoridades políticas eram, em sua maioria, 
oriundos de outras ilhas da Indonésia. Aos timorenses eram desti
nadas as funnoes de baixo escaldo. O confronto desses números 
com aqueles que caracterizam a colonizando portuguesa no século 
X X  -  como citado acima, entre 1970 e 1975, os metropolitanos 
em Timor eram no máximo 2.000 residentes -  sugere a for^a 
e impacto que a ocupando indonésia trouxe as configuranóes 
espaciáis, políticas e sociais entao existentes.

Segundo Anderson,64 a ofensiva indonésia, no sentido de 
aumentar as instituinoes de Estado na sua entao 27a provincia, 
surtiu efeitos contrários aos esperados. Em lugar de o aumento 
da estrutura de Estado engendrar a construnao de um sentimento 
de compartilhamento de urna mesma memoria nacional -  como 
parece ter ocorrido na Franna65 e mesmo no Brasil,66 entre 
outros países - ,  a forma como o Estado indonésio se colocou, 
diante da populando de Timor-Leste, intensificou os movimentos 
nacionalistas de oposinao á sua dominando. Isso porque a Indo- 
nésia nao teria sido capaz de criar urna retórica de integrando 
nacional que incorporasse Timor-Leste á sua historia. Durante 
o período de ocupando, os leste-timorenses teriam continuado a 
ser tratados como outros em oposinao a um nós formado pelos 
cidadaos indonésios. Essa separando teria sido acentuada pela 
existencia de sinais diacríticos que expressavam cotidianamente 
as diferennas entre essas duas populanóes: o uso do tétum e em 
alguma medida, da língua portuguesa, bem como a adesao ao 
catolicismo como religiao pelas populanóes de Timor-Leste, em 
oposinao á utilizando do indonésio e da conversao ao islamismo, 
confissao religiosa com maior número de adeptos na Indonésia.

Além disso, a violencia continua praticada pelas fornas de 
seguranna do Estado indonésio (polícia e Exército) contra a popu
lando local certamente contribuiu muito para a intensificando 
da oposinao á ocupando.

A homogeneizanao lingüística foi urna política fundamental 
no processo de incorporando de Timor-Leste á Indonésia, de 
modo que o aprendizado da língua indonésia foi obrigatório e o
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uso da língua portuguesa absolutamente proibido. Urna vez que 
os oficiáis do Estado indonésio nao compreendiam o portugués, 
sua utilizando representava urna ameana ao controle e governa- 
bilidade do territorio.67

A ocupagao indonésia foi intermitentemente contestada durante 
os seus 24 anos de existencia pelas diferentes frentes de aqao 
que formavam a resistencia timorense. Nos derradeiros anos da 
administrando javanesa, a resistencia timorense esta va organizada 
em tres fronts , sob direnao do Conselho Nacional da Resistencia 
Timorense (CNRT): a frente armada, representada pelas FALINTiL; 
a frente clandestina, preenchida por integrantes da sociedade 
civil timorense no territorio; e a frente diplomática, formada por 
componentes das diásporas timorenses na Austrália, Portugal, 
Monambique e Angola.68 Cada urna dessas frentes tinha relanoes 
orgánicas entre si. As FALINTiL, por exemplo, sobreviveram 
durante 24 anos com armas e outros tipos de bens retirados do 
próprio Exército indonésio ou enviados pela frente clandestina. 
A língua de comunicando utilizada pelas elites do movimiento 
era a portuguesa.

Segundo Almeida,69 eventos como os apontados acima tém se 
constituido na matéria-prima de um tipo singular de nacionalismo 
-  gerador de urna verdadeira ironía pós-colonial -  “que usa a 
cultura do colonizador como mobilizadora simbólica para anao 
do colonizado.” E verdade que, em certa medida, movimentos 
nacionalistas de diferentes matizes sempre utilizam estruturas 
simbólicas apreendidas na experiencia colonial para legitimarem- 
-se. A aproprianao da ideia de Estado-Nanáo, originalmente 
gestada na Europa, é um exemplar desse processo. No entanto, 
há urna especificidade no caso timorense: como veremos a seguir, 
a existencia de urna pretensa similaridade moral e cultural entre 
a populando timorense e a portuguesa é/foi um dos principáis 
argumentos de que fizeram uso as elites dos movimentos de resis
tencia para questionar a incorporando fornada do territorio á 
República da Indonésia. Diante da ocupando, a colonizando portu
guesa tem sido discursivamente construida, retrospectivamente,
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como urna experiencia positiva. Segundo Almeida,70 isso só foi 
possível porque entre ela e a instalando dos governos provisorios 
da ONU houve a presenta do Estado indonesio.

A ONU nunca reconheceu a legitimidade da anexando de 
Timor-Leste á Indonésia, denominando-a de intervennao militar. 
O único Estado que a reconheceu oficialmente foi a Austrália, 
que, a partir de acordos comerciáis com a Indonésia, explorou 
as fontes de petróleo e gás existentes no Mar de Timor.

A ONU EM  TIM O R-LESTE (1999-2004)

De 1999 a 2004, operaram em Timor-Leste tres missóes da 
ONU e urna forna militar internacional: a United Nations Mission 
in East Timor (UNAMET), a International Forcé in East Timor 
(INTERFET), a UNTAET e a UNMISET.71

No inicio da década de 1990, Timor-Leste passou a ter lugar 
cativo na imprensa e na agenda política internacional, sobretudo 
após a divulgando das imagens do evento conhecido como 
Massacre do Cemitério de Santa Cruz, no qual soldados indoné- 
sios assassinaram cerca de 250 timorenses.72 O massacre foi um 
evento crítico, desencadeador de novas posinóes políticas entre 
agentes da comunidade internacional com relanao á ocupando indo
nésia. A partir desse evento, e sob pressao da frente diplomática 
da resistencia timorense, a Indonésia foi progressivamente posta 
na berlinda, tendo, a partir de entao, suas anoes em Tim or Timur 
monitoradas pela ONU e por organizanoes nao governamentais 
internacionais.73

A saída de Suharto do poder proporcionou novos caminhos 
para construnao de acordos entre a ONU, Portugal e Indonésia 
para reavaliar o estatuto de Timor. As negocianóes foram reini
ciadas em 1998 e ganharam forna política de tal maneira que, 
em 11 de junho de 1999, o Conselho de Seguranna das Nanoes 
Unidas instituiu a Missao das Nanoes Unidas em Timor-Leste 
(UNAMET). Essa missao criou as condinóes para a realizando 
do referendo no qual a populando timorense se manifestou pela
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ruptura da anexando do territorio á República Indonésia, ou 
seja, pela independencia, com 78, 5%  dos votos.

O resultado do referendo pos em anao grupos paramilitares 
pró-integra<jáo -  milicias, muitas das quais formadas por timo- 
renses -  que destruíram grande parte das infraestruturas exis
tentes na ilha. Pelo menos seis membros da UNAMET foram 
assassinados, assim como cerca de 1.000 timorenses. Diante 
da inseguranqa instalada, o pessoal da UNAMET retirou-se do 
territorio. A ONU destituiu a polícia indonésia da funqáo de 
manter a seguranza da parte leste da ilha e autorizou a formando 
de urna forqa militar internacional, entáo denominada Forqa 
Internacional para Timor-Leste (INTERFET). A INTERFET, 
diferentemente da UNAMET, era urna forca armada altamente 
treinada, equipada com as mais modernas tecnologias de guerra.

Com o suporte da INTERFET, a Missáo das Naqóes Unidas 
em Timor-Leste se reinstalou e as forqas policiais indonésias 
deixaram o territorio. A INTERFET e entidades do Sistema das 
Nacóes Unidas passaram a assegurar o funcionamento de servidos 
básicos á populando. Em outubro de 1999, o Conselho de Segu
ranza da ONU autorizou a instalando da UNTAET, a qual, até 
maio de 2002, teve a responsabilidade global pela administrando 
do territorio, com autoridade legislativa, executiva e judiciária.

A UNTAET foi responsável pela formulando e gestáo de 
todos os aparelhos típicos do Estado moderno ocidental, como 
constituido de forqas armadas independentes, estruturaqáo de 
corporales policiais, organizando de sistemas tributários, de rede 
de educando pública, de um sistema de justiqa, entre outros.74 
Sob o seu mandato, realizaram-se as eleiqóes parlamentares e 
presidenciais que permitiram a escolha dos membros que com- 
puseram o primeiro governo da RDTL depois da restaurando da 
independencia. Com o apoio técnico dessa missao e de outras 
agencias de cooperando, os parlamentares timorenses formularam 
a Constituido do país.

Em 20 de maio de 2002, a República Democrática de Timor- 
-Leste foi restaurada. Ao mesmo tempo, a UNTAET foi dissolvida e
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a UNMISET ganhou vida. A ONU recolheu-se, assim, do palco 
aos bastidores. Deixou de ser diretamente responsável pela ad
ministrando pública para dar suporte ao Estado da RDTL em 
seu processo de autoconstrugáo.

UNM ISET

A UNMISET foi a quarta missáo da ONU instalada em 
Timor-Leste. Seu mandato prescrevia que ela desse suporte aos 
primeiros anos de existencia do Estado da RDTL, de 20 de maio 
de 2002 a 20 de maio de 2005 .75 Ela era formada por tres com
ponentes: militar, policial e civil. O militar, denominado de PKF 
(Peacekeeping Forcé) tinha como funcáo defender o territorio 
contra anteabas externas á estabilidade do país. O componente 
policial tinha como obriga^áo a manutenido da seguranca in
terna, além de assessorar a formando das forjas policiais locáis. 
Por fim, o componente civil da missáo deveria manter o aparelho 
administrativo do Estado em funcionamento ao mesmo tempo 
que capacitava os recursos humanos locáis. As atividades desen
volvidas pela ONU, em Timor-Leste, sao colocadas em perspectiva 
neste livro a partir das práticas engendradas pelo componente 
civil da missáo.

Além da UNMISET, operavam em Timor-Leste, no período 
da pesquisa, várias outras agencias do Sistema ONU -  PNUD, 
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), Uni
ted Nations Children’s Fund (UNICEF), entre outras - ,  agencias 
de cooperando internacional bilaterais -  United States of America 
Aid (USAID), Australian Aid (AusAID), Canadian International 
Development Agency (CIDA), por exemplo - ,  Banco Mundial e 
outras agencias financeiras multilaterais e muitas organizanoes 
náo governamentais internacionais (Oxfam, Cruz Vermelha 
Internacional etc.).

Em sua composinao máxima, a UNMISET contou com a 
presenta de 5 .120  capacetes azuis, incluindo observadores 
militares, aproximadamente 100 conselheiros internacionais e 
1.250 policiais estrangeiros, além de todo o pessoal administrativo
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contratado para manter a missáo e o escritorio do representante 
especial do secretário-geral da ONU em funcionamento.

Além disso, a ONU instaurou em Timor-Leste, desde 2000, um 
Coletivo Especial de Crimes Graves, ou seja, um tribunal misto 
(composto por juízes, promotores e defensores estrangeiros e 
nacionais) que julgava crimes contra a humanidade praticados 
entre I o de janeiro e 24 de outubro de 1999.76

A REPÚBLICA DEM OCRÁTICA DE TIM O R-LESTE

A República Democrática de Timor-Leste nasceu em 28 de 
novembro de 1975, quando a FRETiLIN proclamou unilate
ralmente a independencia do territorio. No entanto, o governo 
entáo empossado teve urna breve existencia de nove dias, sendo 
destituido diante da invasáo militar indonésia ocorrida em Díli 
em 7 de dezembro do mesmo ano. A restaurando da RDTL se 
deu em 20 de maio de 2002.

A República Democrática de Timor-Leste é um Estado de 
direito democrático, unitário e laico, de regime semipresidencia- 
lista. O presidente da República é o chefe de Estado, cabendo ao 
primeiro-ministro o papel de chefe de Governo.

O tétum e o portugués sao as línguas oficiáis da República. 
No entanto, o tétum tem sido considerado, por alguns grupos 
da elite, como urna língua inapropriada para a administrando 
pública por carecer de termos técnicos. Com relanao á língua 
portuguesa, estimava-se que ela só fosse compreendida por 5 % da 
populando, entre 2002 e 2003. Do ponto de vista constitucional, o 
indonésio e o inglés sao transitoriamente tolerados como línguas 
de trabalho. O dólar americano é a moeda nacional.

O L IV R O

Vimos sociedades em estado dinámico ou fisiológico. Nao 
as estudamos como se estivessem fixas, em um estado 
estático ou antes cadavérico, e menos aínda as decom- 
pusemos em regras de direito, em mitos, em valores e em 
preño. Foi considerando o todo em conjunto que pudemos
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perceber o essencial, o movimento do todo, o aspecto vivo, 
o instante fugidio em que a sociedade e os homens tomam 
consciencia sentimental deles mesmos e de sua situagáo 
face a outrem.77

A construido do Estado em Timor-Leste é discutida no livro a 
partir do campo de relacoes que se instituiu em torno da formagáo 
dos recursos humanos da administragáo pública local entre os 
anos de 2002 e 2003. Esse campo é entao analisado a partir de 
urna perspectiva microetnográfica e sincrónica que, mediante 
a observagáo atenta dos cenários, linguagem e elenco que o 
compóem, procura circunscrever elementos dos repertorios 
simbólicos, m odus operandi e valores que conformavam a agáo 
dos atores. Para cada um dos eventos apresentados, procuro re- 
compor, primeiramente, a maneira como eles eram interpretados 
do ponto de vista daqueles que os protagonizam. A seguir, os 
enquadro estruturalmente no contexto de agáo social mais ampio, 
a fim de apontar algumas de suas fungóes e significados públicos.

Levando em conta o caráter dinámico dos fenómenos ana
lisados e o contexto de intensa mudanga social de que é objeto 
o Estado leste-timorense, optei por estruturar as narrativas dos 
fatos etnográficos no tempo passado, lembrando constantemente 
o leitor de que eles ocorreram entre 2002 e 2003. A maior parte 
de minhas interpretagóes, ao contrário, está no tempo presente.

O livro está organizado em sete capítulos que se combinam 
em sequencia em razáo dos temas que focalizam. Ao longo dos 
mesmos apresento alguns dos personagens, motivagóes e fenó
menos que caracterizavam a edificagáo da administragáo pública 
timorense, do ponto de vista da maneira como o campo da 
cooperagáo técnica internacional déla participava, ou mesmo a 
conformava. Tomo por objeto de observagáo, sobretudo, relagóes 
entre grupos de elite: as elites política e técnica do Estado da 
RDTL e aquelas que gerenciavam e implantavam a assisténcia 
técnica internacional no país. Esse é um recorte estratégico que 
nos permitirá visualizar aspectos cruciais do processo de formagáo 
do Estado em Timor-Leste, sintetizados em questóes como: 1)
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de que modo o funcionamento das missoes da ONU condiciona 
e participa do processo da edificagáo da administragáo pública 
local? 2) quais as m otivares que orientam a atuagáo de dife
rentes grupos de elite -  local e internacional -  nesse processo? 
3) quais os conflitos existentes entre esses diferentes grupos? No 
Capítulo 1 analiso a “Reunido de Timor-Leste com os Parceiros 
do Desenvolvimento”, desvendando os atores que compunham 
a denominada comunidade dos países doadores e a dinámica 
das relagoes entre eles. Nela também tém voz os membros do 
governo. As tensóes existentes entre esses grupos e seus respectivos 
componentes na conferencia sao tomadas como exemplares das 
expectativas e dos valores que regem o campo da cooperado 
técnica internacional, dentre os quais o equilibrio instável entre 
a retórica da dádiva e a prática de disputas de toda ordem é 
componente estrutural e fator estruturante. O Capítulo 2 trata 
da I Feira do Livro Lusófono, evento promovido pela coopera
ndo bilateral portuguesa. Os discursos e práticas nela agenciados 
mostram-se extremamente reveladores das motivagoes que tra- 
zem certos cooperantes internacionais e as instituigoes que os 
suportam a Timor-Leste. Nesse capítulo, comegam a despontar 
as categorías pelas quais os internacionais atribuem sentido á 
sua experiencia e algumas das fungoes que projetos de coope- 
ragáo técnica cumprem nos contextos em que sao executados. 
Ademáis, ambos os capítulos introduzem o leitor na atmosfera 
e nos contextos de problemas em que a formagáo dos recursos 
humanos timorenses se impunha. Cabe advertir aínda que este 
livro nao faz um estudo exclusivo do campo da cooperagáo téc
nica internacional em Timor-Leste, de um lado, ou da trajetória 
de um ou outro grupo das elites timorenses, de outro. Privilegio 
discussdes a respeito das relagóes entre esses atores, destacando 
os conflitos existentes entre eles.

O livro segue em um movimento de zoom , passando a focar, em 
seus capítulos 3 ,4  e 5, a atuagáo das Nagóes Unidas na constru- 
gáo do Estado no que diz respeito as políticas de desenvolvimento 
de capacidades  dos recursos humanos locáis. Institutional e
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capacity building sao dois componentes fundamentáis do re
pertorio do campo da assistencia técnica internacional no país 
e no mundo. Como é de conhecimento público, as Nagóes Unidas 
se apresentam como guardias dos direitos humanos e de ideias- 
-valores que sao tomadas como universais: a paz, a igualdade, a 
democracia, o individuo, entre outros. Essa é a face pública da 
atuagáo e do discurso da ONU. No entanto, pouco conhecimento 
temos a respeito dos bastidores de suas práticas, de sua atuagáo 
em campo, em missóes de instalando e manutenido da paz espa- 
lhadas em diferentes partes do globo. Discuto nos capítulos 3 ,4  
e 5 faces do m odus operandi dessa instituigáo em agáo.

Os programas dos 100 postos de estabilidade  e 200 postos  
de desenvolvim iento, entao executados, respectivamente, pela 
UNMISET e pelo Programa das Nagóes Unidas para o Desen- 
volvimento, sao colocados em perspectiva. Ambos tinham como 
objetivo alocar assessores estrangeiros, em diferentes instituigóes 
do Estado timorense, a fim de promover a construgao de capa
cidades deste. A partir de entrevistas e da análise de documentos, 
bem como da descrigao da rotina dos internacionais e de alguns 
problemas vivenciados por mim como s ta ff  da UCDC, identi
fico certas ideias que informam o conceito de capacity building, 
bem como a intervengáo das Nagóes Unidas em Timor-Leste e 
que certamente podem ser reconhecidos algures. Os programas 
supracitados seráo discutidos de acordo com suas diferentes 
fases de implementagáo. Dessa forma, abordo, no Capítulo 3, 
duas das fases iniciáis desses fenómenos: a missáo de identificagáo 
de projeto e o treinamento de indugáo. No Capítulo 4, analiso 
o cotidiano da construgao institucional e de capacidades e suas 
implicagoes para a formagáo dos recursos humanos timorenses. 
Revelam-se, ao longo do capítulo, alguns dos paradoxos e tabus 
das práticas da ONU no territorio e o modo como o pretenso 
monopolio da expertise78 é utilizado pelo campo da cooperagáo 
técnica para o desenvolvimento como instrumento de autolegi- 
timagáo e de exclusáo moral. No Capítulo 5, discuto os padroes 
de sociabilidade dos estrangeiros em Díli, abordando as festas
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que sao promovidas pela comunidade internacional no país. 
Sugiro entáo que as disputas, no contexto das práticas de missáo 
da ONU, devem ser tomadas como urna linguagem, como um 
meio de comunicando, que, entre outras coisas, busca atribuir 
sentido a diferengas.

Os últimos dois capítulos deste trabalho sao dedicados á 
análise de como diferentes grupos das elites timorenses, incor
porados na administrando pública, posicionavam-se uns diante 
dos outros em face de alguns projetos de disciplinarizanao do 
funcionalismo do entao governo, como a adonao de certas regras 
de conduta e da língua portuguesa. É nesse contexto que abordo 
o papel dos retornados timorenses na construnao do Estado. O 
Capítulo 6 tem como foco o evento “2003: ano da disciplina no 
funcionalismo público”. Tratou-se de urna reunido do primeiro 
escaldo do governo (primeiro-ministro, ministros e secretários de 
Estado) com todos os funcionários públicos timorenses ás vésperas 
da comemoranao do primeiro aniversário da restaurando da 
independencia. Tomando esse evento como um ritual -  ao qual 
agregarei entrevistas, documentos oficiáis e narrativas a respeito 
de tensóes cotidianas existentes na administrando pública - ,  des
taco o que estava em jogo, no processo de construnao do Estado 
em Timor, do ponto de vista das disputas que se estabeleciam 
entre os diferentes grupos de retornados das diásporas. Especial 
atennao é dirigida ás ideologías lingüísticas alimentadas por cada 
grupo. Nos capítulos 6 e 7, analiso discursos enunciados pelos 
funcionários públicos que vivenciaram cotidianamente a ocupando 
indonésia e suas posinoes diante das políticas lingüísticas e de 
recursos humanos adotadas pelo governo. Exploro entao os 
sentidos que eles atribuem ao que denominam tem po portugués 
e tem po indonésio, destacando como quadros de diferentes gera- 
n5es e com diferentes insernoes no sistema colonial portugués 
narravam a historia de Timor-Leste. A fim de explicitar como 
as ideologías lingüísticas estavam correlacionadas ás biografías 
dos componentes de diferentes grupos de elite, optei por analisar
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o cenário lingüístico e os embates existentes em torno dele, ao 
mesmo tempo que aponto as trajetórias desses grupos.

Com o objetivo de preservar o anonimato daqueles que, 
generosamente, se dispuseram a compartilhar comigo seu coti
diano, historia de vida e opinioes sobre os eventos discutidos, 
utilizei nomes ficticios ao me referir a eles. A autoria real de 
certas a^óes é revelada somente para fenómenos que, já em 
Timor-Leste, eram de dominio público. Por for^a de normas 
editoriais, traduzi documentos e depoimentos veiculados em sua 
forma original ñas línguas inglesa, espanhola e em tétum para 
a língua portuguesa. Em algumas poucas entrevistas realizadas 
em língua portuguesa mantive as palavras em língua inglesa as 
quais meus interlocutores recorriam para melhor formular seus 
argumentos. Optei por essa estilística a fim de dar ao leitor a 
ideia do cenário multirreferencial, em termos lingüísticos e sociais 
bastante ampios, no qual a rotina de interlocu^áo que deu origem 
a este livro se estruturou.
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C A P Í T U L O  1

A REUNIÁO DE TIM O R-LESTE COM OS  
P A R C E IR O S D O  D

A dissolu^áo do poder indonésio em Timor-Leste, em 1999, 
foi acompanhada de urna consternado mundial para com o 
territorio que, sob a administrado da UNTAET, entrou numa 
fase de transido política rumo á independencia. As violaqóes aos 
direitos humanos e a destruido organizada de aproximadamente 
70%  das infraestruturas do futuro país, que se seguiram após o 
anúncio do resultado do referendo, geraram urna resposta pouco 
usual de apoio técnico, humanitário e financeiro pelo campo da 
Assistencia para o Desenvolvimento Internacional. Entre outras 
coisas, a ONU instalou no país urna inédita missáo de adminis
trado estatal e doadores das mais diversas origens institucionais 
e nacionais disponibilizaram recursos de natureza variada a fim 
de subsidiar a edificado daquele que seria o mais novo Estado- 
-Naqáo do sáculo XX L

De 1999 a 2006, perto de 4 bilhóes de dólares foram ofertados 
a Timor-Leste.1 Esses recursos tém condicionado de toda forma 
a edificado da administrado pública e a prestado de servidos 
á populado. Embora os recursos doados fossem repassados ao 
país na qualidade de fundo perdido, eles eram veículos funda
mentáis da intervendo política dos doadores no processo de 
form ado do Estado.

Participam do que localmente é denominada com unidade  
de doadores  ou dos parceiros do desenvolvim ento  um número



grande de países, agencias financeiras internacionais (Banco 
Mundial, Fundo Monetário Internacional etc.), instituidas do 
Sistema ONU (suas agencias, bem como suas missóes emTimor- 
-Leste), organizares nao governamentais internacionais etc. Os 
bens ofertados ao país podem ser classificados em tres espécies 
fundamentáis: recursos financeiros, humanos e tecnológicos. 
Os primeiros sao depositados em diferentes fundos ou podem 
ser direcionados diretamente para o ornamento da RDTL.2 Os 
recursos humanos e tecnológicos sao alocados na administrado 
pública ou distribuidos entre instituidas da sociedade civil em 
resposta a projetos bi e multilaterais de desenvolvimento.

A fim de prestar contas aos doadores a respeito da utilizado 
dada aos recursos ofertados, o Estado leste-timorense, junto com 
a sed o  local do Banco Mundial, promove a Reuniáo de Timor- 
-Leste com os Parceiros do Desenvolvimento (RTiLPD), também 
chamada de Conferencia dos doadores. Este primeiro capítulo 
do livro toma esse evento periódico como objeto de reflexáo e 
análise. Trata-se de um fenómeno característico do campo da 
AID e, enquanto tal, expressivo de seu m odus operandi e do 
repertorio simbólico que o instituí em Timor-Leste e alhures. 
Na qualidade de um ritual, a reuniáo é urna ocasiáo na qual sao 
renovados alguns dos valores e instituidas que fazem operar a 
cooperado internacional. Daí o seu potencial heurístico diante 
da questáo que funda este livro: compreender certos modos pelos 
quais a cooperado internacional tem influenciado a construgáo 
do Estado em Timor-Leste.

Os objetivos deste capítulo sao: 1) apresentar, por meio de 
urna descrido densa do evento, o léxico que sustenta as aqóes 
da com unidade internacional no país, do ponto de vista dos dis
cursos institucionais oficiáis; 2) descortinar alguns componentes 
da lógica que informa as rela^óes entre os doadores e entre eles 
e o Estado timorense quando se trata da provisáo de assisténcia 
externa; 3) evidenciar os mecanismos de renovado cosmológica 
utilizados pelos parceiros do desenvolvim ento  e pelo governo de 
Timor-Leste para a reproduijáo do sistema de cooperado por
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eles forjado; 4) precisar as fungóes da Conferencia no sistema 
de cooperando internacional existente em Timor-Leste.

A Conferencia será abordada como um evento ritual, cujas 
formas e conteúdos contribuem para o alcance de certa eficacia, a 
manutenido da assisténcia internacional d construgáo do Estado 
da RDTL. A análise sugere que a reunido é ocasiao solene na qual 
sao renovados os valores e os papéis sociais que fazem operar o 
campo da assisténcia internacional em Timor-Leste. E um culto 
a crengas e fatos modernos, como documentos de planej amento 
e indicadores de execugáo de políticas públicas. Parte importante 
dos trabalhos desenvolvidos nesse evento constitui-se de disputas 
em torno da qualidade das dádivas ofertadas para Timor-Leste e 
em celebrares dos enredos de prom ogáo do desenvolvim ento, 
com bate a pobreza  e b oa  governagáo  propostos pelos parceiros  
internacionais. Nesse sentido, Timor-Leste parece ser apenas mais 
um cenário cujas instalagóes figuram entre as 10 mais pobres 
do mundo, de acordo com as categorías de avaliagáo utilizadas 
pelo Sistema das Nagóes Unidas.

O capítulo está organizado em tres segóes. A primeira in- 
troduz a atmosfera que cerca a preparagáo da reuniáo, descre
yendo o cenário em que ela se desenrola. Na segunda, analiso a 
Conferencia propriamente dita, discutindo o conjunto de agoes 
performatizadas no evento, do qual fazem parte discursos e 
documentos. Por fim, sintetizo o repertorio evocado no ritual, 
seu m odus operandi e suas fungoes no contexto mais ampio da 
assisténcia externa ao país. Antes, porém, lango algumas hipóte- 
ses a respeito da possibilidade de se analisar o funcionamento do 
campo da cooperagáo internacional, em Timor-Leste, fazendo uso 
de alguns dos elementos constitutivos do que convencionalmente 
viemos chamando de teoría da dádiva.3 Nao é fortuito, pois, 
o uso que fiz e continuarei a fazer do termo dádiva. Pretendo 
explorá-lo em alguns de seus potenciáis cognitivos. Denomino 
campo da cooperagáo internacional em Timor-Leste ao conjunto 
de práticas, valores e atores envolvidos na gestáo da assisténcia 
externa ao país.
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A CONSTRUgÁO DO ESTADO TIMORENSE 
E AS POLÍTICAS DE DOAgÁO:
APROXIMAgÓES Á TEORIA DA DÁDIVA

Em minhas primeiras incursdes pela rotina da gestáo da assis- 
téncia externa em Timor-Leste, saltava-me aos olhos a maneira 
como os países doadores procuravam explicitar as contribui^oes 
que faziam ao processo de edificando do Estado. Os equipamentos 
doados por alguns deles a diferentes instituiqóes públicas eram 
marcados com um adesivo que atestava sua origem. No centro 
de treinamento da Divisáo de Receita do Ministério do Plano 
e Finanzas, por exemplo, mesas, cadeiras, armários, computa
dores, entre outras coisas, eram “carimbados” com um adesivo 
da cooperando australiana que dizia “Australian-East Timor 
Development Program”. Os carros oferecidos pela USAID ao 
gabinete da presidencia da República tinham também um grande 
adesivo em cada urna das portas, publicizando o fato de serem 
doa^áo dos EUA.

Enquanto eu circulava por esses e outros espatos, fui tomando 
consciencia do lugar que a cooperando internacional ocupava 
no processo de construnao do Estado. Ela impregnava e condi- 
cionava muito do que estava envolvido nesse fenómeno: formando 
do quadro legal que institui e regula as anoes do Estado; estru- 
turanao de fornas de seguraba; priorizanao de certas áreas de 
investimento público; políticas educacionais de formando de 
recursos humanos de base e de elite; consolidando das línguas 
nacionais e oficiáis; escolha dos sistemas ornamentários etc.; 
para ficar com poucos exemplos. Sob sua responsabilidade havia 
programas muito diversos, desde os direcionados á recuperando 
de obras de infraestrutura até aqueles voltados á distribuido de 
sementes. O pagamento das despesas públicas -  dentre as quais 
se incluem os salários dos servidores -  era, até 2003, totalmente 
dependente dos recursos disponibilizados pelos doadores. Era 
impossível nao lembrar, nesse contexto, das regras constitutivas 
do regime da dádiva.4
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Diante desse quadro, pode-se dizer que a cooperaqáo inter
nacional é um fato social total no processo de edificando do 
aparelho do Estado em Timor-Leste, “isto é, p5e em movimento 
(...) a totalidade da sociedade e de suas instituiqoes (...)”.5 Nao 
desejo, de forma alguma, subestimar o papel das elites locáis nesse 
empreendimento. É preciso observar, contudo, que a cooperando 
internacional é um capital político tanto entre os doadores como 
entre as elites estatais que a administram e déla se beneficiam. 
A forma como a cooperando internacional é gerenciada por 
diferentes grupos de elites tem efeitos sobre a consolidando de 
diferentes projetos de identidade nacional para o país.

Tampouco proponho que o campo da cooperando técnica 
internacional em operando em Timor-Leste, entre 2002 e 2003, 
funcione exatamente nos mesmos moldes dos sistemas de trocas 
de sociedades melanésias ou indígenas do norte da América, tal 
como retratados por Mauss. O que me parece interessante é 
resgatar as interpretagoes atribuidas por este autor a alguns dos 
episodios que ele observa, na medida em que se apresentem uteis 
para revelar dimensóes pouco exploradas dos padróes de relaqoes 
entre aqueles que sao denominados doadores  a Timor-Leste e 
a outros países altamente dependentes de recursos advindos da 
AID entre si e para com os Estados beneficiários da ajuda.6

Mauss7 sugere que a lógica da dádiva é constituida básica
mente por tres tipos de obriganóes: dar, receber e retribuir. Na 
tentativa de compreender o que está implicado em cada urna 
das partes de que se compóe esse fenómeno, ele identifica que, 
no processo de troca, pessoas, instituinóes e coisas se confun
dan e que os objetos intercambiados tém grande forqa e efeito 
moral: eles seriam animados por urna espécie de espirito (o han ou 
o m ana), que, entre outras coisas, fazem-nos retornar aos seus 
lugares de origem. Além disso, seriam expressáo da identidade do 
doador ou da entidade por ele representada. O Kula de Malinowski,8 
como os demais potla tcbs  analisados por Mauss, sao ainda 
instrumentos eficazes de hierarquizaqáo social, definidores de 
posiqoes de precedencia e honra dos parceiros uns di ante dos
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outros. Nesse sentido, pode-se dizer que os sistemas de troca em 
discussáo sao meios de exercício de poder. Sao ainda portadores 
de urna etiqueta própria, na qual o respeito ao tempo para o 
oferecimento da contradádiva é regra importante.9

Em Timor-Leste, o repasse “gratuito” de recursos á admi- 
nistragáo pública pelos doadores é comumente justificado com 
base em argumentos de solidariedade e compromisso social. 
O rganizares nao governamentais, que monitoram esse campo, 
aventam, porém, que o interesse político e económico é o que 
alimenta as políticas de cooperando. Minha pesquisa sugere, 
contudo, que, para além dessas motivagóes, a obrigagáo de dar 
e algumas de suas implicagoes sao a forga motriz que orienta o 
sistema de doagáo externa para Timor-Leste. A esse país cabe 
a obrigagáo de receber e o peso da divida contraída, embora os 
recursos sejam ofertados como fundos perdidos. Nesse sentido, 
estamos falando aqui nao de urna divida monetaria, mas de um 
penhor moral que colocaría o Estado timorense, de certa forma, 
em urna condigáo de subserviencia a interesses estrangeiros, a 
depender da maneira como as elites políticas do Estado admi
nistran! a ajuda recebida.

O esforgo, entre os doadores, em marcar a origem dos recursos 
disponibilizados, em espagos rituais e ordinários, parecía ser 
urna forma de afirmar sua presenga no Estado leste-timorense. 
Nesse sentido, os bens repassados se confundiam com a identi- 
dade daqueles que os ofertavam. No caso da disponibilizagáo 
de recursos humanos, essa tradugáo era literal, como ficará evi
dente nos capítulos 3 e 4. Portugal ou Austrália, por exemplo, 
faziam-se presentes no cotidiano da administragáo pública por 
intermédio dos assessores que emprestavam ao Estado timorense. 
As experiencias de formagáo e prática profissional adiquiridas 
pelos assessores em seus países de origem condicionavam o estilo 
de trabalho que procuravam imprimir ás contrapartes timorenses 
pelas quais eram responsáveis, bem como aos regulamentos ou 
procedimentos administrativos que eventualmente ajudavam a 
elaborar.
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Para projetos bilaterais que implicam a contratado de máo de 
obra qualificada, os doadores tendem a trazer recursos humanos 
de seus próprios países. Portugal, por exemplo, mantinha em 
Timor-Leste mais de urna centena de professores de língua portu
guesa e outros técnicos alocados na estrutura do Estado local. 
O mesmo m odus operandi foi observado quando analisamos o 
perfil de contratados pela cooperado australiana, americana ou 
brasileira.10 Considerando que parte substantiva dos recursos 
concedidos ao país era aplicada na contratado de funcionários 
estrangeiros e que, no caso dos projetos bilaterais, os doadores 
tendiam a trazer a Timor-Leste técnicos do Estado-N ad° do qual 
a doaijáo era originária, pode-se concluir que parte das receitas 
ofertadas retornam, após longo percurso, aos países doadores, 
mediante os salários pagos aos assessores técnicos trazidos de 
cada um deles.11

A RTiLPD é, como o Kula, o momento mais ritualizado de 
um sistema de trocas que está para além déla e que engloba a 
totalidade da vida institucional do Estado timorense: “é o ponto 
culminante, solene e dele só participam os grandes chefes.”12 
Como tal é marcada por um cerimonial próprio, condensado e 
expressivo do repertorio e das formas estruturantes do funciona- 
mento do campo da cooperado internacional em Timor-Leste.

A PRODUQÁO

Analisa-se a seguir a RTiLPD, ocorrida em junho de 2003, 
aproximadamente um ano após a restaurado da independencia.13 
A RTiLPD é um ritual periódico -  acontece urna vez por ano -  no 
qual, através de um jogo fino de questionamentos, prestado de 
contas, cobranzas e súplicas, doadores e o governo consolidam e 
negociam sua parceria para o processo de constru^áo do Estado. 
Como componentes de um mesmo sistema, as relacóes entre esses 
atores sao marcadas por urna etiqueta própria, cujos termos 
seráo apresentados ao longo do texto.
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Participam da reuniáo todos os parceiros do desenvolvimento 
de Timor-Leste, além de membros do governo e convidados espe
ciáis -  organizares nao governamentais, parlamentares, entre 
outros -  classificados como observadores. A Divisáo do Plano 
e de Gestáo da Assisténcia Externa (DPGAE), departamento do 
Ministério do Plano e Finanzas, era o órgáo que, da parte do 
governo, tinha como responsabilidade organizar o evento, bem 
como coordenar toda assisténcia externa recebida pelo Estado. 
Naquele período, a responsável pela divisáo era Emilia Pires, 
urna retornada da diáspora timorense na Austrália. Junto com 
ela trabalhavam pelo menos mais sete internacionais, dois dos 
quais timorenses-australianos (pessoas nascidas em Timor-Leste, 
refugiadas na Austrália durante os anos da ocupado indonésia), 
além de urna série de consultores estrangeiros e staffs locáis. 
Internacional é a autodenominado dada pelos estrangeiros que 
trabalham no campo da cooperado internacional a eles próprios. 
Trata-se de urna categoria que existe em oposi<jáo ao local, isto 
é, ao timorense da térra.

A preparaijáo da Conferencia implica um conjunto complexo 
de procedimentos, os quais evidenciam tragos importantes da 
AID em agáo em Timor-Leste e alhures. Isso porque a reuniáo 
é a apoteose do investimento realizado pelos doadores e pelo 
governo local na boa gestáo da assisténcia internacional. Nesse 
contexto, a realizado adequada desse evento é tomada como 
um ícone da capacidade do Estado timorense em propiciar a 
edificado da administrado pública de acordo com os critérios 
de boa governacáo existentes entre os doadores.

A organizado da reuniáo, nos dois meses que a precedem, 
demanda o empenho continuo e intensivo de diferentes insti
tuidas do Estado e do Banco Mundial na execugáo de diversas 
atividades: preparado de documentos informativos sobre a 
utilizado de recursos e dos discursos das autoridades timorenses; 
sistematizado de dados técnicos sobre o perfil dos recursos 
ofertados ao país; construgáo do cenário do encontró etc. Cada 
atividade tem fungáo específica para a produdo do efeito final 
da conferéncia.
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Na semana que antecedeu a reuniáo aqui discutida, por exemplo, 
o saguáo da DPGAE transformou-se em urna verdadeira linha 
de produgáo. Centenas de resmas de papel foram utilizadas 
para fotocopias e dezenas de pastas foram montadas. Todo o 
material a ser distribuido aos doadores era separado em kits de 
língua portuguesa, de um lado, e inglesa, de outro. Cada pasta 
continha em torno de 450 páginas de papéis informativos. Foram 
produzidas aproximadamente 90.000 fotocopias e 200 pastas.

Dado o volume de material disposto na sala, nao era difícil 
a ocorréncia de enganos em sua organizando. Em meio a urna 
manhá de domingo, notou-se que alguns dos anexos do Guia do  
Plano haviam sido perfurados do lado errado, o que, no entanto, 
nao prejudicava de todo sua leitura. Existia a possibilidade de 
retirar as folhas trocadas e perfurá-las do lado correto. Fez-se essa 
proposta á secretária de Emilia Pires, que reagiu frontalmente 
dizendo: “nao, de maneira alguma. Para os doadores rudo tem 
que ser perfeito.”

Enquanto alguns montavam as pastas, outros definiam o 
layout da sala de conferencia e do jantar. Outra equipe fazia o 
controle de qualidade de todo o material, conferindo os docu
mentos de cada pasta e corrigindo eventuais erros. Os que faziam 
o controle de qualidade eram todos internacionais, alguns dos 
quais retornados da diáspora timorense na Australia.

O CENÁRIO

Depois de urna semana envolvida na montagem das pastas, 
entre outras atividades, a equipe da DPGAE deslocou-se ao Hotel 
Timor para organizar a logística no espaco do evento. Inaugurado 
as vésperas da proclamando da restaurando da independencia, 
o Hotel Timor está instalado onde no tem po indonésio  eram as 
dependencias do Makota, entao o maior estabelecimento hote- 
leiro de toda provincia de Tim or Timur. Queimado totalmente 
em 1999, o Makota foi recuperado pela Fundando Oriente -  urna 
instituido portuguesa - ,  que o transformou no hotel de mais alto 
padrao do país, cujo único concorrente á altura era o Maritme 
Central, hotel flutuante atracado na baía de Díli.
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Quase a totalidade dos eventos políticos promovidos pelo e 
para o alto escaldo da com unidade internacional em Timor-Leste 
-  exposi^óes, jantares, conferencias, w orksbops  -  tem como 
cenário as dependencias do Hotel Timor. Pode-se estar nesse 
local sem sequer aperceber-se de que se está em Timor-Leste. Ao 
cruzarmos a porta de entrada, a climatizaqáo do saguáo logo nos 
toca os sentidos. A temperatura que, entre novembro e fevereiro, 
gira em torno de 40° C á sombra em Díli, cai para aproximados 
22° C no hall do hotel. Um observador iniciado no “modo por
tugués de estar no mundo” logo identifica a presenta de índices 
lusitanos nos servidos prestados. No café, pode-se pedir urna bica 
ao garqom e ser por ele absolutamente compreendido. Come-se 
nesse mesmo local pastéis de nata como os de Belém, quentes, 
com canela e adúcar de confeiteiro. O café é ocupado por mesas 
e poltronas em junco, de provável fabricando indonésia, á frente 
das quais está urna televisáo que, em dias normáis, está frequen- 
temente sintonizada na RTPI (Rede de Televisáo Portuguesa 
Internacional) ou CNN (Cable News Network).

A sala na qual a conferencia acontecería deveria ser condi
cionada em exatos 18° C.14 Estava organizada em dois núcleos 
principáis: o núcleo dos parceiros do desenvolvimento e o núcleo 
dos convidados. Os parceiros do desenvolvimento seriam dispos- 
tos entre si em um retángulo, de forma que todos pudessem se 
olhar. A cabeceira da mesa seria ocupada pelas instituiqóes que 
presidiam o referido evento: o governo da República Democrática 
de Timor-Leste e o Banco Mundial.

No restaurante, outros membros da DPGAE estavam as voltas 
com a organizando das mesas para o jantar. Conforme progra
mado, o governo ofereceria urna recepnao aos chefes de delegando 
dos parceiros do desenvolvimento no dia que antecedía a abertura 
da Conferencia. As mesas eram organizadas tendo como critérios 
o perfil do doador e as habilidades lingüísticas das autoridades 
timorenses. Os maiores doadores tinham precedencia sobre os 
demais, gozando da honra de jantar com o primeiro-ministro 
e a ministra do Plano e Finarnos. Os demais eram distribuidos
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em diferentes mesas, as quais eram ocupadas também por outras 
autoridades que, como representantes do Estado, eram as anfitriás 
do evento. Cada doador estaría sentado, preferencialmente, junto 
das autoridades que gerenciavam as instituiqoes para as quais ele 
direcionava maior volume de recursos. A disposipáo de alguns 
convidados á mesa era, assim, expressáo do prestigio político de 
que gozavam na com unidade dos doadores  em funpáo do volume 
de recursos disponibilizados ao Estado timorense.

A R EU N IÁ O

Sebastiao: -  Agora que os outros países viram o que o 
governo da Malásia fez, váo todos querer correr atrás. 
María: -  Voces viram a cara do Embaixador de Portugal? 
Estava com cara de crianca, com o dedo na boca. 
Sebastiao: -  Ah, agora Portugal vai querer doar caminhóes 
também.
Maria: -  Aqueles, aqueles nao tém nem para eles que dirá 
para doar para Timor-Leste.

(Diálogo entre dois funcionários do governo timorense, 
após participarem da cerimónia de entrega oficial de 

equipamentos bélicos doados pela Malásia ao Estado 
da RDTL em outubro de 2003.)

Ás 7 horas do dia 5 de junho de 2003 já estavam montadas 
todas as mesas no saguáo do hotel para recepqáo das delegapoes 
dos países doadores. Ao chegar, os delegados assinavam um docu
mento atestando sua presenpa e recebiam a pasta da reuniáo, 
repleta de documentos. O entao presidente da República Kay 
Rala Xanana Gusmáo, após sua chegada, ao caminhar para a 
sala de conferencia, conduziu todos para lá.

A sala estava organizada da seguinte maneira:
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Figura 1 - Representado gráfica da organizado da sala de trabalhos da 
Reuniao de Timor-Leste com os parceiros do desenvolvimento, em maio 
de 2003.

A: Prim eiro-m inistro; B: presidente da República; C: representante especial do 
Secretário-G eral da ONU em Tim or-Leste; D: Banco M undial.15

1 - Austrália; 2 - Brasil; 3 - Canadá; 4 - China; 5 - Uniáo Europeia; 6 - Finlandia; 7 - 
Franca; 8 - Alemanha; 9 - Irlanda; 10 - Japáo; 11 - Coreia; 12 - Malásia; 13 - Nova 
Zelandia; 14 - Noruega; 15 - Portugal; 16 -Espanha; 1 7 -Tailandia; 18 - Reino Unido; 19 
- Estados Unidos da América; 20 - Setor Privado; 21 - Organizado Nao Governamental; 
22 - Fundo Monetário Internacional (FMI); 23 - Asian Development Bank (ASD); 24 - 
Organizado Internacional de Migrado (IOM); 25 - International Labor Organization 
(ILO); 26 - Organizado Mundial da Saúde (WHO); 27 - United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO); 28 - Escritorio das Nagdes Unidas para 
Servidos de Projeto (UNOPS); 29 - United Nations Development for Women (UNIFEM); 
30 - United Nations Fund for Population (UNFPA); 31- United Nations Children’s Fund 
(UNICEF); 32 - United Nations Development Programme (UNDP); 33 - United Nations 
Mission of Support in Est Timor (UNMISET).
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Os doadores estavam dispostos na mesa em ordem alfabética, 
por país, de acordo com a grafía deles em língua inglesa. Tal 
organizando evocava urna igualdade formal entre eles. Os dois 
assentos adiante do setor privado eram ocupados por organizagoes 
nao governamentais. A seguir, estavam os representantes dos 
organismos multilaterais, em sua maioria agencias do Sistema 
ONU. Na cabeceira da mesa estavam os anfitrioes do encontró: 
o governo da RDTL e o Banco Mundial.

A composigáo da mesa indica quais eram as principáis insti- 
tuigóes que participavam do campo da cooperagáo internacional 
em Timor-Leste. De um lado, os países doadores: Austrália, Brasil, 
China, Unido Europeia, Franga, Alemanha, Irlanda, Japao, Coreia, 
Malásia, Nova Zelándia, Noruega, Portugal, Espanha, Tailandia, 
Reino Unido e Estados Unidos da América. De outro, as agencias do 
Sistema ONU: Organizagao Mundial da Migragao, Organizagao 
Mundial do Trabalho, Organizagao Mundial da Saúde, UNESCO, 
UNOPS, UNIFEM, UNFAP, UNICEF, PNUD e UNMISET. Entre 
esses dois grupos estavam representantes da sociedade civil e de 
organismos multilaterais nao diretamente subordinados á ONU: 
Fundo Monetário Internacional e Banco de Desenvolvimento 
Asiático.16 Sentados atrás dos chefes de delegagáo de cada país, 
estavam seus respectivos assessores.

A ABERTURA

O presidente da República abriu a Conferencia. O pronuncia
miento de Kay Rala Xanana Gusmáo foi marcado por críticas ao 
governo, ao Banco Mundial e aos parceiros do desenvolvimento. 
Como de praxe, Xanana primeiro saudou e agradeceu a presenga 
dos parceiros do desenvolvim ento -  “que nos dá assim confianga 
para encararmos mais um novo ano de desafíos e responsabili
dades” -  bem como o governo de Timor-Leste pela organizagao 
da conferencia -  “que permitirá nesses dias um debate profundo 
sobre as necessidades do país.”

Após referir-se ao que chamou de “costume timorense de 
esperar pelas dádivas dos outros”, o presidente dirigiu críticas
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a certas celebragoes anunciadas pelos doadores e pelo governo, 
as quais, embora ainda nao pronunciadas, já eram de dominio 
público:

Estou ao corrente do progresso considerável conseguido na área de 
planejamento. Mas nao é suficiente. Necessitamos de mostrar progresso 
mais substancial na implementagáo dos planos que preparamos, na 
prestagáo dos servidos de educa^áo e saúde para o nosso povo, em dis- 
ponibilizar sementes melhoradas e equipamento aos nossos agricultores 
e conseguir que a venda dos seus produtos seja feita a pregos razoáveis. 
O barómetro do progresso nao reside na quantidade de dinheiro ca
nalizado pelos nossos parceiros de desenvolvimento ou na dimensáo 
do ornamento do governo, mas sim se nossa juventude e veteranos 
tem trabalho remunerados, quanto é que o nosso povo produziu e se 
houve capacidade de venda da produgáo, se existe comida á mesa ñas 
aldeias durante os meses de fraca produgáo, se as nossas crianzas estáo 
a ir as escolas e se nosso povo está a receber os cuidados de saúde de 
qualidade. Necessitamos de mobilizar e envolver o nosso povo enquanto 
“agentes de mudanza” na transformadlo das suas vidas e na construgáo 
de um futuro melhor para eles próprios, para as suas crianzas e para 
a na^ao, em vez de serem vítimas que recebem “esmolas” do governo 

e das agencias doadoras.

Xanana apontou, entre outras coisas, a existencia do que 
para ele era um desequilibrio ñas prioridades de desenvolvi
mento no plano de governo. Disse que a redupáo da pobreza 
nao poderia ser alcanzada somente por meio de investimentos 
na área de educagáo e saúde e que maior aten^áo deveria ser 
dada á agricultura e á média indústria. Nesse contexto, citou a 
dificuldade de se promover a média indústria em Timor-Leste, 
em fun^áo da desqualifica^áo geral de máo de obra e dos altos 
salários do mercado. O presidente criticou ainda o processo de 
recrutamento de conselheiros internacionais, demandando maior 
rigidez na selegáo de técnicos a fim de garantir que a “construqáo 
de capacidades seja alcanzada”. Por fim, afirmou:
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Todas essas considerares alertam para urna simples realidade, 
a de que nao é altura para os nossos parceiros de desenvolvimiento 
relaxarem no apoio as necessidades mais prementes do país. É, sim, 
urna ocasiáo propicia para consolidar urna nova relagáo de parceria 
de desenvolvimento.

Por ora, vale notar o tom crítico do discurso do presidente as 
prioridades políticas do entáo governo da FRETILIN. Nesse con
texto, é importante resgatar as rivalidades que, ao longo do tempo, 
tém pautado as relagóes entre ele e a lideran^a desse partido. A 
isso se soma o fato de a RDTL ser gerida em um regime semi- 
presidencial, com grande pendor parlamentar, o que enfraquece 
sobremaneira os poderes constitucionais do presidente. Depois 
de Xanana, Kamalesh Sharma, entáo Representante Especial do 
Secretário-Geral da ONU em Timor-Leste/Special Representative 
of the Secretary-General (SRSG), responsável pela UNMISET, 
discursou. Logo de inicio destacou os progressos alcanzados 
pelo Estado timorense na “construzáo da nagáo e promozáo do 
desenvolvimento”. Sublinhou aínda a importáncia dos avanzos 
na área do planej amento apresentados no Guia do  Plano:

O compromisso do país e o progresso na criazáo de urna democra
cia, assentes nos iluminados principios de democracia participativa, de 
liberdades cívicas fundamentáis, separacáo dos poderes dos principáis 
órgáos do Estado e urna cultura política baseada no diálogo aberto 
com o povo, seráo certamente aplaudidos por todos os participantes 
nesse encontró.

( . . . )

Nós congratulamos e apreciamos o documento informativo pre
parado pelo Banco Mundial o qual é, a um só tempo, consistente em 
conteúdo, positivo no tom e voltado para o futuro, e coloca muitas 
questóes pertinentes para nossa deliberazáo.

(...) Essas nao sao conquistas menores para urna nagáo com pobres 
recursos e meios e indicam vontade política e compromisso dirigindo 
as liderangas que esse país tem a sorte de ter.17
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Depois de citar o resultado de urna pesquisa do Banco Mundial, 
que sugere que países com baixo Produto Interno Bruto (PIB) 
estáo mais sujeitos a conflitos, Sharma destacou o papel que a 
UNMISET desempenharia no desenvolvim ento  e m anutenido  
da estabilidade  de Timor-Leste:

Para o processo de urna transigió suave para a construgáo da nagáo 
no pós-independéncia e criagáo de instituigóes na diregáo de um desen
volvimento equilibrado e sustentável de Timor-Leste, a UNM ISET 
contribuirá para urna abordagem estratégica tripartite nos próximos 
12 meses de suas operagóes no país, cobrindo todas as áreas apoiadas 
pelo mandato do Conselho de Seguranga: primeiramente, apoiando os 
desafios emergentes na área de seguranga; secundariamente, aumentando 
a autonomía de Timor-Leste por meio da transferencia de habilidades 
e controle sobre áreas prioritárias; e finalmente, tentando contribuir 
para o nivelamento e aprofundamento de urna assisténcia continuada 
e viável da comunidade internacional para Timor-Leste.18

Fechando a sessáo de abertura da Conferencia, tomou a 
palavra o representante do Banco Mundial, coorganizador do 
evento e importante parceiro do desenvolvimento de Timor-Leste. 
Jemal-ud-din Kassum destacou em seu pronunciamento o que 
denominou de esforgos do governo para se comunicar com a 
populagáo, citando as governagoes abertas.19 Positivou o Programa 
de Estabilidade, bem como o Guia do Plano, documentos os 
quais, segundo ele, auxiliavam os parceiros do desenvolvim ento 
na definigáo de suas estratégias de cooperagáo. Fez referencia 
ainda ao discurso do presidente, afirmando que o Banco Mundial 
estava de acordo com a necessidade de promogáo de investi
mientos no país para o desenvolvimento sustentável. Finalizou sua 
locugáo afirmando:
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Amigos, eu acredito que todos nós reconhecemos que Timor-Leste 
está diante de temerosos e ampios desafios de desenvolvimento -  e 
alcanqá-los irá requerer a atenqáo do governo e de todos os seus par- 
ceiros do desenvolvimento. O Banco Mundial está comprometido em 
se engajar com o governo no largo escopo desses desafios de desen
volvimento e a continuar nossos esfor^os conjuntos para melhorar a 
vida das pessoas de Timor-Leste.20

A comparaqáo dos discursos dos representantes da UNMISET 
e do Banco Mundial aponta que há entre eles algumas conver
gencias de forma e outras de conteúdo. Ambos destacam os 
esforqos feitos pelo governo na área do planejamento. Afirmam 
a inda a necessidade de promoqáo de investimentos estrangeiros 
no territorio a fim de aumentar a geraqáo de riquezas e criar 
mercado de trabalho. Com base em matérias diferenciadas, as 
duas instituiqdes evidenciaram as atividades que cada urna vinha 
promovendo no processo de construqáo do Estado-Naqáo em 
Timor. Sharma citou as várias frentes de trabalho da UNMISET 
para manutenqáo da estabilidade. Jemal-ud-din Kassum fez 
referencia á importancia do Guia do  Plano e dos Programas 
Anuais de Aqáo, documentos produzidos com recursos doados 
pelo Banco Mundial e por algumas agencias do Sistema ONU.

Quando faziam referencia as conquistas do governo na área 
do planejamento, as entidades estavam citando documentos 
presentes na pasta distribuida aos participantes. Abordei acima a 
importancia que os organizadores da reuniáo davam á qualidade 
estética dos documentos que seriam apresentados aos doadores. 
Com efeito, todos os convidados do evento referiram-se a eles 
quando se manifestaram na Conferencia. Dada a recorrencia com 
que esses papéis sao citados, podemos considerá-los personagens 
de suma importancia nesse ritual, cuja performance tem funqáo 
decisiva para o alcance da eficácia pretendida. Assim, urna breve 
descriqáo dos documentos que formam a pasta distribuida aos 
participantes da conferencia faz-se necessária.
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KIT PA RCEIR O S D O  D ESEN V O LV IM EN TO

O conjunto dos documentos presente na pasta entregue aos 
participantes respondia aos objetivos que a RTiLPD pretendia 
cumprir: informava as atividades desenvolvidas pelo governo 
nos seis meses que antecediam a reuniáo; langava propostas de 
agenda para a construido do Estado nos seis meses que seguiriam 
a Conferencia e apresentava um bal anco da cooperando inter
nacional ñas diversas áreas de gestao do Estado, sublinhando a 
importancia da continuidade do fluxo de recursos.

A primeira sendo da pasta era composta por dois relatónos: o 
Documento Informativo da República de Timor-Leste e o Docu
mento Informativo do Banco Mundial. Ambos destacavam o que 
eram denominados de progressos ñas políticas de incorporando 
cívica, no equilibrio fiscal e na manutenido da estabilidade do 
país. Traziam á tona indicadores que consideravam positivos ñas 
áreas de educando, saúde, poder local, planejamento e ornamento.

A seguir figurava o Guia do Plano, seguido do Plano de Esta
bilidade. Ambos eram roteiros de planej amento e execunao de 
políticas públicas. Destacavam os componentes de programas que 
deveriam ser executados ano a ano até 2007, conforme definidos 
pelos técnicos do Estado a partir de prioridades apresentadas 
pelo governo, evidenciando os fundos ornamentários disponíveis 
para cada um.

Na sequencia, o Ornamento de Fontes Combinadas deTimor- 
-Leste discutía o ornamento para o ano fiscal 2003-2004, com 
destaque para os déficits com os quais o Estado se deparava. O 
governo evidenciava as lacunas ornamentárias existentes, a fim 
de angariar mais fundos junto aos parceiros do desenvolvimento. 
Na senáo seguinte, tínhamos o Perfil de Desenvolvimento de 
Capacidades dos Ministérios e, por fim, na última parte da pasta, 
o Perfil da Assisténcia Externa.

Os dois últimos documentos sao especialmente expressivos 
para a análise aqui proposta. O Perfil de Desenvolvimento de 
Capacidades dos Ministérios consistía no registro de toda coope
rando técnica disponibilizada pelos parceiros do desenvolvimento 
para treinamento e formando dos recursos humanos do Estado
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timorense. O documento identificava o tipo de cooperando 
técnica oferecida para cada agencia do governo, seu período de 
duragáo e seu respectivo doador. Os dados permitiam ao leitor 
observar quais as tendencias de influencia político-cultural que 
cada unidade do governo sofria por parte dos doadores e quais 
os países que mais ofertas disponibilizavam nesse componente 
de cooperando técnica. Na área da Justina (Poder Judiciário e 
Ministério da Justina), por exemplo, registrava-se presenna 
macina de juristas de origem latina e portuguesa. Já o Departa
mento de Ornamento do Ministério do Plano e Finannas recebia 
forte influencia australiana. Essa dimensao da cooperando 
internacional no país será explorada a partir do Capítulo 3. Por 
ora, gostaria de sublinhar urna das funnoes que esse documento 
cumpria no evento aqui discutido: ele explicitava quais eram 
os maiores doadores para Timor-Leste ñas políticas de desen- 
volvim ento de capacidades  e os diferentes tipos de dádivas 
ofertadas. Evidenciava, por consequéncia, os nichos de hegemonia 
dos doadores na estrutura do Estado timorense e as posinoes 
de precedencia existentes, tomando como critério os tipos e os 
valores das assisténcias disponibilizadas.

O Registro da Assisténcia Externa, por sua vez, apresentava 
o perfil da assisténcia externa que Timor-Leste recebeu de 1999 
até o final do ano fiscal de 2003. Tranava também a utilizando 
atribuida aos recursos doados, quantificando, por doador, o des
tino dado aos valores depositados em nome do país. O documento 
apontava, por exemplo, que até o final do ano fiscal 2002-2003, 
37 países doadores disponibilizaram aproximadamente um bi- 
lháo de dólares ao país entre ajuda ornamentária, apoio huma- 
nitário, ajuda emergencial e para o desenvolvimento. Segundo 
o relatório, 70%  desse valor tinha sido aplicado em projetos de 
construnáo de capacidades, assisténcia humanitária e suporte a 
políticas de educando e saúde.21 Por outro lado, programas vol- 
tados ao desenvolvimento rural e do setor privado, saneamento 
básico e á protenáo e gestáo do meio ambiente22 tinham sido áreas 
de baixa prioridade entre doadores. O documento expressava 
ainda a preocupando do governo com o que considerava ser um
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baixo afluxo de novos projetos, o que poderia comprometer 
os desembolsos orgamentários para os dois anos subsequentes.

A Tabela 1 a seguir retrata o montante de recursos financeiros 
oferecidos a Timor-Leste, por doador:

Tabela 1
Tabela síntese de registro da assisténcia externa recebida

por Timor-Leste de 1999 a 2003 , .r  (continua)

Total desembolsado
Total

aprovadoPaíses e agencias 
doadores

Apoio
orgamentário

Pagamentos 
ao TFET

Assisténcia
bilateral

Total

Australia 11.467.877 12.430.000 82.005.775 105.903.652 161.891.417

Japáo 9.310.000 27.904.000 89.166.325 126.380.325 142.616.377

Portugal 3.000.000 30.000.000 46.308.862 79.308.862 140.392.697

Uniáo Europeia 8.947.000 51.642.700 65.422.365 126.012.065 133.761.776

Estados Unidos 8.500.000 500.000 55.530.841 64.530.841 80.776.487

Reino Unido 13.445.755 10.182.000 18.188.683 41.816.438 53.479.902

Nagóes Unidas 33.106.712 - - 33.106.712 33.106.712

Noruega 3.868.766 2.400.000 17.208.058 23.476.824 29.526.040

WFP - - 25.695.792 25.695.792 25.695.792

PNUD - - 18.756.317 18.756.317 24.882.461

UNICEF - - 17.639.164 17.639.164 23.865.567

ACNUR - - 21.880.234 21.880.234 21.880.234

Banco Mundial 5.000.000 10.400.000 3.251.000 18.651.000 19.221.220

Finlandia 967.613 3.719.000 6.005.403 10.692.016 15.845.333

Canadá - - 9.766.770 9.766.770 12.908.038

China - - 6.176.504 6.176.504 9.800.504

Banco Asiático de 
Desenvolvimiento

- - 8.600.900 8.600.900 8.600.900

Irlanda 1.903.515 470.000 3.743.408 6.116.923 8.354.256

Nova Zelandia 673.269 699.440 4.074.827 5.447.536 7.637.565

TFET - 7.138.000 - 7.138.000 7.138.000

Holanda 1.997.188 - 3.204.991 5.202.179 5.202.179

Suécia 4.083.137 - 755.138 4.838.275 4.838.275

Alemanha - - 3.339.711 3.339.711 4.673.044

Brasil - - 2.969.000 2.969.000 2.969.000
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(conclusao)

Coreia 600.000 - 2.157.000 2.757.000 2.757.000

OMS - - 2.261.000 2.261.000 2.252.000

Indonésia - - 1.350.000 1.350.000 2.000.000

UNFPA - - 1.197.726 1.197.726 1.495.026

Bélgica - - 1.215.151 1.215.151 1.215.151

IOM - - 1.026.797 1.026.797 1.026.797

Dinamarca - - 618.885 618.885 820.455

Espanha - - 644.446 644.446 644.446

Luxemburgo 250.000 - 327.072 577.072 577.02

Itália - 210.000 274.59 484.590 484.590

Franca - - 133.751 133.751 133.751

Suíga 118.463 - - 118.463 118.463

FAO - - - - 95.485

Grécia - - 4.875 4.875 4.875

Total 107.239.295 157.695.140 520.901.361 785.835.796 993.088.887

Fonte: Timor-Leste, Ministério do Plano e Finanzas, Registry o f  Externa l Assistance. 
Report Prepared for the Timor-Leste Development Partners Meeting. Dili, 2 0 0 3 , p. 5, 
mimeografado. Tradu^áo livre do original em língua inglesa.

O Registro da Assistencia Externa  presente na pasta era urna 
versao reduzida de um documento expandido, de mesmo título, 
distribuido somente aos chefes de delegando e a algumas auto
ridades da RDTL. A versao ampliada do relatório apresentava 
dados mais detalhados. Analisava o perfil de doagóes de cada 
país, evidenciando caso a caso o volume e o destino dos recursos 
recebidos. O Perfil de D esenvolvim ento de C apacidades dos  
M inistérios, como o Registro da Assistencia Externa  atuavam, 
no contexto da Conferencia, como definidores do status de cada 
parceiro do  desenvolvim ento  na com unidade dos doadores. Tais 
documentos colaboravam também para a caracterizando do perfil 
das dádivas ofertadas a Timor-Leste por seus parceiros. O status 
de cada parceiro era determinado a partir das qualidades das 
dádivas que eram por ele doadas á RDTL. Nesse sentido, tais 
documentos tinham grande poder ilocucionário: eles inscreviam 
a disposigáo hierárquica desses atores entre si, afirmando quais, 
entre eles, tinham precedencia sobre os demais e maior prestigio 
ou poder na RDTL.23
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O poder ilocucionário de tais documentos estava além, contudo, 
de seu potencial de inscrever urna ordem hierárquica entre os 
doadores. Por meio da apresentaqáo de indicadores de desenvol- 
vimento, diagnósticos e prognósticos sobre diferentes dinámicas 
sociais no interior das fronteiras do novo país, tais documentos 
eram (e continuara a ser) tecnologias de construido nacional. 
Por meio de narrativas, estatísticas e in form ales de diferentes 
ordens, tais documentos atribuem sentido a certas condiqoes 
do país a partir de dinámicas sociais que lhe sao pretensamente 
exclusivas, internas e, portanto, nacionais. Inspirando-me na análise 
que Mitchell24 faz sobre os efeitos dos mapas e dos censos na cons
truido do Egito colonial, sugiro que os documentos apresentados 
na reuniáo sao tecnologias de controle e manipulado de vários 
tipos de inform ado que permitem imaginar o país como um 
conjunto de relagóes passíveis de conhecimento e governo.

Ferguson,25 por exemplo, indica que a cooperado técnica 
internacional, por meio de suas narrativas típicas, teve um papel 
fundamental na invenido do Lesotho como urna unidade polí
tica autónoma, supostamente dotada de urna economia nacional 
própria. Tal fato foi possível pela produdo sistemática de 
silenciamentos, dos quais se destaca a exclusao das relaióes de 
dependencia do Lesotho com a Africa do Sul. Nos documentos 
produzidos pelo campo da cooperado internacional, o Lesotho 
era apresentado como um país de economia agrícola, a des
peño da maior parte de sua economia ser movimentada pelo 
fluxo de recursos advindos do trabalho migrante assalariado 
ñas minas da África do Sul. Somente 6%  de seu PIB advinham 
de produdo agrícola. Na mesma diredo, Mitchell26 sublinha 
que a abordagem do Egito como um país caracterizado por um 
descompasso entre grande crescimento populacional e pequeña 
área agricultável é parte fundamental da retórica que justifica os 
programas de cooperado técnica. Em ambos os casos silenciam- 
-se as relaióes de natureza transnacional e as disputas entre 
segmentos populacionais domésticos que condicionara os fatos 
que passam a ser objetos de políticas de desenvolvimento. Entre
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os efeitos colaterais gerados, as economías nacionais aparecem 
como fatos sociais discretos.

Como podemos observar na tabela anterior, os cinco maiores 
doadores de Timor-Leste, até o final do ano fiscal 2002/2003, 
eram Australia, Japáo, Portugal, Uniáo Europeia e EUA. Austrália, 
Portugal, Japáo e EUA sao países que, direta ou indiretamente, tive- 
ram responsabilidade política pelo destino histórico do territorio 
timorense ao longo dos séculos: Portugal foi seu administrador 
colonial por aproximadamente 450 anos; Austrália e Japáo 
invadiram o entáo Timor portugués durante a Segunda Guerra 
Mundial, destruindo parte dele e escravizando sua populagáo. 
Além disso, o Estado australiano foi um dos poucos a reconhecer 
como legítima a anexacáo de Timor-Leste á República da Indonésia. 
Os EUA, por sua vez, apoiaram o regime de Suharto na Indonésia 
e a ocupagáo militar do territorio timorense, fornecendo recursos 
financeiros e bélicos para tanto. Tais fatos sao recorrentemente 
trazidos á tona por alguns membros do governo e de organizagoes 
nao governamentais locáis e internacionais quando tratam de 
dar sentido ao grande volume de recursos repassados a Timor- 
-Leste por esses doadores: segundo eles, esses países estariam 
pagando a divida histórica contraída com o territorio ao longo 
do tempo. Nao se trataría, assim, de mera generosidade, mas de 
urna catarse histórica na qual esses Estados-Nagóes procuram 
“recompor sua moral” diante do país e do mundo.

Retomando a descrigáo do kit, aos chefes de delegagáo foi 
aínda entregue o livro Pobreza em urna nova nagáo: análise para 
agáo. Essa publicagáo reunia dados de tres diferentes pesquisas 
realizadas pelo governo, em parceria com os doadores, forne
cendo um mapeamento quantitativo das condigóes de vida em 
Timor-Leste.

Para além de definir a disposigáo dos doadores entre si, a 
RTiLPD era também urna ocasiáo para que os doadores ostentas- 
sem uns diante dos outros as qualidades das dádivas oferecidas a 
Timor-Leste. Essa fungáo é passível de identificagáo ñas sessóes 
da Conferencia discutidas a seguir.
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A EVOCAgÁO DA DÁDIVA

A segunda sessáo de trabalhos da RTiLPD, intitulada “Desen- 
volvimento desde a última reuniáo e planos para implementaqáo 
do Plano Nacional de Desenvolvimento”, foi presidida por 
José Ramos Horta, entáo ministro dos Negocios Estrangeiros 
e Cooperario, laureado com o Premio Nobel da Paz em 1992. 
A primeira autoridade a se pronunciar foi Mari Bin Alkatiri, 
primeiro-ministro da RDTL á época. Seu discurso foi em portugués 
e nele prestaram-se contas acerca das atividades executadas pelo 
governo nos seis meses que antecederam a reuniáo, avaliando- 
-se os cenários futuros, tendo em vista a expectativa de retirada 
progressiva da com unidade internacional.

(...) Como é de vosso conhecimento, assumimos a diregáo deste país 
com pouca experiencia de governaqáo. A agravar, recebemos um país 
que, como Estado, estava vazio de memoria e carente de competencias, 
de disciplina, e de vida e cultura institucionais. Mas fomos capazes de, 
passo a passo, desenvolver o planejamento das nossas atividades, criar 
instituigoes e capacitar os nossos quadros. Temos aínda muito por fazer. 
Iniciamos a implementaqáo das atividades planeadas. Progressos consi- 
deráveis foram feitos no dominio institucional e da capacitaqao. Mas 
reconhecemos que conseguimos progressos modestos na implementaqao 
de um plano de prestagáo de servidos. Muito trabalho e tempo seráo 
aínda necessários para melhorar o nosso desempenho. Por isso o vosso 
continuo apoio e assistencia ainda permanecem indispensáveis.

Alkatiri abordou ainda temas como economía e emprego; 
seguranza e estabilidade; desenvolvimento das instituiqoes e 
capacidades; relaqáo entre o governo e o povo; boa governaqáo 
e gestáo dos recursos do petróleo e gás. Para cada urna dessas 
áreas citou as iniciativas que vinham sendo tomadas pelo governo 
e as carencias existentes, destacando, a seguir, as possibilidades 
futuras no caso de rápido decréscimo na assistencia interna
cional. De forma incisiva,27 lembrou que “a assistencia externa 
fornecida pelos nossos parceiros de desenvolvimento representa
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mais de 80%  da despesa pública timorense”, o que a tornava 
condiqáo, naquele momento, para o processo de edificando da 
administrando pública bem como para a prestando de servidos 
do Estado á populando.

O entáo Representante Residente do Programa das Naqóes 
Unidas para o Desenvolvimento e, ao mesmo tempo, Representante 
Especial Adjunto do Secretário-Geral (DSRSG) da ONU, Sukehiro 
Hasegawa, recebeu a palavra posteriormente. Agradeceu a opor- 
tunidade da fala e passou a enumerar os avanqos do governo no 
primeiro ano posterior á restaurando da independencia. Citou a 
importancia do Plano Nacional de Desenvolvimento e dos Planos 
de Aijáo Anual, afirmando serem o fundamento para o planeja- 
mento e ornamento dos recursos nacionais. Apontou ainda os 
“progressos” na área de infraestrutura e no planejamento. A 
despeito desses elogios iniciáis, destacou as dificuldades do país, 
sugerindo aos seus interlocutores que sem demora reorientassem 
suas atividades, focando prioritariamente nove áreas: a) desen
volvimento da agricultura de subsistencia; b) descentralizando e 
melhoramento da qualidade dos servidos disponibilizados pelo 
Estado; c) promoqáo da construqáo institucional na área da 
justiqa e das capacidades dos recursos humanos; d) preven^áo 
da corrupqáo e do nepotismo; e) desenvolvimento da língua 
portuguesa; f) incorporando cívica das mulheres e de outros 
grupos vulneráveis; g) adaptado da agenda dos objetivos de 
desenvolvimento do milenio para o contexto leste-timorense; e 
h) fortalecimento da relaqáo entre as agencias do Sistema das 
Naqoes Unidas atuantes em Timor-Leste.

O representante do Banco Mundial sucedeu Hasegawa. Elogiou 
entáo mais urna vez os resultados alcanzados pelo governo de 
Timor-Leste na área do planejamento. Lancou entáo algumas 
questóes para o debate, relacionadas, grosso modo, ao aperfeiqoa- 
mento de mecanismos de gestáo de políticas públicas, instaurando 
de urna economia de mercado e desenvolvimento sustentável, 
expressando as preocupanoes e prioridades do Banco Mundial 
no processo de construnáo do Estado timorense.
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Os discursos proferidos durante a reunido eram enunciados 
pelos representantes das instituiqoes e países doadores. Através 
da fala desses atores, eram os Estados-Naqdes que se pronun- 
ciavam. Dessa forma, por exemplo, nao era sendo o Canadá que 
falava por meio de seu representante, assim como os EUA pela 
sua delegacao. Por essa razáo passo, a partir de agora, a referir-me 
as alocuqóes proferidas por esses atores pela identidade do país 
que representavam, recurso que nos auxiliará na percepqao de 
como a lógica da dádiva opera nesse campo.

Depois dos discursos programados -  do primeiro-ministro e 
dos altos representantes do PNUD e do Banco Mundial -  abriu-se 
espaqo para apresentaqao de questóes e debates. O primeiro a 
se pronunciar foi o Estado australiano. Como seus antecessores, 
destacou a qualidade dos background papers, isto é, dos docu
mentos informativos distribuidos ñas pastas, citando o Guia do  
Plano. Sugeriu entáo que a execuqáo orqamentária, no setor de 
servidos, deveria ser acelerada. Afirmou aínda que a qualidade 
dos indicadores utilizados pelo governo deveria ser melhorada, 
bem como o sistema de monitoramento das atividades. Declarou, 
por fim, que o governo australiano insistía na elaboraqáo de 
urna estratégia de saída da UNMISET em conjunto com todos 
os doadores.

A seguir, manifestou-se o Banco de Desenvolvimento Asiático, 
tematizando alguns dos desafios existentes para fomentar o setor 
privado no país e as vantagens que poderiam advir de investimentos 
nessa área. Na perspectiva do Banco, o setor privado promovería 
a criaqáo de empregos e a construqáo de capacidades na área de 
prestaqáo de serviqos. Para tanto, ponderou, seria condiqáo a 
existencia de urna estrutura legal que despertasse confianza e, ao 
mesmo tempo, evidenciasse a existencia de um governo estável. 
Sugeriu a elaboraqáo de um mapa que apontasse de que forma 
as capacidades poderiam ser aprimoradas e os esfor^os que os 
parceiros do desenvolvimento poderiam empreender para tanto.

As organizaqóes nao governamentais tomaram a palavra. Cita- 
ram a urgencia de investimentos na agricultura e em pequeños e
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médios empreendimentos, processos os quais, segundo elas, 
tinham importante papel na criando de empregos. Defenderam a 
ideia de que as divisas advindas da extranao de petróleo do Mar 
de Timor deveriam ser utilizadas para redundo da pobreza. Em 
um tom de exigencia, solicitaram aos doadores que deixassem 
de usar o Plano Nacional de Desenvolvimento contra o governo, 
frisando ainda que o Banco Mundial deveria respeitar a sobe
ranía de Timor-Leste. Solicitaram a continuidade do apoio dos 
doadores, sobretudo na área da Justina e direitos humanos.

Em seguida, o Estado canadense se manifestou. Para além 
do conteúdo do pronunciamento, é interessante destacar sua 
forma. Primeiramente, o Canadá agradeceu ao governo timo- 
rense e ao Banco Mundial pela oportunidade de participando na 
reunido. Como os demais doadores, celebrou a qualidade dos 
documentos distribuidos, citando o Guia do Plano. Destacou 
assim a competencia do Estado timorense. Logo a seguir, porém, 
afirmou que havia muito por ser feito e que o país ainda esta- 
va dando os primeiros passos na diregao do desenvolvimento. 
Retratou Timor-Leste como o lugar da carencia para afirmar, 
indiretamente, o quanto as doagóes eram necessárias e valiosas. 
O doador passou entao a destacar os recursos que foram por ele 
oferecidos ao Estado timorense ao longo do tempo, ao mesmo 
tempo que fazia sugestoes com relagao a como as políticas 
públicas deveriam ser executadas, as atividades a priorizar etc. 
O Canadá teceu ainda comentários a respeito da implementanao 
do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), da mobilizanao 
e utilizando de recursos, da parceria de coordenanáo e da cons- 
trunáo de capacidades. Fez também urna série de sugestoes para 
o futuro das parcerias e concluiu celebrando seu compromisso 
com o povo timorense:

Para concluir, existem ainda muitos desafios importantes diante 
do governo e do povo de Timor-Leste. O Canadá está impressionado 
com o progresso realizado nesse curto ano que seguiu á restaurando 
da independencia e nós só podemos encorajar voces a redobrar estes
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esfor^os. De nossa parte, o Canadá tem sido um amigo para o povo 
de Timor-Leste por muitos anos e nós permanecemos comprometidos 
em prover assisténcia modesta em urna perspectiva de longo prazo 
para apoiar alguns dos objetivos prioritários de desenvolvimento dos 
timorenses.28

Alkatiri tomou entao a palavra, respondendo a algumas das 
sugestoes e comentários. Ratificou a necessidade de priorizar o 
investimento do Estado no setor agrícola, afirmando que já o 
vinha fazendo mediante a distribuigáo de sementes. No entanto, 
segundo ele, os produtores precisavam ser treinados e receber 
equipamentos adequados. Declarou entao: “(...) agricultura se faz 
com infraestrutura e nao se pode negar que temos feito esforgos 
nesse sentido. As infraestruturas foram recuperadas as dezenas.” 
Com relagao ao fomento do investimento externo e da pequeña e 
média iniciativa, afirmou que o governo estava sendo cuidadoso 
com relacáo á abertura do país a esses capitais a fim de evitar a 
evasáo de riquezas e impostos.29

O primeiro-ministro passou a palavra para outros parceiros. 
Depois de um breve comentário da representante do UNIFEM, os 
EUA intervieram. Seu discurso foi estruturado de forma similar 
ao do Canadá. Come^aram sua locu^áo agradecendo a oportu- 
nidade de participacáo na conferencia e felicitando o governo pelos 
extraordinários progressos obtidos na transicáo da administragáo 
das Naqoes Unidas para o governo independente. Citaram entao 
a importancia dos planos produzidos pelo governo -  Plano Nacional 
de Desenvolvimento e Guia do  Plano -  afirmando serem eles 
documentos-chave para definido da estratégia de cooperado 
a ser formulada pelos EUA. A seguir, destacaram alguns dos 
problemas com os quais o Estado timorense tinha de lidar, como 
o grande volunte de desemprego e a prestando de servidos inefi
ciente. Diante desses problemas, sugeriram a adogáo de urna 
agenda política específica, na qual constasse, como prioridade: 
1) suporte para o estabelecimento e desenvolvimento do setor 
privado como estratégia para a redugáo da pobreza; e 2) reforjo
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do compromisso com o estabelecimento de um sistema político 
aberto e democrático. Em suas palavras,

Esses valores e processos sao importantes nao somente em si mes- 
mos, mas também porque em um sistema que nao os proteje faltaráo a 
credibilidade e a confianza que sao necessárias para atrair o investimen- 
to que é essencial para o crescimento económico em urna nova na$ao.30

Em seguida, os representantes do setor privado demandaram 
a definiqáo de urna estrutura legal de investimento, bem como 
um quadro jurídico de leis do trabalho, além do aperfeiqoamento 
dos servidos de migra^áo do Estado ñas fronteiras. Solicitaram 
que o Estado estabelecesse formas de diálogo e comunicando 
mais abertas e frequentes com os investidores. Mari Alkatiri 
afirmou entáo que a sociedade civil era tomada como parceira  
do  desenvolvim ento  e finalizou a sessáo, convidando a todos 
para o almogo.

O almoijo foi oferecido pelo Banco Mundial e pelo governo 
da RDTL no restaurante do Hotel Timor. Algumas mesas se 
formavam levando em conta critérios lingüísticos e de afinidade 
nacional. Urna das mesas era composta por brasileiros ou pessoas 
que haviam vivido no Brasil durante muito tempo e que, por
tanto, tinham fluencia em língua portuguesa. Enquanto alguns 
almocavam, agentes do governo e das agencias das Naqoes Unidas 
faziam advocacy  junto a determinados doadores, solicitando ou 
simplesmente buscando informa^óes sobre disponibilizaqáo de 
recursos. Comentava-se em algumas mesas a qualidade excep
cional dos documentos explicativos apresentados pelo governo. 
A representante regional do PNUD para o Sudeste da Ásia e 
Pacífico era urna brasileira. Enquanto tal, almogava com a 
delegando diplomática do Brasil, com quem eu também compar- 
tilhava o momento da refei?áo. Comentou entáo á mesa: “esses 
documentos foram produzidos graqas a urna viagem que o PNUD 
ofereceu para Emilia Pires. Ela visitou alguns países para ter urna 
ideia de como esses documentos eram construidos...” Celebrava
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assim a importancia do PNUD, cuja fonte de prestigio, naquele 
momento, advinha dos produtos apresentados pelo governo de 
Timor-Leste.

Ao abrir da sessáo vespertina, o Japáo pediu imediatamente a 
palavra. Seguindo as estruturas de discurso anteriores, agradeceu 
a oportunidade de lá estar, expressando seu apoio ao Plano de 
Desenvolvimento Nacional. Em seu discurso, o Japáo procurou 
visibilizar de que maneira vinha participando da construido e 
manutenido da estabilidade de Timor-Leste. Afirmou também 
que a recuperaiáo de infraestruturas era fundamental para o 
desenvolvimento do país, ratificando que o Japáo continuaría a 
disponibilizar apoio nessa área, na qual já havia investido meio 
milhao de dólares americanos. Concordou, por fim, com outros 
parceiros, dizendo que o desenvolvimento da agricultura era neces- 
sário nesse momento e que essa também era urna prioridade 
do governo japonés em seu plano de assisténcia a Timor-Leste.

Portugal pediu entáo a palavra. Seguiu a mesma fórmula do 
doador anterior: agradeceu e felicitou o governo da RDTL pelos 
esforios alcaniados para depois evidenciar algumas carencias, 
ao mesmo tempo que colocava em destaque as áreas ñas quais 
o país vinha prioritariamente cooperando -  seguraba e justiia. 
Sublinhou a importancia da definido de diplomas legislativos 
para a facilitando do investimento estrangeiro, bem como do 
fortalecimento institucional do Estado.31

A Nova Zelandia pronunciou-se. Como os demais, elogiou 
os resultados obtidos pelo governo nos últimos 12 meses na 
implementanáo do Plano Nacional de Desenvolvimento. Definiu 
também o seu rol de desafios-chave para o próximo ano: esta- 
belecimento de um sistema judicial adequado; fortalecimento de 
capacidades nos setores público, nao governamental e privado 
para prestando de servaos á populando; desenvolvimento de um 
setor privado dinámico; e redundo da pobreza. Em seguida reiterou os 
compromissos que assumira em acordos bilaterais com o governo.

A próxima fala, em portugués, foi do Brasil. O país reafirmou 
seu compromisso com Timor-Leste baseado na solidariedade
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para com sua “luta heroica pela independencia” e nos lagos de 
lusofonia que unem os dois países. Listou os projetos que o Brasil 
desenvolvía em Timor-Leste, declarando que suas áreas de prio- 
ridade de cooperagáo continuariam a ser as mesmas: educagáo 
de jovens e adultos, treinamento de professores e profissionais 
da saúde, de cooperativas, do sistema judiciário e da defesa. Em 
determinado momento do seu discurso, o Brasil afirmou: “É do 
interesse do Brasil continuar a cooperar.” Nao disse, porém, o que 
alimenta esse tipo de interesse, embora tenha explicitado como 
nenhum outro país que o que informa as práticas de cooperagáo 
sao interesses.

Vieram entáo os pronunciamentos da Comunidade Europeia, 
que foram seguidos por declaragoes do UNICEF (Fundo das 
Nagoes Unidas para a Infáncia/United Nations Children’s Fund). 
Finlandia, Noruega, Irlanda, China, Franga e Alemanha. Para 
urna compreensáo adequada do sentido desses pronunciamen
tos, é preciso situar a atmosfera em que eles foram proferidos. 
Flavia como que urna disputa entre os vários Estados-Nagoes e 
agencias da ONU sentados á mesa. A cada fala, os pronuncia
mentos ganhavam maior vigor e agressividade. Progressivamente, 
cada um dos doadores proferia seu discurso em um tom cada 
vez mais enfático, subindo a inflexáo da voz em alguns pontos 
específicos das exposigóes, sobretudo quando se colocavam em 
evidencia os bens ofertados a Timor-Leste. A observagáo paralela 
das atuagoes dos parceiros na reuniáo indicava a existencia de 
urna competigáo entre eles. Havia como que urna disputa entre 
os vários Estados-nagóes e agencias da ONU sentados á mesa. 
Cada um destacava seus feitos em Timor-Leste, procurando 
angariar com isso um certo capital simbólico diante dos outros.

De certa forma, reafirmavam oralmente o que já estava 
registrado nos documentos que haviam recebido. No entanto, 
urna análise limitada aos documentos nao dá conta de perceber 
o que está por trás dessas políticas de doagáo: urna corrida por 
status político, na qual a dádiva é a moeda de troca e fonte de 
poder e prestigio. No pronunciamento da Uniáo Europeia, após

87



o elogio aos resultados alcanzados por Timor-Leste e o elencar 
dos pontos críticos para o próximo ano, podemos ver claramente 
a enunciando da dádiva:

A Comissáo Europeia [CE] tem trabalhado de perto com Timor- 
-Leste, desde 1999. Ela tem sido e continuará a ser um dos maiores 
doadores a Timor-Leste. De 1999 a 2002, a assisténcia da CE totalizou 143 
milhóes de euros. Para 2002-4, a estratégia de assisténcia da Comissáo 
Europeia para Timor-Leste previa compromissos para 46 milhóes de 
euros, entáo aumentados para 61,5 milhóes de euros, como um es
forzó especial da CE as necessidades de Timor-Leste em dois setores: 
1) provisáo de servidos de desenvolvimento de saúde básica; (...) 2) 
desenvolvimento rural, incluindo construyo de capacidades na socie- 
dade civil e na administrando pública. Para o ano de 2003, o suporte 
ao setor de desenvolvimento rural totalizará 25,5 milhóes de euros. (...)

A Comissáo Europeia tem sido um parceiro substantivo e duradouro 
para Timor-Leste, oferecendo significativa assisténcia ao desenvolvi
mento. Ela espera continuar trabalhando com Timor-Leste, enquanto o 
governo timorense se move para assegurar desenvolvimento sustentável 
para a Nanáo.32

Com urna fun<jáo similar ao tanarere descrito por Malinowski,33 
episodio no qual há urna exposi^áo competitiva dos produtos 
obtidos pelos trobiandeses ñas trocas que compóem o Kula, a 
Conferencia dos doadores é um ritual de exibi<jáo pública das 
dádivas ofertadas a Timor-Leste, no qual, a cada ano, definem-se as 
relances de precedencia de um doador sobre o outro. A Comissáo 
Europeia, por exemplo, ostentava os 143 milhóes de euros 
ofertados a Timor desde 1999. A Nova Zelandia publicizou os 
montantes que seriam disponibilizados para os próximos anos. 
Portugal, por sua vez, descreveu os projetos em que esteve envolvido 
e o rumo da cooperando para os próximos anos.

Sabemos, contudo, que a exibináo pública dos presentes 
recebidos é somente urna das faces do sistema de troca que faz 
do Kula e de outras modalidades de potlatcb  fenómenos sociais
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totais. Além de determinar o status do doador, o regime da 
dádiva, entre outras coisas, cria vínculos, atribui identidade as 
coisas, define rela<;5es de poder e é orientado por urna etiqueta 
própria. M anifestadas dessas outras dimensóes tornar-se-áo 
mais explícitas a seguir e nos próximos capítulos.

Além de evidenciarem a quantidade e qualidade das dádivas 
ofertadas a Timor-Leste no passado, presente e futuro, os doado- 
res indicavam, cada um a sua maneira, o rumo ideal da agenda 
política do governo nos meses que sucederiam a Conferencia. 
Langavam diferentes receitas para a construgáo do Estado e 
para a manutengo da estabilidade. Considerando, como apontei 
acima, a atmosfera de embate que informava as alocu<;óes 
dos doadores, podemos ainda interpretar a reuniáo como um 
espado onde sao apresentados e disputados os diferentes projetos 
civilizatórios para Timor-Leste.

O Programa das Na^óes Unidas para o Desenvolvimento, por 
exemplo, propunha aijoes de descentralizado, de incremento da 
prestado de servidos, políticas públicas para grupos vulneráveis, 
construdo de capacidade da administrado pública, prevendo 
da corrupdo e nepotismo, investimento em políticas lingüísticas 
etc. O Banco Mundial sublinhava a importancia de se melhorar os 
indicadores utilizados e os incentivos ao investimento estrangeiro, 
para além de citar a questáo do aperfeicoamento da prestado 
de servidos á populado, da transparencia e do combate á cor
rupdo. Os EUA incentivavam a definido de políticas públicas 
para o fomento do setor privado e defendiam a reafirmacáo do 
compromisso do Estado timorense com o estabelecimento de 
um sistema político aberto e democrático. O Japáo, por sua vez, 
destacou a importancia da manutengáo da estabilidade mediante 
o direcionamento de políticas públicas para grupos vulneráveis e 
da recuperado de infraestruturas. A Nova Zelandia tematizou a 
necessidade de criad o  de máo de obra competente. O UNIFEM 
sugeriu políticas de incorporado cívica direcionadas para as 
mulheres. A maioria dos doadores recomendou maior fomento 
á agricultura.
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A EXPLICITAgÁO DOS CONFLITOS
Encerradas as participares dos parceiros para aquela sessáo, 

a ministra do Plano e Finanzas, Madalena Boavida, iniciou urna 
discussáo sobre a mobiliza^áo e utilizando dos recursos. A locuqáo 
da ministra foi um misto de prestando de contas e súplica aos 
doadores, no sentido de aumentarem a provisáo de recursos 
para o ano fiscal que comenaria no mes seguinte á conferencia. 
Seu pronunciamento tratou da forma como os recursos doados 
foram utilizados, sublinhando o quanto a execu§áo ornamentária 
respondía aos critérios de boa governanao cultivados pelos doa
dores. Falou-se também dos riscos ornamentários para os anos 
seguintes, sublinhando-se o impacto negativo que um refluxo 
radical e nao planejado dos proventos internacionais poderia 
ter no processo de reconstruido do Estado.34

Em seguida, o Fundo Monetário Internacional se manifestou, 
sendo sucedido pelo Banco Mundial. Para além de apontarem 
as estratégias a serem adotadas pelo governo para o que era 
considerado um gerenciamento adequado dos recursos doados, 
as locunoes de ambas as instituinóes vinham agregar maior 
legitimidade as práticas do governo, reconhecendo os esfornos 
desse para a construnáo de um marco jurídico e de programas 
para fortalecimento institucional adequados. Ambas as enti
dades atuavam, no evento, e fora dele, como “fiadoras” da 
RDTL, garantindo aos doadores a boa utilizaqáo dos recursos 
ofertados ao país. Nesse contexto, é importante lembrar que o 
Banco Mundial foi, durante muito tempo, o grande depositário 
dos recursos disponibilizados pelos doadores, administrados 
por meio de fundos como o Fundo Fiduciário para Timor-Feste/ 
Trust Fund for East Timor (TFET) e o Fundo Consolidado para 
Timor-Feste/Consolidated Fund for East Timor (CFET),3Í fato 
que gerava inúmeras tensóes com governo que, de seu lado, 
reclamava maior autonomía na gestao dos recursos.

Manifestaram-se posteriormente as delegaqóes de Austrália, 
Japáo, Canadá, Noruega e das organizares nao governamentais. 
Todas teceram comentários sobre a mobiliza^áo de recursos e
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fizeram sugestdes com relagáo á utilizando das receitas advindas 
do petróleo, demandando ao governo que nao aplicasse esses 
recursos para a cobertura de buracos no ornamento.

O primeiro-ministro pediu entáo para que seu assessor fiscal 
para assuntos de petróleo desse alguns esclarecimentos técnicos 
para os doadores. A seguir, passou a palavra ao corpo de ministros 
de Estado ali presentes, incitando-os a reagir diante das sugestóes 
e dos comentários apresentados pelos doadores.

Os pronunciamentos dos ministros da Educando e da Saúde 
foram ambos respostas ao UNICEF. Destoando da forma discursiva 
apresentada pela maioria dos parceiros, o UNICEF nao hesitou 
em retratar a má qualidade da prestando de servidos básicos em 
Timor-Leste, a despeito dos grandes investimentos que vinham 
sendo feitos pela com unidade internacional. A expressáo do 
rosto de algumas das autoridades timorenses, sobretudo da 
ministra da Administrando Estatal, demonstrava desaprovagáo, 
desagrado ao que estava sendo afirmado pelo representante da 
agencia. Segundo o UNICEF:

Sendo alta, como 47% , a má nutrigáo crónica entre crianzas menores 
de 5 anos, ela permanece sendo objeto das mais altas preocupares do 
UNICEF. Se vocé visita hospitais ou centros de saúde comunitários vocé 
ve frágeis crianzas lutando por sua sobrevivencia. (...) Prevalentes taxas 
de malária ou tuberculose estáo também em um nivel inaceitável. (...) 
A qualidade da educando permanece baixa. Um estudo realizado por 
urna consultora da AusAID revelou um problema sério de aprendizado 
entre crianzas na escola primária. O problema pode ser atribuido ao 
alto absenteísmo entre os estudantes, ao absenteísmo e qualidade dos 
professores, falta de currículo e material de ensino e aprendizado, in- 
cluindo livros, falta de salas de aula e outras facilidades que também, 
de forma adversa, afetam o ensino e a aprendizagem (...).

Armindo Maia, responsável pela pasta da Educando, procu- 
rou justificar a origem e a razáo dos problemas existentes. Ao 
fazé-lo, endossou o pronunciamento do UNICEF. O ministro da

91



Saúde, Rui María Araújo, teve atitude diferente. Apontou que os 
problemas de subnutrigáo e prevaléncia de doenqas infecciosas 
como a tuberculose estavam associados a questóes relacionadas 
á forma como os recursos oferecidos pelos parceiros do desen- 
volvimento erara aplicados:

O governo está trabalhando em equipe para melhorar a saúde 
pública. Todas as políticas de saúde e planos de a?áo priorizam a 
saúde primaria, particularmente a saúde infantil. Mas os indicadores 
nao mudam em dois ou tres anos. Faremos um estudo para saber 
onde o dinheiro foi gasto: talvez para percebermos que parte do nosso 
ornamento saiu pelas portas e janelas abertas de Timor-Leste através 
dos estudos dos consultores que produzem belos relatórios e levam o 
nosso dinheiro.

Enquanto o ministro da Saúde falava, os membros do governo 
trocavam olhares de cumplicidade entre si, demonstrando grande 
regozijo diante do fato de o colega rebater e mesmo colocar em 
xeque algumas das propostas dos doadores. Quando Rui María 
Araújo voltava para o seu lugar, a ministra da Administrando 
Estatal pegou rápidamente em sua máo, piscando o olho e 
abrindo um meio sorriso, num sinal claro de aprovaqáo á forma 
contundente pela qual o ministro havia enfrentado os doadores.

Sentou-se á mesa o ministro da Agricultura, Floresta e Pescas. 
Em um tom similar ao pronunciamento do ministro da Saúde, 
Estanislau Aleixo da Silva evidenciou que, embora o ornamento 
do Ministério fosse alto, nao havia recursos para pagar as neces- 
sidades da agricultura. Disse que grande parte do ornamento 
estava fora da margena de manobra do governo, pois era execu- 
tado mediante projetos bilaterais.36 Além disso, afirmou que a 
agricultura nao podía ser pensada como algo isolado, pois está 
diretamente conectada com o mercado e com a infraestrutura.
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Há muito dinheiro, mas ele nao está sendo bem utilizado. Cada 
parceiro quer utilizá-lo da sua forma. (...) Portanto, é anedótico que 
os parceiros venham pedir mais dinheiro e mais projetos na área da 
agricultura. Tecnología nao se transiere de qualquer maneira, há impli
c a r e s  culturáis nesse processo. Agricultura nao se desenvolve em 
um ano ou um mes. Digo isto especialmente para o Sr. da UNMISET. 
Mas estou a vossa disposigáo para coordenar melhor nossos esforgos.

Os membros do governo ali presentes aplaudiram calorosa
mente o pronunciamento do ministro da Agricultura. Por fim, 
ocupou a mesa principal o ministro dos Transportes, Comu
nicando e Obras Públicas. Declarou que o governo já tinha 
elaborado, desde dezembro de 2002, um programa emergencial 
para o setor energético e que estava negociando um contrato para 
a gestáo deste plano. Defendeu a necessidade de desenvolvimento 
de capacidades  de técnicos nessa área, alertando que até aquele 
momento a maioria dos trabalhadores do setor era estrangeira.

A tensáo aqui retratada, entre membros do governo e da 
com unidade  dos países doadores, evidencia que muitos dos 
constrangimentos existentes no processo de construcáo do Estado 
em Timor-Leste sao resultado das exigencias e m odus operan- 
di do sistema de doaqáo. Como sugeriu o ministro da Saúde, 
grande parte dos recursos eram (e continua a ser) utilizada para 
pagamento de consultores internacionais. Por outro lado, nao 
havia concordancia entre os parceiros com relapáo ao perfil dos 
projetos a serem desenvolvidos na área da agricultura, e cada 
qual os fazia á sua maneira. Dessa forma, ambos os ministros 
mostravam aos doadores alguns dos vicios e problemas do sistema 
de doaqao ao Estado elaborado e celebrado por eles.

Ao trazer á discussáo esses problemas, os ministros também 
deixavam transparecer o poder limitado das autoridades do 
Estado diante dos recursos disponíveis, denunciando o quáo 
relativa era a “autodeterminaqáo” do governo de Timor-Leste 
nesses assuntos. A satisfapáo com que o corpo de ministros
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apoiou os pronunciamentos de protesto de alguns deles demonstra 
também a existencia de um ressentimento entre as autoridades de 
Timor-Leste e a comunidade dos países doadores. No coquetel 
que seguiu ao encerramento dos trabalhos do primeiro dia da 
reuniáo, esse mal-estar foi mais urna vez expresso, desta vez pelo 
chefe de governo da RDTL.

O COQUETEL

Na noite do primeiro dia da RTiLPD, o governo ofereceu um 
coquetel aos participantes. Os Cinco do Oriente, grupo musical 
de grande sucesso em Díli, animava a festa, com um repertorio 
que misturava músicas internacionais e locáis.

Em determinado momento da festa as instituicdes que pro- 
moviam a Conferencia se pronunciaram. O Banco Mundial 
afirmou que estava impressionado com os resultados do trabalho, 
parabenizando todos os convidados. A seguir, o chefe do governo 
timorense declarou:

Depois de ter ouvido estes elogios do presidente do Banco Mundial eu 
acho que já posso preparar minha exitstrategy e já posso me candidatar a 
consultor do Banco Mundial. Certamente meu salário será muito maior 
que os 800 dólares por mes. Ai, com o dinheiro que sobrar de todo o 
dinheiro que eu vou ganhar talvez eu possa abrir urna escola. Numa 
escola, eu vou poder ver o resultado dos meus trabalhos rápidamente e 
objetivamente. Mas nao, eu nao vou abrir esta escola porque senáo as 
pessoas váo pensar que eu abri a escola porque nao dei conta de admi
nistrar o país. Governar um país é muito diferente de gerir urna escola.

Aqueles que morreram por Timor morreram porque queriam que 
aqui existisse um Estado. E é por isso que eu estou aqui e trabalho para 
a construyo do Estado: para honrar aqueles que morreram por nós. 
Por isso acho que tenho que respeitar a vontade deles.

Quando a UNTAET chegou alguns colegas diziam que talvez nós 
teríamos que esperar 15, 20 anos para poder administrar o país. Eu 
dizia que nao, que eles nao deveriam esperar tanto, porque eles teriam
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pouco tempo para aprender. Eu tenho um principio: fazer do governo 
urna escola de governagáo.

Estou contente porque conseguí formar urna equipe e fazé-los 
compreender minha maneira frontal de colocar a coisas. E hoje vi 
meus próprios colegas se comportando frontalmente, dizendo o que 
estava errado. Portanto, acho que já é tempo de eu falar menos e dar 
a palavra a eles.

O primeiro-ministro encerrou seu discurso cantando urna 
música da resistencia, acompanhado pelos Cinco do Oriente. Seu 
pronunciamento contou com traduqáo consecutiva para o inglés 
-  através de Emilia Pires -  e para o tétum. Depois de algumas 
músicas cantadas pelo grupo no coquetel, Mari Alkatiri tomou 
a palavra novamente. Convidou representantes da UDT e do 
KOTA (Klibur Oan Timor As’ wain), dois partidos políticos, a 
cantarem com ele urna música da resistencia: M ai fali eh! Alkatiri 
disse entáo que aquela era a segunda vez que ele cantava essa 
música desde a restaurado da independencia. Narrou que, no 
comeqo da década de 1970, ele e um grupo de amigos comeqa- 
ram a falar de independencia e achavam que tinham que usar 
de todos os meios para fazer com que essa ideia chegasse as 
pessoas. A música era um dos principáis instrumentos utilizados. 
Organizaram entáo algumas bandas, como os Cinco do Oriente 
e o Eclipse. Contou que todos os componentes da primeira for
m ado dos Cinco do Oriente foram mortos no dia da ocupado 
indonésia e que o Eclipse acabou por se dissolver. Ele comeqou 
entáo a cantar outra música da resistencia, e posteriormente saiu 
para danqar com a ministra das Finanzas, Madalena Boavida. 
Formaram-se entáo alguns pares no hall do hotel e o coquetel 
transformou-se em um pequeño baile.

A fala de Alkatiri foi a apoteose de um movimento de crítica 
dos membros do governo aos parceiros do desenvolvim ento  
que se iniciou na última sessáo de trabalhos do primeiro dia da 
Conferencia. A atuacáo do primeiro-ministro teve urna dimensáo 
metalinguística clara.37 Colocou em xeque o m odus operandi
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da cooperario internacional. Primeiramente, ironizou a res- 
peito das diferenqas de remuneraqáo existentes entre pessoal 
local e estrangeiro, brincando com termos típicos do jargáo da 
cultura organizacional, cara ao campo da cooperario técnica 
internacional (exit strategy, consultoria etc). Depois questionou 
os mecanismos de avaliario utilizados pelos parceiros de desen- 
volv im ento, afirmando que se administrasse urna escola os 
resultados poderiam ser medidos de forma mais rápida e objetiva. 
Lembrou, contudo, que construir um Estado é muito diferente 
de administrar urna escola. Declarou entio que n io  deixaria o 
Estado pela administrario de urna escola porque no passado 
muitos timorenses haviam morrido pela existencia de um Estado 
independente em Timor-Leste. Por oposirio, indicava que os 
timorenses n io  haviam morrido para que, no presente, Timor- 
-Leste pudesse apresentar aos doadores os indicadores por eles 
esperados. Tinham morrido pela reinstaurario da independencia. 
Nesse movimento de protesto afirmava, ñas entrelinhas, que 
a promoqio da melhoria das condiqdes de vida, bem como o 
processo de construqio do Estado eram mais importantes e bem 
mais complexos que a produ^io dos indicadores desejados pelos 
parceiros do desenvolvim ento. Celebrou aínda a frontalidade de 
sua equipe diante dos doadores. Ao fazer isso, Alkatiri exaltava 
o sucesso do projeto civilizador de setores das contradiásporas 
timorenses sobre aqueles que ficaram no territorio na época 
da invasio, cujo comportamento diante de alguns problemas 
passava, aos poucos, a ser frontal.38

Nesse contexto, celebrar publicamente a frontalidade do Exe- 
cutivo timorense significava reafirmar a soberanía do governo de 
Timor-Leste sobre o seu territorio. Ao enunciar essas palavras, o 
primeiro-ministro fortalecia sua equipe de governo, atribuindo- 
-lhe maior poder diante da comunidade dos países doadores.

Ao evocar a morte de seus conterráneos pela libertado do 
país e ao convidar membros de partidos políticos de oposiqáo 
para cantar músicas da resistencia junto com ele, o chefe de 
governo da RDTL transformava o coquetel em um evento de
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construyo da nagáo. Diante dos parceiros do  desenvolvim ento , 
Alkatiri e os membros da UDT e do KOTA celebraram juntos o 
passado de luta e resistencia á ocupajáo indonésia, afirmando, 
por oposijáo, sua unidade diante dos países doadores. Houve, 
naquele momento, a criajáo de urna coalizáo político-identitária 
interpartidária diante dos países doadores.

ESTRUTURAS COM PLEM ENTARES

O segundo dia da conferencia foi aberto com o pronuncia- 
mento da vice-ministra do Plano e Finanzas. Aicha Bassarewan 
explicou aos doadores o processo que deu origem ao Guia do  
Plano e aos demais documentos de planejamento de políticas 
públicas distribuidos aos participantes, bem como os próximos 
passos do governo para a implementajáo do Plano de Desenvol
vimento Nacional. Reportou a ideia do governo de, nos próximos 
meses, elaborar um plano de investimento em médio prazo, no 
qual seriam articuladas as atividades a serem empreendidas com 
as fontes de ornamento disponíveis. Relatou ainda os avanzos 
no processo de construyo do Estado, reforjando os compro- 
missos do governo com políticas de transparencia, prestacáo 
de contas, combate á corrupjáo, nepotismo e promojáo dos 
direitos humanos.

O tom de seu pronunciamento era similar ao do discurso do 
primeiro-ministro no dia anterior: procurava comunicar aos 
parceiros do  desenvolvim ento  urna boa impressáo a respeito 
do processo de edificajáo das instituiqdes do Estado, ao mesmo 
tempo que solicitava a manutenqáo do fluxo de recursos doados 
ao país. Ao analisar os discursos das autoridades timorenses, 
verifica-se que estes possuem urna estrutura comum: após 
reportarem os sucessos alcanzados na construjáo do Estado, 
evidenciara dificuldades e o quanto ainda há por ser feito nessa 
matéria, solicitando, posteriormente, a continuidade do apoio 
recebido dos doadores:
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Permitam-me reiterar o que nós estamos dizendo: nós precisamos 
redobrar nossos esforgos e reorientar os investimentos, focando mais 
na produgáo direta e suporte ao desenvolvimento nos próximos anos. 
Nós precisamos de vossa ajuda para transformar o Guia do Plano 
em um programa de investimento de médio-prazo e implementá-lo a 
fim de tornar nossa economia autossustentável. Nós contamos com a 
continuagáo do vosso suporte e parceria no processo de facilitagáo da 
transigió de nossa frágil economia.

O Banco Mundial lancou novamente algumas questóes acerca 
de melhorias gerenciais nos programas apresentados, sugerindo 
reavaliacao de algumas funcóes e melhoria de aqoes coordenadas. 
A representante do Programa das Naqóes Unidas para o Sudeste 
da Ásia e Pacífico manifestou-se, reforjando o compromisso do 
PNUD com Timor-Leste, retratando algumas das áreas em que 
a agencia trabalhava pedindo, posteriormente, a continuidade 
do apoio dos países doadores.

No campo da Assisténcia ao Desenvolvimento Internacional, 
o PNUD, como o Banco Mundial, é visto como urna agencia 
especializada e competente. Muitos doadores preferem alocar os 
recursos ofertados a Timor-Leste em programas desenvolvidos 
por essas agencias que canalizá-los diretamente á conta do tesouro 
timorense. Parte importante da receita necessária para execujáo 
dos programas propostos pelo PNUD depende, inclusive, das 
doaqóes dos Estados nacionais. Compreende-se assim o duplo 
sentido do pronunciamento da representante regional do órgáo: 
além de visibilizar as ajóes da instituijáo no país, ela, como o 
Estado timorense, solicita a manutenjáo do fluxo de recursos 
á agencia.

A forma como se dá o repasse dos recursos nominalmente 
doados á RDTL é, inclusive, urna questáo que gera embates di
versos. Se, a principio, essa parece ser urna escolha meramente 
técnica, seus desdobramentos políticos sao importantes, na medida 
em que, a depender do procedimento adotado, o Estado -  e 
as elites no poder -  ganha maior ou menor autonomia para a
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aplicapáo dos recursos. Esse fenómeno traz implicagóes diretas á 
gestáo de políticas públicas e, por consequéncia, á construido de 
bases políticas locáis, bem como á implementaiáo de diferentes 
projetos de poder, de identidade e, portanto, de construido da 
naiao entre as elites.

Voltando á Reunido, após o pronunciamento do PNUD, a 
Tailandia, a Coreia, a UNESCO e o Fundo das Naióes Unidas 
para Populaiáo (UNFAP) fizeram suas primeiras intervenióes na 
Conferencia, relatando suas respectivas experiencias de cooperaiao 
com Timor-Leste. A Austrália, o Japao, o Banco de Desenvolvi- 
mento Asiático, o Programa das Naióes Unidas para o Desenvol- 
vimento e a Comunidade Europeia teceram novos comentários, 
apresentando sugestóes e oportunidades de suporte ao Estado 
timorense.

Seguiu a intervenido da Malasia, que perguntou ao governo a ra- 
zao pela qual a assisténcia oferecida pelo país a Timor-Leste nao 
estava presente no documento Registro da Assisténcia Externa. 
O primeiro-ministro justificou-se sugerindo que o governo nao 
recebera a tempo, das autoridades da Malásia, confirmaiáo sobre 
as informaióes disponíveis na base de dados. O representante da 
Malásia reconheceu o possível erro e pediu licenia para mani
festar em público o perfil da cooperaiao da Malásia em Timor. 
Sublinhou entao que a assisténcia oferecida em equipamentos e 
bolsas de estudo para Timor-Leste era estimada em 5 milhóes de 
dólares, cobrindo urna gama diversa de atividades como seguraba, 
polícia militar, treinamento na área de diplomacia, agricultura e 
pesca, tecnología, telecomunicaióes etc. Comprometeu-se com 
a continuidade do compromisso da Malásia com Timor-Leste.

Manifestou-se mais urna vez o representante das organiza- 
ibes nao governamentais, que, entre outras coisas, destacou a 
importancia de se construir um sistema de prestaiáo de contas 
eficaz, por parte do governo, que permitisse á sociedade civil 
monitorá-lo. O primeiro-ministro logo rebateu essa sugestáo, 
afirmando que a funiáo de monitorar o governo era do Parla
mento e nao da sociedade civil. Alkatiri passou a palavra para 
Ana Pessoa, ministra da Administraiáo Estatal.
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A ministra relatou as iniciativas do governo para a edificado 
da administrando pública, citando fatos como a reunido alargada 
do conselho de ministros, ocorrida em janeiro de 2003; a elabo
rando do estatuto da funqáo pública; as eleiqoes para poder local 
e os estudos sobre opqoes de descentralizando. Relatou ainda 
que o governo timorense havia declarado o ano de 2003 como 
o ano da justina e da administrando pública e que vários esfornos 
estavam sendo realizados para o fortalecimento desses branos 
do Estado. Concluida a fala da ministra, houve um breve co ffee  
break  e a sessáo de encerramento da Conferencia. Na finalizando 
do encontró, o primeiro-ministro declarou:

Depois de alguns meses de governo, chegamos á conclusáo de que 
o futuro nao é muito encorajador para Timor-Leste. Mas sabemos que 
é do interesse de Timor-Leste e dos parceiros do desenvolvimento que 
Timor-Leste caminhe e sabemos que é preciso apresentar informagoes. 
Registramos com satisfagáo a compreensao e a parceria que se consolida. 
Pego que na conferencia de dezembro discutamos em pormenores as 
questóes aqui apresentadas. Estamos orgulhosos de poder apresentar 
os nossos trabalhos. Nao há promessas de recursos porque nao estamos 
aqui para pedir dinheiro, mas para discutir o R oad Map [Guia do 
Plano] e o Programa Nacional de Desenvolvimento. Nao há nem mais 
nem menos recursos prometidos, mas a consciencia de que Timor-Leste 
precisa de mais assisténcia internacional.

A seguir, o vice-presidente do Banco Mundial fez suas conside
r a r e s  fináis. Parabenizou mais urna vez o governo pelos pro- 
gressos alcanzados, repondo o compromisso do Banco Mundial 
em apoiar Timor-Leste.

Apesar do significativo número de atores que tomam parte 
nesse evento, suas performances seguem estruturas bem definidas 
e de pouca variagáo. De um lado, tem-se a forma típica de discurso 
dos doadores, de outro, aquela das autoridades timorenses. Elas 
sao elementos típicos da etiqueta do campo da cooperaqáo técnica 
internacional em Timor-Leste e, quiqá, em outros espagos.
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Como apontei anteriormente, os doadores organizam seus 
pronunciamentos seguindo mais ou menos esta forma: come^am 
com agradecimentos, elogiam as políticas desenvolvidas desde 
a última reuniáo, agregando posteriormente urna co n ju n to  
adversativa. Ela abre as portas para que despejem sobre as auto
ridades leste-timorenses ob serv ares a respeito do caminho 
que o Estado ainda tem de percorrer para alcanzar os padróes 
de desenvolvimento considerados, por cada um deles, ideal. 
Procuram agregar eficácia a esses comentários citando receitas 
de desenvolvimento histórico. Ostentam entáo as qualidades 
das dádivas ofertadas a Timor-Leste por seu país ou agencia, 
tomando-as como ingredientes fundamentáis para as fórmulas 
de elim inado da pobreza forjadas por eles. Por fim, reafirmam 
o compromisso do país ou agencia com a manutenqáo da assis- 
téncia a Timor-Leste.

As locu^oes das autoridades timorenses, por sua vez, seguem 
a seguinte estrutura: agradecimento aos parceiros do desenvol
vimento pela assisténcia disponibilizada ao país; prestadlo de 
contas das diferentes atividades promovidas -  e procedimentos 
adotados -  pelo governo; expressáo de que tém consciencia de 
que muitas coisas ainda estáo por fazer; laníamente de prognós
ticos futuros -  geralmente pessimistas -  e, por fim, solicitado da 
manutendo da assisténcia externa ao Estado da RDTL.

Colocando lado a lado cada urna das fases desses pronun
ciamentos, observa-se que há urna complementado entre elas. 
Os agradecimentos do governo sao retribuidos pelos doadores 
com outras m anifestares de gratidáo. Segue-se a prestado de 
contas, que em um primeiro momento é elogiada pelos parceiros, 
os quais sublinham os importantes passos dados na construdo do 
Estado. O governo reconhece entáo que, embora tenha se esfor
zado, ainda há muito por fazer. Os doadores concordam e se 
esmeram em demonstrar o quanto Timor-Leste ainda está aquém 
de padróes mínimos de desenvolvimento. O governo lan^a suas 
visóes sobre o futuro, retratando a catástrofe que pode acontecer 
em caso de retirada repentina da com unidade internacional. Os
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países e agencias, a um só tempo, fazem um balando das doagóes 
já ofertadas a Timor e apresentam suas fórmulas de desenvol- 
vimento histórico. O governo solicita a manutenido, sendo o 
aumento, da assisténcia oferecida a Timor-Leste. Os doadores 
responsabilizam-se por manter o fluxo de assisténcia ao país.

Se, como sugeriu o primeiro-ministro em seu pronunciamento 
final, um dos objetivos da reunido era tornar os participantes 
conscientes de que Timor-Leste precisa de mais recursos inter- 
nacionais, o diálogo anterior tem papel fundamental para o 
alcance dessa eficácia. Por meio dele, o governo obtém a palavra 
de honra dos doadores de que o fluxo de recursos será mantido.

FORMAS, CONTEÚDOS E FUNgÓES DA RTiLPD

Urna análise da Reunido é reveladora de muitas das rela^oes 
de poder e dos termos sob os quais se tem estruturado o processo 
de formando do Estado em Timor-Leste. Governo e doadores 
manifestam a percepcao de que a construido do Estado comeiou 
do nada em 1999, forjando urna fiando que silencia os legados da 
colonizaiao portuguesa e da ocupaiao indonésia em tal empre- 
endimento, de forma a aliar a comunidade internacional atuante 
no país e as elites que administravam o governo em protagonistas 
de todo esse processo. Exaltam entao certas fábulas de formaiao 
de Estado e construido da naido ao apresentarem sugestóes a 
respeito dos próximos passos a serem tomados pelo governo 
para o alcance desse projeto. Urna das fábulas mais expressivas 
foi apresentada pela UNMISET, que, citando estudo do Banco 
Mundial, afirmou que o alto PIB era o principal antídoto contra 
conflitos civis. Muitos parceiros relacionavam ainda investimento 
externo com promoido do emprego, ao mesmo tempo que toma- 
vam o diálogo nacional e a governaido aberta como signos de 
boa governaido. A ela ainda associavam o combate á corrupiao 
e ao nepotismo, bem como a intensificaiao da construido de 
capacidades. Com relaido a prognósticos futuros, a maioria 
dos doadores defendía o incremento da agricultura e da provisao 
de serviios para a reduiao da pobreza.
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O apoio das Naqoes Unidas ao movimento de descolonizaqáo 
que seguiu o final da Segunda Guerra Mundial foi construido 
sob a defesa do direito dos povos á autodeterminaqáo. Contido 
nessa ideia estava o pressuposto de que os povos tinham direito 
a escolher seus destinos políticos. A Reunido de Timor-Leste 
com os p arceiros  d o  desen volv im en to  evidencia que o espaqo de 
manobra da elite política que administra o país nao era grande e 
que suas opqóes governativas eram monitoradas a todo o tempo 
pela comunidade internacional que mantinha o Estado em pé. 
Para garantir a sobrevivencia do fluxo da assistencia externa ao 
país, o Estado da RDTL deveria cumprir urna série de condiqoes 
colocadas pelos doadores.

Nesse contexto, Timor-Leste é o palco no qual sao experi
mentadas e disputadas fórmulas diversas de modernizando da 
sociedade.39 A RTiLPD é ocasiao solene de ostentando dessas 
fórmulas. Se, em urna primeira dimensáo, os objetivos desse ritual 
limitam-se á partilha de informando e á promoqáo da consciencia 
de que Timor-Leste precisa de mais recursos, a análise revela 
que, para além destes, o ritual cumpre outra funqáo essencial: 
ele é urna celebrando da atuaqáo da com u n id ad e in ternacion al 
em Timor. Além disso, a Conferencia informa aos doadores as 
relaqdes de precedencia de cada um deles sobre os demais.

No espetáculo de construqáo do Estado e diante dos parceiros  
d o  desen volv im en to , o  governo nao aceita figurar como coad- 
juvante e mero depositário dos enredos de desenvolvimento 
predefinidos pelos doadores. No sutil embate com a comunidade 
internacional representada na Conferencia, o governo procura 
forjar urna identidade pró-ativa de si mesmo, portadora de um 
projeto definido para a construqáo do Estado e de um savoir-faire  
que o habilita, inclusive, a apontar os pontos de estrangulamento 
e armadilhas do sistema de cooperando em operando. Trazendo 
á Conferencia episodios da historia da resistencia timorense 
á ocupando indonésia, o primeiro-ministro agregou valor ao 
desempenho da elite e do povo timorense, lembrando a todos a 
facanha histórica alcanzada com a restaurando da independencia.
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Tal postura parece constituir outra dimensao das regras de 
etiqueta características desse campo de rela^óes.

Entre os par cetros do  desenvolvim ento, á época, Timor-Leste 
era tomado como um caso exemplar de realizando de ideias- 
-valores tomadas como universais: a igualdade entre os povos e 
o direito á autodetermin acáo déla resultante, pelo que a construido 
de urna imagem de independencia do governo do Estado da 
RDTL era também necessária. Nesse sentido, a RTiLPD cumpria 
fungáo metalinguística importante: era ocasiáo para reposiqao 
dos valores que estruturavam a cosmología do campo da coope
rando internacional. Expressam-na termos como redundo da 
pobreza, desenvolvimento de capacidades, combate á corrupcao 
e ao nepotismo, direitos humanos, separando de poderes, manu
tenido da estabilidade, promonao do desenvolvimento, equilibrio 
fiscal, atennao a grupos vulneráveis como mulheres e veteranos, 
boa governanao etc.

O jogral ritual entre doadores e governo é fundamental 
para produnao da eficácia da Reunido. Ela se define, por um 
lado, pela habilidade da elite política e técnica local em forjar 
urna imagem do país que oscile entre afirmar sua capacidade 
de alcanqar os indicadores de boa governanao cultivados pelos 
doadores e projetar imagens de carencia e falta nos padróes de 
vida da populando. Diante desse desafio, o pronunciamento do 
UNICEF na conferencia mais ajuda o governo que atrapalha, 
na medida em que explícita as precariedades existentes no país. 
De outro lado, para agregar maior valor as dádivas ofertadas, 
os doadores, a um só tempo, reafirmam as carencias de Timor- 
-Leste e destacam os recursos doados ao país para superá-las. 
Tal estrutura discursiva promove urna sobrevalorizanao dos re
cursos oferecidos, na medida em que se afirma o quanto eles sao 
necessários para que Timor-Leste alcance níveis de incorporando 
cívica ideáis para os parceiros do desenvolvim ento.

E ainda digno de nota o quanto a interanao da chamada com u- 
nidade dos d oad ores  ou dos p arceiros d o  desen volv im ento é 
marcada por disputas e embates na Conferencia. Embora, diante 
do Estado timorense, esse conjunto de países e agencias do Sistema
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ONU seja assim denominado (como urna com unidade  ou como 
um p o o l  de parceiros), a unidade está longe de ser urna variável 
que o caracterize. Isso ficará aínda mais evidente ao longo do livro.

A frequéncia e contundencia com que documentos de plane- 
jamento de políticas públicas e outros relatónos sao citados 
na reuniáo sugerem aínda que eles sao componentes típicos da 
cultura organizacional do campo da cooperagáo internacional 
para o desenvolvimento. Tal campo pode ser identificado nao só 
pela agenda e disputas políticas que o constituem, mas também 
por operar por meio de formas próprias de planejar agóes e fazer 
circular informagoes, das quais relatónos e guias de políticas 
públicas sao exemplos, símbolos da impessoalidade, calculabi- 
lidade e racionalidade que formalmente caracterizam os Estados 
modernos e as relagóes entre eles.40

Todos os parceiros do  desenvolvim ento elogiaram a denomi
nada qualidade dos documentos de planejamento e prestagáo de 
contas produzidos pelo governo e pelo Banco Mundial. Quando 
se analisa o perfil dos profissionais envolvidos na produgáo dos 
documentos citados, bem como na construgáo dos indicadores cele
brados, nota-se que a maioria deles era estrangeira ou timorense 
retomada da diáspora australiana. O Plano de D esenvolvim ento  
N acional, o Guia do Plano, o  Plano de Estabilidade, o Registro 
da Assisténcia Externa, o livro Pobreza em urna nova na cao, o 
Perfil de D esenvolvim ento de C apacidades dos M inisterios, os 
relatónos de execugáo orgamentária, bem como parte dos dis
cursos das autoridades leste-timorenses eram, em grande parte, 
concebidos e sistematizados por estrangeiros, contratados por 
agencias bi e multilaterais em regime integral ou de consultoria. 
Assim, a elogiada performance do Ministério do Plano e Finangas 
nao era senáo um elogio á própria comunidade internacional 
presente na Conferencia. Todas as posigoes de diregáo desse 
ministério estavam, á época, sob responsabilidade de conse- 
lheiros internacionais, bem como posigoes de baixo escaláo com 
grande responsabilidade. O sistema de orgamento do governo 
havia sido elaborado pela cooperagáo australiana e, até o momento
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da reuniáo aqui discutida, a responsável pelo ornamento era urna 
assessora australiana.

Urna análise do Perfil d e  D esenvolvim ento de C apacidades  
dos M inistérios mostra ainda que no Ministério do Plano e Fi
nanzas estavam alocados em torno de 70 assessores internacionais 
permanentes, além daqueles contratados em regime de consul- 
toria. Só a DPGAE contava com oito deles. Embora houvesse 
consenso em torno da ideia de que os funcionários estrangeiros 
dos ministérios devessem promover o mais rápido possível o 
handing over (a entrega) de suas funcoes, capacitando para tanto 
suas contrapartes leste-timorenses, até o momento do evento aqui 
analisado era dos internacionais a responsabilidade última dos 
documentos produzidos, apesar de neles figurar como autor a 
República Democrática de Timor-Leste.41

Ainda sobre os documentos, é digno de nota o quanto eles 
eram tomados como indicadores do bom desempenho do Estado 
em seu processo de autoconstruzáo. Fatos que sugeriam urna 
clara melhoria ñas condizoes de vida da populazáo, como, por 
exemplo, Díli ter passado a contar com energía elétrica 24 horas 
por dia desde dezembro de 2002, nao foram sequer lembrados 
pelos doadores, á excezáo da Noruega, cuja última grande dádiva 
a Timor-Leste, á época, consistía de geradores que mantinham 
Díli acesa.42 A forza e frequéncia com que os documentos eram 
lembrados e os argumentos que orientavam tais celebrazoes 
mostram-nos que, para os personagens atuantes na Conferencia, 
tais tecnologías de planej amento e de prestazáo de contas sao 
icones da construzáo do Estado.43

Como icones do Estado, os documentos tém também poder 
ilocucionário e perlocucionário, produzem realidades: 1) a imagem 
de um aparelho de Estado que se mostra competente na formu- 
lazáo de políticas públicas de acordo com os critérios de boa 
governazáo considerados pelos doadores; 2) um espazo e urna 
economía nacionais que sao imaginados e tornados governáveis 
por meio dos dados disponibilizados em tais documentos;44 e 3) 
a fé da comunidade internacional ali representada ñas fórmulas e 
tecnologías de desenvolvimento elaboradas e celebradas por ela.
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C A P Í T U L O  2

A FEIRA DO LIVRO LUSÓ FO N O

Como constatamos no Capítulo 1, o Estado portugués, desde 
a transigió política leste-timorense rumo á restauradlo da inde
pendencia, figurava entre os grandes doadores do país. Nessa 
qualidade, era responsável pelo afluxo de um grande número 
de expatriados  e pela execugáo de vários projetos bilaterais 
de desenvolvimento em Timor-Leste, para além dos recursos 
financeiros depositados em fundos administrados pelo Banco 
Mundial. O objetivo deste capítulo é retratar algumas das ideias, 
dos sentimentos e das motivagoes que, embora de maneira difusa, 
mas nao por isso menos contundentes, informavam as agóes de 
certos cooperantes  portugueses em territorio maubere.1 Para 
tanto, analisarei a I Feira do Livro Lusófono, ocorrida em Díli 
no mes de margo de 2003, destacando narrativas e discursos nela 
evocados para dar sentido á relagao de alguns portugueses com 
Timor-Leste e, eventualmente, com outros de seus ex-territórios 
coloniais. Proponho, assim, que desloquemos nosso olhar para 
um projeto de natureza bilateral específico, por meio do qual 
se compreende o sentido que muitos expatriados  portugueses 
em Timor-Leste atribuíam as suas agóes. Ademáis, o evento nos 
dará pistas para compreendermos os jogos político-culturáis que 
estavam por trás da chamada rede de solidariedade a Timor-Leste.

Diante da natureza do objeto aqui discutido, observa-se que 
categorías de natureza diversa estáo em jogo na abordagem: 
Portugal (um Estado-Nagáo), o Estado portugués, Com unidade 
de Países de Língua Portuguesa (CPLP), lusófonos, lusofon ia ,



portugueses, tim orenses, Instituto C am óes, entre outros. Em 
atengáo ao pressuposto mais básico da antropología -  de que 
as categorías de classificaqáo social nao podem nunca ser pres
critas -  a análise que segue está estruturada a partir dos conceitos 
pelos quais meus interlocutores atribuíam, eles próprios, sentido 
as suas experiencias. Daí minha referencia a esses atores como 
portugueses, por exemplo, na medida em que era nesses termos 
que eles a mim se apresentavam. Além disso, vale também destacar 
que os individuos de nacionalidade portuguesa que protagoni
zaran! os fenómenos retratados adiante estavam vinculados ao 
campo da cooperando internacional por meio práticas levadas 
a cabo pela cooperando bilateral portuguesa. Se esse fato indica 
alguma tendencia, nao me parece, contudo, que ela seja exclusiva. 
Muitas das representagóes verificadas a seguir se faziam também 
presentes no imaginário daqueles que atuavam a partir de dife
rentes vínculos institucionais e origens nacionais na assisténcia 
técnica internacional emTimor-Leste. Disso nao se concluí, con
tudo, que elas sejam passíveis de generalizando a todos os que se 
apresentavam como portugueses ou a todos os profissionais que 
trabalhavam no campo da cooperando internacional.

A Feira do Livro Lusófono ocorreu no Expo-Díli, antigo 
mercado municipal edificado no período da colonizando portu
guesa e reformado pela cooperando australiana para abrigar 
festejos de comemoranao da restaurando da independencia. Ela 
foi organizada e realizada pelo Instituto Camóes, órgao entao 
ligado ao Ministério dos Negocios Estrangeiros portugués, res- 
ponsável pela “orientando, coordenanao e execunao da política 
cultural externa de Portugal, nomeadamente da difusao da língua 
portuguesa”.2 Composta por urna agregando de pequeños eventos 
-  exposinóes, debates, lannamento de livros, ateliés pedagógicos 
etc. -  pode-se dizer que a Feira foi, até aquele período, o maior 
evento público organizado pela cooperando internacional em 
Díli desde 20 de maio de 2002. Considero-a urna manifestando 
condensada de discursos que se encontravam difusos entre 
cooperantes portugueses em Timor, o que a torna um objeto
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revelador para apreensáo do modo como esses atores davam 
sentido á sua experiencia.

Em abril de 2002, tendo chegado em Portugal havia menos 
de urna semana, tive a sorte de participar da II Conven^áo Por 
Timor: Cooperando, Experiencias e Futuro. Evento organizado 
pelo Centro de Informando e Documentando Almílcar Cabral 
(CIDAC), nele se fizeram presentes agentes do Estado e da socie- 
dade civil portuguesa diretamente envolvidos na cooperando 
internacional comTimor-Leste. Durante os dois dias de trabalho, 
saltou-me aos olhos urna estrutura recorrente nos discursos ali 
proferidos: o esforno, por parte dos participantes, em diferenciar 
suas atuanoes em Timor-Leste enquanto portugueses diante das 
intervennoes da ONU, apresentando as primeiras como mais 
hum anas, com prom etidas  e com peten tes. Logo compreendi que a 
ideia de com u n idade internacional nao poderia ser tomada como 
urna totalidade homogénea e que em seu seio muitas disputas 
deveriam ocorrer.

Já  em Timor-Leste, onde pude construir urna rede de amigos 
e interlocutores portugueses, confrontei-me com o mesmo fenó
meno: urna tentativa incessante por parte deles em afirmar como 
superiores suas políticas e projetos de desenvolvimento no país 
diante daqueles executados pela ONU e por outras agencias de 
cooperando, sobretudo a AusAID e a USAID. Entre os técnicos 
contratados pelas Nanóes Unidas, as críticas mais duras e fre- 
quentes a essa mesma instituido vinham dos portugueses. Com 
base em argumentos de natureza cultural e histórica, muitos de 
meus amigos apresentavam-se como mais aptos para lidar com 
os timorenses em funnao dos chamados lagos h istóricos  e em o 
cionáis  que os uniam. A proximidade entre eles era justificada, 
por exemplo, pelo fato de a língua portuguesa ser o idioma 
oficial de Timor-Leste. No entanto, mais forte do que isso era, 
para eles, o suposto compartilhamento de um “modo de ser e 
estar” entre os portugueses e os locá is, o que faria dos primeiros 
veículos privilegiados para a promonao do desenvolvimento 
naquele territorio.
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Como observaremos a seguir, o que estava em jogo na Feira 
era, entre outras coisas, a promogáo da inscrigáo de Portugal 
sobre a historia e o cotidiano de Timor-Leste e de outras de suas 
ex-colónias. Esse registro se fazia através do idioma da lusofonia, 
que comporta um vocabulário próprio ao qual sao associados 
urna série de valores e significados. Dentre eles, destaca-se a 
ideia de que os portugueses e os povos por eles colonizados 
compartilham urna form a com um  de ser e estar, heranga clara 
do lusotropicalismo gilbertiano.3 A forma como a resistencia 
timorense á ocupagáo indonésia é abordada, em alguns dos epi
sodios analisados a seguir, revela-nos também a existencia de um 
movimento de projegáo identitária de alguns portugueses sobre 
os timorenses. Tal qual os portugueses, os timorenses envolvi
dos na resistencia sao vistos como “pequeños, mas honrados”.4 
Sugiro que essa e outras modalidades de percepgáo da realidade 
presentes no universo etnográfico retratado sejam apreendidas 
por meio da ideia de registro colonial.

O capítulo está organizado em duas segoes, além de suas con- 
sideragoes fináis. Na primeira, apresento a Feira, descrevendo o 
espago físico no qual ela ocorreu, eventos que a constituíram, e 
alguns dos discursos que eram nela veiculados. A seguir, passo á 
análise de dois livros que foram nela apresentados, os quais nos 
daráo pistas para compreender a forma como alguns portugueses 
explicam sua presenga e seu envolvimento com a causa timorense. 
Por fim, ñas consideragóes fináis, procuro sistematizar algumas 
das tensóes e ambivalencias que atravessavam certas expectativas 
de cooperantes portugueses em Timor-Leste, tal como expressos 
nos episodios abordados no texto.

A FEIRA

A I Feira do Livro Lusófono ocorreu entre I o e 12 de margo de 
2003 em Díli. Urna iniciativa do Instituto Camoes (IC), o evento 
tinha como objetivo “consolidar e difundir a língua portuguesa 
nao só naquele País, mas em todo o espago lusófono (s/c)”.5

110



A Feira foi organizada com meses de antecedencia. Em Por
tugal e no Brasil foram lanzadas campanhas de doaqáo, que 
proporcionaram o recolhimento de livros e CDs oferecidos por 
institui^óes públicas e privadas. Todo o material recolhido foi 
enviado para Timor-Leste por via aérea ou marítima, e passou por 
urna triagem de forma a excluir dos exemplares a serem expostos 
aqueles que fizessem referencia a questdes sexuais e/ou de crítica 
á Igreja Católica, fato ilustrativo do poder dessa institui^áo no 
país. Ao todo, foram remetidos a Timor cerca de 100.000 títulos, 
entre livros e CDs novos, seminovos e usados. A fim de cuidar 
dos preparativos do evento, o Instituto Camóes encaminhou a 
Timor-Leste alguns técnicos, cujas fun^óes, entre outras, consis
tían! em treinar monitores timorenses que trabalharam na Feira, 
coordenar a montagem dos estandes de exposigáo etc.

O evento foi inaugurado com um coquetel, para o qual foram 
convidadas autoridades timorenses e cooperantes lusófonos, 
escolhidos pelas embaixadas de Portugal e do Brasil. Durante a 
cerimónia, tiveram a palavra a presidente do Instituto Camóes 
e o primeiro-ministro de Timor-Leste, além do coordenador do 
Centro Cultural Portugués em Díli. Os discursos proferidos nessa 
ocasiáo, bem como a disposiqáo do espado e de seus elementos 
constitutivos, evocavam já parte das ideias que circulariam nesse 
ambiente durante seus 12 dias de existencia.

A CERIM ÓN IA DE ABERTURA

A entrada na Feira fazia-se pelo portáo principal do ex- 
-mercado colonial. Como de praxe em eventos organizados 
pelos estrangeiros, na porta que dava acesso á parte interna do 
mercado havia seguranzas que permitiam somente a entrada 
de internacionais e de autoridades timorenses. No corredor de 
entrada, ao redor do qual estavam dispostos os estandes de 
Portugal, do Brasil, dos Países Africanos de Língua O ficial 
Portuguesa (PALOP) e de Timor-Leste, os convidados eram 
confrontados com biombos que apresentavam cada um dos 
componentes da CPLP, na seguinte ordem: Timor-Leste, Angola,
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Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mozambique, Portugal e Sao 
Tomé e Príncipe. Na parte frontal de cada um dos biombos, eram 
disponibilizadas informazoes geopolíticas sobre cada um deles: 
número de habitantes, superficie, capital, clima, línguas oficiáis 
e bandeira. Além disso, os biombos eram ilustrados com urna 
foto do respectivo país. Na parte posterior da peca, era aínda 
apresentado um expoente da literatura de expressáo portuguesa 
da unidade nacional referida. Timor-Leste, por exemplo, era 
apresentado nos seguintes termos:

Superficie: 18.850 km2 
Habitantes: 790.000 
Capital: Díli
Língua: Portugués e Tétum (oficiáis), línguas regionais 
Clima: Tropical.
Ao lado dessas informazoes, havia urna foto de urna crianza 

sentada em sala de aula. No verso, um poema de Fernando Sylvan 
a respeito do mar. Todos os demais componentes da CPLP eram 
apresentados a partir das mesmas categorías: dados geopolíticos, 
exemplos de expressáo literária e fotografías de paisagens típicas. 
O biombo do Brasil, para dar outro exemplo, era ilustrado com 
a fotografía de urna india Yanomami e com poesías de Joáo 
Cabral de Meló Neto. Cabo Verde, por sua vez, contava com a 
foto de urna mulher carregando água, numa evocazáo clara ao 
problema da seca que afeta esse país.

Em torno do corredor no qual estava o conjunto de biombos 
organizavam-se o que foram denominados de estandes temáticos, 
responsáveis pela exposizáo e venda de urna variedade incrível 
de títulos, que iam desde literatura universal, traduzida para 
língua portuguesa, até livros técnicos de contabilidade e direi- 
to, passando por dicionários e guias turísticos. O prezo médio 
dos livros variava entre cinquenta centavos e um dólar. Grosso 
modo, os livros estavam distribuidos nos estandes levando-se 
em conta a nacionalidade dos autores, excegáo feita aqueles 
classificados como literatura universal. Dessa forma, livros 
de autores naturais dos PALOP estavam no estande de mesmo
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nome. Autores portugueses estavam no estande de Portugal, que 
se subdividia ñas áreas de ciencias sociais, tradu ces, técnicos e 
literatura estrangeira. Todos os estandes temáticos, com excedo 
do brasileiro, foram montados e organizados pelo Instituto 
Camóes, inclusive os estandes de Timor-Leste e dos PALOR 
Alegando falta de recursos, nenhum desses países cooperou com 
a organizado da Feira. No caso do Estado leste-timorense, sua 
participado limitou-se ao empréstimo do centro de convenqdes 
onde a Feira ocorreu. Vale notar também que o estande brasileiro 
tinha autonomia diante dos demais. Diferentemente de todos, os 
livros comprados no espado brasileiro, sob responsabilidade da 
Embaixada Brasileira, deveriam ser pagos diretamente lá e nao 
no caixa geral da Feira.

Embora se tratasse de urna feira de livros, esse evento nao se 
limitava a expor livros. T'inham espado na Feira todas as insti
tu idas ligadas direta ou indiretamente á cooperado portuguesa, 
fossem elas de natureza pública ou privada. Vejamos, por meio 
de urna planta, como a Feira estava organizada:
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Figura 1 - Planta baixa da I Feira do Livro Lusófono em Díli

Fonte: Instituto Cambes - Centro Cultural Portugués em Díli, [2003?], p. 3.

I. Standes Temáticos: 1. Secretaria de Estado de Turismo, Investimento e Ambiente da 
RDTL; 2. Portugal; 3.Timor-Leste; 4. Dicionários e outros; 5. Brasil; 6. Ciencias Sociais; 
7. Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa; 8. Traduces e outros; 9. Técnicos; 
10. Literatura estrangeira. II. Standes de Entidades: 11. Ministério da Educagáo, Cul
tura e Desporto da RDTL; 12. Tipografía Diocesana Baucau -  Publicares Matebian; 
13. Lidel Edigoes; 14. Porto Editora; 15. Instituto Camoes; 16. IPOR; 17. Editorial do 
Ministério da Educagáo; 18. Texto Editora; 19. Universidade Nacional de Timor-Leste; 
20. Cámara Municipal de Lisboa. III Espago Cultura. III Sala de Leitura. IV A Stan
des Pedagógicos-Didácticos. 24. Centro de Treinamento Lorosa’e (Brasil); 25. Stande 
Educagáo e Infanto-Juvenil; 26. Ateliers Pedagógicos. V. Outras Entidades: 21. Timor 
Telecom; 22. GERTiL; 23. Banco Nacional Ultramarino; 27. Fundagáo Oriente; 28. 
Café-Hotel Timor; 29. Centro Juvenil Pe. Antonio Vieira e Sala de projecgáo de cinema; 
30. UNESCO; 31. ENSUL.

O perfil das institui^óes participantes da Feira indica que, 
para além do caráter cultural, ela tinha urna vertente comercial 
e política. Nela tiveram lugar institui^óes públicas e privadas 
timorenses e portuguesas, cujos estandes exibiam os projetos 
realizados e em curso naquele país. O Grupo de Estudos para
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Reconstruyo de Timor-Leste (GERTiL), o Banco Nacional Ultra
marino (propriedade do grupo da Caixa Geral de Depósitos), a 
Timor Telecom (de capital da Portugal Telecom), a Lidel Ediqoes, 
a Porto Editora, a Fundaqáo Oriente, entre outros, procuravam 
todos tornar públicas as características e os resultados -  obtidos 
e esperados -  dos projetos desenvolvidos em Timor-Leste. O 
servido de catering  da Feira, por sua vez, era prestado pelo 
Hotel Timor, de modo que pastéis de nata e bicas (expressáo 
portuguesa para fazer referencia a café expresso curto) estavam 
sempre disponíveis.

Em cada um dos quatro corredores do antigo mercado, estavam 
aínda dispostas bandeiras dos países da CPLP, bem como banners 
com excertos de obras de poetas do espago da lusofonia a respeito 
do mar, reunidas na exposiqáo Língua Portuguesa, um océano  
de culturas. Figuravam entre eles Antonio Baticá Ferreira, da 
Guiné-Bissau; Eugenio Tavares, de Cabo Verde; Fernando Pessoa, 
de Portugal; Manuel Rui, de Angola; Miguel Torga, de Portugal; 
Vinícius de Moraes, do Brasil; José Craveirinha, de Mozambique, 
entre outros. Ao andar pelos corredores do centro de convences 
os convidados eram confrontados, passo a passo, com o “mundo 
que o portugués criou” em diferentes continentes do globo e com 
celebrares das dádivas ofertadas pela cooperado portuguesa 
a Timor-Leste. Nesse contexto, as mais diversas m anifestares 
artísticas dos países que compóem a CPLP eram chamadas de 
culturas de língua portuguesa.

A cerimónia de abertura foi inaugurada com a execucáo do 
hiño nacional timorense, seguido pelos discursos da presidente 
do Instituto Camóes e do primeiro-ministro da RDTL. Vejamos 
alguns trechos de ambos:

Minhas senhoras e meus senhores (...) Estratégias para a língua 
portuguesa em Timor-Leste tem que ser desenvolvidas no quadro de 
afirmaqáo desta língua, enquanto fator diacrítico de sucesso. Isso quer 
dizer o que? Enquanto língua estratégica para comunicaqáo interna
cional, num mundo cada vez mais globalizado. Para agentes dessa
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política-língua, agentes desta afirmando cultural, todos devem estar 
envolvidos em sua produgao, na sua consolidando, ou seja, todos os 
países cuja língua oficial é o portugués. E Timor-Leste tem também 
como língua oficial o portugués, daí nao estarmos a realizar urna mera 
feira do livro, mas sim urna feira do livro lusófono. Foi esse o objetivo 
do envolvimento do Instituto Camóes com todas as entidades de Timor, 
com todas as entidades dos países CPLP, na organizando desse grande 
evento. Na perspectiva do Instituto Camoes, a estrategia da língua 
portuguesa é vista numa perspectiva totalmente assumida por Timor, 
ou seja, em consonancia total com aquilo que foi entendido em Timor 
na escolha da língua portuguesa. Entao, a escolha de Timor L orosa’e 
foi a língua de opgao soberana, e permanecerá a língua de opgao sobe
rana para com o tétum. A sua soberanía, a soberanía de Timor passa 
por essa afirmando. A soberanía de Timor-Leste, a sua independéncia, 
a sua afirmando, o seu desenvolvimento no quadro internacional, na 
globalizagao, na sua identidade, assim se afirma (,..).6

(...) A língua, para além de um meio de comunicando, é também 
um instrumento de afirmanáo. Mais do que nunca, em Timor-Leste, a 
língua portuguesa é um instrumento de afirmando. Timor-Leste nao 
tem vocaqao, mas fez urna opnao. Nao é por vocagao o falar portugués. 
É por opnao, o que significa que damos á língua portuguesa seu real 
valor. (...) Nesse mundo global, deve haver o esforno de definir novas 
fronteiras, novas fronteiras mais ampias, as fronteiras da língua, as 
fronteiras da cultura. Como meia ilha que é Timor-Leste, a língua 
portuguesa confere-nos essa fronteira ampia, grande. Fronteira que 
atravessa océanos e continentes. E, assim, deixamos de ser meia ilha 
para sentirmo-nos parte desse mundo global, afirmando-nos. Por 
isso, essa I Feira do Livro Lusófono, a realizar-se em Timor-Leste, é 
de particular importancia para todos os timorenses e para todos os 
povos irmdos de língua oficial portuguesa. Há mais de 500 anos os 
primeiros portugueses rumaram de Portugal para os mares distantes e 
chegaram a Timor-Leste. Trouxeram deles a língua. Nao se afirmaram 
tanto pela língua, mas se afirmaram como algo de diferente nessa zona. 
E queríamos ser esse algo diferente e, por isso, essa nossa opgao pela
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língua portuguesa. Os vinte e quatro anos de resistencia mostraram, 
bem claro, que foi no mundo da língua portuguesa onde encontramos 
o oásis num deserto de solidariedade. Por isso aprendemos com nossa 
própria experiencia que Timor-Leste nao se deve limitar a suas fronteiras 
geográficas, para se afirmar nessa fronteira mais ampia que é essa 
fronteira de cultura e língua. Estamos dispostos a enfrentar mais essa 
batalha e faremos sacrificios para vencé-la (...).'7

A presidente do Instituto Camoes tomava a consolidado 
da língua portuguesa em Timor-Leste como condiqáo para a 
manutenqáo da soberania do país e para o sucesso do processo 
de construido do Estado-Naqáo. De certa forma, ela inscrevia a 
língua portuguesa como constitutivo sine qua non  da existencia 
de Timor-Leste como unidade político-cultural autónoma. 
O discurso do entáo primeiro-ministro sublinhava também a 
importancia da língua portuguesa para a definiqao da identidade 
timorense no contexto regional, mas nao a colocava como 
condiqao para a existencia do país. Destacou, inclusive, que a 
escolha pela língua portuguesa nada tinha a ver com questóes 
de vocaiáo, criticando indiretamente alguns dos discursos que 
circulam entre os portugueses a respeito da ligaqáo emocional 
entre Timor-Leste e Portugal. Tratava-se, para Alkatiri, de urna 
opiáo racional que tinha como fim manter a especificidade 
cultural do país diante da Indonésia e da Austrália. Aínda ñas 
palavras do primeiro-ministro, a escolha pela língua portuguesa 
representava também um ato de reconhecimento diante da divida 
histórica contraída com o chamado m undo da língua portuguesa , 
Portugal e algumas de suas ex-colónias africanas, que acolheram 
os exilados leste-timorenses e ofereceram infraestrutura para 
atuaqáo dos movimentos de resistencia. Por fim, despontam nos 
discursos acima dois agentes que se faráo presentes durante toda 
a Feira: a CPLP  e o m undo de língua portuguesa. Ambos tém 
ligaqáo estreita com os termos lusófono  e lusofonia, que dáo 
nome ao evento e sentido á sua existencia.
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O MUNDO DA LÍNGUA PORTUGUESA

Como o nome da Feira evoca, bem como os discursos 
abordados acima, o evento procurava expor produtos lusófonos, 
fossem estes livros, músicas, filmes etc. Segundo o D icionário  
A urelio , o adjetivo lusófono  diz respeito a país, povo, ou indi
viduo que fala portugués, ou que tem o portugués como língua. 
É, pois, termo que classifica entidades ou pessoas em fungáo da 
língua utilizada para comunicagáo. Com a criagáo da CPLP, em 
1996, foram denominados de países lusófonos  todos aqueles que 
tém como língua oficial o portugués -  Brasil, Cabo Verde, Guiné- 
-Bissau, Portugal, Angola, Mozambique, Sao Tomé e Príncipe e, 
recentemente, Timor-Leste - ,  o que nao significa que essa seja a 
língua utilizada cotidiana e majoritariamente pelas populacoes 
que os habitam. Para além dos países lusófonos, concebe-se 
também a nocáo de espagos lusófonos, formados pelos migrantes 
portugueses e seus descendentes em todo o mundo.

Para algumas instituigbes e pessoas, porém -  e dentre elas 
destacam-se muitas daquelas envolvidas na cooperagáo bi e 
multilateral portuguesa - ,  a língua em comum é só mais urna 
expressáo de um certo m odo  de ser e estar compartilhado por 
aqueles que habitam Portugal e seus ex-territórios ultramarinos. 
A colonizagáo portuguesa teria sido responsável pela criagáo de 
um espago comum que ultrapassa fronteiras nacionais, levando 
povos de diferentes origens a compartilhar entre si formas par
ticulares de socializagáo e interagáo com o mundo, marcadas 
pela troca e mistura de hábitos culturáis e lingüísticos e pela 
miscigenagáo racial. Vejamos como Jorge Couto, historiador 
portugués e ex-presidente do Instituto Camoes, definiu o que 
chamou de lusofonia  ou espago da lusofonia, em entrevista que 
gentilmente me concedeu em Lisboa:

A cultura portuguesa é um dos componentes da lusofonia. Urna 
das características da lusofonia é que ela pertence a culturas muito 
vivas, muito diversificadas, que estáo nos quatro continentes, e que 
tém cores muito diferentes. Entáo só isso já dá um retracto de como a
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lusofonia é rica e diversificada. Portanto, nós [portugueses] damos a 
nossa contribuido europeia para a lusofonia, assim como a componente 
africana e agora a componente asiática. Portanto, nós somos um dos 
quatro pilares culturáis da lusofonia. Fomos responsáveis pela criagáo 
do espago, históricamente, mas por outro lado fomos transformados 
pelo contacto com as populagóes com as quais nós contactamos. Fomos 
transformados biológicamente. Muitos portugueses tém parentes origi- 
nários da África, do Brasil. Fomos culturalmente muito influenciados 
por outras culturas, outros povos e portanto nao somos puros europeus. 
Das culturas mestigas da Europa, somos a maior délas.

O texto de apresentaqáo da exposiqáo Língua Portuguesa, um 
océano de culturas, originalmente montada para a EXPO ’988 e 
exibida na Feira em Díli, também indica o que se entende por 
espago lusófono  neste contexto:

O Instituto Camóes sente-se honrado em participar do maior acon- 
tecimento cultural portugués neste virar de milénio, momento em que 
Portugal procura descobrir urna nova fisionomia, retomando a sua 
vocagáo multicultural.

Como interlocutor privilegiado deste diálogo intercultural, por defi- 
nigáo e opgáo, o Instituto Camóes, ao marcar presenga na EXPO ’98, 
concebeu este espago como urna amostra de culturas que se cruzam 
no territorio da língua portuguesa.

E urna viagem pelo mar que aqui propomos. Tal como o sentem ou 
sentiram os autores africanos, brasileiros e portugueses representados.

Viagem em que se cruzam nos textos sensibilidades e vivencias, 
expressas ñas metáforas, na simbologia e ñas imagens, reveladoras 
da riqueza e da multiplicidade da língua portuguesa, um verdadeiro 
océano de culturas. O Instituto Camóes pretende, desta forma, prestar 
homenagem a todos os autores que, em portugués, contribuem com 
a sua obra para ampliar o nosso olhar, criando um lugar-comum no 
projecto de interculturalidade lusófona.

E urna ponte que se constrói, urna ponte que une as margens dis
tintas das identidades culturáis de cada um dos países de língua oficial
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portuguesa, urna ponte que pretendemos inscrever no nosso imaginário 
colectivo, num encontró cultural único, que amplié o nosso olhar sobre 
os outros e sobre nós próprios, fortalecendo indelevelmente os lagos 
que nos unem e a nossa forma de estar no mundo.9

Como se observa, em torno das expressóes lusofonia  e espado 
lusófono  orbitam ideias de troca, intercambio cultural, transfor
mando biológica e miscigenagao, lagos que unem certos povos 
uns aos outros e caracterizam urna maneira peculiar de estar no 
m undo. Portugal é apresentado como o responsável histórico 
pela criagáo desse espago, cuja característica compartilhada 
pelos diversos povos que o constituem é a utilizando da língua 
de Camóes e um modo lusófono  de ser. Nos termos de urna 
interlocutora a servigo do Instituto Camóes:

Para mim, ser lusófona é mexer em um espago que fala urna língua 
comum, mas nao é só a questáo da língua, eu acho que ser lusófona é 
sentir-me bem em qualquer sitio onde se fala a língua portuguesa. (...) 
Eu vou, por exemplo, a Angola, eu me sinto bem em Angola. Nao é só a 
língua, sao os costumes, a comida. Há urna tradigáo comum no espago 
da lusofonia. Para mim ser lusófona é ir ao Brasil e sentir-me em casa. 
(...) E, quando vou a Espanha, que está mesmo ao lado de Portugal, 
eu nao me sinto nem espanhola nem ibérica. Deveria sentir-me ibérica, 
somos quase de urna mesma formagáo histórica e cultural, mas eu nao 
me sinto ibérica. Eu vou á Franga e nao me sinto europeia. (...) Ser 
lusófona, para mim, também é estar no sol, no calor, nao ter medo de 
mosquitos, é gostar de frutas tropicais, é um estar diferente. (...) Aqui 
em Timor tem muita lusofonia...

[O que tem de lusofonia em Timor?]
(...) Eu vim para cá o ano passado, pela primeira vez, em urna con

ferencia e senti-me logo em casa. Tem o cheiro, tem a confusáo que 
fica nos trópicos, tem os gostos, muitos até culinários e também tem 
muita influencia, obviamente, de marca indonésia. Nota-se que eles 
nao tém garra, como os africanos ou como os brasileiros. Nota-se urna 
certa lentidáo de pensamento, de estar e de fazer as coisas. Foi urna
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grande influencia da Indonésia aqui nessa regido. Mas, depois, nota-se, 
a construido portuguesa ficou. Há monumentos portugueses. A própria 
construqáo urbanística de Díli e de outras cidades me fazem lembrar 
muito a ligando a outros locáis onde estive, recorda muito cidades da 
África portuguesa, porque a marca arquitetónica portuguesa ficou em 
todos os espagos da lusofonia, inclusive no Brasil.10

A Feira foi um ritual de congragamento da fam ilia lusófotia, 
cujo fundador é Portugal, o primogénito é o Brasil e o caqula é 
Timor-Leste, nos termos de alguns timorenses educados no período 
da colonizando portuguesa. O evento proporcionou espaqos 
para a celebrando do mito de origem desses lugares, tal como 
concebidos pela nanao ibérica: a expansao marítima portuguesa. 
Segundo Alfredo M argando,11 a ideia de espano lusófono e suas 
congéneres -  lusofonia, espano da lusofonia etc. -  sao derivagoes 
do lusotropicalismo, tal como concebido por Gilberto Freyre. Elas 
nascem como urna compensando ao vazio ideológico criado com 
a descolonizagao na sociedade portuguesa e permitem aqueles 
que o autor denomina nostálgicos do império “recuperar pelo 
menos urna fragao da antiga hegemonía portuguesa, de maneira 
a manter o dominio colonial, embora tendo renunciado á vee- 
méncia ou á violéncia de qualquer discurso colonial”.

Além disso, a Feira foi tomada como ocasiao especial para 
promondo da inserido de Portugal na historia de Timor-Leste. 
Por outro lado, ela cumpria a fungao de apresentar aos seus 
visitantes fragmentos da narrativa de construgao da nanao que 
a elite timorense entao no poder formulara para o país, na qual 
os lanos com o mundo que fala portugués tinha lugar cativo. Nesse 
sentido, a Feira apresentava á populando os contornos de urna das 
comunidades políticas e históricas as quais ela deveria estar filiada.

A ROTINA DA FEIRA

Um conjunto de exposigóes, concertos, exibigao de filmes, 
debates, lannamentos de livros, saraus poéticos etc. constituiu a 
Feira. Cada um dos dias de sua agenda era dedicado a um país,
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comegando-se pelo Dia de Portugal, que foi seguido pelo Dia de 
Angola e pelos demais países da CPLP, encadeados por ordem 
alfabética. Convido o leitor á observando de alguns episodios 
da Feira, por meio dos quais procurarei apreender aspectos 
do que nela estava em jogo. Cabe perguntar, de antemáo, para 
quem se dirigia a Feira, já que a maioria dos materiais expostos 
e dos discursos nela proferidos se fez em língua portuguesa, o 
que coloca em questáo a compreensáo dos mesmos entre os 
leste-timorenses.12

Primeiramente, chamam a atencáo os títulos e temas das expo- 
sigóes exibidas no evento:131) A língua portuguesa. Um océano  
de culturas; 2) As viagens dos portugueses e o encontró das civi- 
lizaqoes; 3) Padre Antonio Vieira; 4) Fotografías de M arcos Tadeu; 
5) Vasco da G am a ; 6) As viagens dos portugueses e o encontró  
de culturas; 7) O forte  e a cidade de Díli; 8) Tim or -  dez dias, 
sem  horas dentro  (sic); e 9) Brinquedos tradicionais brasileños.

Como se pode observar, ao menos seis das nove exposi^oes 
tinham como tema fenómenos ou personagens portugueses, 
privilegiando-se o período da expansáo marítima. Nesse contexto, a 
interanáo estabelecida entre os navegadores de entáo e os povos 
de além-mar foi denominada encontró, seja de culturas ou de 
civilizanóes. Nao se falava de descobrimentos nem de conquista, 
ao menos nos títulos das exposi^oes. Duas semanas antes da 
inaugurando da Feira, a Universidade Nacional de Timor-Leste 
promoveu o seminário Descobrimentos e Encontró de Civili- 
zanóes, para o qual convidou Ana Maria Azevedo, entáo chefe 
da direnáo de edkáo, documentando e equipamentos do Instituto 
Camóes, para proferir urna palestra. Algumas de suas argumen- 
tanóes durante o seminário podem nos indicar os sentidos das 
narrativas apresentadas nessas exposinóes.

Nos primeiros minutos do seminário chamou-me a atennao 
o pronome que Ana Maria utilizava para falar daqueles que 
foram responsáveis pela expansáo portuguesa: ela se referia a 
eles utilizando o termo nós. Dessa forma, afirmou entáo: “no 
século XV nós tínhamos meios, técnicas e vontade, daí termos
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liderado os descobrimentos.” A fim de explicar as condigoes que 
permitiram a expansáo marítima portuguesa ela situou a formando 
de Portugal diante dos demais Estados-Nacoes da Europa, decla
rando: “Enquanto a maior parte deles estava ainda no sáculo 
X V  brigando entre si e no seu próprio interior para defini^áo de 
suas fronteiras, Portugal, no sáculo XIII, já tinha suas fronteiras 
definidas. (...) Apenas em 1492 nasce a Espanha, por exemplo.” 

Ana María se esmerou em afirmar que todas as viagens reali
zadas pelos portugueses no período da expansáo eram calculadas 
sobre dados científicos e contribuíram de forma fen om enal para 
o desenvolvimento das ciencias. Tal impacto nao teria ocorrido, 
por exemplo, na viagem em que Colombo chegou á América. 
Ela disse entáo que Colombo chegara por engano á América, 
pensando ter atracado ñas Indias. Essa viagem, ñas palavras déla, 
trouxe grande confusáo para as ciencias em desenvolvimento 
naquele momento. Ela declarou ainda: “O Tratado deTordesilhas 
foi construido sobre enganos advindos da viagem de Colombo.” 
A professora realizou um pequeño resumo de como a expansáo 
portuguesa se desenvolveu ao longo do tempo: come^ara em 
1415, com a chegada a Ceuta e terminou somente em meados do 
sáculo XVI. Em 1488 os portugueses teriam alcanzado o Cabo 
da Boa Esperanza, passando do océano Atlántico para o índico. 
Ao final da palestra, ela procedeu a urna avalia^áo do legado 
da expansáo portuguesa, afirmando: “mostramos o essencial do 
contorno da térra ao mundo (...) Aliás, nós, portugueses, ficamos 
muito orgulhosos quando Armstrong, ao colocar o pé na Lúa 
disse: ‘sinto-me como um navegador portugués’.”

Segundo ela, a expansáo portuguesa foi pioneira no tempo, 
antecipou-se com rela^áo a outros povos e implantou-se em todos 
os continentes. Além disso, teria também promovido grande inter
cambio cultural, “mudando os hábitos alimentares dos povos”. 
Assim, o maior legado da expansáo teria sido o encontró entre 
os povos. Já no final do seminário, Ana María passou a chamar 
a expansáo portuguesa de diáspora. Ela terminou a palestra
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fazendo um grande elogio á língua portuguesa, destacando sua 
suposta porosidade e abertura á influencia de todos os povos.

Por fim, abriu-se urna sessáo para debates. Os participantes 
do seminário eram os alunos do curso de Língua e Cultura Lusó- 
fona da Universidade. Duas das perguntas apresentadas -  e as 
respostas para elas formuladas -  sao especialmente reveladoras 
da forma como a utilizando da língua portuguesa, como idioma 
oficial fora de Portugal, é interpretada por certos atores do 
Estado portugués. Um dos alunos perguntou aos membros da 
mesa -  Ana Maria Azevedo e Benjamim Corte Real, entáo reitor 
da Universidade -  se a utilizando da língua portuguesa em Timor 
nao poderia ser vista como um resquicio colonial. Outro aluno 
solicitou a professora que o ajudasse a argumentar científica
mente no sentido de mostrar que a língua portuguesa poderia 
ser a língua nacional de Timor-Leste sem que isso fosse tomado 
como urna política colonial.

Ana Maria disse que respondería as duas questóes com urna 
única resposta.14 Afirmou entao que o maior indicador de que 
a língua portuguesa nao é urna língua colonial consiste no fato 
de que sua maior comunidade de fala está fora de Portugal e é 
negra e mestina. Benjamim pediu licenqa a Ana Maria a fim de 
complementar a resposta por ela apresentada. Sugeriu entao que 
“o portugués nao causou a morte de nenhuma língua local”, 
diferentemente do que ocorreu com o inglés na Austrália, idioma 
que, segundo ele, levou á extinqáo de aproximadamente 100 
línguas nativas somente no século X X .

Como se pode observar, o enredo da narrativa de Ana Maria 
Azevedo correu no sentido de destacar o considerado protago
nismo portugués entre os séculos XIV e XVI. Esse movimento 
foi realizado quando ela apontou que Portugal foi o primeiro 
Estado-Na^áo a se formar na Europa. Em fungáo disso, pode 
desempenhar o papel de líder anca na expansáo marítima europeia. 
Portugal teria aínda sido pioneiro ñas ciéncias da navegagáo, 
diferentemente da Espanha, que chegou á América achando ter 
encontrado urna nova rota para as indias. Assim, teria sido o
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“erro” espanhol o responsável pelos equívocos do Tratado de 
Tordesilhas, que destinou a Portugal a menor das duas partes 
em que a América do Sul foi dividida. Segundo ela, Portugal 
mostrou pela primeira vez ao mundo os contornos do planeta 
e promoveu, ademáis, um encontró de culturas jamais experi
mentado. Tal encontró teria proporcionado urna rev o lu to  nos 
hábitos e costumes europeus.

A maneira como ela caracterizara a língua portuguesa ao final 
da palestra -  aberta e porosa e com comunidades de fala que 
ultrapassam as fronteiras do territorio portugués - ,  associada 
aos comentários a respeito do encontró e das trocas promovidas 
pela expansáo e pelo colonialismo lusitano, sugere ainda que Ana 
María, como muitos portugueses e leste-timorenses, toma certas 
consequéncias históricas do imperialismo lusitano -  como o fato 
de a maior parte das comunidades de fala de língua portuguesa 
estar fora de Portugal -  como um trazo característico do m odo  
portugués. A língua, nesse contexto, vem colada urna ideia de 
caráter. Contingencias históricas ganham o estatuto de destino, 
tomadas que sao como testemunhos lógicos da maneira de os 
portugueses se relacionarem com outros povos e da forma como 
os últimos, pretensamente, conviviam com a presenta lusitana. 
Nessa ideología lingüística, o fato de a língua portuguesa ter 
múltiplas comunidades de fala -  no Brasil, em Mozambique, 
Angola, Cabo Verde etc. -  é considerado prova de dois fenó
menos: 1) de que ela nao é urna língua colonialista; 2) de que 
ela reflete o modo aberto e multicultural de ser portugués, que 
empresta a outros povos seu meio de expressáo e comunicazáo. 
Esse conjunto de ideias fez-se presente em outros momentos da 
Feira.15

O M EN INO MIGUEL

Alunos de diferentes escolas leste-timorenses visitavam a Feira 
a cada dia, em excursóes organizadas e guiadas pelo Instituto 
Camóes. A instituizáo trouxe de Portugal especialistas em ati- 
vidades pedagógicas nao formáis a fim de entreter as crianzas e
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aumentar o interesse pela língua portuguesa e pelos livros. Para 
tanto, organizaram-se inúmeras oficinas pedagógicas, cujo obje
tivo era “promover a língua portuguesa de forma lúdica”. Além 
disso, os ateliés buscavam “ensinar os timorenses a brincar”, tal 
como foram justificadas as atividades a serem realizadaas nesse 
espado aos monitores locáis responsáveis pelo desenvolvimento 
do projeto. Várias eram as atividades propostas nos ateliés: 
narragáo de historias, recorte e colagem de papel, montagem de 
narrativas jornalísticas, pintura, desenho, filmes etc. As ativida
des a serem executadas em cada momento foram elaboradas em 
fungáo da faixa etária de cada grupo de crianzas.

A narrando de contos era urna das principáis estratégias utili
zadas pela criadora e coordenadora das oficinas, para “langar as 
sementes, para eles [as criancas leste-timorenses] se habituarem a 
ouvir o portugués, a ouvir a língua e entrarem em contacto com 
outras realidades”. Um desses contos é extremamente revelador 
da forma como certos portugueses constroem e reproduzem urna 
imagem de si no mundo. A narrativa pode ser lida como urna 
espécie de mito de origem. Concebida para ser contada para 
criangas, a simplicidade de seu enredo é bastante esclarecedora 
dos fatos que venho discutindo ao longo do capítulo.

Meninos de Todas as Cores
Era urna vez um menino branco, chamado Miguel, que vivia numa 

térra de meninos brancos e dizia: “é bom ser branco, porque branco 
é o agúcar, táo doce; porque branco é o leite, táo saboroso; porque 

branca é a neve, táo linda.”
Mas certo dia, o menino partiu numa grande viagem e chegou a 

urna térra onde todos os meninos sao amarelos. Arranjou urna amiga, 
chamada Flor de Lotus que, como todos os meninos amarelos, dizia: 
“é bom ser amarelo, porque é amarelo o sol, é amarelo o girassol, mais 
a areia amarela da praia.”

O menino branco meteu-se num barco para continuar a sua viagem 
e parou numa térra onde todos os meninos sao pretos. Fez-se amigo de 
um pequeño cagador, chamado Lumumba que, como os outros meninos
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pretos, dizia: “é bom ser preto, como a noite, preto como as azeitonas, 
preto como as estradas que nos levam a toda a parte.”

O menino branco entrou depois num aviáo, que só parou numa 
térra onde todos os meninos sao vermelhos. Escolheu, para brincar 
aos indios, um menino chamado Pena de Aguia. E o menino vermelho 
dizia: “é bom ser vermelho, da cor das fogueiras, da cor das cerejas, e 
da cor do sangue bem encarnado.”

O menino branco foi correndo até urna térra onde todos os meninos 
sao castanhos. Ai fazia corridas de camelo com um menino chamado 
Ali-Babá, que dizia: “é bom ser castanho, como a térra do chao, os 
troncos das árvores, é táo bom ser castanho como o chocolate.” 

Quando o menino voltou á sua térra de meninos brancos, dizia:
E bom ser branco como o aqúcar 
Amarelo como o sol 
Preto como as estradas 
Vermelho como as fogueiras 
Castanho da cor do chocolate.
Enquanto, na escola, outros meninos brancos pintavam em folhas 

brancas desenhos de meninos brancos, ele fazia grandes rodas com 
meninos sorridentes de todas as cores.

Miguel, no conto, incorpora a posiqáo do povo portugués, 
que, como narrou Ana Maria Azevedo, teria promovido um 
grande encontró de culturas em funcáo da expansáo marítima. O 
menino da historia também sai em viagem pelo mundo, fazendo 
amigos “de todas as cores”, do oriente próximo ao extremo, re- 
conhecendo o valor diferencial de cada povo e incorporando-os 
em seu mundo através dos desenhos que fazia. Numa apología 
clara ao lusotropicalismo, a viagem de Miguel revela, de ma- 
neira económica, fragmentos da autorrepresentaqáo que certos 
expatriados portugueses tem de si, na qual normalmente sao 
adjetivados como mestizos, libertos de preconceitos raciais e cul
turáis, cosmopolitas e abertos as diferenqas, promotores de urna 
espécie de simbiose cultural única na historia da humanidade.
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CANUDOS E MOgAMBIQUE
De acordo com a programado estabelecida, 7 de margo de 

2003 era o Dia de Mozambique na agenda da Feira. Dessa forma, 
todo seu programa, nessa data, seria dedicado a esse país. A RDP 
Timor-Leste (Rádio Difusáo Portuguesa -  Timor-Leste) repro- 
duziria músicas de Mozambique durante todo o dia. No telao 
que ficava na encruzilhada dos corredores seriam projetados 
concertos de músicos dessa nacionalidade. Entre as 16h30 e as 
18h30 seriam lanzados livros que tivessem Mozambique como 
tema. A mesma estrutura de homenagem foi prestada a todos 
os países da CPLP. Eles eram celebrados através de músicas, 
literatura e cinema. No Dia da Guiné-Bissau, por exemplo, 
exibiu-se o filme Os olbos azuis de Yonta. No Dia de Cabo Verde 
vimos Ilbéu de Contenda. Para o Dia do Brasil foi programado 
um espetáculo de capoeira e a exibigáo do filme A Guerra de 
Canudos, de Sérgio Resende.

Os capoeiristas brasileiros, componentes da forga de manu- 
tengáo de paz (PKF) enviada a Timor-Leste, tiveram grande 
audiencia. Além deles, participaram da apresentagáo crianzas 
leste-timorenses iniciadas na arte de matriz africana. Terminada 
a exibigáo, um grupo de pagode formado por soldados tocou 
alguns sambas. Enquanto isso, integrantes da comunidade bra- 
sileira em Timor-Leste cumprimentavam-se. Quando conversa- 
va com alguns deles, tomei conhecimento de que A Guerra de 
Canudos nao seria mais o filme a ser exibido naquela tarde. Ele 
seria substituido por A m or &  Cia. Perguntei entáo o motivo da 
mudanza. Fui informada de que o Exército brasileiro havia se 
manifestado contra a exibigáo do filme de Sérgio Resende por 
ele “falar mal do Exército brasileiro.” Diante da demanda do 
comandante do batalháo, a organizagáo da Feira decidiu pela 
alteragáo do programa, excluindo da agenda filmes que abor- 
dassem questóes de natureza política, como Canudos o fazia.

Lourengo M arques foi o título do livro langado no Dia de 
Mozambique. Escrito por Francisco José Viegas, o livro tratava,
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como o título evoca, da sociedade colonial portuguesa existente 
as margens do índico nos anos que antecederam a independencia 
da na^áo africana. O autor, de nacionalidade portuguesa, deslo- 
cou-se a Timor-Leste para participar da Feira, onde apresentou 
seu livro incitando um interessante debate.

Esse episodio mostrou-se bastante revelador de algumas das 
tensóes que orientam o olhar de certos cooperantes  portugueses 
para suas ex-colónias, ou, em termos nativos, para os integrantes 
do espado da lusofonia. Nesse sentido, parece-me extremamente 
interessante notar que, no Dia de Mozambique, falou-se sobre 
Lourengo Marques e nao sobre Maputo. Um sentimento de 
nostalgia marcava a fala dos portugueses presentes no debate, 
bem como um tom de ressentimento pelo lugar que passaram a 
ocupar na sociedade pós-colonial daquele país.

O debate foi presidido por Ana Maria Azevedo, personagem já 
apresentada. Vale notar que Ana Maria nasceu na entáo Lourenzo 
Marques, mudando-se para Portugal depois do 25 de abril. 
Durante o debate, ela fez questáo de sublinhar que ela nao era 
urna retornada. Ela nao havia nascido e crescido em Portugal. Ela 
era urna lusófona, nascida, crescida e casada em Mozambique. O 
debate teve inicio corn um depoimento do autor, que justificou 
a escolha do título do livro:

Achei que 30 anos depois da independencia de Mozambique, tanto 
portugueses como mozambicanos, já éramos suficientemente adultos 
para cada um percorrer o seu caminho e superar seus próprios traumas.

Posteriormente, ele leu um trecho de um romance de V. S. 
Naipaul, o qual, através de suas palavras, o havia incitado a 
escrever sobre Lourenzo Marques:

Aquele mundo estava a acabar para eles em África. Eu pensó que 
ninguém poria isso em causa, nao obstante todos aqueles discursos e 
todo aquele cerimonial. Mas estavam todos á vontade, a usufruir do
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momento e a encher o velho saláo com conversas e risos, como quem 
nao se importa e como quem sabe viver com a historia. Eu nunca 
admirei tanto os portugueses como naquela altura.

Afirmando que nada de especial tinha a dizer sobre seu livro, 
Francisco convidou os presentes a ouvir um trecho da obra. 
Escolheu falar através de um personagem mogambicano, que, 
em diálogo com Miguel, um personagem portugués, faz urna 
aval i acáo da historia de Mozambique entre os anos que antecedem 
a independencia e aqueles em que o país passara a ser governado 
por Samora Machel. Vejamos.

O mundo é urna grande ligáo, Sr. Miguel. Imagine entáo esse campo 
de algodáo táo grande, que se perdia de vista, onde as plantas já estavam 
secas e só se via urnas pontas brancas nos fios e aqueles tufos ao longo 
do planalto de Monapo e Namialo, perto de onde eu nasci. E imagine-se 
entáo nesse campo de algodáo a procurar mangas, mangas doces ou 
mangas verdes. Era impossível. O meu pai mandara-me entáo apanhar 
mangas num campo de algodáo. Eu voltava de máos vazias. E para 
saberes. Isto é o que acontece a si, é como procurar Maria de Lourdes, 
porque o que procura náo é deste mundo. Este mundo nao tem nada 
a ver com seus sonhos. Lourenqo Marques acabou há muito tempo. 
Esta cidade, as acácias, a pérola do índico, as lagoas, as enseadas, as 
balas, as cagadas que levavam urna semana inteira, as pastelarias com 
ar-condicionado, este mundo já acabou há muito tempo. Acredite em 
mim, porque eu seria um grande fotógrafo. (...) Lourenco Marques 
náo mudou de sitio. Acabou simplesmente. Como muitas vezes aca- 
bam as tempestades de repente, sem aviso. Só que o fim de Lourenco 
Marques estava escrito há muito tempo. O seu paraíso, o seu paraíso, 
Sr. Miguel, afundou-se. Os quatro rios do paraíso provocaram essa 
cheia que abalou a cidade. Foi isso. Tudo acabou no meio dos mortos. 
Eu conheci miúdos que mataram os próprios pais durante a guerra. E 
havia bandos da RENAMO... que vinham do norte e deitavam fogo 
ñas aldeias e queimavam gente viva e obrigavam os filhos a matar os 
pais e os irmáos a entregarem as irmás. Sim, o Sr. náo tem culpa, eu
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sei. Ninguém quer falar de culpa hoje em dia. Acabou. Fomos todos 
amnistiados. Amnistiados por Samora, amnistiados pela FRELIM O, 
amnistiados pelo Estado e amnistiados pelo povo. Aqui estamos amnis
tiados, aqui estamos presentes. (...) Samora queria beleza. Beleza pura. 
Nao sabia que Maputo nao poderia voltar a ser a Lourengo Marques do 
seu tempo, a Lourengo Marques de Miguel. Dois vizinhos meus foram 
presos porque transformaram o jardim em horta para semear couves 
e batatas. E que a polícia nao deixou porque Samora queria beleza 
pura no meio da guerra. Era proibido pendurar roupas ñas janelas, 
era proibido fazer hortas onde tinham rosas, essas flores europeias 
que lembravam Lourengo Marques, a pérola do índico. Um jardim 
era um jardim, as acácias eram acácias e o povo morria de fome mas 
a beleza de Samora iría amnistiar toda a gente. E os que acreditavam 
na beleza de Samora tinham andado comigo na faculdade, Sr. Miguel. 
Andavam comigo na faculdade a estudar o materialismo dialético e a 
historia da África e eles acreditavam nisso. Como os simples seguem 
Alá e ouvem as palavras do profeta. M as nunca tinham saído de 
M aputo. Tinham prioridade os avióes, compunham versos, exal- 
tavam o socialismo africano, escreviam nos jomáis. Ensinavam meus 
irmáos a desenhar ñas escolas os esquemas dos aparelhos ideológicos 
do Estado e do socialismo científico. Mogambique seria um grande la
boratorio dessa ciencia socialista. Ora, o lixo do socialismo, Sr. Miguel. 
Os meus irmáos iam a escola e aprendiam os hinos e cantavam ñas 
rúas, cantavam no pátio, cantavam no jardim, cantavam quando iam 
á busca de peixe na Costa do Sol, cantavam enquanto cagavam (...) 
Os soldados da FRELIM O vendiam armas na fronteira do Malawi e 
do Zimbabwe. Urna 47  valia 8 dólares e dava a alimentar urna familia 
e comprar pao, muito pao, farinha... mas nada de peixe. Os dólares 
eram a grande miragem, o grande desejo e o grande sonho. Nao, nao 
eram os escudos do colonialismo. O escudo dos portugueses. Era o 
dólar americano. O dólar que os cooperantes traziam nos bolsos. Os 
jornalistas portugueses vinham com dólares nos bolsos e trocavam 
por meticais. Sabe como chamavam os meticais? Macacais. Tomam lá 
macacais. Macacais por tudo e por nada. Macacais para o homem do 
elevador, macacais para o homem do táxi, macacais para o polícia que
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pede identificando na rúa. Neste país havia identificando a toda a gente. 
Foi o país mais bem identificado de África, suponho eu, Sr. Miguel. 
Toda a gente tinha identificanao. Vários papéis, várias identificanoes. 
E quanto mais identificanoes, papéis, quanto mais guias de marcha, 
melhor. Quem nao tinha identificanao estava arrumado. A Operando 
Produnáo apanhava-o na rúa e levava-o para os campos. E vinha de 
lá um homem-novo. Houve muito homem-novo nessa altura. Talvez 
fosse o país com maior número de homem-novo no mundo. Desculpe 
se exagero. Certamente exagero. Mas a historia, a historia é urna soma 
de exageros brutais.16

Concluida a leitura do texto, Ana Maria Azevedo retomou 
a palavra, emocionada. Leu urna poesia de José Craveirinha a 
respeito das acácias de Lourenqo Marques para em seguida dar 
vez ao depoimento de Paulo Dentinho, entáo correspondente 
da RTP em Timor-Leste. Antes, porém, apresentou-o como um 
monambicano nascido em Nampula, norte do país. Abordou-o 
com duas questóes: como teria sido para ele o retorno á térra 
natal, em 1997, quando trabalhou em Mozambique como corres
pondente da RTP durante dois anos e como teria sido trabalhar 
em um país onde ainda existiam surtos de violencia.

Dentinho contou um pouco de sua historia de vida. Afirmou 
ter deixado Mozambique ainda crianza, sem ter tido tempo para 
criar urna memoria própria a respeito dele. Adotou entáo a 
imagem que os pais cultivavam desse local. Quando retornou, em 
1997, Maputo nao lhe entusiasmara muito, confessou ele. Mais 
tarde, porém, teria sido capturado pela beleza e atmosfera da 
Ilha de Mozambique, onde os vestigios da presenta portuguesa 
e de outros povos eram ainda marcantes. Ao final de dois anos o 
governo mozambicano o teria obrigado a deixar o país. Vejamos 
trechos de seu depoimento:

Nao é fácil fazer jornalismo em um país de regime fechado e que 
tem os mesmos dirigentes há muito tempo, muitos deles corruptos -  sei 
que nao estou a ser politicamente correto -  e aquela ideia que era urna
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das coisas mais bonitas no Samora (...) Samora quería mesmo ter um 
país multicultural. A morte de Samora levou a urna sandinizacáo do 
regime. Dito isto, acho que é um dos países mais bonitos do mundo. 
Tem um povo extraordinário, que gosta dos portugueses. O regime nao 
gosta dos portugueses. Para subir na hierarquia falar mal de Portugal 
e dos portugueses é urna boa estratégia e funciona. Eu acho que, em 
certa medida, o livro do Francisco vem trazer-nos a nós também algo 
de politicamente incorreto. Nós tivemos que ter muito tempo para 
conseguir falar das historias dos portugueses que durante tanto tempo 
também acreditavam que aquela era também a térra deles e que aquele 
também era o país deles. Isso é muito politicamente incorreto, eu sei. E 
que compraram as suas casas e de repente disseram-nos: esta nao é a 
sua casa, esse nao é o seu país. Tens 24 horas e 20 quilos de bagagem 
para ir embora. Isso aconteceu com muitos portugueses, campineiros 
que morreram nos matos. E essas historias, essa Lourenqo Marques que 
nao existe, mas que existe na cabeqa de urna série de pessoas nunca foi 
contada porque foi sempre politicamente incorreto.

( . . . )

Eu gostei muito que o Francisco tenha escrito esse livro e tenha nos 
trazido para memoria algumas situaqoes que os governantes, ao longo 
desses anos, quer em Portugal, quer lá tentam esquecer. Como se fosse 
possível esquecer Lourenqo Marques, como se fosse possível esquecer 
todos aqueles anos. E mentira, nao é possível esquecer.

Francisco Viegas tomou novamente a palavra. Situou seu 
livro como um diálogo com D en afrikanske Farm  [A fazenda  
africana], de Karen Blixen/ Isak Dinesen. Segundo ele, reforjando 
a perspectiva de Dentinho, o livro era urna tentativa de mostrar 
que nao se pode apagar a memoria. A seguir, sublinhou o papel 
dos retornados na sociedade portuguesa, atribuindo-lhes o pro
tagonismo pela revoluqáo cultural ocorrida no país nos últimos 
30 anos. O debate foi deslocado para a questáo da lusofonia. 
Francisco abordou-a como urna fonte de identidade, sugerindo, 
através da narraqáo de algumas historias, que a língua e o cru
zamiento da historia portuguesa com a dos países da CPLP unia
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povos diferentes em torno de interesses comuns. A seguir, Ana 
Maria Azevedo apresentou um emocionado testemunho:

Quando chegamos a Portugal tivemos que fazer o nosso bilhete de 
identidade. E quando tive que entregar minha certidáo de nascimento, 
tive que renegar ser mo^ambicana, que é outra questáo que nos obriga 
o Estado portugués. Quando eu cheguei em Portugal, em 1976, fui 
tirar o meu bilhete de identidade e me disseram que eu era natural 
de Maputo. Como eu, centenas protestaram contra aquele bilhete de 
identidade. Deixei em cima do balcáo e disse: “Desculpe, eu nasci em 
Louren^o Marques.” “Nao, Maputo”, diziam eles. Todas as pessoas 
fizeram o mesmo. Resultado: eu só sou natural de Mozambique. Nao 
tenho cidade.

O debate foi concluido com urna discussáo a respeito do pa
pel do Brasil e dos outros países da CPLP na difusáo da língua 
portuguesa. Francisco Viegas caracterizou a relagáo de Portugal 
com esses países, sobretudo com o Brasil, como “dormir com o 
inimigo”, deixando entrever que nesse campo o Brasil é, de certa 
maneira, urna anteaba a Portugal. Grande exportador de produtos 
culturáis em língua portuguesa -  literatura, música, culinária - ,  
o Brasil ofusca o papel de líder que Portugal, subliminarmente, 
pensa como seu.

O trecho de Lourengo M arques, lido por Francisco, e os co- 
mentários de Paulo Dentinho expressavam certa nostalgia pela 
sociedade colonial portuguesa existente, no passado, em Mozam
bique. Nesse sentido, é curioso notar que a fala do personagem 
que Francisco Viegas trouxe ao debate destaque os problemas 
políticos que tomaram conta de Mozambique depois da indepen
dencia em oposizao á beleza e glamour da rotina colonial que 
lá existia. E ainda um elogio aos portugueses realizado por V. S. 
Naipaul que, segundo Francisco, teria-o levado a escrever sobre 
Lourenzo Marques. O jornalista da RTP, por sua vez, sugere 
que o povo mozambicano gosta dos portugueses, excezáo feita 
aqueles que estáo no poder. O que tais narrativas parecem fazer,
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principalmente, é um elogio mais ou menos direto a Portugal e 
aos portugueses e aos m undos por eles criados.

OS DIAS DE TIMOR-LESTE

Timor-Leste foi o país homenageado nos quatro últimos dias 
da Feira. Durante esse período, foi relanzado um conjunto de 
livros sobre o territorio, todos em língua portuguesa e escritos, 
em sua maioria, por pessoas e instituRóes dessa nacionalidade. 
Vale notar que, durante o evento, o espado concedido á Secretaria 
de Estado do Turismo, Investimento e Ambiente de Timor-Leste 
permaneceu vazio. Nao houve representando institucional con
tinuada do Estado timorense na Feira.

Abordo os livros que foram apresentados durante a Feira nos 
dias de Timor, tal como os eventos discutidos acima, como veí- 
culos reveladores de algumas das ideias que orientavam e davarn 
sentido a certas práticas de projetos da cooperando portuguesa no 
país. Convido o leitor a urna leitura dirigida de dois deles: Timor, 
térra sentida (2001), do jornalista Antonio Veladas, e Atlas de 
Tim or-Leste, de autoría do Grupo de Estudos de Reconstruido 
de Timor-Leste.17 Destaco a forma pela qual os autores retratam 
Timor-Leste e sua populando do ponto de vista identitário, po
lítico e histórico. Como veremos, tal empreendimento implica 
situar Timor-Leste e suas populanóes, como urna comunidade 
imaginada, diante de Portugal, Austrália e Indonésia.

Cada urna dessas publicanóes tem caráter distinto: o livro 
de Veladas é um relato jornalístico e confessional dos aconte
cimientos que antecederam e sucederam o referendo de 1999. 
Já  o Atlas é apresentado como um documento técnico, um 
“elemento complementar dos manuais escolares e de consulta 
genérica para um melhor conhecimento do territorio”.18 Ambos 
os livros foram produzidos com recursos humanos e financeiros 
de origem portuguesa.
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TIM O R , TERRA  SEN TID A

Timor, térra sentida é um relato em primeira pessoa da traje- 
tória do entáo correspondente da Rádio Difusáo Portuguesa em 
Timor-Leste, diante da tarefa de reportar os eventos ocorridos 
no territorio as vésperas do referendo de 1999 e ñas semanas 
que o seguiram. Trata-se de urna describo dos bastidores da 
cobertura jornalística que promoveu profunda comogáo na 
populando portuguesa, com efeitos inéditos na historia recente 
do país.19 Emotivo e confessadamente escrito por alguém que se 
diz orgulhoso de ser portugués, o livro nos deixa entrever a forma 
como o autor representa a si, aos timorenses e aos indonésios. 
Experimentado pelo autor como “sua casa”,Timor-Leste é “sen
tido” como parte de Portugal. Além disso, a narrativa indica que 
Veladas constrói para si o papel de um herói lusotropical/lusó- 
fono que se perde e se encontra ñas montanhas de Timor-Leste. 
Assim, os relatos que compóem a obra sao fontes privilegiadas 
para captando do sentido que o autor (e talvez muitos de seus 
conterráneos) atribuí á sua atua^áo no territorio.

O livro é composto de 12 capítulos, nos quais sao descritas 
desde a partida de Veladas de Londres até sua retirada de Timor- 
-Leste no final de 1999. Os principáis personagens da narrando 
sao básicamente tres arquétipos que ganham existencia e nomes 
particularizados em cada capítulo: os virtuosos timorenses inde- 
pendentistas, sobretudo os guerrilheiros das LALINTiL, e os 
componentes da frente clandestina; os bárbaros e irracionais 
indonésios e alguns poucos locáis a favor da integrando; e os 
portugueses libertadores, as vezes heróis lusotropicais, fiéis defen
sores do direito do povo maubere a sua autonomía. Os demais 
internacionais presentes em Timor-Leste no momento tomam o 
lugar de personagens coadjuvantes: aparecem na narrativa para 
conectar fatos e dar sentido á anao dos protagonistas.

A obra é iniciada com urna descrinao de Jacarta, cidade onde o 
jornalista faz escala para chegar ao entáo Timor Timur. A caminho 
da Indonésia, porém, dá-se conta, com certo pesar e ressenti- 
mento, de que nao mais poderá utilizar a língua portuguesa para
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se comunicar, embora, sublinhe ele, tenham sido os portugueses 
os primeiros europeus a aportar no arquipélago.20 Como parte 
da Indonésia, Jacarta é pura negatividade para Veladas. Descrita 
como o templo da desigualdade, o autor destaca a miséria do 
povo convivendo com a suntuosidade dos edificios. Faz-nos ver 
o luxo de seu hotel em contraste com a precariedade das rúas e 
do povo que nelas caminha a pé. A polui^áo da cidade também 
é tematizada, retratada como amea^a á salubridade de seus 
habitantes e do próprio jornalista. Ñas palavras dele, “Jacarta 
transpirava opressáo e resignado”.21

“Timor-Leste, do imaginário á realidade” é o capítulo 2 do 
livro. Como seu título evoca, nele é retratado o encontró do autor 
com o que chama de “um pedazo de Portugal”.22 Os índices da 
presenta da autoridade indonésia, em sua entáo 27a provincia, 
sao todos valorados negativamente: o aeroporto no qual desem
barca é sujo , os automóveis das rúas sao podres  e os monumentos 
públicos construidos pela potencia sul-asiática sao grotescos.23 
Em tal contexto, que a ele soa como opressivo, a serenidade é 
encontrada quando Ihe é possível utilizar a língua portuguesa 
com seu motorista.24 Narra que um dos primeiros lugares que 
visitou foi o Cemitério de Santa Cruz, de onde destaca “a capela 
onde o povo rezou em portugués”.25 E ainda nesse capítulo 
que retrata seu encontró com Leandro Isaac, um dos líderes da 
resistencia clandestina, no qual o timorense é presenteado com 
um escudo da bandeira portuguesa. A descriqáo da sala, na 
qual o encontró se dá, indica já os valores que o autor atribuía 
aos timorenses envolvidos na resistencia á ocupa^áo indonésia: 
“nua, humilde, pobre mas cheia de dignidade.” A sala é, nesse 
contexto, urna alegoría das virtudes atribuidas aos defensores 
da independencia do territorio.

O capítulo 3 abre urna série de descrigóes a respeito dos 
encontros e desencontros do jornalista com os principáis líderes 
políticos do territorio á época, fossem eles defensores da autono
mía junto á Indonésia ou da independencia. Antes disso, porém, 
Veladas manifesta alegría diante da sobrevivencia de algumas
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hiéranlas do tem po portugués no territorio. Mais que alegria, o 
autor demonstra certo regozijo e deslumbramento quando conta 
ter ouvido Amália Rodrigues no carro de Marcos, seu motorista 
naquele momento.26 O mesmo sentimento aflora em todos os 
episodios em que o jornalista encontra com alguém que fale 
portugués ou se esforcé por fazé-lo,27 ou mesmo que procure 
cultivar algum lago de identidade com a antiga metrópole.

Marcos ligou o rádio e introduziu urna velha cassete. O meu olhar 
estava no mar. O meu sentido estava na térra da amargura e da espe
ranza. Repentinamente, Amália Rodrigues entrou-me pelos ouvidos e 
virei a cabega. Mirei Marcos, estupefato. A alegria e a emocáo faziam- 
-me dar saltinhos no banco. As lágrimas invadiram-me os olhos e o 
coracao palpitou. Marcos sem o saber estava a transportar-me para 

Portugal. Senti que estava no meu país (...)28

Perante aquele homem [o comandante Lere, das FALINTiL] senti 
que nao resistiria e perdería ali a forca que me segurava a emocao. Os 
meus sentidos estavam atentos, sensíveis, ao rubro. Resistí. Subi os 
degraus até Lere. Recebeu-me em portugués. A língua das descobertas, 
da felicidade e do sofrimento.29

Esse tio [denominando genérica que pessoas da terceira idade 
recebem em Timor-Leste] cantou-me o hiño de Portugal, ou melhor, 
cantou na Perfeigáo a Portuguesa. Enquanto cantava, em tom de voz 
controlado pelo medo da vizinhanga, olhava directo nos meus olhos 
e nao aguentei, a emogáo ultrapassou as minhas barreiras, as minhas 
últimas defesas tinham ido abaixo e desfiz-me ñas lágrimas do orgulho 
de ser portugués. Contagiei-o mas nunca deixou rolar, pela face, as 
mesmas lágrimas que a mim me molhavam até ao queixo. Abracei-o e 
nesse abrago confidenciou, sem pronunciar palavra, sentir-se portugués, 
desde sempre e para sempre.30

Como que numa relaqáo de contiguidade, todos os perso- 
nagens que apresentam algum índice que, para o jornalista,
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remeta a vínculos com Portugal, sao positivamente adjetivados. 
Sao, inclusive, objeto de simpada aqueles que, apesar de serem 
a favor da integraqáo á Indonésia, falam portugués, como um 
ex-administrator de Viqueque -  distrito localizado na costa sul 
da ilha -  com quem o jornalista almoqa em um restaurante de 
culinária lusitana.31 Nesse contexto, os FALINTiL figuram como 
suprassumo da virilidade e virtude política. Homens corajosos 
e perspicazes, capazes de manter acesa a guerrilha durante os 
24 anos de ocupaqáo fazendo uso da língua portuguesa para 
despistar os indonésios inimigos. Os encontros comTaur Matan 
Ruak e Xanana Gusmáo, os mais importantes comandantes das 
FALINTiL, em Uai-Mori, zona sob controle da resistencia, cons- 
tituem o ápice do encantamento e fascínio diante dos homens 
da resistencia timorense. Eles encarnam, no livro, o heroísmo 
supremo que mésela coragem, determinaqáo, inteligencia, racio- 
nalidade, generosidade e humildade.

A noite ia longa, escrevi e voltei a escrever, tombei sobre a mesa de 
bambú e adormecí. Sentí urna máo agarrar-me no brago, ao mesmo 
tempo urna voz meiga disse para me deitar. Abri os olhos e vi Taur 
Matan Ruak. Pedi desculpa pelo sucedido e quis levantar-me para sair. 
Nao me largou o braijo e pediu-me para me deitar ali do lado. Taur 
trouxe um colcháo até ao pé de mim, enquanto aínda dormia sobre a 
mesa, e pediu-me que me deitasse. Insistí e desisti. O meu argumento, 
de que aquele era o colcháo dele e nao o podia usar, de pouco valeu. 
Respondeu-me que o seu colcháo, durante vinte e quatro anos, tinha 
sido o mato. O chao duro e pejado de cobras e outros vermes. A sua 
vida até entáo estava numa mochila cheia de muniqdes. Aquilo do 
colcháo era um luxo do qual náo fazia questáo.

Taur, aquele homem de elevando superior, tinha-me dado urna líalo 
de vida e de humildade acima do imaginável. Fiquei mais rico e com 
um grande amigo. O descanse que saiu dos lábios do comandante das 
FALINTiL foi como urna historia de embalar. Estava em casa, sentí. 
Voltei a viajar pelos sonhos.32
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Se, por um lado, os guerrilheiros das FALINTiL encarnam a 
virtude, aqueles que defendem a integrado á Indonésia sao puro 
vicio, sobretudo os milicianos. No capítulo 4, “Confrontos em 
vermelho e branco”, tal perspectiva é explicitada: leste-timorenses 
ou indonésios a favor da autonomia sao denominados de selva
gens,33 Mais tarde, de loncos34 ou alienados ,35 sem agencia sobre 
suas próprias vontades. Daí serem comparados, por fim, a caes:

Aqueles homens e mulheres pareceram-me selvagens e por isso os 
perdoava. Eram mesmo selvagens num estado primário. Irracional, 
fundamentalista. Acho que anárquico. As milicias eram urna coisa do 
género. Imaginei-me numa grande quinta com os caes mais selvagens 
do mundo que só obedecem a urna ordem, a de matar. Os Aitarak 
[espinhos] eram como que urna matilha que ansiava pela voz do dono 
para partir tudo e matar o que lhes aparecesse á frente.36

Ao menos seis, dos 12 capítulos, tém como objeto descriqóes 
das viagens que levaram o autor até os líderes da guerrilha, bem 
como a regióes relativamente isoladas ou perigosas do territorio 
e da cidade. Tais viagens tém um papel fundamental na narrativa: 
permitem que o jornalista construa a respeito de si urna imagem 
de herói, um herói lusotropical que se perde pelos caminhos e 
montanhas de Timor, dispóe-se a comer e dormir com os locáis e é 
comprometido com eles, em oposiqáo á maneira como sao retratados 
outros profissionais da imprensa ai presentes. Esse parece ser o 
sentido subliminar das narrativas que Veladas apresenta sobre 
suas incursdes em territorio “inimigo”, ou seja, daqueles que 
defendiam a autonomia de Timor dentro da República Indonésia 
(RI). Ainda dentro dessa temática, há tres episodios na narraqáo 
em que Veladas destaca sua própria valentía, inteligencia e pre
tenso compromisso com a populando timorense: quando dirige, 
junto com o Pe. Jovito, urna carreata com algumas centenas de 
timorenses a Díli, livrando-os do ataque de milicias ou da política e 
Exército indonésio;37 quando organiza urna incursáo de jornalistas 
á Becora depois do ataque das milicias;38 e por fim, quando guia,
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junto com outro jornalista portugués, um comboio da INTERFET 
(International Forcé for EastTimor) a Lospalos, extremo leste da 
ilha de Timor. Aliás, parece nao ser por acaso que o autor insira 
na descripao do epílogo de sua primeira temporada em Timor- 
-Leste o fato de ele e de urna equipe de jornalistas portugueses 
terem orientado o comboio da INTERFET para Laútem. Nesse 
episodio os portugueses protagonizam o papel que continuamente 
reivindicam diante da ONEÍ: o de serem veículos de lideranpa no 
processo de desenvolvimento do país em funpáo do conhecimento 
acumulado a respeito do territorio nos considerados 450 anos 
de colonizando.

A partir do capítulo 11, “Regresso as cinzas”, Veladas passa 
a expressar, de maneira aberta, certo desconforto em rela^áo á 
inapao das forpas internacionais nao portuguesas, sobretudo os 
militares da INTERFET, diante dos saques e ataques realizados 
pelos indonésios e milicias leste-timorenses.39 O distanciamento 
dos militares australianos é lido pelo jornalista como conivéncia á 
violencia indonésia. Diante de ambos, os portugueses, jornalistas 
ou nao, figuram como mais sensíveis e comprometidos com a 
populando maubere.

Por fim, vale sublinhar o que de outra maneira já foi dito 
acima: os episodios, personagens e eventos positivados pelo autor 
sao emocionalmente adjetivados dessa maneira em funnao dos 
vínculos guardados com Portugal. Veladas chega a afirmar ser 
Timor um pedano de Portugal. Tal associanao moral pode ser 
um índice importante para entendermos a natureza das moti- 
vanoes que levam certos portugueses e setores de seu Estado a 
reivindicarem urna relanao privilegiada com o territorio e seus 
habitantes diante daquelas estabelecidas com outros parceiros  
do  desenvolvim ento.

O ATLAS D E T IM O R -LE ST E

Um dos mais importantes agentes da cooperando bilateral 
portuguesa em Timor-Leste, entre 2002 e 2003, era o GERTiL. 
Composto por urna equipe de múltiplas valencias -  arquitetos,
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geólogos, engenheiros etc. -  essa institu ido, ligada á Univer- 
sidade Técnica de Lisboa, disponibilizava ao Estado e socie- 
dade leste-timorense urna série de servidos, cujo perfil ia desde a 
construyo de planos estratégicos de desenvolvimento nacional e 
regional até a elaborado de projetos de design  para mobiliário 
escolar, passando pela recuperado arquitetónica de edificios 
do tem po portugués. De 1999 a 2003 o Grupo esteve envolvido 
em aproximadamente 100 projetos.40

De autoria da Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Técnica de Lisboa e do GERTiL, o Atlas de Tim or-Leste reúne 
informaqóes históricas e geográficas. O livro foi concebido como 
um instrumento de consulta genérica sobre Timor-Leste e como 
objeto de apoio a atividades escolares no país. Sua elaborado e 
posterior impressáo foram financiadas com o suporte do Gabinete 
de Apoio á Transido de Timor-Leste, cujo responsável era o Pe. 
Vítor Melícias. O livro é redigido em língua portuguesa e conta 
com um número expressivo de imagens, ilustraqoes e mapas.

Na qualidade de um Atlas, a obra procura caracterizar Timor- 
-Leste em oito grandes dimensóes: 1) enquadramento mundial; 
2) historia e cultura; 3) espaqo natural; 4) organizado admi
nistrativa; 5) demografía; 6) ocupacáo humana; 7) atividades 
económicas; e 8) relaqóes comerciáis internacionais. De maneira 
geral, cada um desses itens compóe um capítulo. Há, ainda, urna 
última parte dedicada á apresentado de indicadores de desenvol
vimento do país em relado aos demais componentes do Sudeste 
Asiático, bem como um mapa pormenorizado do territorio. Con
vido o leitor a urna análise em dois níveis da obra. Na primeira, 
seráo destacadas tendencias gerais da narrativa apresentada. Em 
um segundo momento, a atenqáo será dirigida a elementos da 
linguagem gráfica do livro, sobretudo as fotografías. Vale notar, 
de antemáo, que, em funcáo de minhas próprias competencias, 
privilegiarei as narrativas históricas e culturáis sobre o territorio.
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PERSPECTIVAS EUROCENTRADAS?

O fato de o Atlas ser escrito em língua portuguesa, nao obs
tante sua pequeña utilizando no territorio, é, já em si, algo digno 
de nota. Timor-Leste é apresentado no livro em um movimento 
de zoom . Para se chegar a ele primeiro se fala do Sistema Solar, 
depois da Terra, composta por océanos e continentes. Posterior
mente a narrativa é deslocada para breves historias do mundo 
moderno e do Sudeste Asiático, regido na qual o país está locali
zado. Todos esses temas compoem o primeiro capítulo do Atlas, 
no qual Timor-Leste é enquadrado numa perspectiva mundial.

Urna breve historia do mundo moderno é também apresen
tada. Ela tem como elemento fundador a expansao marítima 
europeia, sobretudo a portuguesa. De certa forma, a historia do 
mundo moderno ai narrada é a historia de ascensao e queda do 
poder da Europa no mundo. O Sudeste Asiático é entao carac
terizado como consequéncia histórica daquela expansao.41

Timor-Leste é apresentado como produto da expansao marí
tima portuguesa e holandesa e é descrito como um protetorado 
lusitano, antes de se ter transformado em colonia propriamente 
dita. Esse fato teria ocorrido somente com a chegada de Celestino 
da Silva ao territorio em 1894, quando teve inicio urna série de 
campanhas de pacificando e a capilarizacáo da administrando colo
nial para além da costa norte da ilha. A timidez da colonizando 
portuguesa é, em determinados momentos, positivada na narrativa, 
na medida em que teria garantido a manutennao e o equilibrio 
da chamada sociedade tradicional.42Sugere-se, por exemplo, que 
algumas potencias coloniais, como Holanda e Inglaterra, a partir 
do século XVII, nao se contentaram com a simples explorando das 
rotas comerciáis na Asia, como o teria feito Portugal. Investiram 
na dominando da linha de produnao de certos bens, conquistando 
territorios e promovendo transmigrando de populanóes nativas.43 
Por outro lado, os autores mantem urna postura crítica com relanao 
á colonizando lusitana, apontando suas supostas deficiencias no 
que diz respeito á sua capacidade de melhorar as condinóes de 
vida da populando. Essa tensao fica evidente quando se discute
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a evolugáo da rede de ensino em Timor-Leste,44 do sistema de 
saúde45 ou de seu processo de industrializando.46

Quando se trata de discutir as configuragoes sociais contem
poráneas do país, como perfil demográfico, disponibilizagáo de 
servidos de bem-estar social, redes de estradas e nivel de indus
trializando, entre outros, os quadros apresentados sao construidos 
como produto da agáo do governo portugués e do Estado indo- 
nésio. Caracterizagoes negativas a respeito das políticas públicas 
encetadas pela Indonésia sao frequentes no Atlas,47 bem como 
urna certa licenga as ausencias do governo portugués durante a 
administrando colonial.

As páginas dedicadas á discussao dos temas acima, bem como 
aquelas que apresentam urna breve historia de Timor-Leste,48 
resgatando-se aspectos de sua organizando administrativa ao 
longo do tempo,49 sao as mesmas em que figuram quase exclu
sivamente fotografías dos patrimonios arquitetónico e humano 
deixados por Portugal no país. Há, de certa forma, um descompasso 
entre as linguagens fotográfica e escrita do Atlas. A mensagem 
implícita na primeira, na forma como sdo retratadas as paisa- 
gens urbanas e humanas do país, é que Timor-Leste foi palco de 
grande presenna portuguesa, cujas herangas deixaram marcas 
fortes no cotidiano do país. No entanto, essa narrativa é de certa 
maneira desmentida pelas análises apresentadas. Vejamos como 
esta tensao se configura.

A PRODUgÁO DE LATOS E DE SILENCIOS
O conjunto de fotografías das paisagens urbanas de Timor- 

-Leste remete a herannas deixadas pelo colonialismo portugués. 
Edificios e instituigóes portuguesas ou que beneficiam de alguma 
maneira a imagem de Portugal ilustram as páginas que contam a 
historia do territorio. Nesse sentido, é que já no item 2.1, que trata 
da historia de Timor, aparece urna foto de correligionários da 
UDT (Uniáo Democrática Timorense) em 1975, partido político 
que apoiava urna transigió para independéncia sob a soberania 
da entáo metrópole. Abaixo déla, figura um antigo depósito de
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armas japonés, construido quando Timor-Leste foi invadido na 
Segunda Guerra Mundial.50 Na próxima página, encontramos 
urna foto dos chamados escudeiros católicos em treinamento na 
igreja de Bobonaro.

Quando o Atlas aborda a organizado administrativa e política 
do territorio ao longo do tempo, traz ás páginas fotos da Igreja 
de Ermera, da Avenida de Portugal, da baía de Díli e do posto 
de administrado de Aileu, todos eles objetos edificados durante 
a colonizado portuguesa.51 Na página a seguir, encontramos 
urna foto da Diocese de Baucau e de Pante-Macassar, capital do 
distrito de Oecussi, enclave timorense em territorio indonésio. Na 
página 96 do Atlas, na qual é discutido o espado urbano de Díli, 
deparamo-nos com urna fotografía que tem ao fundo a sede do 
Sport Clube de Díli, organizado futebolística fundada á época da 
colonizado portuguesa. A sede do Banco Nacional Ultramarino, 
propriedade do Grupo da Caixa Geral de Depósitos, ilustra o 
item 7.2 do Atlas, que trata do perfil dos diferentes setores da 
economía em Timor-Leste. Na sessáo que aborda o potencial 
turístico do país -  7.8 -  vemos urna ilustrado da chamada Praia 
dos Portugueses e da Pousada de Maubisse, empreendimento 
mantido com recursos lusitanos. Fotografías do Liceu de Díli, da 
Escola do Reino de Venilale e de urna sala de aula equipada com 
mobília concebida pelo GERTiL ilustram a parte do capítulo 7 
do Atlas que aborda as condi^oes do sistema de ensino local.52 
Quando o assunto é o sistema de saúde, hospitais construidos 
no tem po portugués e recentemente recuperados servem como 
exemplos dos equipamentos e servidos disponíveis.53

Se, por um lado, abundam ilu strares de paisagens e monu
mentos construidos á época da colonizagáo portuguesa, por ou- 
tro, nao há qualquer referencia visual a herangas arquitetónicas 
deixadas pela ocupagáo indonésia, nao obstante a existencia de 
um número significativo délas ao longo do territorio, certamen- 
te superior ao número de construpóes do tem po portugués. O 
contraponto á heranga patrimonial portuguesa é a considerada 
arquitetura tradicional timorense,54 bem como certas práticas
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sociais daqueles por ela responsável. Ao longo do Atlas, figuram 
ilustracóes de autoridades políticas locáis -  chefes de suco, aldeia 
e lim áis, em alguns casos -  e principalmente de habitantes das 
zonas rurais do país, trajados com suas roupas típicas.55 Poucas 
sao as referencias as populares urbanas.56

A linguagem fotográfica do Atlas inscreve, pois, Portugal na 
identidade arquitetónica e humana de Timor-Leste, ao mesmo 
tempo que silencia a influencia e presenta indonésia no cotidiano 
da populacáo e os lagos que ela compartilha com os povos daquela 
regiáo. Quando o Atlas aborda o panorama etnolinguístico de 
Timor-Leste, o fato de a língua indonésia ser, junto com o tétum, 
a língua mais falada no territorio é absolutamente ignorado. As 
polémicas existentes em torno das políticas lingüísticas do Estado 
nao sao citadas, bem como o fato de, á época, estimar-se que 
menos de 5%  da populagáo nativa falasse portugués.

Parte importante dos temas tratados no Atlas sao ilustrados 
com informagoes complementares organizadas em colunas 
separadas do texto principal, as quais, em geral, trazem dados 
históricos que podem facilitar a compreensáo do tema tratado 
ou mesmo contribuir para aperfeigoamento do que poderia ser 
chamado de cultura geral dos leitores. Dessa forma, por exemplo, 
quando o livro aborda a questáo dos océanos há urna janela no 
texto que traz á tona os chamados descobrim entos. Já quando 
a historia do mundo moderno é objeto de discussáo, no canto 
esquerdo do Atlas apresentam-se informagdes sobre a Primeira 
e Segunda Guerras Mundiais. No item 2 .2 , que tematiza os 
grupos etnolinguísticos do territorio, há urna janela que expli
ca os processos sociais que deram origem ao tétum -praga  e 
o tornaram a língua franca do territorio. Há um total de 34 
janelas desse tipo no Atlas, 26 das quais abordando temas que 
poderíamos chamar de sociológicos, como comércio, movimento 
demográfico timorense, evolugáo dos aparelhos de saúde e edu- 
cagáo do territorio ao longo do tempo, implantagáo da cultura 
do café etc. Desse conjunto de 26 colunas, oito délas tratam 
diretamente do resgate da trajetória do colonialismo portugués
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no territorio,57 movimento que nao é realizado de maneira siste
matizada em nenhum momento quando se trata de abordar os 
impactos e evoluqáo das políticas públicas indonésias. Os dados 
disponíveis referentes aos anos da ocupaqáo sao, em geral, 
poucos e dispersos, e as atividades desenvolvidas pelo Estado 
indonésio sao normalmente caracterizadas de maneira negativa 
e figuram como antagonistas ao tido como natural movimento 
de resistencia dos timorenses á ocupando, rumo a independencia.

O descompasso entre o volume de informaqóes apresentados 
ora a respeito do período colonial portugués, ora da ocupando 
indonésia, fica evidente na Breve cronología de Tim or-Leste. 
Além disso, ela revela que a narrativa construida no Atlas é 
marcada por um forte determinismo retrospectivo.58 Do período 
indonésio, destacam-se os eventos que marcaram a trajetória da 
resistencia timorense rumo á restaurando da independencia, 
com exceqdo á referencia ao ano em que Suharto deixou o poder.

Breve cronologia de Timor-Leste:

Período pré-Portugues
1225 -  I a referencia escrita a Timor na literatura chinesa 
1365 -  I a referencia escrita a Timor na literatura javanesa 
1488 -  I a referencia escrita a Timor na literatura árabe

Período Portugués
1511 -  tomada de Malaca pelos Portugueses 
1515 -  chegada dos primeiros navios mercantes portugueses 

a Timor
1556 -  chegada do primeiro missionário, frei Antonio Taveira 
1562 -  fundando de um convento dominicano em Solor 
1597 -  criando do Seminário de Solor 
1633 -  fundando de um convento dominicano em Timor
1641 -  ataque macassar a Timor e protectorado portugués sobre

alguns reinos
1642 -  I a expedido ao interior e destruido do reino pró-macassar

de Bé-Háli
1653 -  estabelecimento dos holandeses no Cupáo
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1703 -  chegada do primeiro governador portugués 
1749 -  batalha de Penfui e cometo da submissáo do Serviáo aos 

holandeses
1769 -  transferencia da capital de Lifau para Díli 
1815 -  introdugao da cultura do café em Timor 
1818 -  conquista de Atapupo pelos holandeses e envió do I o 

batalháo portugués
1834 -  extingáo das ordens religiosas e fim das missóes dominicanas 

1860 -  criando dos distritos militares
1894-1898 -  governo de Celestino da Silva e campanhas de 

pacificando
1898 -  fundando do Colégio de Soibada 
1906 -  redugao dos poderes dos régulos, submetidos aos postos 

administrativos
1 9 1 1 -1 9 1 3 -  Guerra de Manifahi
1941 -  desembarques holandeses e australianos
1942 -  invasao japonesa
1945 -  rendado japonesa, independéncia indonésia, reocupando 

portuguesa
1974 -  revolunao democrática em Portugal e fim do imperialismo

portugués
1975 -  guerra civil em Timor e invasao indonésia

Período Indonésio_______________________________________________
1987 -  criando do CNRM  (Conselho Nacional da Resisténcia 

Maubere)
1991 -  massacre de Santa Cruz
1996 -  atribuido do Premio Nobel da Paz ao Bispo D. Ximenes 

Belo e a Ramos Horta
1999 -  queda de Suharto, governo de Habibi e referendo em Timor

Período de transado para a independéncia_______________________
1999 -  chegada de urna forna internacional e administrando das 

Nanoes Unidas
2001 -  eleinoes para a Assembleia Constituinte
2002 -  independéncia de Timor-Leste 59
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A RETÓRICA SOBRE A RESISTÉNCIA 
E A AUTOCELEBRAgÁO LUSITANA

Em Timor, térra sentida , bem como no Atlas, encontramos 
um certo deslumbramento dos autores diante dos movimentos 
de resistencia timorense á ocupando indonésia. A impressáo que 
se tem é a de que, durante os 24 anos em que Timor-Leste foi 
a 27a provincia da Indonésia, as populaqoes locáis nao fizeram 
sendo resistir ao ocupante estrangeiro. Aliás, é só a Indonésia que 
é adjetivada de na^ao ocupante nessas obras, dando a entender 
que a colonizando portuguesa é lida como legítima.

Com o tempo, o comportamento das forjas de ocupando fazia a 
maior parte da populando de Timor esquecer as divisóes partidárias 
e congregar-se em torno das FALINTiL, que gradualmente perderam 
o carácter partidário, transformando-se numa auténtica resistencia 
nacional; esse processo veio a culminar com a entrega do comando do 
movimento a José Alexandre Gusmao, mais conhecido pelo seu nome 
de guerra, Xanana Gusmao.

As tropas indonésias, que haviam demorado meses para se apodera
ren! da totalidade das sedes de concelho, jamais lograram um controlo 
sobre as áreas rurais, onde a guerrilha continuava a actuar. A política 
de térra queimada posta em prática pelas fornas de ocupanáo causou 
um declínio brutal da produnáo agrícola e pecuária; calcula-se que entre 
as vítimas da guerra e as da fome tenham perecido cerca de 150000 
pessoas, ou seja, um quarto da populando timorense, que segundo o 
censo de 1970 era de 610 000.60

Entrámos no terreiro da cidade de bambú. Lá no alto, num palco 
inclinado, a sede de comando com Taur Matan Ruak. Recebeu-nos de 
branos abertos. Este grupo de jornalistas era o primeiro a subir o rio 
e contactar com o comandante das FALINTiL. Taur tratou-me por 
irmao e fez-me festas no brano. Estava feliz e dañado com os aconte- 
cimentos. (...)

Nessa manhá, Taur confidenciou-me o seu desejo de conhecer 
Portugal.61
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No livro de Veladas, a admirando pela resistencia timorense, 
sobretudo pelo seu brago armado, aflora nos momentos em 
que o autor se depara com personagens que cultivam I acos de 
identidade com Portugal. Em outras circunstancias e de maneira 
difusa, certos portugueses vinculados a projetos de cooperando 
justificam seu empenho á causa timorense pela fidelidade desse 
país a Portugal, que, resistindo as tentativas de sedugáo da Indo- 
nésia, teria lutado bravamente para ter o direito á “autonomía 
e poder falar portugués”. Alguns deles, quando confrontados 
com o Timor-Leste real, cuja populando se comunica em tétum 
e em língua indonésia e pratica o catolicismo e o animismo ao 
mesmo tempo, dizem-se enganados. “Afinal, Timor-Leste nao é 
Portugal?” ou “Fomos enganados!!!” sao algumas das expressóes 
que sintetizam esse misto de surpresa e ressentimento.

Tais depoimentos levam-me a interpretar a fascinando implícita 
ou explicitamente colocada ñas obras discutidas acima pela 
resistencia timorense como urna certa autocelebracáo de Portugal 
ou dos portugueses. A admirando pela resistencia advém do fato 
de se tomar a ofensiva contra a ocupando da Indonésia como um 
sinal de simpatía por Portugal ou um desejo daquela populando 
em ser portuguesa e nao como movimento pelo direito á auto- 
determinanao. Nao querer ser parte da Indonésia significa, nessa 
perspectiva, querer retomar os laqos privilegiados com Portugal. 
Nos relatos de Veladas, por exemplo, encontramos regozijo em 
todos os momentos em que o autor se depara com algo que, em 
territorio timorense, lhe remeta a Portugal. O que ele celebra em 
suas narrativas nao é Timor-Leste, mas um territorio imaginado 
onde os lanos com Portugal sao tomados como símbolo de liber
tando. Nesse contexto, um simples abrano de alguém que sabe 
cantar “A portuguesa” é tomado como um gesto de afirmando 
identitária de ser portugués.
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R E G IS T R O S  C O L O N IA IS

Como espero ter demonstrado acima, a Feira teve urna fuñ
ado política fundamental: ela disponibilizou técnicas rituais e 
simbólicas para que fosse possível inscrever Portugal na historia 
de Timor-Leste e do mundo. Tal procedimento foi feito através 
de vários meios: exposigóes artísticas, discursos políticos, obras 
literárias, documentos técnicos etc. Nesse sentido, a Feira é 
exemplar de algumas das funpóes que projetos de cooperacáo 
internacional cumprem nos locáis em que sao implantados: eles 
criam zonas de hegemonia ñas sociedades em que sao executados, 
potencializando os nichos de influencia do respectivo doador 
sobre elas. No caso em discussáo, tratou-se de um conjunto de 
estratégias para alimentar a memoria a respeito da presenta 
portuguesa no mundo, no passado e no presente.

As instituRóes que tinham representando institucional na 
Feira eram quase todas portuguesas. Os livros vendidos eram 
todos redigidos em língua portuguesa, com exce^áo de alguns 
poucos que tinham tra d u jo  para o tétum. As m anifestares 
culturáis das antigas colonias portuguesas levadas á Feira eram 
todas expressas em língua portuguesa, denominadas, inclusive, 
de culturas de língua portuguesa. Os descobrimentos, o menino 
Miguel e Lourengo Marques se fizeram presentes no evento 
mesmo nos dias em que os países a serem homenageados nao 
eram Portugal.

Embora o chamado espado lusófono seja definido sobretudo 
pela soma de todas as tradigóes culturáis que circulam nos países 
de língua oficial portuguesa, a énfase das narrativas apresentadas 
na Feira destacou o papel fundador de Portugal na criagáo dessa 
comunidade e sua voca^ao civilizacional para criar espatos ditos 
multiculturais. Nesse contexto, a maneira como o espapo da luso- 
fonia foi apresentado e celebrado conformou, principalmente, 
elogios a Portugal.

Para os cooperantes  portugueses, por sua vez, a Feira cum- 
pria o papel ritual de repor as categorias por meio das quais 
muitos deles definem seu caráter nacional, no qual a presenta
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do lusotropicalismo é marcante. Daí podermos concluir que a 
Feira, embora formalmente voltada para o público timorense, 
tinha urna funcáo de suma importancia entre os expatriados. 
Veladas celebra sua interaqáo próxima com os timorenses, des
tacando os momentos em que partilhava refeiqoes com eles ou se 
aventurava pelas montanhas. Urna técnica do Instituto Camdes 
afirma que ser lusófona é estar no sol, no calor e nao ter medo de 
mosquitos. Nesse contexto, as representaqóes que gravitam em 
torno da ideia do que seja ser luso fon o , por sua vez, servem de 
substrato para justificar as motiva^oes que levam os portugueses 
a se pensarem como mais aptos para lidar com os timorenses, em 
oposiqáo, sobretudo, aos anglo-saxóes. Apresentando-se como 
mais abertos, flexíveis e receptivos as perspectivas locáis, além 
de conhecedores de longa data do territorio, eles demandavam, 
diante de outros agentes da cooperaqáo internacional em Timor- 
-Leste, o reconhecimento de que detinham muitos pontos de 
vantagem em relaqáo aos demais.

O evento é ainda revelador dos sentimentos que orientavam 
o envolvimento de alguns portugueses com Timor-Leste e quizá 
com outros de seus ex-territórios: o interesse pela antiga colonia 
é muitas vezes informado pela percepgáo de que aquele ainda 
é um pedazo de Portugal. É aqui que se pode ver com clareza 
aquilo que proponho chamarmos de registro colonial operando. 
Tal como o registro vocal de um cantor nao lhe permite emitir 
notas para aquém ou além de um certo limite, o registro colonial 
se impóe em discursos e práticas em relaqáo á alteridade que nao 
permitem a um sujeito posicionar-se em relaqáo ao outro que 
nao seja por referencia á sua percepqáo da experiencia histórica 
de colonizaqáo. Nos casos citados neste capítulo, até mesmo a 
leitura feita de Mozambique dá-se pela descrigáo de Lourenqo 
Marques e nao pela de Maputo. Ao reduzir Timor-Leste e os 
leste-timorenses ás qualidades características de um espago da 
lusofonia, os sujeitos das práticas aqui descritas inscrevem-se num 
campo dentro do qual é improvável (para nao dizer impossível) 
reconhecer outras características definidoras do outro (timorense)
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que nao aquelas que concordem com as expectativas desse mundo 
lusófono. Esses sujeitos deixam-se apreender pelo lema até hoje 
pavimentado no monumento portugués em Lifau que marca o 
primeiro ponto de chegada dos portugueses na ilha de Timor: 
“Aqui também é Portugal.”

É também o registro colonial que permite a esses atores articular 
fácilmente um discurso de solidariedade com Timor-Leste e seu 
povo -  afinal esse também é o “nosso povo”.

A maneira como a resistencia timorense é retratada por Veladas e 
pelo GERTiL, em oposi^áo ao Estado indonésio e seus cidadáos, 
por sua vez, constitui ainda um exemplo revelador de como o 
registro colonial opera no imaginário de alguns cooperantes 
portugueses na atualidade: Timor-Leste e suas populares ganham 
existencia moral positivada na medida em que se aproximara 
do m odo de ser e estar dos portugueses. Figura como índice de 
certa contiguidade a utilizando da língua portuguesa.

Como orientador de práticas e discursos, o registro colonial 
poderia ser mais simplesmente descrito como ideologia colonial. 
Nao pensó, porém, que isso seja de todo adequado, na medida 
em que nao me parece possível identificar um conjunto coeren te 
de ideias e valores cristalizados por trás das práticas analisadas. 
Elas sao antes a form a  de se relacionar com o outro do que o seu 
conteúdo. Sao expressivas de urna maneira de perform atizar  (por 
em movimento em um certo contexto) expectativas em relando 
á posiijáo do outro, criadas por referencia a urna experiencia 
histórica de colonizando. Nesse sentido, é o registro que delimita 
o que pode ser visto, ouvido, pensado e dito sobre esse outro, 
caracterizado normalmente como urna projenao de si mesmo.

Nesse movimento de projenao identitária, os componentes da 
resistencia timorense sao adjetivados de maneira similar áquela 
com que os portugueses tém descrito a si mesmos, segundo Traj ano 
Filho,é2e as suas próprias sociedades, seja na antiga metrópole 
ou em seus ex-territórios africanos:63 humildes e modestos, 
perspicazes e honrados.
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A historia de Bartolomeu Dias, um leste-timorense nascido em 
Lospalos e habitante de Díli, tal como narrada por um jornalista 
portugués, em um jantar do qual participei em Díli, sintetiza 
muitas das ideias discutidas anteriormente. Ela pode ser resu
mida nos seguintes termos:

Ás vésperas da fuga dos portugueses para Ata tiro,64 em 1975, dada a 
iminéncia da ocupagáo militar indonésia, Bartolomeu Dias, um recruta 
timorense da tropa portuguesa, chegou ao seu comandante e perguntou 
o que havia de fazer, pois os portugueses estavam indo embora e ele 
nao sabia a quem prestar contas e de quem receber ordens. Segundo 
Maria Dias, filha de Bartolomeu, o comandante portugués disse ao pai 
que esperasse pela volta dos portugueses, pois eles haveriam de voltar. 
Foi o que Bartolomeu fez.

Em funcáo dessa espera ele decidiu nao se filiar á FRETILIN, partido 
político do qual alguns de seus parentes eram correligionários. Passou 
a ser mal visto por muitos timorenses, que o tomavam como alguém 
que indiretamente poderia estar dando apoio aos indonésios. Por outro 
lado, em nenhum momento ele deu apoio aos ocupantes, pelo que era 
visto como suspeito por eles. Passados alguns anos, Bartolomeu -  que 
tinha um irmao chamado Vasco da Gama -  foi preso pelos policiais 
indonésios. Sofreu tortura na prisáo. Descobriu-se, posteriormente, 
que quem o torturou foi um membro de sua própria familia. Quando 
outros membros da familia descobriram o fato foram até Díli para pedir 
autorizando ao próprio Bartolomeu para acertarem as contas com seus 
carrascos. No entanto, Bartolomeu, como bom cristáo que era, nao 
os autorizou a fazer isso. Por isso, segundo sua filha, ficou também 
mal visto no interior da própria familia, pois nao havia permitido a 
aplicando de meios da justi<;a tradicional. Bartolomeu Dias morreu 
esquecido, esperando que os portugueses voltassem.

Terminada a narracáo dessa historia, urna cooperante portu
guesa afirmou: “Ah, que fidelidadeü Como os timorenses 
sao fiéis...”
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C A P Í T U L O  3

AS NACOES UNIDAS
E A CONSTRUCÁO DE CAPACIDADES

/

O suporte á construgao do Estado em Timor-Leste, definidor 
dos objetivos de quatro das seis missóes das Nagoes Unidas no país 
desde 1999, pode ser analisado de diversos modos. Se tivermos, 
contudo, que escolher urna única característica fundamental 
desse tipo de apoio, aquilo que o caracteriza por excelencia, nao 
há como nao falar em construgao de capacidades , ou melhor, 
capacity building, como é constantemente referido esse objetivo 
de cooperagáo técnica internacional.1

Os projetos e programas para construgao de capacidades 
constituem, do ponto de vista dos doadores, um dos principáis 
e mais eficazes veículos de política internacional para o desen- 
volvimento, em Timor-Leste e alhures. Trata-se de um conjunto 
de estratégias que permite intervengáo direta dos Estados e agen
cias de cooperagáo bi e multilaterais sobre o perfil institucional 
que países de independencia recente (pós-Segunda Guerra) tém 
ganhado ao longo do tempo.

Embora sistematizados pela primeira vez ainda na década 
de 1970, foi somente a partir de 1990, aproximadamente, que os 
programas em prol do desenvolvimento de capacidades ganharam 
forga na cultura institucional das agencias de cooperagáo técnica.2 
Estáo compreendidas nos projetos de construgao de capacidades 
agoes que permitam a disponibilizagáo de recursos humanos com
petentes para implementagáo e reprodugáo legítima e sustentada



de certas práticas institucionais. Nesse contexto, a formando da 
própria burocracia do Estado é, ela mesma, objeto de um processo 
de capacitado levada a cabo por agentes estrangeiros. Diante 
desse quadro, qualquer iniciativa que busque compreender a 
dinámica de form ado de novos Estados, sobretudo daqueles 
dependentes de recursos da AID, nao pode prescindir de urna 
análise das práticas dessa natureza.

As políticas de desenvolvim ento de capacidades  sao copiosa
mente citadas nos documentos de missáo e projetos que regulam 
as atividades das Na^oes Unidas em Timor-Leste. Construir 
capacidades  tem se constituido na fundo primordial de grande 
parte do pessoal internacional a servigo da ONU no país desde 
1999. É com esse termo que o exército de funcionários civis de 
diversos programas lida diariamente, e é por meio das práticas 
de desenvolvim ento de capacidades  que eles interagem mais 
próximamente com a populado local. Assim, ao falar de capacity 
building, a ONU e os personagens que lhe dáo corpo em Timor- 
-Leste falam do que pensam sobre as dinámicas sociais locáis, 
sobre sua relado com as elites timorenses, sobre o papel de suas 
identidades nacionais nessa relagáo, sobre suas nogoes de desen
volvimento, entre outras coisas. Urna análise das práticas, falas, 
ideias, discursos e representagóes em torno das agóes de capacity  
building é, assim, um caminho bastante eficaz para compreender 
aspectos centráis da dinámica interna das missóes da ONU e de 
sua relagáo com a construgáo do Estado.

A falta de capacidade dos leste-timorenses tem sido ideia 
permanentemente afirmada pela com unidade internacional em 
agáo em Timor-Leste. Aliás, é essa questáo que justifica parte da 
intervengáo das Nagoes Unidas e de suas agencias no territorio. 
Nesse contexto, capacity building e capacity developm ent sao 
conceitos relacionados aos esforgos da com unidade interna
cional em edificar no país um funcionalismo público técnica e 
éticamente competente, responsável pela gestáo da máquina do 
Estado.3 Esse discurso nao é entoado em uníssono somente pelos 
doadores. Ele é endossado por parte da elite timorense que ocupa
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os cargos políticos mais importantes, sobretudo por aqueles que 
participaran! das diásporas. A todo o momento, saem e chegam 
consultores estrangeiros do país, contratados por agencias gover- 
namentais e nao governamentais diversas, cujas agendas, em 
muitos casos, contemplam a identificando das necessidades de 
desenvolvim ento de capacidades  dos timorenses.

Este e o próximo capítulo tém por objeto de discussáo as 
práticas de desenvolvimento de capacidades executadas pelas Na- 
qóes Unidas para edificando institucional e formando de recursos 
humanos do Estado timorense, entre 2002 e 2003. Para tanto, 
abordarei faces das atividades de tres projetos, cujos propósitos 
eram justamente a construgáo de capacidades: 1) 100 stability 
posts (100 postos de estabilidade)-, 2) 200 developm ent posts (200 
postos de desenvolvimento)-, 3) Human resource m anagem ent 
project fo r  strength civil Service (Projeto de gerenciam ento de 
recursos hum anos para fortalecim ento do servico público). Meu 
objetivo é evidenciar as representanóes e valores que orientam 
práticas desse tipo, bem como alguns dos conflitos e disputas 
que as constituem.

Cada um desses projetos tinha insernao institucional específica 
no Sistema das Nanoes Unidas em operando em Timor-Leste 
entre 2002 e 2005. O programa dos 100 postos de estabilidade  
era de responsabilidade direta da UNMISET. O programa dos 
200  postos de desenvolvimento e o Projeto de Gerenciamento de 
Recursos Humanos para Fortalecim ento do Servigo Público eram 
executados pelo PNUD. No entanto, a diferenna administrativa 
entre eles era somente tática. Foram desenhados separadamente 
para que fosse possível acionar diferentes fontes de recursos. Todos 
tinham o mesmo objetivo: o desenvolvim ento de capacidades  
do funcionalism o tim orense. Ademáis, como veremos a seguir, 
os projetos dos 100  e dos 200  postos, como eram vulgarmente 
designados nos corredores do Sistema ONU em Timor-Leste, 
nasceram juntos: a missao que identificou a distribuinao das 
100 posigoes de estabilidade  sugeriu, ao mesmo tempo, os 200  
postos de desenvolvim ento. Além disso, a pesquisa mostrou que
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a maioria dos atores envolvidos em cada um desses tres projetos 
compartilhava algumas moralidades e formas de sociabilidade, 
o que nos habilita a analisá-los sob a mesma rubrica.4

Os programas dos 100 e dos 200 postos  compartilhavam 
também formas similares de implementagáo. Ambos propor- 
cionavam a contratando de profissionais estrangeiros para atuar 
como assessores junto as autoridades técnicas e políticas do 
Estado da RDTL em posiqoes previamente identificadas como 
necessárias por missdes de avalianáo das Nances Unidas. Distri
buidos em unidades administrativas diversas, os conselheiros 
tinham sob sua responsabilidade um misto de funqoes executivas 
e de capacitando. A UNMISET, mediante a Equipe de Ligando 
do Grupo de Suporte Civil/Civilian Support Group Liaison 
Team (CSGLT), administrava, sob a rubrica do programa dos 
100 p ostos , 96 posinoes profissionais, financiadas com recursos 
doados pelo Conselho de Seguraba da ONU. Já o programa 
200 postos de desenvolvim ento dependia de doanoes bilaterais. 
Cada um dos programas tinha urna equipe de coordenanao 
exclusiva que monitorava e, em alguma medida, integrava os 
esfornos realizados pelos conselheiros sob sua responsabilidade.

Como apontei na Introdunao, trabalhei como voluntária na 
Unidade de Coordenanao de Desenvolvimento de Capacidades 
(UCDC) durante seis meses. Essa agencia, ligada ao gabinete do 
primeiro-ministro, tinha como funnáo articular, potencializar e 
monitorar todas as iniciativas locáis e internacionais voltadas 
ao aprimoramento dos funcionários públicos. Foi dessa posináo 
institucional que abordei os projetos aqui discutidos. Dessa 
forma, eles seráo mais densamente analisados ñas interfaces que 
tiveram com a UCDC.

Cabe lembrar, contudo, que as Napoes Unidas nao atuavam 
de forma isolada em Timor-Leste. Paralelamente, agencias gover- 
namentais e nao governamentais dos mais diferentes países 
trabalhavam para o desen volv im en to  de cap ac id ad es . Em 
funnáo disso, práticas institucionais de outras entidades seráo 
acionadas quando se mostrarem importantes para a construnáo 
do argumento apresentado.
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Os projetos referidos seráo analisados levando-se em conta 
suas diferentes fases de implementagáo. Assim, em um primeiro 
momento, discutirei o que estava envolvido em suas elaboragoes, 
ao abordar características das missoes internacionais que os 
identificaram. A seguir, descreverei urna sessáo do treinamento 
de indugáo, pequeño ritual de iniciando a que eram submetidos 
todos os funcionários do Sistema das Nagoes Unidas em Timor- 
-Leste. A análise do treinamento de indugáo e do m odus operandi 
das missoes de identificagáo e avaliagáo de projetos dao corpo 
ao presente capítulo. Minha prioridade, nesse momento, é indicar 
como as políticas de desenvolvimento de capacidades eram 
institucionalmente abordadas pelas agencias do Sistema ONU 
em Timor-Leste. Ao fazer isso, também pretendo familiarizar o 
leitor com certos termos e agentes que compunham o repertorio 
de agáo da ONU em Timor-Leste e, provavelmente, em outras 
partes do mundo.

No Capítulo 4, discuto atividades cotidianas de implemen- 
tagáo desses projetos. A partir da análise do curso de formagáo 
oferecido por conselheiros internacionais aos defensores públicos 
timorenses, procuro apreender os termos por meio dos quais esses 
atores atribuíam sentido as suas experiencias profissionais no 
país. Trago entáo á tona as diferentes narrativas, construidas por 
advisors das mais diversas origens nacionais, a respeito do que 
por eles eram denominados problemas e desafios do processo 
de construgáo de capacidades. Em seguida, examino as disputas 
que tomaram conta do espago público timorense no segundo 
semestre de 2003 a respeito da legislagáo subsidiária aplicável 
ao país,5 assunto que será retomado no Capítulo 7. A discussáo 
desses eventos nos auxiliará na identificagáo dos termos que 
orientavam as práticas de institutional building  das Nagóes 
Unidas no territorio.

Por fim, no Capítulo 5, apresento episodios da sociabilidade 
internacional em Díli, focando algumas festas promovidas pela 
com unidade estrangeira e pelas Nagoes Unidas.
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Embora os eventos analisados, no presente capítulo, sejam 
abordados de forma segmentada, eles só podem ser adequada- 
mente compreendidos como componentes de um único sistema. 
Dessa forma, sugiro ao leitor que os considere como partes de 
um todo, cujo sentido só pode ser apreendido se considerarmos 
o maior número possível de elementos que dáo corpo e forma 
as agoes da ONU no país.

Antes, porém, é preciso situar a ideia de construido de capaci
dades  no universo de intervengáo da ONU em Timor-Leste. Esse 
é o tema da próxima segáo.

CAPACITY B U IL D IN G  E
AS MISSÓES DA ONU EM TIM O R-LESTE

A UNMISET foi a terceira missáo da ONU instalada em 
Timor-Leste, cuja principal fungáo era dar suporte aos primeiros 
anos de existencia do Estado da RDTL. Ela era formada por 
tres componentes, um dos quais civil, cuja responsabilidade, 
entre outras, era cooperar para a manutengáo da estabilidade 
do aparelho administrativo do Estado.

A fim de alcangar esse objetivo, a UNMISET instituiu o Grupo 
de Suporte Civil/Civilian Support Group (CSG), formado por 96 
profissionais estrangeiros com experiencias administrativas nos 
mais diversos Estados do mundo. As atividades desenvolvidas 
por cada um desses 96 assessores internacionais (international 
advisors) davam corpo ao programa dos 100 postos de estabi
lidade (100 stability posts program ).

A elaboragáo desse programa, na qual esteve implicada a defi- 
nigáo das posigóes que deveriam ser preenchidas com recursos 
humanos estrangeiros após a finalizagáo da UNTAET e a distri- 
buigáo délas dentro da máquina do Estado, foi realizada por urna 
missáo internacional contratada pelo Programa das Nagóes Uni
das para o Desenvolvimento. Essa missáo, contudo, definiu náo 
só os postos de estabilidade, mas sugeriu também que o governo 
da RDTL, bem como a comunidade internacional, encontrassem 
formas de financiar a presenga de aproximadamente mais 200
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assessores internacionais, cujos trabalhos seriam fundamentáis 
para a promonáo do desenvolvimento dos recursos humanos 
timorenses. Daí advém a denominando do programa 200 postos  
de desenvolvim ento  (200 developm ent posts). De fato, a missáo 
identificou aproximadamente 300 postos. Todos eles deveriam 
continuar a ser ocupados por pessoal internacional. No entanto, 
considerando as disposinoes políticas e ornamentárias do Conse- 
lho de Seguranza da ONU á época, optou-se por priorizar 100 
deles, aqueles que o Conselho já estava disposto a financiar, e 
por definir estratégias futuras para que as demais 200 posi^oes 
pudessem vir a ser preenchidas com doagóes espontáneas dos 
parceiros do desenvolvim ento.

O programa dos 200 postos  nasceu, portanto, como urna 
estratégia do governo da RDTL e do PNUD para angariar novas 
fontes de recursos; mas tanto ele como o programa 100 postos de 
estabilidade  tinham metas comuns: desenvolver as capacidades 
dos recursos humanos que compunham a administrando pública 
timorense e promover a construnáo institucional do aparelho 
do Estado.6

Do ponto de vista do Sistema ONU em Timor -  e aqui tomo 
como fonte de informando sobretudo as práticas da UNMISET 
e do PNUD -  a suposta incompetencia da administrando pública 
timorense era fruto da política de pessoal adotada pela Indonésia 
nos 24 anos de ocupando do territorio:

Edificar um servio público timorense tem sido um dos aspectos 
mais difíceis do mandato da ONU. (...) As instituinoes e a memoria 
pública foram destruidas ou removidas em 1999, e um número esti
mado de 7.000 servidores públicos indonésios abandonou o territorio, 
deixando um vácuo em todas as áreas do governo. O desenvolvimento das 
habilidades leste-timorenses ñas áreas de administrando e governanna 
foi muito limitado durante os anos de governo indonésio, e a maioria 
das posinoes técnicas e de gestáo de alto e médio escaldo no governo 
eram ocupadas por oficiáis indonésios. A base de recursos humanos é
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assim extremamente fraca. O treinamento e a construido de capacidades 
para desenvolver urna administrando pública efetiva e profissional 
permanece sendo um dos maiores desafios nos anos futuros.7

Diante desse diagnóstico, as Na^oes Unidas assumiam como 
sua missáo o suporte á edificando institucional do Estado e o 
desenvolvimento de capacidades de seus servidores, processos 
representados por meio das seguintes figuras.

Alto

Capacidade necessária 
para execu^áo do 
Plano de Acáo Anual

100 postos de estabilidade

200 postos de 
desenvolvimento

Outros assessores 
+

GPSM

100 postos de 
estabilidade reduzido

200 postos de 
desenvolvimento reduzido

Projetos-piloto de construyo 
de capacidade institucional

Outros assessores

Manutengo dos 
100 assessores de estabilidade 

+
200 postos de 

desenvolvimento reduzido 
+

Iniciativas de construyo de capacidades 
institucionais por meio de programas 

voltados aos ministérios 
+

Iniciativas de construyo de capacidades 
institucionais através de programas 

pan-ministeriais

"Gap"- Assisténcia 
internacional necessária

Possível trajetória 
no caso de retirada 
repentina de 
assisténcia

Baixo

5/2002 5/2003 5/2004 5/2005 Período

Figura 1 - Representacáo gráfica do processo de construgáo de capacidades 
proposta pelo Programa das Na^oes Unidas para o Desenvolvimento em 2003.

Fonte: UNDP, Timor-Leste. Strategy for Strengthening the Civil Service (draft copy), [S.I.] 
mimeografado, 2003. Tradtnjáo livre do original da língua inglesa.
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Figura 2 - Representando gráfica do processo de forma^áo do funcionalismo 
público leste-timorenses proposta pela UNM ISET em 2003.

Fonte: UNMISET, Beyond (CSG) Strategic Planning, [S.I.], mimeografado, 2003. 
T rad u jo  livre do original em língua inglesa.

As Nacoes Unidas sustentavam que o edificio do servico pú
blico timorense deveria estar alicergado sobre tres pilares: skills 
&  know ledge; systems &  processes e attitudes &  behaviours. 
As expressdes skills &  know ledge  (habilidades e conhecimento) 
fazem referencia a conhecimentos técnicos e académicos neces- 
sários para fazer operar a máquina do Estado. Systems &  processes 
(sistemas e processos) sao tomados como as estruturas legáis que 
normatizam o funcionamento da administrando, tais como as leis 
orgánicas, procedimentos administrativos e códigos legáis. Por 
fim, attitudes &  behaviours (atitudes e comportamentos) sao 
ideias relacionadas a urna certa ética de trabalho. Tais pilares 
encontram-se representados na figura a seguir, presente em um 
dos documentos do UNDP á época:

163



Figura 3 - Representado gráfica dos componentes do servido público leste- 
-timorense proposta pelo Programa das Naijoes Unidas para o Desenvolvimento 
em 2003.

Fonte: UNDP, Timor-leste Strategy fo r  strengthening the civ il Service (draft copy), S.l: 
mimeografado, 2003. T rad u jo  üvre do original em língua inglesa.

A problemática dos comportamentos e atitudes é abordada 
nos seguintes termos na estratégia para o fortalecimento da 
administraqáo pública:

Mudar o comportamento e a ética do trabalho é a área mais sensível 
do desenvolvimento de capacidades porque, por natureza, isso envolve 
mudanza cultural. Com relacjao ao servido público de Timor-Leste, 
o ajustamiento do comportamento e da ética no trabalho é talvez a 
mais crítica das tres áreas sublinhadas acima porque isso envolve a 
própria forma segundo a qual os servidores públicos iráo realizar o 
seu trabalho. Como nós discutimos, a Lei do Servido Público servirá 
como um dos pilares que iráo contribuir para assegurar altos níveis de 
performance no governo.

Urna historia de desemprego, doen$as,e educando pobre empesteou 
Timor-Leste, dificultando o desenvolvimento de um tipo de atitudes e
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nivel de profissionalismo que deveriam ser as marcas de contraste do 
servigo público nacional. Atualmente, urna falta de iniciativa é urna de 
suas marcas de contraste, e os recursos humanos precisam de super- 
visáo para trabalhar bem. O servido público de Timor-Leste, em sua 
maioria, tem somente formagáo de nivel superior ou de nivel médio 
de qualidade suspeita. Ñas palavras de um mentor, para construir um 
servido público profissional e forte em Timor-Leste há a necessidade 
de “correijáo de atitude”.8

Assim, a domesticando das condutas dos recursos humanos 
timorenses era parte integrante do projeto da ONU em Timor- 
-Leste, fato que revela sua dimensáo civilizatória.9 Essa agenda 
civilizatória era expressa no idioma do capacity building, o qual, 
no período da pesquisa, era abordado como composto das fases 
de estabilizando, construnao, crescimento e sustentando, tal como 
ilustradas no seguinte gráfico:

CARACTERÍSTICAS DAS FASES DE C O N STR IÑ O  DE CAPACIDADES

Modalidade de construnao 
de capacidades dependerá 
de avalianáo de necessidades

MlnlílérioA Ministério B Ministério C MlnlstétioD f.

• Projetos-piloto para 
construnao de capacidades 
institucionais pan-ministeriais 
e ministeriais.

• Contrapartes continuam
a desenvolver habilidades

Foco em projetos de 
desenvolvimento de 
capacidades institucionais 
participantes a cada 
ministério e pan-ministeriais

Pequeña quantidade 
de assessores um a um 
e "um para muitos” e 
em funnáo de linha

Instituinóes desenvolvem 
capacidade básica necessária 
para melhoria da 
prestando de se rv io

! a ! Fal ¡ a  ! T a l p na  ¡ a  ¡ ! i 
i i

! ii_ _ i i_ _ 1 ! ii_ _ i i_ _ 1

Projetos específicos 
do ministério

Projetos
pan-ministeriais

5/2002 5/2003 5/2004 5/2005 „ . ,Periodo

Figura 4 - Representado gráfica das fases características do processo de 
construnao de capacidades proposta pelo Programa das Náceles Unidas para 
o Desenvolvimento em 2003. v. p .180.

Fonte: UNDP, Timor-Leste. Strategy for Strengthening the Civil Service (draft copy), [S.I.], 
mimeografado, 2003. Tradujo livre do original em língua inglesa.
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Como o gráfico evidencia, imaginava-se que o aprimoramento 
dos recursos humanos locáis seria executado por meio de moda
lidades diversas de capacitando. Numa primeira fase, os projetos 
dos 100 e 200 postos  exigiam de seus contratados que definissem 
quais eram suas respectivas contrapartes locáis, cujas debilidades 
os ensinamentos deixados por eles deveriam suprir. A partir do 
diagnóstico das deficiencias técnicas percebidas, o assessor for- 
mulava seu plano de trabalho individual, evidenciando os efeitos 
que sua atua^áo deveria produzir em sua contraparte ao longo 
do tempo. Além disso, na construido do seu plano de trabalho, 
o advisor  considerava também as aqóes a serem executadas pela 
unidade administrativa em que ele estava lotado, de acordo 
com as defininóes do Plano de Anao Anual, desdobramento do 
Plano Nacional de Desenvolvimento. Havia, contudo, situanoes 
em que o governo timorense ainda nao encontrara pessoal local 
qualificado para o exercício de determinadas funnóes. Por exem- 
plo, até novembro de 2003, o assessor do primeiro-ministro 
para assuntos de petróleo nao tinha urna contraparte, pois nao 
havia nenhum timorense com formando nessa área, habilitado a 
receber a tutoria do assessor internacional. O mesmo acontecia 
com a posinao de diretor de ornamento. Em circunstancias como 
essas, dizia-se que os advisors desempenhavam in-line functions, 
ou seja, funnóes de linha, tendo eles próprios responsabilidade 
executiva pelos trabalhos. Vale notar que a maioria dos conse- 
lheiros iniciava suas atividades realizando, em maior ou menor 
grau, fuñado de linha. Propunha-se que, ao longo do tempo, eles 
capacitassem suas contrapartes a fim de operar o handing over 
(a entrega) das funnóes aos timorenses.

Ao formular seu plano de trabalho, exigia-se dos assessores 
que definissem também sua estratégia de saída (exit strategy), 
de forma a indicar as táticas adotadas para que, ao final de seu 
contrato, sua contraparte estivesse apta a executar as funnóes 
que sua posinao institucional exigía.

A cada mes, os assessores contratados por ambos os programas 
enviavam para suas respectivas coordenanóes um relatório de
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atividades, com exceqáo dos conselheiros cujas atividades eram 
mantidas diretamente por via bilateral. Nesse último caso, os 
funcionários estrangeiros reportavam-se diretamente aos governos 
dos países que os contratavam, como Portugal, Japáo, EUA, 
Austrália e outros.

DAS MISSÓES DE ELABORAgÁO DE PRO JETOS

Como indiquei anteriormente, os projetos dos 100 postos de 
estabilidade e dos 200 postos de desenvolvim ento  forarn ambos 
formulados como produtos de missoes contratadas pelas Naqóes 
Unidas aínda no período da UNTAET. Urna missáo desse tipo 
pode ser definida como um grupo de especialistas que, em período 
determinado, deve cumprir urna agenda de trabalho e entregar, 
ao final, um número predefinido de produtos á instituiqáo que a 
contrata, de acordo com expectativas presentes em seu contrato 
ou termo de referencia. No Sistema das Naqóes Unidas, a insti- 
tuiqáo de urna missáo é um dos primeiros passos a ser tomado 
quando se deseja elaborar um novo projeto de intervenqáo ou 
mesmo alterar outros já existentes.

Sao convidados a tomar parte desse tipo de missáo espe
cialistas de reconhecida competencia, os quais, em sua maioria, 
atuam como consultores de diferentes instituiqóes internacionais 
de promo^áo do desenvolvimento. O recrutamento dos membros 
da equipe de urna missáo pode ser feito de várias maneiras, desde 
editáis públicos, disponíveis na rede mundial de computadores, 
até ind icares políticas.

Examino a seguir dois conjuntos diversos de eventos, ambos 
relacionados com a implementacáo de missoes de avaliaqáo e de- 
senho de estratégias de intervenqáo: 1) os trabalhos desenvol
vidos pela Missáo de Avaliagáo das Necessidades de Recursos 
Elumanos, que formulou os programas dos 100 e 200 postos, a 
partir dos documentos disponibilizados a respeito déla;10 2) as 
atividades executadas no ámbito da Forga-tarefa para um Servigo 
Público Sustentável, cujos trabalhos pretendiam identificar as
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necessidades do Estado timorense para construyo de capacidades 
após a finalizad0 da UNMISET. Essa forqa-tarefa foi instaurada 
como alternativa á contratado de urna missáo de avalia^áo,11 
nos moldes em que normalmente se faz no Sistema ONU.

O DESENHO DOS PROGRAMAS 
DOS 100  E 200  PO STO S

Os programas dos 100  e 200 postos  foram elaborados pela 
Missáo de Avaliaqáo das Necessidades de Recursos Humanos 
(Human Resources Needs Assessement Mission), em resposta 
ao mandato de apresentar a estrutura da assisténcia técnica 
internacional necessária para manter o Estado timorense funcio
nando após a independencia do país. Em um mes de trabalho, 
foram assim identificados 300 postos profissionais que, após a 
finalizaqáo da UNTAET, deveriam ser ocupados por estrangeiros.

A consulta aos documentos e relatórios fináis dessa missáo 
revela fragmentos do que eram considerados problemas na opera- 
cionalizaqáo dos procedimentos que a constituíram:

a) Em fundo de constrangimentos temporais, o team leader 
(líder) da missáo solicitou a reformulado do termo de referencia 
que a regulamentava. No relatório final, declarou que muitas 
questóes analíticas náo puderam ser discutidas a fundo, por 
falta de tempo.12

b) Em correspondencia de 6 de outubro de 2001, o coorde
nador residente do PNUD alertou os membros da missáo com 
relado as dificuldades que encontrariam no processo de coleta 
de dados. Afirmou entáo que a maioria dos timorenses náo tinha 
capacidade de se comunicar em inglés e que muitos deles náo 
tinham nocáo do trabalho que deveriam executar porque haviam 
sido contratados recentemente.

A missáo justificou a necessidade da assisténcia internacional 
com base nos legados históricos deixados pela ocupado indoné- 
sia. As consultas realizadas com as autoridades locáis e internacionais 
foram tomadas como fonte de legitimidade para os dados apre
sentados. Com base em negociaqóes previamente estabelecidas
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com o Conselho de Seguranza da ONU, a missáo propós a contra
tando prioritária de 96 profissionais internacionais, distribuidos 
em setores determinados do Estado.13 Sugeriu que as demais 
aproximadas 200 posi^óes deveriam ser alocadas no Estado 
por meio de outro projeto, definido posteriormente como 200  
developm ent posts.

O relatório da missáo indica aínda as variáveis que deveriam 
ser levadas em conta quando da sele^áo de pessoal:14 as capaci
dades lingüísticas do candidato; a familiaridade com os sistemas 
administrativos em operando em Timor-Leste; práticas com 
capacitando de pessoal; habilidade para trabalho em ambiente 
multicultural; experiencia em países em desenvolvimento; e 
competencia para gerenciar problemas e trabalhar sob stress.

Os critérios apontados acima indicam a natureza das questóes 
que, á época da UNTAET, eram sentidas como problemas na 
administrando do Estado na relanao estabelecida entre agentes 
internacionais e entre eles e os locáis, as quais persistiram na 
intervennáo da UNMISET. Como será visto a seguir, parte signi
ficativa dos assessores contratados pelo Grupo de Suporte Civil 
e pelo programa dos 200 postos  nao era capaz de se comunicar 
adequadamente com os timorenses por nao ser fluente em nenhuma 
das línguas de uso corrente no país, o que dificultava em muito 
as atividades de capacitando. Outros náo tinham experiencia 
com os sistemas legáis e administrativos vigentes no territorio: 
a oposinao e a disputa entre sistema civilista e de C om m on Law , 
na área jurídica, constituíam um dos mais expressivos exemplos 
desse problema. Por fim, é curioso observar a sugestao de que 
experiencias pregressas em países em desenvolvimento sejam 
tomadas como ponto de vantagem na avahando dos currículos. 
Segundo o relatório, “pesquisas comprovam que pessoas com 
experiencias em países em desenvolvimento tém maior facilidade 
em adaptar-se a novos ambientes, com um nivel de choque cultural 
menor”.15 Como constataremos a seguir, essa é só urna das mani- 
festanóes da oposinao entre países em desenvolvim ento e países

169



desenvolvidos e das representares que sao a ela agregadas no 
Sistema das Nagoes Unidas.

O relatório da missáo langa ainda sugestóes para a formulagáo 
do projeto dos 200  postos de desenvolvim ento. Recomenda 
que, após a definigáo exata dos postos, com a formulagáo de 
seus respectivos termos de referencia (job s  descriptions),16 o 
governo e o PNUD deveriam fazer, entre outras coisas, lobby  e 
avaliagáo das preferencias do mercado, identificando os interes- 
ses setoriais das agencias bi e multilaterais na cooperagáo com 
o Estado timorense.

Seguindo recomendagáo da missáo, a equipe que compunha 
a UCDC em 2001, chefiada por urna retornada da diáspora timo
rense na Austrália, contratada como internacional, procedeu á 
avaliagáo de mercado sugerida acima. A leitura das notas deixadas 
por ela revela, novamente, um fato estrutural no processo de 
construgáo do Estado em Timor-Leste após 1999: a demanda 
por parte do Estado portugués e de alguns portugueses de 
que as Nagóes Unidas reconhecessem o valor do conhecimento 
adquirido pela antiga potencia colonizadora sobre o territorio e 
cessasse a pretensa discriminando contra Portugal e os cidadáos 
desse país.

Ñas folhas que registram os resultados da consulta á autori- 
dade diplomática portuguesa para avaliar futuras preferencias e 
disponibilidades de financiamento para os 200 postos de desen
volvim ento, a entáo coordenadora da UCDC anotou:

Preconceito contra a presenga de Portugal na UNTAET
(ex-colónia)
Expectativa de urna cota mínima de lugares para Portugal nos 100 

postos [referencia ao programa dos 100 postos de estabilidade].
Nao tem recursos para transferir de apoio bilateral para 200 [re

ferencia aos projetos dos 200 postos de desenvolvimento]: orgamento 
limitado este ano fiscal. Orgamento muito limitado para o próximo 
ano ([20]03)17
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Passo, a seguir, á análise das atividades desenvolvidas no 
ámbito da Forga-tarefa para um servigo público sustentável, 
cujo objetivo era identificar as necessidades do Estado timorense 
com rela^áo ao suporte civil a ser recebido após a finalizando 
da UNMISET.

TA SKFO RCE

Em julho de 2003, novamente a ONU se via diante da possibi- 
lidade de recorrer a urna missáo semelhante áquela que criara os 
100 e 200 postos. A UNMISET concluiría seu mandato em maio 
do ano seguinte (2004), o que, a principio, levaría á extingáo do 
grupo de suporte civil. Ao mesmo tempo, trabalhava-se com a 
perspectiva de que também o programa para desenvolvim ento  
de capacidades  levado a cabo pelo PNUD seria reformulado no 
mesmo período.

As coordena^oes de ambos os projetos, junto com a Unidade 
de Coordenacáo de Desenvolvimento de Capacidades, colocaram-se 
em contato e, em conjunto, embora nao sem conflitos, optou-se 
pela elaborad o de urna forna-tarefa. Como consequéncia, 
abriu-se máo da contratando de urna missao e atribuiu-se aos 
técnicos dessas distintas coordenanoes funnoes relacionadas á 
produnao e sistematizando de informanoes que subsidiassem a 
estruturanao da prestando de cooperando técnica internacional á 
administrando pública local para a manutennao da estabilidade 
do Estado a partir de 2004. Dessa forma, o diagnóstico e as 
propostas apresentadas por essa forna-tarefa seriam submetidas 
ao Conselho de Seguraba da ONU, bem como aos parceiros do  
desenvolvim ento  de Timor-Leste, para implementanao futura de 
novos programas e estratégias de cooperando para o desenvol
vimento de capacidades.

Após algumas reunióes para definido de como a forna-tarefa 
executaria suas funnóes e, sobretudo, a partir das propostas 
apresentadas pelo entao assessor residente do PNUD para o 
desenvolvimento de capacidades gerenciais de recursos humanos 
do servio  público, concordou-se que as atividades da equipe se
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estruturariam em duas grandes frentes de trabalho: 1) consultas 
as autoridades políticas do Estado timorense e a alguns técnicos 
estrangeiros; e 2) diagnóstico do perfil de capacidades de recursos 
humanos das instituigoes do Estado timorense diante das fungoes 
a elas atribuidas no Plano de Agao Anual e no Plano de Desen- 
volvimento Nacional. Além disso, agendou-se urna reuniáo com 
os assessores internacionais entáo alocados no Estado timorense 
sob o programa dos 100 postos de estabilidade.

Participei ativamente da forga-tarefa aqui discutida na qualidade 
de membro da Unidade de Coordenagáo de Desenvolvimento de 
Capacidades. Dessa forma, minha análise é construida a partir 
da posigáo de alguém que teve urna participagáo observante no 
processo.

A RECEPgÁO DA FORgA-TAREFA 
PELO GRUPO DE SUPORTE CIVIL (GSC)

A metodologia de trabalho da forga-tarefa foi proposta por 
um assessor do PNUD que, á época, era recém-chegado ao país. 
Considerando o peso político entáo atribuido aos resultados espe
rados da “missáo”, cujo documento final subsidiaria decisóes do 
Conselho de Seguranga, bem como as futuras agóes de cooperagáo 
técnica dos doadores no país, era preciso acurácia nao só na co
leta de dados, mas fundamentalmente na construgáo de aliangas 
políticas. Dessa forma, para que o relatório produzido tivesse 
o valor político pretendido, era preciso conquistar o apoio dos 
vários agentes entáo envolvidos em projetos de desenvolvimento de 
capacidades  no Estado timorense. Eis o que motivou a realizagáo 
de urna reuniáo da equipe da forga-tarefa, liderada pelo consultor 
do PNUD, com os conselheiros contratados sob o programa dos 
100 postos de desenvolvim ento , aqueles que entáo gozavam de 
maior prestigio na estrutura da cooperagáo técnica oficial voltada 
para a construgáo de capacidades.

Realizada ñas dependencias do Instituto Nacional de Admi- 
nistragáo Pública (INAP), em 7 de outubro de 2003, essa reuniáo 
foi marcada por urna atmosfera de embate, de confrontos
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pessoais e institucionais entre, de um lado, os conselheiros dos 
100 postos de estabilidade  e, de outro, o proponente da forca- 
-tarefa, contratado pelo PNUD. Tratava-se de urna disputa pela 
autoridade de definir e enunciar as necessidades existentes na 
administrando pública local.

Após a a presen tacao do objetivo da forpa-tarefa -  identificando 
das lacunas a serem preenchidas nos tres pilares constitutivos 
da estrutura da administrando pública (habilidades técnicas, 
ética de trabalho e sistemas e procedimentos administrativos), o 
consultor do PNUD foi abordado com questóes que buscavam 
deslegitimar seu trabalho. Os assessores do programa dos 
100 postos de estabilidade  nao aceitavam que urna pessoa que 
mal acabara de chegar ao país se achasse no direito de declarar 
quais eram as necessidades do Estado timorense. Manifestaram 
literalmente essa percepnao quando um deles perguntou ao 
consultor do PNUD há quanto tempo havia chegado em Timor e 
qual a experiencia que desde entao acumulara com os recursos 
humanos locáis. Do ponto de vista do GSC, esse era um papel 
que lhe cabia: trabalhando cotidianamente com os funcionários 
timorenses, ninguém melhor do que ele poderia definir as 
estratégias a serem adotadas no futuro. Com efeito, ao menos 
tres assessores do GSC se pronunciaram na reuniáo demandando 
que suas avalianoes fossem tomadas como fonte principal, senáo 
exclusiva, para definináo das estratégias de cooperando técnica 
a serem adotadas após maio de 2004.

Sugeriu-se ainda que a metodología apresentada pela forna- 
-tarefa nao era adequada. Para alguns, o PNUD deveria concen- 
trar-se ñas áreas mais críticas do Estado, como o sistema legal 
e financeiro. Outros propuseram que essa discussáo era inocua 
enquanto nao estivesse definido o tipo de Estado que se desejava 
construir em Timor. Outro assessor declarou que nao era funnáo 
dos internacionais definir o tipo de Estado a ser criado no país.

Os protestos expressos na reuniáo indicavam o desacordó e 
a indisposináo dos assessores do programa dos 100 postos  em 
colaborar com a forna-tarefa. Sao demonstranóes da disputa
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institucional existente dentro do próprio corpo da ONU em 
Timor-Leste com relado a quem detém autoridade para falar 
pelos timorenses em determinadas circunstancias.

A FORgA-TAREFA EM  AgÁO:
A CONSULTA AOS M INISTROS

Apesar das críticas realizadas pelos integrantes do GSC, a 
forca-tarefa foi levada adiante. Nesse contexto, vale ressaltar a 
importancia do apoio do entáo representante especial adjunto 
do secretário-geral da ONU no país, Sukehiro Hasegawa, bem 
como da assessora do primeiro-ministro para gestáo da assistén- 
cia externa, Emilia Pires, á estratégia proposta pelo PNUD. Na 
ausencia de consenso entre os integrantes e a coordenado do pro
grama dos 100 postos de estabilidade  a respeito do diagnóstico 
proposto pelo PNUD, Emilia Pires e Hasegawa atuaram como 
fiadores da proposta do PNUD.

A forca-tarefa foi estruturada em duas frentes, cujos trabalhos 
eram executados por grupos distintos: 1) equipes de consulta 
aos ministros de Estado e 2) w orksbops  com servidores de alto 
escaldo do funcionalismo timorense.

As consultas aos ministros foram realizadas por duas equipes, 
formadas, cada urna, por um representante de cada urna das tres 
entidades diretamente envolvidas no diagnóstico: coordenado 
do programa dos 200  p osto s  de desenvolvim ento  (PNUD), 
coordenado do programa dos 100 p osto s  de estab ilid ad e  
(UNMISET) e UCDC. Concomitantemente as consultas, sessóes 
de trabalho com os funcionários timorenses eram levadas a cabo 
pela equipe do consultor do PNUD que propusera a forga-tarefa.

A consulta aos ministros, secretários de Estado e eventual
mente diretores foi realizada por meio de entrevistas, ñas quais se 
informava o objetivo da for^a-tarefa e solicitava-se que avalias- 
sem, segundo critérios previamente definidos, o quáo necessária 
era a manuten^áo dos postos de assessoramento internacional, 
no ministério ou secretaria de sua respectiva competencia, 
após maio de 2004. Dessa forma, as posicdes das quais o pleno
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funcionamento do ministério era dependente deveriam ser 
classificadas como “3 ” . Os postos cuja manutenido era vista 
como importante para a construido de capacidades do ministério, 
mas nao imperativa para continuidade de seu funcionamento, 
deveriam ser avaliados com a nota “2 ”, enquanto as posi^oes 
cuja existencia fosse desejável deveriam ser classificadas como 
“1”. Por fim, os postos que fossem dispensáveis após maio de 
2004 deveriam receber nota “0 ”. Os postos de assessoramento 
internacional avaliados eram aqueles que no passado foram indi
cados pela Missáo de Avaliaqáo das Necessidades de Recursos 
Humanos, anteriormente referida.

Disputas que objetivavam visibilizar o papel desempenhado 
por cada urna das tres institui^des (UCDC, UNMISET e PNUD) 
na gestáo de políticas de desenvolvimento de capacidades se 
fizeram presentes ao longo de toda a forpa-tarefa. Entre outras 
coisas, os integrantes das equipes de consulta confrontavam-se 
pelo direito de atuar como protagonistas das entrevistas com as 
autoridades do Estado. Supunha-se que, á agencia cujo funcio- 
nário atuasse como principal interlocutor da autoridade local 
sob consulta, seria atribuido maior prestigio. Nesse contexto, 
por exemplo, os representantes da UNMISET e do PNUD acor- 
daram entre si que desempenhariam, intercaladamente, o papel 
de líderes das entrevistas realizadas com cada ministro, numa 
tentativa de impossibilitar que a Unidade de Coordenaqáo de 
Desenvolvimento de Capacidades, órgáo do Estado timorense, 
tivesse qualquer lugar de destaque.

As variáveis envolvidas na realizando das entrevistas tornavam, 
contudo, as disputas por visibilizaqáo institucional mais com
plicadas que o previsto. Embora as duas equipes de consulta 
aos ministros tivessem sido compostas por membros cujas 
habilidades lingüísticas permitissem que as entrevistas fossem 
conduzidas em inglés, tétum ou portugués, grande parte das auto
ridades timorenses comunicou-se com os entrevistadores em por
tugués ou tétum. Dessa maneira, a interaqáo entre as autoridades
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timorenses e os agentes do Sistema ONU ficou prejudicada, 
dado que, á época, a fluencia dos internacionais envolvidos na 
for^a-tarefa nessas duas línguas era precária. Essa contingencia 
lingüística, de certa forma, acabou por potencializar a UCDC 
como entidade mediadora dos interesses e necessidades do Estado 
timorense diante dos doadores aos olhos das autoridades do 
Estado, papel que as instituigóes do Sistema ONU envolvidas 
no processo advogavam para si.

Outro constrangimento também se impunha á expectativa de 
que as necessidades do Estado timorense fossem objetivamente 
identificadas ao longo da consulta. Muitas autoridades locáis 
hesitavam em reconhecer diante de estrangeiros a dependencia do 
Estado local da cooperando técnica internacional. Á época, muitos 
dos ministros e das demais autoridades de Estado abordadas 
eram retornados das diásporas timorenses em Mozambique, 
Austrália, Portugal etc. Nesse contexto, muitos sublinhavam 
que a assisténcia técnica nao era urna necessidade pessoal deles, 
mas de seus subordinados, formados e educados sob a ocupa<jao 
indonésia. Havia, pois, urna predisposináo entre as autoridades 
locáis a nao abordar os assessores internacionais como impre- 
teríveis para o funcionamento do Estado.

Ademáis, é importante notar que em alguns momentos as 
entrevistas foram subvertidas em canal para expressao de ressenti- 
mentos e críticas das autoridades locáis com relanao ao desem- 
penho das Nanoes Unidas no suporte á construnao do Estado. No 
período da pesquisa ouvi de muitos ministros críticas á política 
lingüistica da ONU em Timor-Leste, que adotava o ingles como 
seu único idioma de trabalho. Durante a consulta ao menos tres 
ministros fizeram referencias explícitas a esse fato. Vale pensar, 
assim, no significado do fato de a maioria das entrevistas ter sido 
conduzida, por fonja da anao dos ministros, em portugués ou 
tétum. Seria esse um ato de resistencia de um segmento da elite 
local, no sentido de demarcar sua identidade, diante das práticas 
das Nanoes Unidas?
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Os dados produzidos ñas entrevistas foram objeto de discussáo 
entre os vários agentes envolvidos na forqa-tarefa. Nessa etapa 
dos trabalhos, o embate entre as instituiqdes envolvidas na 
“missáo” se dava por meio da disputa pelo significado das infor- 
mapóes recolhidas. Para alguns, por exemplo, o fato de postos 
profissionais que nunca haviam sido ocupados por técnicos 
estrangeiros terem sido classificados como posiqóes de nivel 3, 
ou seja, impreteríveis para o funcionamento do Estado, era ple
namente justificável. Para outros, essa avaliaqáo era equivocada, 
pois o fato de o Estado ter funcionado até aquele momento sem 
a dotaqáo do assessor correspondente ao posto indicava que ele 
nao era fundamental para a estabilidade da administrado pública. 
A verossimilhanqa dos dados recolhidos também foi posta em 
pauta, sobretudo pela UCDC, que indicou, inúmeras vezes, os 
constrangimentos presentes na coleta dos dados.

Foram consolidados, em urna primeira tabela, todos os postos 
que tinham sido classificados com a nota “3 ”. Avaliou-se um a 
um, discutindo-se a possibilidade de alguns virem a ser finan
ciados com recursos bilaterais. Foram excluidos da lista aqueles 
que poderiam ser englobados em projetos bilaterais, conforme in- 
tenqóes demonstradas pelos doadores em reunido com a UCDC. 
Tomando por base o limite de 56 a 59 postos, elaborou-se urna 
nova lista. A forqa-tarefa recebeu instruqáo de altos funcionários 
da UNMISET de que no documento final por ela proposto, a ser 
enviado para o Conselho de Seguranza, deveriam ser consideradas 
de 56 a 59 posiqdes. Instruiu-se a coordenaqáo da forga-tarefa 
a nao apresentar números redondos, como 55 ou 60, pois estes 
poderiam evocar falta de objetividade e cuidados na recolha dos 
dados. A época, o Conselho de Seguranza mostrava-se disposto 
a financiar aproximadamente 60 postos profissionais para a 
missáo pós-UNMISET, posteriormente denominada de UNOTIL.

As posiqóes existentes no programa dos 100 postos  classifi- 
cadas como essenciais, cujos doadores nao tinham manifestado 
intenqáo de manter por meio de projetos bilaterais, tiveram 
prioridade na lista. A seguir, vieram as posiqóes dos 200 postos
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classificadas como críticas para manutenido da estabilidade. A 
partir desses critérios elaborou-se a lista que, no mes seguinte, 
seria submetida ao secretário-geral da ONU para posterior 
discussáo no Conselho de Seguranza da mesma instituicáo.

A FORgA-TAREFA EM AgÁO II:
OTD E A MAGIA DA TÉCNICA

A segunda frente de trabalho da for<ja-tarefa consistiu na 
realizando de oficinas com os servidores públicos de médio e 
alto escaldo.18 Nesses eventos, os funcionários eram submetidos 
a baterias de questionários de autorresposta, cujos resultados 
eram processados por um programa de computador que, ao 
final do dia, apresentava á equipe de cada ministério suas forjas 
e fraquezas diante da tarefa de implementar o Plano de A^ao 
Anual, desdobramento do Plano de Desenvolvimento Nacional.

Roger, consultor do PNUD responsável pelo diagnóstico e 
pela p rop osito  da forna-tarefa, fazia grande mistério a respeito 
da metodología aplicada por ele. Recusava-se a tornar público o 
nome do softw are  utilizado, bem como a disponibilizar á UCDC 
e a qualquer outro ator copias dos questionários aplicados. Nao 
permitia a participadlo de nenhum membro exterior ao seu 
projeto ñas sessóes de trabalho que desenvolvía junto com os 
funcionários timorenses, alegando que a presenta de estranhos 
poderia quebrar o clima de confiabilidade que ele e Marta, sua 
assistente, tentavam criar no w orkshop. Comportava-se como 
um feiticeiro, protegendo a todo custo os segredos de sua magia. 
Após alguma insistencia e com o aval do primeiro-ministro, tive 
acesso a um dos w orksbops  executados por Roger. Ele fazia o 
diagnóstico do perfil dos funcionários do gabinete do chefe do 
governo.

Roger tinha alguma fluencia em indonésio e era nessa língua 
que se comunicava com os funcionários públicos timorenses. No 
entanto, frequentemente trazia palavras do inglés para comple
mentar sua narrativa, o que a tornava compreensível aos meus 
ouvidos. Os trabalhos comenavam com a apresentagáo de Roger
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ao público. Ele o fazia introduzindo seu currículo, sublinhando 
as décadas de experiencia profissional que havia adquirido em 
Cingapura, na Indonésia etc. Procurava agregar legitimidade á 
sua posiqáo anunciando sua trajetória profissional. Citou entáo 
o projeto que coordenava em Timor-Leste, situando a funqáo do 
diagnóstico em causa. Segundo ele, o diagnóstico era um check-up 
médico cuja meta era detectar o virus organizacional (virus orga- 
nisasi, como chamava) que dificultava o trabalho do Estado na 
implantado do Plano de Desenvolvimento Anual. Fez uso entáo 
de duas dinámicas de grupo com o objetivo de fazer com que sua 
proposta se tornasse compreensível aos participantes.

Roger colocou dois quebra-cabeqas sobre duas mesas e dividiu 
os participantes do w orkshop  em duas equipes: cada urna délas 
deveria montar um dos quebra-cabeqas o mais rápido possível. 
O exercício foi feito duas vezes e o time campeáo foi aquele que 
conseguiu finalizar os trabalhos em menor tempo. Em um dos 
quebra-cabeqas estava faltando urna pega, enquanto no outro, 
havia urna em excesso. Concluidos os trabalhos, Roger afirmou:

Timor-Leste comeca como um quadro em branco. Para construir a 
nagáo cada um de voces é urna pega. A pega em excesso que havia no 
segundo quebra-cabega representa os conselheiros internacionais que 
estáo aqui. A pega que faltava no primeiro quebra-cabega é o quadro 
local que aínda precisa ser encontrado.19

Declarou entáo que os trabalhos daquele dia auxiliariam o 
Estado na identificaqáo das capacidades que poderiam ser melho- 
radas ao longo do tempo, na medida em que seriam diagnosticados 
os problemas existentes.

Logo a seguir, propós urna segunda dinámica de trabalho. 
Dividiu mais urna vez a sala em dois grupos e dispós cada um 
deles em fila indiana. Ao último membro de cada urna das filas 
deu um desenho. Passou entáo a seguinte instruqáo: o último 
membro da fila deveria reproduzir o desenho que tinha recebido 
ñas costas de seu colega á frente utilizando os dedos. Este, por
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sua vez, faria o mesmo ñas costas do próximo funcionário, de 
forma que o desenho fosse repassado por meio das costas de 
cada um dos membros do grupo ao primeiro da fila. Este, por 
sua vez, desenharia no papel as impressóes que tinha recebido 
em suas costas. Por fim, comparar-se-ia o desenho realizado pelo 
primeiro membro do grupo com aquele recebido pelo último 
componente da fila.

Quando da comparando do desenho original com o desenho 
construido pelos dois grupos, Roger afirmou:

O desenho original é a nagáo que temos que construir, que estamos 
tentando construir, enquanto o desenho produzido por cada grupo 
representa a nagáo que conseguimos construir, que as vezes nao tem 
qualquer relacáo com o nosso projeto original.20

Roger dirigia-se aos participantes em um tom de um adulto 
que fala a urna crianza que aínda nao tem capacidade de entender 
tudo o que se passa. Roger afirmou entao que o virus organisasi 
poderia ser combatido pela reorganizando institucional e pelo 
aprimoramento dos funcionários, e que tais investimentos só 
poderiam ser executados se antes se detectassem as características 
desse organismo em cada entidade do governo. O diagnóstico 
do virus seria realizado mediante a aplicando de questionários.

A utilizando das metáforas médicas por parte de Roger, bem 
como de outras analogías, expressa a perspectiva que orienta o 
olhar dos técnicos internacionais e de parte da elite timorense 
das diásporas sobre os comportamentos e perfil de trabalho dos 
timorenses. As comparanóes da montagem dos quebra-cabenas 
com a montagem do Estado e da figurando de um desenho com 
as representanóes de um Estado ideal sao dinámicas de grupo 
utilizadas como artificio didático característico de práticas de 
treinamento desse tipo. Elas sao formas de buscar referencial 
concreto para discussao de conceitos abstratos, que, imagina-se, 
nao seriam fácilmente compreendidos de outra forma. O uso da 
metáfora médica, porém, transmite por si só urna concepnao
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bastante forte acerca das incompletudes dos timorenses aos olhos 
de assessores internacionais como Roger. Tomando como baró
metro os projetos civilizadores expressos no Plano Nacional de 
Desenvolvimento, as competencias dos funcionários timorenses 
sao mensuradas tendo em perspectiva a capacidade de fazer fun
cionar o modelo de Estado moderno expresso nesse documento. 
Tudo o que possa vir a impedir ou dificultar a implantando desse 
modelo de Estado e de desenvolvimento é apresentado como 
patologia, ñas palavras de Roger, como virus. Nesse contexto, 
nao podemos esquecer que o Plano de Desenvolvimento Nacional 
foi construido sob lideran^a de retornados da diáspora timorense 
na Austrália. As im plicares desse fato seráo abordadas em ca
pítulos posteriores. Por hora, voltemos ao w orksbop  de Roger.21

Os dados fornecidos por cada funcionário ao responder os 
questionários distribuidos por Roger eram inseridos em arquivos 
individuáis, de maneira que, ao final dos trabalhos, Roger tinha 
em máos o que denominava perfil individual (individual p ro  file) 
de cada participante. A partir desse perfil, deu exemplos de como 
a carreira profissional de alguns membros podía ser construida 
mensurando as habilidades gerenciais, motivacionais e de comu
nicad o de cada um.

Posteriormente, Roger apresentou as características da equipe 
avahada por ele naquela ocasiao, apontando o seu estilo (team  
style). Declarou entáo que a equipe era boa de defesa, mas nao de 
ataque. Precisaría ser treinada para atacar. Seu nivel de acurácia 
(,accuracy) e assertividade (assertiveness) era muito baixo. Além 
disso, a equipe sofría de urna síndrom e de falta de stress, o que 
dificultava sua rotina de trabalho.

Roger realizou 20 w orkshops  como esse, a que ele chamava 
Diagnósticos Organizacionais de Equipe / Organizational Team 
Diagnosis (OTD), com diferentes equipes do governo. Os dados 
obtidos foram consolidados no chamado M apa N acional de 
D esenvolvim ento de Capacidades (N ational Capacity D evelop- 
m ent M ap), disponibilizado ao governo em novembro de 2003. 
Utilizando urna amostra de 259 servidores, o relatório afirma que
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a pesquisa permitiu a identificacáo dos impedimentos comporta- 
mentais e organizacionais existentes para alcanzar os objetivos 
do Plano Nacional de Desenvolvimento. Segundo o relatório:

Esses workshops de diagnósticos organizacionais de equipe (...) 
descobriram oito questóes críticas no funcionalismo público que podem 
limitar o desenvolvimento nacional:

a) 34% dos funcionários públicos nao tem clareza do mandato de 
seu órgáo de trabalho;

b) 41% da amostra nao está familiarizada com os indicadores de 
performance de seus planos de aqao anual;

c) a capacidade de gestáo é autoavaliada em 55%, indicando que 
programas de desenvolvimento gerencial sao necessários para os fun
cionários públicos;

d) a adequaqáo dos recursos é pontuada em 51%, indicando urna 
forte necessidade por recursos adicionáis;

e) 47% do grupo sugere ter processos de trabalho, estruturas e 
sistemas departamentais claros (com objetivos, termos de referencia 
e procedimentos operacionais). Em outras palavras, 53% sentem que 
há urna urgencia para desenvolver procedimentos operacionais padráo 
(SOPs), políticas de recursos humanos, e descriqoes de fungió com indi
cadores individuáis de performance para guiar o processo de trabalho;

f) o compromisso de equipe deve ser mais alto que os 68% atuais;
g) os valores partilhados devem estar além dos atuais 56%. Valores 

centráis de compromisso, diligencia, integridade e honestidade sao 
partilhados por 56% da amostra.22

O relatório aponía aínda os padróes aferidos de conhecimento 
e habilidades técnicas disponíveis, bem como dos procedimentos 
e sistemas de funcionamento do Estado. É digno de nota o deno
minado índice de Compromisso Percebido (Perceived Commitment 
Index) mensurado pelo especialista. Em suas palavras, “índice 
de Compromisso Percebido é um indicador do compromisso 
da equipe. A média nacional é de 68% , e está 32 pontos abaixo 
da meta, pressupondo-se urna meta de 100% ”.23 Roger aínda
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indicou o nivel de partilhamento entre os funcionários timorenses 
dos valores de diligencia, integridade e honestidade, dizendo que 
eles eram comuns a, em média, 56%  de sua amostra.

Quando analisou os resultados advindos da pesquisa com o 
gabinete do primeiro-ministro, Roger fez o seguinte prognóstico:

Cinquenta e quatro por cento apoiaram os quatro valores centráis de 
diligencia, honestidade, integridade e compromisso, bastante alinhados 
com a média nacional de 56%. Um programa de gestáo de atitudes é 
recomendado imediatamente para a incorporando á cultura destes 
valores centráis, em paralelo com a disseminanao de políticas de recur
sos humanos (...) e a criando de oportunidades para 121 conselheiros.24

O relatório produzido por Roger, com colaborando da UCDC 
e da DPGAE, foi a oitava iniciativa de diagnóstico sobre cons- 
truqao de capacidades executada nos seis meses em que trabalhei 
como voluntária no gabinete do primeiro-ministro. Em abril de 
2003 o PNUD contratou urna missáo para avaliar a implantando 
dos 200 postos de desenvolvimento. Entre maio e junho a UCDC 
elaborou o Capacity Building Ministry Profile. Entre maio e 
julho, a cooperando australiana implantou o projeto Human  
Resource Planning Project. Entre julho e agosto, Laura, estagiária 
do programa dos 200  postos, entrevistou vários conselheiros a 
fim de mapear as dificuldades existentes no cotidiano da capacita
ndo. O Grupo de Suporte Civil, por sua vez, disponibilizou nesse 
período dois pequeños relatónos: Beyond CSG (Civilian Support 
Group) e Lack  o f  Legal Fram ew orks, Rules and Regulations 
Administrative Systems and Operating Procedures in tbe 100 
Core Functions.25 Inspirando-me em Foucault26 e Fergurson,27 
considero tais documentos tecnologías de saber que legitimam 
certas formas de poder estruturadas em ideologías tecnocráticas.

A intensidade com que narrativas a respeito das deficiencias 
locáis sao construidas indica-nos que elas sao componentes impor
tantes para a manutennao do funcionamento do sistema de 
cooperando técnica internacional emTimor-Leste. Sao instrumentos
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apologéticos; justificam ao mundo e aos atores que fazem operar 
esse sistema a necessidade de sua presenta naquele territorio. 
A celebrando intermitente da competencia dos conselheiros in- 
ternacionais é o contraponto simétrico á afirmando das faltas, da 
condiqáo de nao ser dos locáis. É essa bipolaridade existencial, 
celebrada pelo sistema e endossada pelas elites locáis, que mantém 
o campo da cooperando internacional em operando. Vive-se, 
nesse contexto, sob a égide da tecnocracia, na qual a igualdade 
de poder é mensurada pelas capacidades técnicas adquiridas.

Sob o regime da tecnocracia, cada projeto e cada consultor 
procura se afirmar sobre o outro, apresentando-se como superior. 
Eis o que dá sentido ao apéndice quarto do M apa de Desenvol- 
vimento de Capacidades N acional e as disputas que observamos 
anteriormente. Nele é apresentada urna tabela que compara os 
resultados de tres diagnósticos sobre construido de capacidades 
executados no Estado timorense. Nessa comparando, a consulta 
realizada sob a coordenanao de Roger é indiretamente apontada 
como superior, numa estratégia clara de afirmando de sua qualidade 
sobre as demais.

Para ficar na comparando entre as tres propostas de pesquisa, 
vejamos como Roger apresentou o diagnóstico realizado por ele 
diante dos outros.
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Comparagáo dos Estudos de Desenvolvimento de Capacidades

Nome
do

Estudo

Relatório do FMI 
sobre o Ministério 

do Plano e F inarlas 
(Outubro de 2002)

Projeto para 
Planej amento de 

Recursos Flumanos 
(HRPP) da AusAID 

(Maio de 2003)

Diagnóstico
Organizacional do PNIJD 

(Novembro de 2003)

Objetivo Organizar a direcáo Auxiliar os Estruturar diretivas
e estratégias ministérios a para direcionar o
para edificando desenvolverem desenvolvimento
de habilidades planos de trabalho de habilidades
administrativas, mais detalhados para administrativas, técnicas
técnicas e de as pessoas. Esses e de gestáo dentro de
gestáo dentro do planos de trabalho 11 ministérios para
Ministério do Plano seriam baseados melhor alcangar os
e Finanzas (MPF). nos planos de agáo 

anual. W orksh op s  
de consulta com 
196 pessoas de 11 
ministérios durante 
os primeiros meses 
de 2003.

objetivos do P lan o  
d e  D esen v o lv im en to  
N a c io n a l  e planos de 
agáo anual. O diagnóstico 
está sendo realizado sob 
o Projeto de Gestao de 
Recursos Flumanos do 
PNUD.

Proposto para Desenvolver O M ap a  d e
guiar políticas e recomendagoes D esen v o lv im en to  d e
agáo dentro do para abordagem C a p a c id a d e s  produzido
MPF entre os de lacunas de a partir dos resultados
próximos 3-5 habilidades nos dos diagnósticos
anos, objetivando ministérios e organizacionais
assegurar que divisóes, para de equipe objetiva
Timor-Leste execugáo de seus fortalecer competencias
desenvolva um respectivos planos organizacionais e pessoais
sistema de gestáo de agáo anual que que sao necessárias para
financeira efetivo e estao sob o P lan o guiar políticas e agoes
transparente. d e  D esen v o lv im en to  

N a c io n a l.
em 11 ministérios nos 
próximos 3-5 anos, de 
modo que o servigo 
público de Timor-Leste 
desenvolva urna prestagáo 
de servigos eficiente 
e transparente para a 
comunidade.28
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Confrontado com os estudos realizados anteriormente, o OTD 
era retoricamente tratado como mais abrangente e profundo que 
os demais. Diante do trabalho realizado pelo FMI -  que se “limi- 
tava” a fazer prognósticos para o Ministério do Plano e Finanzas 
o estudo coordenado por Roger teria tomado por objeto os 11 
ministérios que entáo compunham o Poder Executivo. Diante 
do diagnóstico da AusAID -  que apresentou recomendagoes a 
respeito de como suprir as faltas técnicas existentes o OTD 
foi apresentado como um check-up  que aponta as competencias 
organizacionais e pessoais que precisavam ser desenvolvidas 
nos 11 ministérios entre os tres a cinco anos seguintes para a 
“constituigao de um servido público competente”.

AGENTES DE UM CAMPO

(...) temos que aprender com eles [funcionários estran- 
geiros]. Se eles fazem qualquer coisa, é tudo escrito. Eles 
falam qualquer coisa e já está escrito. Agora nós nao...

(Geraldo, servidor do Estado timorense)

Concluí o Capítulo 1 destacando o poder ilocucionário e 
perlocucionário dos documentos de planej amento na Reunido 
de Timor-Leste com os parceiros do desenvolvimento. Eles foram 
tomados, no evento, como evidencias da competencia do Estado 
da RDTL em promover sua autoconstrucáo. Eram tomados como 
o próprio aparelho administrativo.

A fim de explicar como a ideia de construido de capacidades 
é idealmente concebida pelas Nagoes Unidas resgatei elementos 
do jargao e das formas de fazer circular informagao típicas do 
campo da cooperando técnica internacional em Timor-Leste, do 
qual a ONU é a maior agencia. Mas o que esses objetos revelam 
a respeito dos valores que informam esse campo social? Que 
ideias sao veiculadas por meio dos gráficos, do vocabulário, dos 
relatórios e especialistas que por ele circulam?
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Os sujeitos que produzem e operam os documentos desse 
campo sao constantemente qualificados como especialistas. E 
por meio dessa figura que o campo p5e em movimento os valores 
que dáo sentido ás suas práticas. A valorizando da figura do espe
cialista, como o sujeito qualificado a operar os instrumentos 
constitutivos do campo, é reflexo de urna estrutura fundada em 
áreas de competencia, na qual pessoas sao aleadas á condiqáo de 
sujeitos habilitados a manusear determinadas ferramentas. Isso 
se desenvolve a tal ponto, no caso descrito neste capítulo, que 
muitas vezes o critério de validando do que é dito pelo especia
lista se assenta exclusivamente em seu reconhecimento como tal 
dentro do campo. Se ele é especialista em algo, nao se discute o 
que ele afirma sobre essa matéria. A autoridade do especialista 
depende menos da qualidade de seus argumentos do que do fato 
de ser um especialista.

No entanto, o sistema parece reconhecer o risco da fetichizanao 
do especialista e cria instrumentos de controle sobre a qualidade 
do trabalho desenvolvido por ele. Para conferir racionalizando 
a esse processo, desenvolve-se um conjunto de ferramentas desti
nadas a assegurar que o trabalho do especialista expresse as 
qualificanóes que se espera dele e atinja de fato suas finalidades. 
É assim que podemos entender o papel de documentos como job  
descriptions, w ork plans, exit estrategies etc.

Sao também os especialistas que produzem os gráficos e 
relatónos de que falamos ao longo do capítulo. Os gráficos 
expressam bem alguns dos valores caros ao campo da co
operando técnica. Primeiramente, evidenciam a importancia 
dada á compressao do tempo. Por serem formas condensadas 
de expressar e articular ideias -  formas económicas de explicitar 
relanóes entre fatores - ,  gráficos e tabelas corporificam a eficácia 
e a eficiencia que se espera dos especialistas. Sao artefatos de um 
processo pensado como eficiente.

Além de expressarem o valor da eficiencia, gráficos e tabelas 
costumam ressaltar relanóes de causalidade. A visao cartesiana, 
pela qual tudo possui causas identificáveis e consequéncias
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previsíveis, é perfeitamente materializada pelos gráficos apresen
tados neste capítulo e bastante expressiva de outra regra desse 
campo: aqui tudo pode ser mensurado para ser controlado, inclu
sive os níveis de honestidade e compromisso dos timorenses para 
com o trabalho no Estado. O diagnóstico de Roger, por exemplo, 
apresenta o denominado “índice de compromisso Percebido” 
entre os funcionários públicos. Tudo é pensado como passível 
de controle por um processo racional baseado na predigáo de 
consequéncias.

Como corolário desse tipo de racionalizado, tem-se a frag
m entado do conhecimento técnico: um taylorismo intelectual 
-  cabendo a cada um urna funcáo (onde agir), e a cada espe
cialista urna área de conhecimento (um saber como agir). Os 
campos de conhecimento exigidos para dar corpo as fungóes 
técnicas da construgáo e administrado do Estado váo assim 
se autonomizando, a tal ponto que é preciso inclusive criar a 
figura de um especialista em integrar tais campos, um sujeito 
cuja fundo seja sistematizar e agrupar os campos. Além disso, 
temos também os chamados especialistas em processos, sujeitos 
que dominam certas técnicas de planej amento e m ediado e que 
sao frequentemente contratados pelas agencias para sistematizar 
a realidade  de acordo com o processo classificatório próprio 
desse sistema. O planejamento por resultado, por exemplo, é 
urna técnica bastante utilizada.

Os gráficos, as tabelas e as matrizes de planejamento que se 
encontram, em geral, no interior de relatónos, sao outros perso- 
nagens importantes no universo aqui discutido.29 As atividades 
que os especialistas desenvolvem sao mediadas, colocadas em 
perspectiva, sobretudo através das narrativas que esses sujeitos 
constroem sobre elas nesses documentos. O valor da aqáo, de 
acordo com os critérios de avaliaqáo preestabelecidos, está 
assim condicionada á habilidade do especialista em retratá-la 
adequadamente nos documentos que produz. É por conta dessa 
lógica que as palavras escritas -  em inglés, preferencialmente -  
registradas em relatórios e documentos de planejamento tém 
grande poder ilocucionário e perlocucionário.
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Urna vez identificados alguns dos valores que da o sentido as 
práticas desses sujeitos, devemos dar um passo além. O fato de 
existirem como valores nao significa que nao sejam usados crítica 
e seletivamente pelos atores do campo. O controle racional de 
um jo b  description  ou w ork plan , por exemplo, é militas vezes 
sublimado em estratégias de manipulando que envolvem desde 
ambiguidades no texto até o pagamento de suborno a avaliadores 
para confeqjáo de avahares de desempenho positivas.

Para além desses usos idiossincráticos, porém, cabe notar algo 
mais estrutural. Alguns dos artefatos constitutivos da cultura 
institucional do campo sao, naturalmente, usados pelos seus 
atores para mediar rela^óes de poder. O grau de fluencia em 
língua inglesa, por exemplo, condiciona o movimento, ou mesmo 
a entrada dos atores dentro dele, bem como o dominio de certa 
linguagem técnica.

As diferentes teorias e modelos de desenvolvimento elabo
rados ao longo do sáculo X X 30 partilham entre si o pressuposto 
de que a dinámica social -  reduzida muitas vezes á economia -  
pode ser conhecida e controlada mediante intervengoes “técnicas” 
consideradas adequadas que devem ser justificadas racional
mente, de que os diagnósticos e prognósticos analisados acima 
sao exemplares. Tomados como sinónimos de carencia material, 
tecnológica ou atraso cultural, certos fenómenos, associados á 
ideia de subdesenvolvimento, sao muitas vezes naturalizados 
no sentido de serem despolitizados. Silencia-se, tanto quanto 
possível, a depender dos interesses que estáo em jogo, a historia 
e p ro d u jo  social dos mesmos. Por outro lado, os processos de 
mudanqa social que implicam suas superares passam a ser ima
ginados como desenvolvimento. A historia é assim substituida 
por urna filosofía histórica, de modo que a passagem do tempo 
é imaginada como desenvolvimento.31

O mandato da promocáo do desenvolvimento, erigido no pós - 
-Segunda Guerra, deu origem a um campo de saber especializado 
na produgáo de diagnósticos e prognósticos da dinámica social, 
alicergado em um sistema classificatório apologético que reflete
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e projeta modelos de como as sociedades deveriam ser e nao de 
como elas de fato sao. Urna forte tendencia desse campo de saber, 
sobretudo em sua face oficial, tem sido a produqáo de discursos 
que despolitizam e silenciam os processos históricos relacionados 
á configurando dos objetos das políticas de desenvolvimento. 
Eis o que explica, por exemplo, o fato de as inúmeras análises 
produzidas pelo campo do desenvolvimento em Ruanda na 
década de 1990 nao apresentarem indicios das tensóes sociais 
que levaram ao genocidio em 1994. Uvin32 sugere que tal situacao 
foi possível em razáo do fato de os indicadores de sucesso utili
zados ñas avalia^oes das políticas estarem voltados á apreensáo 
exclusiva de resultados técnicos compartimentados, relacionados 
exclusivamente com os objetivos de certos programas e proje- 
tos, sendo assim incapazes de capturar efeitos sutis e políticos. 
Tudo o que nao é pensado como governável pelas tecnologias 
de desenvolvimento nao tem dignidade analítica, discursiva, nos 
relatórios e documentos do campo, tal como o conflito étnico 
entre populaqóes Tutsi e Hutus, em Ruanda, o que gera efeitos 
políticos perversos. E preciso dizer que tais fatos sao inclusive 
potencializados pelo próprio m odus operandi desse campo de 
saber, em que a cultura da consultoria33 tem lugar de destaque.

Nao por acaso, Ferguson34 qualifica o campo do desenvolvi
mento como anti-politics-macbine. Para o autor, a despolitizaqáo 
das dinámicas sociais é fundamento e ao mesmo tempo efeito 
dos discursos produzidos pelo campo do desenvolvimento. Tal 
fenómeno é necessário para legitimá-lo enquanto campo técnico, 
imparcial, o que permite a reproduqáo da ilusáo de que ele nao é 
parte das dinámicas sociais sobre as quais intervém.35 Desde há 
muito Foucault sublinhou que a caracterizando de certos fenóme
nos como técnicos é táo somente mais urna estratégia de poder 
para invisibilizar o seu caráter político. Assim, a abordagem de 
certas práticas de cooperando internacional como puramente 
técnicas corrobora para silenciar o caráter político délas.
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Passemos agora á abordagem do treinamento de indu^áo, 
urna das primeiras etapas de imp) ementando dos projetos aqui 
discutidos.

IN D U C T IO N  T R A IN IN G

Os funcionários contratados pelo Sistema das Na^oes Unidas 
para atuar em Timor-Leste eram convidados, dias depois do 
desembarque, a participar de treinamentos de indugáo. Nessa 
atividade, eram iniciados na natureza dos programas e/ou insti- 
tuigdes sob os quais desenvolveriam suas atividades, recebendo 
diretivas a respeito dos comportamentos a serem adotados no 
territorio diante do que era apresentado como a realidade do país. 
A maioria dos staffs da ONU em Timor-Leste, com alguma exce
d o  entre os portugueses, chegava ao territorio sem qualquer 
conhecimento a respeito do universo histórico e institucional 
existente. Nesse sentido, os treinamentos de indugáo cumpriam 
o papel de um pequeño ritual de iniciagáo.36 Apresentavam aos 
sujeitos submetidos a eles a cosmologia que informa va a atuacao 
das Nagóes Unidas no territorio, disponibilizando as categorías 
por meio das quais a sociabilidade entre internacionais e locáis 
seria organizada. O treinamento definia qual deveria ser o lugar 
do técnico internacional em seu contexto de trabalho, de acordo 
com a visáo que as Na^óes Unidas tinham a respeito de Timor- 
-Leste. Como consequéncia, instigavam os sujeitos a determina
dos tipos de aijáo,37 as quais seráo devidamente abordadas nos 
próximos capítulos.

Discuto a seguir urna sessáo do treinamento de indugao ofere- 
cida pelo Programa das Na^óes Unidas para o Desenvolvimento 
aos assessores internacionais contratados para trabalhar sob o 
programa dos 200 postos. Parte do material didático utilizado 
nesse curso era também usado na indugao dada pela UNMISET, 
em sua célula de treinamento, a todos os staffs da missáo, pelo 
que podemos considerá-lo bastante expressivo da forma como a 
ONU, em agáo, elabora o país e a estrutura social na qual atua.
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Artonga era a única participante do treinamento aqui 
discutido. Chegara a Timor havia dois dias vinda de Uganda, 
sua térra natal. Essa era sua primeira experiencia de trabalho 
além-mar. Depois de se instalar provisoriamente no Central, 
hotel fíutuante entao atracado na baía de Díli, a primeira coisa 
que fez foi providenciar seu Identification Card  (ID), documento 
distribuido aos internacionais, que lhes garanda acesso irrestrito 
a todas as dependencias da missáo da ONU no país.

A induqáo foi iniciada com urna explicando a respeito das 
características do projeto sob o qual Artonga estava contratada. 
Explicitou-se que o programa dos 200 postos  tinha por objetivo 
desenvolver capacidades nos funcionários timorenses, e que, em 
funcáo disso, os técnicos deveriam evitar ao máximo o exercício 
de fungáo de linha, isto é, executar diretamente as tarefas. Deviam 
priorizar o treinamento e a transmissáo de conhecimento por 
meio de on-job-training  (treinamento em servico) e mentoria.

Posteriormente, Artonga foi informada a respeito do pano
rama lingüístico do país. Nesse momento, esclareceu-se que 
os timorenses trabalhavam principalmente em duas línguas, 
indonésio e tétum, embora alguns deles falassem portugués e/ 
ou inglés. Informou-se também que o PNUD oferecia aulas de 
tétum e indonésio aos assessores por ele contratados.

Paola, funcionária do PNUD que coordenava o curso de in- 
dugáo, explicou a Artonga as várias modalidades de relatórios 
que ela deveria submeter á instituido ao longo de seu contrato. 
Ao todo, ela deveria apresentar cinco deles, um dos quais urna 
vez por més. Os demais a cada trés meses. Antes disso, porém, 
no prazo de urna semana, deveria formular seu plano de trabalho 
com sua contraparte, cuja identidade seria definida pelo seu chefe 
no ministério em que estava lotada. Os relatórios tinham por 
funcáo informar ao PNUD em que medida seu plano de trabalho 
era executado ou nao.

A seguir, foram dadas instruyes sobre o cotidiano do trabalho 
em Timor-Leste. Sob o título L ife  and W ork in this country, 
Artonga foi iniciada na visáo de mundo que orienta as práticas
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das Nagóes Unidas, nomeadamente, no modo como a instituido 
conforma e, portanto, condiciona a sociabilidade de seus funcio- 
nários no territorio, predispondo-os a um tipo específico de 
rela<jáo com os locáis. Artonga recebeu um kit de textos e notas 
informativas, organizado da seguinte maneira: 1) mapa de 
Timor-Leste; 2) números de emergencia; 3) catálogo telefónico 
e horários de funcionamento da clínica médica; 4) circular da 
UNM1SET sobre saúde, seguranza e regras de conduta de seus 
funcionários; 5) background  sobre Timor-Leste; 6) trabalhando 
em Timor-Leste: cultura, costumes e construido de capacidades; 
e 7) bibliografía selecionada.

Vejamos como o material disponibilizado na pasta foi utili
zado pelas responsáveis pelo treinamento. Depois de exibir 
o mapa existente na pasta, a equipe do PNUD passou para as 
instrugóes de saúde:

Como um país em desenvolvimento, existem em Timor várias 
doencas. Dessa forma, é necessário que vocé tome todas as vacinas 
disponibilizadas pelas Nacóes Unidas aos seus funcionários e contrate 
um seguro de saúde, pois seu contrato nao lhe garante assisténcia, no 
caso de doencas graves, pelas Nagoes Unidas. Aqui em Díli, existem urna 
pequeña clínica e um hospital das Na$oes Unidas que vocé pode usar. 
Mas se houver problemas graves é preciso evacuado para a Austrália 
e urna única délas custa 20 .000  dólares.38

Laura, outra funcionária do PNUD responsável pela indugáo, 
apresentou entáo a lista de vacinas que Artonga deveria tomar: 
encefalite japonesa, febre amarela, hepatite A, hepatite B, meningite 
A e C, tétano, difteria, poliomielite, antirrábica e tifoide. Sugeriu 
entáo que Artonga lesse as demais in struyes existentes na 
circular da UNMISET depois do treinamento. Por fim, apontou 
os números telefónicos disponíveis aos internacionais no caso 
de emergencia médica e de seguranza pessoal, propondo que 
Artonga os inserisse na agenda telefónica de seu celular.
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Paola tomou entáo a palavra para falar sobre questóes de 
seguranza. Relatou que os internacionais vinham sendo diaria
mente admoestados pelos timorenses e que assaltos, as vezes 
seguidos de maior violencia, estavam se tornando comuns em 
Díli. Havia já casos de violagáo sexual, segundo Paola. Ela entáo 
instruiu Artonga a nao andar pelas rúas á noite sozinha, a nao 
utilizar táxis depois das 18h e a escolher um local seguro para 
viver, de preferencia um hotel ou urna casa com seguranzas. 
Declarou: “todos os internacionais devem ter seguranzas em 
casa. O PNUD paga os seguranzas em até 68 dólares por mes 
e cobre 80%  dos cusios para instalazáo de grades na casa.” A 
fim de dar legitimidade a seu argumento, Paola afirmou ainda: 
“Seja cuidadosa, pois este é um país pobre e as pessoas podem 
lhe roubar.”

Por fim, Paola alertou Artonga para que nunca deixasse 
nada de muito importante em casa, dizendo que o PNUD tinha 
um cofre para que seus funcionários guardassem as coisas que 
eram mais importantes.39 Informou-a ainda que, na falta de seu 
passaporte, seu documento de identificazáo internacional era 
seu documento de viagem regional.

Laura deu continuidade ao treinamento, apresentando o 
texto do antropólogo Dionisio Babo Soares que estava na pasta. 
Nenhuma palavra foi pronunciada a respeito da historia e das 
populazoes leste-timorenses. Instruiu-se Artonga que, se tivesse 
interesse no assunto, tinha já disponíveis os documentos da 
pasta e que se quisesse aprofundar seu conhecimento, poderia 
consultar a bibliografía apresentada. Passou-se á discussáo sobre 
construzáo de capacidades.

Declarou-se a Artonga que paciencia era o quesito mais 
importante no processo de treinamento dos timorenses, pois os 
locáis tinham urna outra nogáo de tem po. Dessa forma, Artonga 
nao deveria se incomodar com os atrasos de suas contrapartes. 
Tal comportamento era, ao mesmo tempo, fruto da dita visáo de 
mundo tradicional e dos hábitos de trabalho existentes na época 
da ocupazáo indonésia, quando, segundo Paola, os funcionários
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eram pagos para nao fazer nada: “eles apareciam as segundas- 
-feiras pela manhá para assinarem os pontos e depois, as vezes, 
voltavam na sexta-feira.”40

Apresentou-se a Artonga o manual sobre mentoria existente 
no kit. Propós-se á assessora que sempre desse um honesto 
feed back  para sua contraparte, de forma encoraj adora e positiva, 
demonstrando confianza.

Paola introduziu outros comentários: instruiu Artonga a 
usar repelentes e a nao comer em restaurantes locáis, sobretudo 
naqueles em que a comida nao era devidamente cozida. Em um 
tom que oscilava entre a brincadeira e o alarme, insinuou que 
ela deveria ter cuidado com os lugares nos quais comía, pois 
cachorros faziam parte da dieta timorense. Para dizer que os ti- 
morenses comiam carne de cachorro, Paola baixou a voz, arregalou 
os olhos, falou pausadamente abrindo bastante a boca, e quase 
cochichando, declarou a Artonga: They eat dogs here.

O tempo que, durante o pequeño ritual, foi investido em 
instrugoes a respeito de saúde e seguranza, é um indicador da 
forma como as Nagóes Unidas “patologizavam” a realidade na 
qual intervinham, incitando seus funcionários a manter urna 
distancia segura das contingencias ambientáis e sociológicas ñas 
quais atuavam. Induzia-se a um comportamento de evitando, ao 
mesmo tempo que se declarava ser sua fun^áo o desenvolvimento 
de capacidades  dos timorenses -  o que implicava urna rela^áo de 
proximidade - ,  dando vazáo a urna postura ambivalente.

Fazendo jus ao nome da atividade que conduziam, as técnicas 
do PNUD referiam-se aos habitantes de Timor-Leste de ma- 
neira indutiva, nao realizando qualquer diferenciadlo entre 
os diferentes segmentos sociais que compoem os ambientes 
urbano e rural que constituem o país, generalizando a respeito 
dos comportamentos locáis a partir de experiencias localizadas. 
Dessa forma, ladróes e funcionários públicos sao todos catego- 
rizados sob a rubrica de timorenses. Supondo que os assessores 
submetidos ao treinamento viessem a 1er os documentos dispo- 
nibilizados na pasta, vejamos o tipo de narrativa que neles é
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apresentada para posteriormente analisarmos os possíveis efeitos 
desse pequeño ritual.

IN D U C T IO N  T R A IN IN G  FO LD E R

Eram vários os documentos constitutivos da pasta do induc- 
tion training. Vejamos o conteúdo de cada um deles, pela ordem 
em que eram exibidos.

No mapa de Timor-Leste, estavam as divisóes administrativas 
do país por distrito e subdistrito. Os números de emergencia 
registravam os telefones da policía de Díli -  até entáo sob o 
comando da Policía das Nagóes Unidas -  do hospital militar da 
ONU e de seu servigo de emergencia, e aqueles dos servigos de 
operagóes de seguranga. Eram também informados os números 
do servigo de aconselhamento para SIDA e dos técnicos respon- 
sáveis pela provisáo de servigos de repatriagáo, licenga médica 
etc., aos assessores. Instruía-se aínda sobre como proceder no 
caso de envolvimento em acidentes de tránsito. Apresentavam- 
-se, por fim, os horários de funcionamento da clínica médica e 
do servigo de vacinagáo.

A circular da UNMISET sobre saúde, para além de indicar as 
vacinas que os técnicos deveriam tomar, apresentava conselhos 
sobre certos cuidados com o corpo. Vejamos alguns trechos do 
documento:

O que vocé precisa trazer com vocé:
Repelente de insetos (...)
Comprimidos de purificagáo de água
( . . . )

Filtros de água (...)
Um mosquiteiro. (Nao esquega do gancho para pendurá-lo.)
Camisa de manga comprida e caigas longas para vestir enquanto 

fora de casa e sempre quando possível para prevenir doengas transmi
tidas por mosquitos, como, por exemplo, malária, dengue e encefalite 

japonesa.
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Roupas de algodáo claras, confortáveis e bem-ventiladas. Um 
chapéu claro e de abas ampias para disponibilizar urna efetiva protegáo 
contra o sol.

Um estoque mínimo de dois meses de medicamentos que vocé possa 
tomar para doencas específicas como, por exemplo, hipertensáo e diabetes.

Óculos de sol e protetores solares também seráo necessários.
Camisinha para reduzir o risco de SIDA e outras doengas sexual- 

mente transmissíveis.41

Depois de recomendar que se adotasse urna dieta balanceada e 
saudável no período de adaptando ao clima do país, o memorando 
prestava conselhos de como lidar com empregados timorenses 
no ambiente doméstico:

Quando as refeigóes sao preparadas por empregados domésticos é 
aconselhável inspecionar a cozinha diariamente. Regras elementares 
de higiene podem entáo ser impostas: limpeza das máos, das lougas e 
eliminacáo das moscas, baratas e roedores.42

O documento procurava ainda disciplinar o estilo de vida 
dos internacionais apresentando propostas de como lidar com 
comida e água. Propunha-se também certos cuidados com a 
higiene pessoal.

Como um resultado da transpirando, a pele pode se tornar fácilmente 
foco de fungos e outras infecnoes. Banhos diários sao recomendados 
seguidos de um enxugamento cuidadoso. A água utilizada para higiene 
oral e dental deve ser purificada ou férvida; em caso de dúvida, deve-se 
usar água mineral. Para evitar fungos e infecnoes, mantenha os pés 
limpos e secos, e nao ande descalco.43

Havia ainda comentários sobre a malária e sobre como fazer 
sua profilaxia. Por fim, mais urna vez, citavam-se os servidos 
de assistencia médica oferecidos pela missáo.44 A seguir, era
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apresentado o memorando intitulado Security advisory n° 6/02. 
Das instruyes oferecidas, é interessante destacar as seguintes:

Seja vigilante quando andar pelas rúas, especialmente diante da 
aproximando de táxis; (...)

Anote a placa e outros detalhes do carro antes de pegar o táxi: (...)
Enquanto estiver no veículo, sempre mantenha os vidros fechados 

e as portas travadas;
Mantenha sempre seu telefone celular e seu rádio prontamente 

disponíveis. No caso de emergencia, vocé pode nao ter tempo para 

procurá-los.45

Posteriormente, figurava urna copia do comunicado do entáo 
representante especial do Secretário-Geral da ONU (SRGS) na 
época da UNTAET, Sérgio Vieira de Mello, a todos os funcionários 
do Sistema ONU e organizares nao governamentais internacionais 
atuantes no território em meados de 2001. Designado de sta ff  
conduct and discipline e classificado como m andatory reading, 
o documento é urna advertencia de conduta a todo pessoal inter
nacional, um apelo á observaqáo dos principios regentes da 
Carta das Naqóes Unidas e ao código de conduta que normatiza 
o trabalho dos internacionais no território. A carta foi elaborada 
como resposta aos periódicos incidentes que vinham acontecen- 
do no país envolvendo internacionais, como atropelamento de 
nativos em resultado de embriaguez em tránsito, desrespeito as 
autoridades locáis e outros tipos de atitudes, que, ñas palavras 
do entáo SRSG, levavam a um descrédito das Naqóes Unidas em 
Timor-Leste e no mundo. Anexo á carta, apresentava-se o código 
de conduta da UNTAET, prevalecente no período da UNMISET. 
Observemos alguns trechos do código de conduta:

Lembre-se sempre que suas a^óes, quando trabalhando ou se dis- 
traindo, sao objetos de observaqáo atenta. (...)
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Nao busque ou aceite instruyes em relagao á realizagáo de seus 
deveres em seu respectivo governo ou de outras autoridades externas 
as Nagóes Unidas.

Demonstre compreensáo e apreciando á historia de Timor-Leste e 
aos acontecimentos recentes do país.

( . . . )

Respeite a cultura, tradigóes, costumes e práticas locáis.
O pessoal leste-timorense da UNTAET é nosso parceiros na recons- 

trugáo do país. (...)
Respeite a natureza conservadora da sociedade leste-timorense.
Vista-se, fale e haja de modo adequado a um funcionário das 

Nagóes Unidas. (...)
Respeite sempre as regras de transito, incluindo as regras de esta- 

cionamento.
Relembre que todo o sta ff da UNTAET, militares, policiais e civis 

está aqui para ajudar e assistir Timor-Leste e empoderar os leste- 
-timorenses na transigáo para total independencia. Esforce-se sempre 
para tanto.46

A seguir, eram introduzidos textos sobre a historia de Timor- 
-Leste. E curioso notar que neles o Estado portugués é acusado de 
sobre-explorar o territorio, levando á quase extinqáo do sándalo 
e de implementar urna administragáo colonial que condenou o 
país ao subdesenvolvimento, como se essa fosse urna caracterís
tica exclusiva do modo portugués de ocupaqáo do ultramar. Para 
além disso, informa-se o papel que a ONU teve na restauracáo da 
independéncia do territorio, apresentando-a como protagonista 
desse processo. O texto “Exploring Aspects of East Timorese 
Culture, Customs and Society” pontua, como propoe o título, 
tragos eleitos como típicos do estilo de vida local em contraponto 
aos padróes de comportamento ocidentais idealizados:

As moralidades e o comportamento social do povo nao sao gover- 
nados pelos padróes comuns europeus ou ocidentais, mas seria um erro 
pensar nessa cultura como “primitiva”. Os timorenses sao por natureza
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muito educados, demonstram grande humildade e preferem concordar 
com quase tudo a ter que aborrecer um visitante em seu país. Assim, é 
fácil receber urna resposta equivocada para as perguntas, especialmente 
as perguntas fundamentáis, simplesmente porque as pessoas tentam 

demonstrar boas maneiras.
( . . . )

A familia é a primeira e indivisível instituid0 que define a complexa 
estrutura da sociedade timorense. O casamento (o barlaque significando 
dote [sic] em tétum), o ato natural de constituido da familia, e o mais 
importante compromisso assumido pelos homens e pelas mulheres em 

suas vidas, é ditado por um complexo código de direitos e obrigaijóes 
que tem como seu objetivo dificultar sua dissolu^áo.

(...)

A sociedade timorense é baseada no respeito as pessoas em posipáo 
de autoridade, líderes políticos, líderes religiosos, líderes comunitários e 
os mais velhos. A demonstrado de respeito é um elemento importante 
e pavimenta o caminho para construgáo de relacionamentos sociais e 

profissionais positivos.47

Constava ainda na pasta um texto sobre o que era chamado de lei 
tradicional, de Dionisio Babo Soares. Por fim, tínhamos o manual de 
desenvolvimento de capacidades, no qual eram apresentadas instru^oes 
sobre como promover as habilidades dos locáis. Definia-se a constru- 
d o  de capacidades da seguinte maneira: “Processo de construqáo de 

rela$óes e de ambiente de trabalho que fortaleza o desenvolvimento e 
realizado de capacidades.”48

No manual, os assessores eram instruidos a tomar certos tipos 
de comportamento e técnicas, resumidas na denominada estra- 
tégia SMART: Sponsoring, Mentoring, Appraising, Role Model 
eTraining (Apoio, Mentoria, Avaliagáo, Exemplo,Treinamento):

Apoio: conectar o pessoal entre si e apoiar os interesses e objetivos 
do trabalho;

Mentoria: auxiliar o pessoal a superar barreiras no espado de trabalho;
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Avaliacao: disponibilizar feedback sobre o desempenho e modos 
de aprimorá-lo;

Exemplo: demonstrar os valores, atitudes, habilidades e conheci- 
mento que se espera do trabalho e do pessoal com o qual se atua;

Treinamento: apoiar o pessoal para aprender novas habilidades e 
conhecimentos.49

Sublinhava-se, inúmeras vezes, o quanto a qualidade da 
comunicaqáo era importante para a relaqáo entre mentor e 
aprendiz e que o primeiro deveria olhar para o segundo como 
um igual, evitando relaqóes hierarquizadas. Eram apresentados, 
no manual, prognósticos dos comportamentos típicos dos 
aprendizes, quando do recebimento de feedbacks, prevendo-se 
os efeitos que determinadas respostas trariam a toda a equipe 
de trabalho. Em resumo, a mensagem implícita nesse documento 
era a de que nao havia nenhuma desigualdade natural entre o 
mentor e sua contraparte. Ambos tinham capacidades similares, 
cabendo ao primeiro proporcionar condiqóes para que o segun
do adquirisse capacidades técnicas para executar, ele próprio, o 
trabalho que, até aquele momento, vinha sendo realizado com 
o auxilio do assessor.

Por fim, era apresentada urna lista de sugestóes bibliográficas, 
cujos títulos, nao por acaso, eram quase todos de autores de 
origem anglófona. As únicas excecóes eram os livros de Ramos 
Elorta e de Luís Cardoso -  respectivamente, Funu: the unfinished 
saga o f  East T im or e The Crossing - ,  escritos originalmente em 
portugués e posteriormente traduzidos para o ingles.

A AMBIVALENCIA DOS PRINCÍPIOS

Se o treinamento de induqáo pode ser lido como um pequeño 
ritual de iniciaqáo, observamos que ele expunha os que eram 
a ele submetidos a principios contraditórios. Ñas discussóes a 
respeito do desenvolvim ento de capacidades, os assessores eram 
orientados a tomar suas contrapartes como iguais. No código 
de conduta da missáo, porém, eram instruidos a respeitar as
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características culturáis da populando com a qual trabalhavam, 
o que implica reconhecimento de certa diferencia. No entanto, 
na performance do ritual, pouca ou nenhuma referencia era feita 
a questoes culturáis, embora no kit figurassem textos a respeito 
desse tema. A maior parte do tempo era investida em alertas sobre 
questóes de seguranza ou saúde. A disposigáo dos documentos na 
pasta indica a prioridade da inducáo: os informativos a respeito 
de saúde e seguranza eram os primeiros, seguidos pelos alertas 
sobre conduta. É no final da pasta que estavam os textos sobre 
cultura e historia timorense. O peso que cada urna dessas nar
rativas tinha na performance do ritual leva-nos a concluir que, 
embora sejam afirmados principios ambivalentes, existe urna 
narrativa hegemónica.

Durante o desenvolvimento do treinamento, afirmavam-se, 
inúmeras vezes, os perigos existentes emTimor-Leste, instruindo-se 
o assessor a manter-se a urna distancia segura deles. Primei- 
ramente, eram dadas orien ta les a respeito das vacinas. Poste
riormente, sobre questoes de seguranza. Em nome da prote^áo 
da integridade física dos funcionários internacionais sob sua 
responsabilidade, a narrativa hegemónica do PNUD “patolo- 
gizava” o territorio, incutindo naqueles que eram submetidos 
ao treinamento urna série de preconceitos a respeito de sua 
populado e meio ambiente. Um tom “barbarizante” permeava 
a narrativa da instituido em alguns momentos, como quando 
Paola alertou Artonga sobre o hábito regional de comer carne 
de cachorro.

Dessa forma, instrugoes de conduta como utilizado de protetor 
solar, repelente, pílulas para desinfecgáo de água, redes para 
mosquito e, ao mesmo tempo, manutencjáo da porta dos carros 
travada, com os vidros fechados e aten^áo continua as placas 
dos táxis utilizados e aos nativos que possam vir a se aproximar 
ñas rúas, combinadas com urna narrativa que toma os leste- 
-timorenses como existindo no singular -  funcionários públicos 
como nacionais em conflito com as leis sao indiferentemente 
designados tim orenses - ,  induziam o advisor  a urna postura de
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evitando ao contato. Ademáis, como veremos a seguir, as carac
terísticas da sociabilidade de Díli entre 2002  e 2003 -  onde 
existiam espatos claramente demarcados para internacionais e 
locáis -  agregada á difcrenpa salarial entre nativos e funcionários 
das Na^oes Unidas, propiciavam todas as condicoes para que 
internacionais da ONU e funcionários locáis vivessem em mundos 
segmentados, que pouco se comunicavam entre si.

Além de apresentar Timor como um lugar insalubre e peri- 
goso, os timorenses eram apresentados como populando pouco 
asseada. Eis o que dá sentido á instruido de que o internacional 
vistoriasse diariamente a cozinha de sua casa no caso de ter 
algum empregado doméstico local.

A afirmando dos perigos de Timor-Leste nao se encerrava 
quando a indugáo era terminada. Ela era realizada intermiten
temente pelas Nagóes Unidas. Todos os funcionários do Sistema 
ONU que trabalhavam no territorio recebiam em seu compu
tador, regularmente, os chamados daily sitreps, w eekly sitreps, 
security advisories, além de relatórios militares sobre eventuais 
anteabas á seguranza no país. Passo, a seguir, á discussao desses 
documentos.

SEC U R IT Y  AD VISO RIES

Ao chegar ao seu posto de trabalho e abrir sua caixa de correio 
eletrónico, o assessor internacional era confrontado, diariamente, 
com relatos de incidentes envolvendo internacionais e locáis 
enviados pelo setor de seguranza do centro de o p erares de 
seguranza da UNMISET. Eram entáo descritos assaltos, acidentes 
de carro, entre outras coisas. Vejamos um exemplar desse tipo 
de documento:

Prezados,
Bom dia a todos!
Houve dois incidentes reportados ñas últimas 24h.
1) Em torno das l l h  30min de I o de agosto, um PKF [designado 

para os membros da forga militar de manutenido de paz, boina azul]
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portugués á bordo de um caminhao Mercedes-Benz, placa UNMISET 
7366, foi envolvido em um acídente de tránsito com um táxi local 
dirigido por um local ao longo da área de Becora. Ninguém foi ferido, 
somente danos menores ao veículo local.

2) Em torno das 14h 30min de 2 de agosto, um caso de roubo foi re
gistrado por um UNMO malásio, residente na área de Fatuhada, contra 
um suspeito desconhecido. De acordo com o denunciante, no mesmo 
dia em torno de Olh 30min ele foi para a cama, a porta foi trancada 
e as luzes ficaram acesas até a manhá. Quando ele acordou percebeu 
que o mosquiteiro estava cortado no seu lado de baixo e que o vidro 
da janela tinha também sido removido, mas ele nao se preocupou com 
isso. Ele foi trabalhar e só percebeu que algo estava errado quando foi 
pagar o seu almoijo porque estava faltando dinheiro em sua carteira. 
Ele entáo foi a sua casa e constatou que seu telefone celular também 
nao estava lá. Dinheiro roubado $650 USD e custo do celular $100 
USD, prejuízo total de $ 750 USD. RSO Díli.50

A cada semana, todos os funcionários do Sistema ONU rece- 
biam também um relatório com os incidentes ocorridos nos sete 
dias anteriores á data de envió do documento, no qual os crimes 
anteriormente descritos nos daily sitreps eram apresentados de 
forma resumida. Agregavam-se também informaqoes oferecidas 
pela célula militar da missáo, ñas quais se indicavam as eventuais 
ameaqas á seguranza causadas por agentes externos. Com fre- 
quéncia indefinida, recebiam ainda informaqóes oriundas da Forqa 
de Manutengo de Paz (Peace Keeping Forcé), cujo boletim, denominado 
INFOSUM, relatava todos os movimentos e eventos classificados 
como suspeitos por parte da missáo, e as providencias tomadas 
para resoluqáo dos casos. Nesse boletim, eram ainda avaliadas 
as condiqoes de seguranza de todo o territorio, levando-se em 
conta, por exemplo, as chances de atentado terrorista, de desastre 
ambiental etc.

Além disso, existiam ainda security advisories, que indicavam 
os cuidados a serem tomados pelos funcionários em caso de deslo- 
camentos pelo interior do país. Eventualmente, eram lanzadas

2 0 4



diretivas compulsorias que proibiam, por exemplo, viagens para 
determinadas partes do mundo ou mesmo a frequéncia a certos 
lugares em Timor-Leste. Lembro-me, por exemplo, que, á época 
da epidemia de pneumonia asiática, um security advisory informou 
que nenhum s ta ff  das Naqoes Unidas podia sair do país pelo 
Sudeste Asiático. A única rota permitida era a australiana. Logo 
depois do atentado terrorista ocorrido em outubro de 2002 em 
Bali, a frequéncia a certos restaurantes e logradouros em Díli foi 
interditada através desses documentos. Após o atentado terrorista 
em Bagdá que, em agosto de 2003, matou Sérgio Vieira de Mello, 
todos os funcionários foram instruidos a reforjar as condiqoes 
de seguranza de seu ambiente de trabalho e espado doméstico.

Todos os documentos citados acima tinham fungáo social 
similar: repunham as categorías por meio das quais as Na^oes 
Unidas construíam a realidade timorense, cujos contornos já 
foram dados no treinamento de indu^áo. Ao narrar diariamente 
assaltos, acidentes, doengas, entre outras coisas, que afetavam 
seu sta ff , os aconselhamentos sobre seguranza participavam 
ativamente da narrativa de “patologizaqáo” do territorio e de 
seus habitantes. Nesse sentido, pode-se dizer que os alertas sobre 
seguranza tinham fungáo metalinguística capital, pois apresen- 
tavam o quadro moral a partir do qual experiencias entre inter- 
nacionais e locáis eram classificadas. Nos incidentes relatados, 
aos timorenses cabia sempre o papel de ladroes, agressores etc., 
e, aos ínternacionais, o papel de vítima. Raros eram os relatos 
de crime envolvendo dois internacionais, ou de internacionais 
contra locáis.

Urna análise do conteúdo desses documentos revela as cate
gorías a partir das quais a relagáo entre funcionários das Na^óes 
Unidas e a populando de Timor-Leste era institucionalmente 
classificada pela ONU: de um lado temos os internacionais, que 
podem ser pessoal da ONU ou nao; de outro, estáo os locáis ou 
timorenses. Frequentemente, os internacionais eram classificados 
pela sua nacionalidade e pela reparticáo na qual estavam lotados.
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Já  os timorenses, mesmo quando nomeados nos processos, 
nunca eram designados por outro nome que nao fosse local. Por 
nunca nomear ou mesmo classificar os timorenses envolvidos em 
crimes, os relatos das Nagóes Unidas despertavam a sensapáo 
de que todos os timorenses eram potencialmente suspeitos e 
ameacadores aos internacionais.

Tais relatos incitavam nos internacionais determinados tipos 
de atitude. Daí o valor desses documentos. Confrontados, a cada 
dia, com narrativas que associavam as categorías local e timo- 
rense a ladróes e agressores, a maioria dos internacionais vivía 
fechada entre si, com excegáo daqueles cuja funqáo obrigava-os 
a relacionar-se frequentemente com os locáis. Nos momentos de 
lazer, internacionais e locáis raramente se misturavam. Yiviam 
como se estivessem em dois países diferentes. Usavam, inclusive, 
línguas distintas para se comunicar.

Eventualmente, circulavam ainda por Díli, através de mensagens 
SMS (mensagens de texto trocadas por meio de aparelhos de 
telefone celular), rumores a respeito de ameaqas á seguranza. 
Centenas délas circularam em dezembro de 2002, quando Díli 
foi cenário de alguns conflitos políticos marcados por violencia. 
Um dia depois dos incidentes, recebemos no telefone a seguinte 
mensagem: “Acaba de explodir urna bomba no centro da cidade 
e os mulpumanos estáo andando armados. Cuidado.”

Proponho que consideremos os rumores que circulavam por 
Díli a partir da forma como Trajano Filho51 caracteriza esse fenó
meno, ou seja, como urna modalidade oral de comunicapáo cuja 
funpáo, no caso dos rumores de identidade, é definir os elementos 
que marcam as fronteiras simbólicas de urna coletividade diante 
de outra. Nos rumores que circulavam por telefone celular em 
Díli entre os internacionais eram relatados casos de assédio as 
mulheres estrangeiras, de roubo, cujos agressores, como de praxe, 
seriam os timorenses. Nesse sentido, é curioso notar que o rumor 
acima citado apresente os mulqumanos como ameaca á seguranza 
coletiva dois meses depois do atentado terrorista ocorrido em
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Bali, em outubro de 2002. Naquele día, leste-timorenses e mul^u- 
manos eram todos agregados sob a categoría de ameaga, dando 
vida a um processo de invenqáo de estigmas que foi se tornando 
mais claro ao longo da pesquisa.
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C A P Í T U L O  4

AS NACOES DESUN IDAS
/

Discutí, no Capítulo 3, como o desenvolvim ento de capaci
dades  tem sido abordado institucionalmente pelo Sistema das 
Naqoes Unidas. Neste capítulo procuro, por meio da análise de 
pequeños eventos -  entrevistas e conversas informáis, documentos 
públicos e de circulando restrita, falas e posturas em reunióes e 
treinamentos, entre outros -  compreender algumas das motivaqóes 
que estruturavam as práticas de construqáo de capacidades do 
ponto de vista dos sujeitos que eram diretamente responsáveis 
por elas. Busco entáo recompor um conjunto de discursos e 
imagens que circulavam no ambiente de expatriados em torno 
dessa noqáo. Ainda abordando essas representacoes indicarei a 
forma como a ONU, embora sendo urna entidade multilateral, 
opera com base ñas nacionalidades.

Num segundo momento, continuando de certa forma a reflexáo 
sobre a importancia das nacionalidades, procuro focar as práticas 
e os conflitos em torno da chamada “questáo da língua” em 
Timor, importantíssima para o trabalho conjunto de assessores 
estrangeiros e timorenses. A apresentagáo do cotidiano lingüís
tico entáo existente na administradlo pública tornará possível 
compreender melhor as disputas por espaqos de hegemonía no 
Estado, algo para muito além dos projetos de construido de 
capacidades , mas que encontra neles um espaqo privilegiado de 
expressáo. Dessa forma, espero poder evidenciar como se entre- 
lacam, em urna experiencia local, políticas de desenvolvimento 
e o processo de construqáo do Estado-Naqáo.1



Como veremos, a relagáo entre assessores estrangeiros e suas 
contrapartes era imaginada pelos primeiros como organizada 
numa matriz vertical. Eles estariam em Timor-Leste para ensinar 
aos locáis como as coisas deveriam ser. Eram detentores do saber 
e estariam no territorio para, ñas palavras de um deles, “ajudar 
os timorenses a evoluir”. No entanto, nao havia consenso entre 
eles com relacjáo a qual modelo de Estado e competencia os 
timorenses deveriam aderir. Eis a polémica que informava as 
disputas nacionais e civilizacionais existentes entre os assessores.

O capítulo está organizado em tres grandes segóes, “O desenvol- 
vimento das capacidades  e a construido do outro”, “A disputa 
das nacionalidades”e “Sobre o desenvolvimento das capacidades 
lingüísticas”, além de suas “Consideracóes fináis”. Na primeira, 
abordo de que maneira os timorenses eram percebidos por al- 
guns de seus assessores e a fuñido que os últimos atribuíam as 
políticas de desenvolvimento de capacidades na relacáo entre eles 
e os funcionários públicos locáis. Na segunda parte do capítulo, 
discuto o papel das nacionalidades na relagáo entre os assessores 
estrangeiros. Na terceira sendo, procuro elucidar de que forma 
as práticas de capacitando se articulam com a construido do 
Estado-Nanao, analisando a questao do uso da língua e da de
fin id o da lei subsidiária no país. Finalizo o capítulo com urna 
reflexao a respeito de alguns paradoxos e tabus entao existentes 
na UNMISET (United Nations Mission of Support in EastTimor). 
Antes, porém, empreendo a descrinao de um evento específico que 
tornará mais familiares muitos dos elementos que serao referidos 
ñas tres seqóes do texto. Utilizando-o como áncora narrativa, 
remeto o leitor, a partir do curso, a características estruturais do 
exercício da construido de capacidades  em Timor-Leste.

O CURSO

As políticas de desenvolvimento de capacidades eram executadas 
de diferentes maneiras no cotidiano da formando do Estado em 
Timor-Leste entre 2002 e 2003: designava-se de on-job-training, 
por exemplo, o método através do qual o advisor  ensinava sua

2 1 0



contraparte enquanto ambos estavam envolvidos na execugáo 
de urna mesma tarefa. A ideia era que, ao fazé-la em conjunto 
com sua contraparte local, o assessor a habilitava a, no futuro, 
executá-la sozinha. Além disso, os chamados gaps do funciona
lismo timorense procuravam ser superados por meio de cursos, 
treinamentos e seminários.

Foi seguindo essa política que se realizou, entre setembro e 
novembro de 2003, um curso aos defensores públicos timorenses. 
A partir desse curso pode-se ter urna visáo geral das questóes 
enunciadas há pouco. O treinamento foi organizado e executado 
por duas pessoas: Carlos, contratado pelo programa dos 100 
postos  da UNMISET, e Silvia, contratada pela organizacáo nao 
governamental Advogados Sem Fronteiras, ONG internacional 
sediada na Bélgica. O trabalho de ambos, junto á defensoria, 
nao se restringia ao curso. Carlos e Silvia atuavam diariamente 
na instituigáo como mentores, disponibilizando assessoria aos 
advogados timorenses e auxiliando seu coordenador no forta- 
lecimento institucional da entidade.

Entre setembro e novembro de 2003, aproximadamente duas 
vezes por semana, entre cinco e sete defensores públicos timo
renses reuniam-se com seus assessores para sessóes de discussáo 
coletiva, metodologia escolhida pelos advisors da entidade para 
reforjar o processo de desenvolvim ento de capacidades  de suas 
contrapartes. O conjunto das sessóes de discussáo conformava 
o treinamento dos defensores públicos da RD TL.

O objetivo do curso consistía em fazer com que, a partir das 
discussóes, os advogados públicos passassem a manusear melhor 
os diplomas legáis vigentes no país e estivessem preparados para 
atender diferentes demandas, reforjando conceitos-base do sistema 
jurídico vigente. A respeito da metodologia a ser utilizada, os 
assessores apresentaram-na da seguinte maneira:

Como mentores, nao pretendemos ensinar e impor solugóes que 
conhecemos. Apenas pretendemos incentivar a reflexáo sobre a sitúa gao 
jurídica de Timor-Leste e comparar sistemas. Ao comparar sistemas e
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solugoes, cada um de nós passa a conhecer melhor o próprio e o do 
outro, pensando ñas alternativas que cada sistema escolheu para a sua 
realidade social e a lógica que existe atrás de cada escolha.2

Carlos e Silvia, responsáveis pela conduqáo do curso, tinham 
formaqáo e experiencia profissional em países diferentes: Carlos 
tinha quase 25 anos de experiencia no sistema jurídico de Cabo 
Verde, país no qual fora procurador, juiz e ministro da Justica. 
Silvia, por sua vez, fora educada no Brasil, onde trabalhou por 
alguns anos em escritorios privados de advocacia. Apesar dessas 
diferencias, Carlos e Silvia tinham mais pontos em comum que a 
maior parte dos conselheiros internacionais que trabalhavam em 
parceria no Estado timorense: ambos dominavam o portugués 
como língua de trabalho e eram originários de países cujo sistema 
jurídico operava com a matriz civilista. Foi, pois, a partir do 
diálogo com os sistemas jurídicos brasileiro e cabo-verdiano que 
o treinamento aos defensores públicos da RDTL foi executado.

A primeira sessáo do curso, realizada em 19 de setembro de 
2003, foi dividida em duas partes. Na primeira hora apresen- 
taram-se as metas da atividade, bem como a metodología a ser 
utilizada. Surgiu logo um primeiro impasse: em que língua o curso 
seria praticado, considerando o sistema jurídico em operaqáo 
no país e as habilidades lingüísticas das pessoas envolvidas na 
atividade?

Os documentos jurídicos entáo produzidos no sistema de 
justiqa timorense -  exceqáo feita ao Tribunal de Recurso e as 
leis promulgadas desde maio de 2002 -  eram todos elaborados 
em língua indonésia. Os componentes da elite nacional que 
ocupavam as posiqóes de juiz, promotor e defensor público no 
sistema judiciário local tinham sido todos educados na Indonésia. 
Tinham, portanto, formacáo em Direito Indonésio e era a partir 
deste background  que, em 2001, passaram a operar o sistema de 
justiqa timorense. Este último, por sua vez, era formado por urna 
mistura de legislacoes: 1) aquelas promulgadas sob a administrado 
da UNTAET; 2) as aprovadas pelo Parlamento Nacional depois
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da restaurando da independencia; e 3) a legislando indonésia, que 
ainda operava em Timor-Leste na qualidade de lei subsidiária, a 
qual era acionada para o julgamento de todos os casos cuja 
solunáo nao encontrava resposta nos conjuntos de diplomas 
legáis citados anteriormente. Dessa forma, era ainda o Código 
Penal indonésio, por exemplo, que, á época, definia o perfil das 
penas aplicadas em Timor-Leste, desde que nao entrasse em 
choque com principios de respeito aos direitos humanos.3

Formados no Brasil e em Cabo Verde, os assessores inter- 
nacionais reconheceram diante dos timorenses que nao tinham 
conhecimento sobre o direito indonésio. Além disso, nao falavam 
a língua indonésia, pelo que era impossível, por exemplo, 1er 
os autos dos processos em curso na justi^a local. Carlos era 
fluente em tétum e Silvia comeijava a aprender a língua franca 
do país, mas ainda nao era capaz de se expressar nesse idioma. 
A única saída encontrada foi conduzir o curso com um misto 
de portugués e tétum. Apesar disso, todos os materiais didáticos 
utilizados foram formulados em portugués, língua parcialmente 
compreendida somente por dois dos defensores.4

Carlos apresentou sua proposta metodológica aos partici
pantes: a partir de exemplos hipotéticos, procuraria encontrar, 
junto com todos os defensores, soluqóes para a reso lu to  de casos 
comparando o direito vigente em Cabo Verde com o aplicado 
em Timor-Leste. Silvia, por sua vez, traria solugoes aplicáveis no 
direito brasileiro. Dessa forma, pela comparando, apontariam 
quais eram os principios estruturais comuns aos trés sistemas e as 
diferengas entre eles. A perspectiva comparativa, segundo Carlos, 
estimulada o desenvolvimento de urna análise crítica por parte 
dos timorenses e os ajudaria a encontrar solucóes alternativas 
para o processo de construido do sistema judiciário em curso 
no país. Apesar de Carlos e Silvia solicitarem aos participantes 
do curso alguma rea^ao as propostas apresentadas, nao houve 
qualquer manifestando imediata.5

A agenda do treinamento daquele dia foi colocada no quadro 
em portugués. Discutiriam um tema de direito civil: a diferenna
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entre agáo declarativa e executiva e os diferentes tipos de diplomas 
legáis contemplados em cada urna délas. Silvia, por exemplo, 
afirmou que no Brasil existiam dois diferentes tipos de processos 
quando se impetravam agoes declarativas. No ámbito dos pro
cessos comuns, as agoes declarativas podiam ser ordinárias e 
sumárias. Carlos, por sua vez, disse que, em Cabo Verde, para 
além de ordinárias e sumárias, as agoes declarativas podiam ser 
sumaríssimas. Depois de explicar o significado desses documentos, 
em portugués e em tétum, e como esses diferentes instrumentos de 
direito eram utilizados no Brasil e em Cabo Verde, os assessores 
perguntaram aos defensores como esses diplomas eram definidos 
e utilizados no direito indonésio.

Mateus, um dos defensores, disse que no direito indonésio nao 
havia diferenciagáo entre atos ordinários, sumários e sumaríssimos 
no ámbito das agóes declarativas. Afirmou que a diferenga entre 
agáo declarativa e executiva nao era muito importante, porque 
em Timor-Leste a possibilidade de se entrar com agáo executiva 
era quase nula, dada a inexistencia de notariado, de títulos reco- 
nhecidos pela Justiga, já que os atos tomados no tem po indonésio 
já nao eram reconhecidos pela justiga timorense.

Ao enunciar essas palavras, Mateus indicava que as pontes de 
ligagáo entre a legislagáo indonésia, a brasileira e a cabo-verdiana 
eram pequeñas, o que dificultava a comparagáo. Sugeria, assim, 
que a metodologia utilizada pelos assessores nao seria produ- 
tiva, levantando, de forma indireta, dúvidas sobre a eficácia do 
curso tal como proposto. Logo depois de Silvia escrever sobre 
o quadro branco, em portugués, a matéria de discussáo daquele 
dia, os defensores resmungavam entre si: “Nia hekerek ho lia 
portugués. Ami la hatene portugués” (Ela escreveu em língua 
portuguesa. Nós nao entendemos portugués.)

Percebendo a crise que tomava conta do ambiente, Carlos 
reforgou a proposta do trabalho: disse que o estudo comparativo 
era importante e que todos sairiam ganhando com ele. Carlos 
e Silvia aprenderiam mais sobre o sistema jurídico indonésio e
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os defensores aprenderiam mais sobre o que existe no Brasil e 
em Cabo Verde.

Retomando a discussáo sobre os diferentes tipos de aqoes 
declarativas, Mateus afirmou que doutrinadores do direito indo- 
nésio consideravam que as aqóes podem ter forqa diferenciada 
no sistema, mas nao as qualificavam nos termos em que o direito 
brasileiro e cabo-verdiano o faziam. Disse ainda que, apesar de 
muitos proclamarem que o sistema indonésio era ruim, ele era 
bastante ágil. Declarou que a defensoria precisava de assessores 
que conhecessem o sistema indonésio.

O coordenador da defensoria disse ter apresentado tal solici
tando ao governo, mas, segundo ele, as autoridades nao a aceitaram, 
alegando razóes políticas. Disseram que o apoio tinha que vir 
dos países da CPLR

Silvia manifestou-se. Disse que, apesar de entender os apelos 
de seus colegas, acreditava na proposta apresentada por ela e 
Carlos, pois como todo o sistema jurídico timorense ainda estava 
para ser elaborado o exercício da comparando poderia auxiliá-los 
na construqáo de alternativas.

Carlos tomou novamente a palavra e apresentou a descriqáo 
de um caso, em tétum, provendo copia de sua descriqáo em 
portugués para todos. Vejamos:

Manuel Gomes tem urna casa onde mora com a familia e possui 
também um grande armazém dividido em dois compartimentos. Fez 
sociedade com a empresa Tora Bora Ltda., entrando com 50%  do capi
tal. Porque o seu armazém passou a ser utilizado pela nova sociedade, 
combinou que mensalmente a Tora Bora Ltda. tinha que pagar-lhe a 
quantia de 100 USD. A nova sociedade arrendou o compartimento 
mais pequeño do armazém a urna outra empresa, a Camilo e Nunes 
Lda. Manuel Gomes saiu agora da sociedade e quer o seu armazém de 
volta. O gerente da Tora Bora recusa-se a devolver o armazém e nao 
paga mais os 100 USD por mes. Manuel diz que, urna vez que já nao 
é mais socio da sociedade, tem que receber mais de 100 USD por mes, 
se a Tora Bora quiser continuar com o armazém, já que um armazém
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como aquele nao é arrendado por menos que 2.000 USD/més. A Tora 
Bora diz que só paga 100 USD porque assim está no contrato. A Tora 
Bora continua a receber também a renda da Camilo e Nunes Ltda. E 
nada dá a Manuel Gomes. Quid júrisi

Depois de expor o caso, Carlos perguntou aos defensores 
qual o tipo de procedimento que poderiam adotar se Manuel 
fosse um de seus clientes e solicitasse que o representasse diante 
da corte timorense. Incentivou as mulheres a se pronunciaren!, 
declarando que em breve esperava vé-las envolvidas com casos 
cíveis, urna vez que quase todos que até aquele momento apare- 
ciam na defensoria estavam sob responsabilidade dos homens. 
A sala continuou em silencio. Carlos passou entao a discutir de 
que forma poderiam elaborar urna petiqáo inicial para o caso. 
Explicou entao os conteúdos que constituem urna petiqáo no 
modelo civilista, evidenciando que nos sistemas de Com m on  
Law  eles eram organizados de outra forma. Afirmou entao que 
urna petiqáo inicial deveria ser organizada da seguinte maneira: 
cabeqalhos, descriqáo dos fatos, apresentaqáo do direito e exposiqáo 
de pedido.

Logo depois de sua explicaqáo, um defensor sugeriu que 
poderiam entrar com urna aqáo de despejo. Carlos lembrou 
entao que no Tim or Post, jornal local, havia a descriqáo de um 
mandato de despejo emitido pela Justiqa a pedido do governo 
contra urna senhora que ocupava irregularmente um imóvel do 
Estado. “Alguma outra sugestáo?”, perguntou Carlos. Fez-se 
novamente silencio.

Carlos disse entao que o papel do defensor era pensar em todas 
as hipóteses que o direito proporcionava para o beneficio de seu 
cliente. Primeiro deveriam formular um conjunto de hipóteses 
de aqóes as quais, ao longo do tempo, seriam estratégicamente 
utilizadas. Afirmou entao: “Direito civil hanesan ida ne’ e iha 
mundo tomak. Ita tenki hili dalan ida diak liu” (Direito civil é 
igual no mundo todo. Voce tem que escolher o melhor caminho). 
Diante do silencio, lanqou as demais sugestóes: disse que, de
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acordo com o direito de Cabo Verde, podiam entrar com pedido 
de reivindicando de propriedade, com pedido de nulidade de 
contrato, com pedido de resolu^ao ou modificando de contrato 
por alterando de circunstancias e com anao de enriquecimento 
sem causa. Explicitou entao, caso a caso, os raciocinios jurídicos 
que o levaram á definido destas modalidades de recursos.

Ao final do curso, Mateus pronunciou-se mais urna vez. Disse 
que, para além das propostas apresentadas por Carlos, havia a 
possibilidade de tentarem fazer um acordo.6 Solicitou, por fim, 
que todo o material didático distribuido fosse traduzido para 
a língua indonésia. Eram 17h e os defensores desejavam voltar 
para casa.

O D E S E N V O L V IM E N T O  D E  C A P A C ID A D E S  
E A CONSTRUgÁO D O  OUTRO

Os assessores internacionais contratados pela ONU e agencias 
bilaterais estavam distribuidos em várias repartinoes do Estado 
da RDTL. Havia muitos deles no Ministério do Plano e Finannas, 
outros tantos no Ministério da Justina, outros aínda no gabinete 
do primeiro-ministro, para citar poucos exemplos. Era de cada 
urna dessas instituinoes que os conselheiros deveriam capacitar 
suas contrapartes, propiciando a transferencia de habilidades para 
que, em um futuro próximo, pudessem os próprios leste-timo- 
renses administrar o Estado da RDTL. Dessa forma, advisors, 
lotados nos departamentos de ornamento, tesouro, impostos etc., 
deveriam capacitar os timorenses em técnicas de contabilidade, 
por exemplo. Já os lotados no sistema judiciário treinavam suas 
contrapartes em temas relacionados com a administrando da 
Justina.

Para além da diversidade das técnicas a serem transmitidas, 
estou em busca da metalinguagem do capacity building, de seus 
significados implícitos. E, pois, com esse interesse que me debruno 
na análise do evento anteriormente descrito e dos dados que trago 
á discussáo a seguir. Embora os vínculos dos diversos assessores
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internacionais atuantes no Estado local com as Na?6es Unidas 
fossem distintos -  alguns eram funcionários públicos de carreira 
em seu país de origem e estavam ocasionalmente em Timor, 
enquanto outros eram consultores ou funcionários de longa data 
da ONU essa varia<jáo nao será levada em conta para efeito 
de análise. Isso porque observamos pouca variadlo na maneira 
como essas várias categorías de agentes se reportavam as questoes 
envolvidas ñas políticas de construyo de capacidades.

PRESSUPOSTO: UMA MISSÁO CIVILIZADORA

Retomemos a primeira segáo do curso oferecido aos defen
sores públicos. Em quatro momentos diferentes da narragáo, 
salientei a repetido de um mesmo comportamento entre os 
timorenses diante de perguntas colocadas pelos advisors: o 
silencio. Os participantes do curso nao apresentaram nenhum 
comentário diante da metodologia proposta por Carlos e Silvia. 
Silenciaram-se também diante dos questionamentos colocados 
por Carlos sobre os encaminhamentos jurídicos possíveis para 
o “caso Manuel”.

Entre alguns assessores internacionais, o silencio dos timo
renses diante de questoes apresentadas por eles era tomado como 
falta de assertividade. Considerado como urna atitude inapro- 
priada, os assessores internacionais estimulavam mudanzas de 
comportamento entre suas contrapartes, de maneira a que fossem 
mais frontais. Interpretavam que muitos dos problemas existentes 
no Estado advinham da ausencia de assertividade entre os timo
renses. Essa era a cadeia explicativa utilizada por membros do 
PNUD para dar sentido as disputas institucionais ñas quais a 
UCDC esteve envolvida por algum tempo, por exemplo: o fato 
de o diretor da unidade nao assumir em público urna postura 
frontal de defesa das fungóes e competencias da unidade teria 
deixado espado aberto para que a Escola Nacional de Adminis
tradlo Pública tentasse tomar o seu papel junto aos doadores. 
O mesmo fator explicaría a razáo de o PNUD ter tomado para 
si o papel de porta-voz do governo para formulagáo de políticas
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de desenvolvim ento de capacidades. Esse também era o motivo 
alegado para explicar o que era interpretado como passividade 
dos timorenses diante de alguns estrangeiros: “um timorense pode 
estar dotado de todas as qualificaqoes técnicas exigidas pela sua 
funqáo. Mas diante de um australiano de dois metros de altura, 
eles ficam em silencio.” (Joáo, assessor portugués contratado sob 
o programa dos 100 postos).

Os designados “legados da administrando pública indonésia” 
também eram constantemente referidos como heran^a negativa, 
como fenómenos que deveriam ser superados. Figuravam entre 
eles a corrupqáo e o pouco apreqo ao trabalho, bem como a ale
gada dificuldade dos timorenses em separar as esferas pública e 
privada de interacáo social. Aliás, tudo o que vinha da Indonésia 
era considerado pelos assessores como ruim: dos cosméticos as 
estruturas jurídicas e administrativas. O mesmo nao acontecia 
entre os timorenses que cresceram sob o regime de ocupando, 
que atribuíam á Indonésia o mérito de ter promovido muitas 
políticas de desenvolvimento no país. Vimos, acima, o elogio de 
Mateus ao sistema jurídico indonésio, em resposta as frequentes 
acusaqóes de ineficiéncia desse mesmo sistema por parte dos 
internacionais.

Os problemas levantados anteriormente sao suficientemente 
expressivos para sugerir que, por trás da simples transferencia 
de conhecimento técnico aos timorenses, as políticas de cons
truido de capacidades guardam em si um potencial civilizador, 
no qual estao implicados projetos diversos de domesticando da 
conduta. Eis o que está explicitamente dito em um dos manuais 
produzidos pelo Grupo de Suporte Civil para auxiliar seus advisors 
na elaborando de cursos aos timorenses:

Os membros do Grupo de Suporte Civil tem o extraordinário privi- 
légio de serem parte dos esforcos das Nacoes Unidas para transformar 
aquele “improvável sonho da democracia”, como Simón Bolivar dizia, 
em urna realidade, apoiando a construido de urna cultura de paz, 
democracia e direitos humanos através da educando em Timor Leste.
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Este desafio pede urna mudanza de atitude ética, social, económica 
e política. A criagáo de espagos permanentes dedicados ao ensino, á 
instruido e educagáo, a fim de formar a menta lidade dos cidadáos e a 
particularidade do povo, é um passo importante nesta direcao: assegura 
a possibilidade de alcanzar a transformando da violencia em diálogo, 
da intolerancia e falta de conhecimento em compreensáo e sabedoria. 
Em outras palavras: da guerra em paz.7

De acordo com esse manual, aos advisors caberia a tarefa de 
resgatar os timorenses de um tempo marcado pela violencia e 
intolerancia e orientá-los rumo a um período de paz e entendi
miento. Tais narrativas sugerem que as políticas de desenvolvi- 
m ento de capacidades  eram, entre outras coisas, instrumentos 
por meio dos quais os internacionais inventavam os timorenses, 
instituindo-se, ao mesmo tempo, como superiores a eles. Cons
tituidas por projetos civilizadores sem um ponto comum de 
chegada, as narrativas sobre o desenvolvim ento de capacidades 
colocavam os timorenses em perspectiva a partir de categorías 
classificatórias distintas, quase sempre relacionadas á historia 
de formando nacional dos países dos quais os assessores inter
nacionais eram originários e a modelos de conduta tomados 
como ideáis em um Estado-Nagáo moderno. Nesse contexto, 
vale a pena ressaltar que os assessores internacionais referiam-se 
aos timorenses sempre no singular: eram classificados como 
timorenses desde suas contrapartes mais diretas, até os nativos 
do país que nunca saíram das montanhas. As lentes através das 
quais os advisors internacionais colocavam em perspectiva os 
locáis nao os habilitava a enxergar diferengas ñas várias matizes 
de que se compóe a sociedade timorense.

Abordo, a seguir, narrativas elaboradas pelos assessores a 
respeito de suas fungoes no Estado da RDTL. Elas sao cons
truidas sobre as experiencias de cada um deles diante da tarefa 
de transferir capacidades aos locáis. Evocam, em fungáo disso, 
as diferentes etapas que constituem essa tarefa. Ao discuti-las, 
introduzo o leitor no universo de agáo que torna concretas as
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políticas de desenvolvim ento de capacidades, ao mesmo tempo 
que resgato o campo semiótico que o ordena.

O QUE E COM O FAZER: DEFINIQÓES E M ÉTODOS 
PARA O CAPACITY B U IL D IN G

As políticas de desenvolvimento de capacidades eram definidas 
de forma variada entre os conselheiros. Alguns se restringiam 
a repetir sua definido formal: um processo de transferencia de 
conhecimento cujo objetivo era dotar os locáis com habilidades 
específicas para que pudessem administrar o Estado de forma 
autossuficiente e sustentável. Outros as definiam a partir da fuñeáo 
particular que o adv isor  em questáo exercia. Dessa forma, se 
ele tinha por fungáo capacitar um timorense para o posto de 
gerente, desenvolver capacidades era dotar sua contraparte de 
habilidades gerenciais. Elavia, contudo, aqueles que se aventuravam 
por urna reflexáo mais filosófica a respeito desse processo. Entre 
estes, havia os que definiam as práticas de desenvolvim ento  
de capacidades  como um processo cujo objetivo era ajudar os 
timorenses a evoluir, apresentando a eles o papel que deveriam 
assumir como gestores de um Estado independente.

Em seminário promovido pela Unidade de Coordenado de 
Desenvolvimento de Capacidades em novembro de 2002, do 
qual participaram assessores, contrapartes, autoridades políticas 
locáis e diplomáticas, definiram-se as obrigaqoes dos assessores 
nos seguintes termos:

1) transferencia de habilidades; 2) treinamento; 3) desenvolvimento 
institucional/estrutura política legal; 4) avaliacáo das habilidades da 
contraparte para assegurar a transferencia de habilidades; 5) demons
tra d o  de competencia técnica.8

Ás contrapartes, por sua vez, cabiam as fungóes de:
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1) Compromisso e iniciativa em absorver o conhecimento; 2) diálogo 
com o assessor/identificacao de onde a assisténcia se faz necessária; 
3) responsabilidade; 4) execugáo de plano de acáo; 5) execucao de 
fungóes de linha.9

Urna das primeiras tarefas a ser executada pelos assessores, 
urna vez contratados, consistía na elaborado de seu plano de 
trabalho. Levando em conta as responsabilidades atribuidas á uni- 
dade administrativa em que estavam lotados, deveriam proceder 
a urna avaliagáo das habilidades técnicas daqueles que, a partir 
de entáo, eram tomados como suas contrapartes, para definir 
qual o nivel de conhecim ento  existente entre eles. A partir desse 
diagnóstico, elaboravam o seu plano de trabalho, explicitando o 
tipo de capacitaqáo que deveriam prover aos funcionários locáis. 
A elaboragáo do plano de trabalho era a experiencia inaugural 
dos advisors com a avaliagáo dos timorenses, agáo que realiza- 
riam inúmeras vezes durante sua estada no país.

O plano de trabalho é, primeiramente, urna avaliagáo do que vocé 
pretende alcanzar, de seu objetivo, da visáo que vocé tem para que 
vocé nao faga o plano de trabalho só por fazer. A avaliagáo que eu fago 
agora [no plano de trabalho] é urna preparagáo sobre o que deve ser 
alcanzado. Entáo realize um estudo da contraparte que lhe foi dada, 
seja de suas forgas e de suas fraquezas. E como vocé pode contribuir 
com os pontos fortes e tentar intervir sobre os pontos fracos. Como, 
por exemplo, com alguns dos staffs com os quais eu tenho tido que 
trabalhar a quem eu tenho que ensinar o que talvez em meu país fosse 
ensinado na escolar secundária. (...) Mas aqui eu tenho que ver que 
essas pessoas precisam comecar de algum lugar e eu entáo as informo 
sobre o que é (...) dupla entrada, porque nós creditamos e debitamos. 
Vocé tem que levar tudo isso em consideracao. Ao fim disso eu desejo 
alcangar esses objetivos específicos. Nós temos discutido isso no Grupo 
de Suporte Civil. Mas isso em um nivel global. No fim do dia é só vocé 
e sua contraparte e o que vocé deseja produzir.10
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Com poucas excegóes, os conselheiros afirmavam que as 
qualifica^oes técnicas dos timorenses eram baixas. Em geral, esse 
fenómeno era tomado como heranqa da ocupando indonésia, que 
nao teria permitido aos locáis o acesso a posigóes de comando 
na estrutura administrativa do Estado,11 como já explicitado 
anteriormente. Havia, contudo, aqueles que buscavam explicar 
a falta de capacitando dos locáis alegando padróes de evolunao 
social: afirmavam que os timorenses nao podiam compreender 
conceitos-base do Estado moderno porque acabavam de sair de 
urna organizando de tipo tribal, de um estado de quase barbárie, 
pelo que precisavam da presenqa dos advisors para aconselhá-los.

A pedagogia adotada para a construnao de capacidades dos 
servidores timorenses dependía do grau de interando e comuni
cando do assessor com sua contraparte, de suas habilidades profis- 
sionais, do tipo de capacidade que deveria ser desenvolvida, e da 
forma como se concebía a relanao entre locáis e internacionais. 
Os métodos mais utilizados entao eram cursos -  designados de 
in-country training - ,  on-job-training , leitura de manuais etc.

Joao, que tinha como responsabilidade a edificando insti
tucional de urna importante agencia do governo, dizia que seu 
objetivo era ensinar os timorenses a tomar decisdes. Procurava 
fazé-lo burocratizando esse processo, expondo os porqués e os 
procedimentos adotados na avahando de cada caso. Joana, por 
sua vez, procurava desenvolver a capacidade de suas contrapartes 
sugerindo a leitura dos manuais elaborados por ela, alegando 
que esse era o único modo de comunicando que conseguía esta- 
belecer com suas contrapartes. Diana, por exemplo, realizava 
a construnao institucional da UCDC auxiliando seu diretor e 
oficial de projeto na análise técnica e política de problemas com 
os quais a unidade lidava cotidianamente. Esse é um exemplo da 
metodología designada de on-job-training  no jargao da ONU.

As dificuldades encontradas no cotidiano do desenvolvimento 
de capacidades  eram classificadas pelos advisors a partir das 
seguintes categorías: barreiras culturáis e lingüísticas; constran- 
gimentos temporais colocados pelas funnóes de linha; falta de
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experiencia das contrapartes e ausencia de leis que regulamen- 
tassem o exercício de fungoes públicas.12

Como se pode observar, ao menos metade dos problemas exis
tentes nesse processo era tributada a ausencias dos funcionários 
ou do Estado da RDTL: os funcionários nao teriam experiencia 
e formando adequadas para serem ensinados e o Estado nao 
possuía estrutura jurídica que permitisse a qualificaqáo de seus 
servidores. O termo barrenas culturáis e lingüísticas faz referencia 
aos problemas de comunicando entre assessores e suas contra
partes, cuja superando dependía, formalmente, do empenho de 
ambas as partes envolvidas no processo. E principalmente sobre 
as dificuldades que atravessavam o processo de capacitando que 
os conselheiros elaboravam suas visóes a respeito da natureza 
e supostos problemas dos leste-timorenses, deixando entrever o 
sentido que atribuíam á prática de construgdo de capacidades. 
Debru^ar-me-ei, a partir de agora, ñas narrativas construidas 
pelos advisors a respeito dos problemas que cercam esse processo.

A CONSTRUgÁO DO OUTRO:
CRISTALIZAgÁO DA CULTURA LOCAL

Características da denominada cultura tim orense eram cons
tantemente evocadas pelos conselheiros internacionais para jus
tificar as barreiras existentes no processo de capacitando. Como 
indiquei anteriormente, a falta de assertividade era argumento 
corrente para explicar os desencontros entre as expectativas dos 
assessores e dos nativos. Ele aparecía associado a outras faltas 
dos locáis, tais como urna suposta incapacidade de fazer urna 
gestáo adequada do tempo e das atividades a serem desenvol
vidas no trabalho, de assumir e cumprir responsabilidades e de 
tomar decisóes.

Vimos, no capítulo anterior, que fenómenos desse mesmo 
género eram apontados como responsáveis pelas dificuldades 
do processo de construqáo do Estado nacional em relatórios 
produzidos pela UNMISET e pelo PNUD. Para sanar tais defi
ciencias, algumas instituicóes do Estado timorense contratavam 
especialistas em recursos humanos para aumentar o grau de



frontalidade dos timorenses. A Escola de Administrando Pública 
também oferecia cursos sobre o mesmo tema, cujo conteúdo fora 
definido por funcionários estrangeiros no período da UNTAET. 
Ñas palavras de um dos consultores contratados pelo Estado 
por sugestáo de um conselheiro da ONEÍ, um comportamento 
assertivo era definido pelos seguintes principios:

Eu decido por mim mesmo o que eu irei e nao irei fazer; eu sou o 
meu próprio juiz; eu nao tenho que me justificar para os outros e os 
outros nao tém que se justificar a mim; as pessoas podem me perguntar 
qualquer coisa que elas queiram; minha vida é somente minha e eu 
posso declinar demandas feitas pelos outros se eu quiser; as pessoas 
mudam de opiniáo; todo mundo erra; isso nao dá aos outros o direito 
de controlar suas vidas; eu nao tenho que ser lógico; nem os outros; 
eu tenho o direito de ficar sozinho.13

Esse conjunto de principios, por sua vez, traria urna série de 
beneficios, dos quais o consultor destacava os seguintes:

Ele nos permite nos relacionar com os outros com muito menos 
conflito, ansiedade e ressentimento; permite-nos relaxar diante dos 
outros porque estaremos habilitados a lidar melhor com as situaqóes; 
ele nos ajuda a focar na situaqao presente sem ressentimentos passados; 
permite-nos manter autorrespeito. Ele aumenta a autoconfianca pela 
reducao da nossa necessidade de aprovacáo; ele reconhece o direito 
das outras pessoas a viver suas próprias vidas, sem ressentimento em 
relacáo a nós; dá-nos controle sobre nossas próprias vidas permitindo- 
-nos colocarmo-nos por interior na relaqáo.14

Como se pode observar, a ideologia que orienta um compor
tamento do tipo assertivo, tal como definido anteriormente, é 
marcadamente individualista.15 É o individuo a fonte de vontade, 
autoridade e justificando das aqóes, caindo sobre ele todas as 
responsabilidades por elas. Era a partir desse valor, associado
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a ideias de gestáo de qualidade dos servidos, que as aqdes dos 
timorenses eram avaliadas pelos internacionais.

Sindy, assessora australiana contratada pela UNMISET, clas- 
sificava a cultura tim orense de confusa, citando a inabilidade 
de suas contrapartes em declinar pedidos que lhes sao feitos 
quando se trata de assuntos que nao sao de sua competencia ou 
assumir desconhecimento sobre determinadas matérias quando 
sao sobre elas questionadas. Anderson, outro assessor de mesma 
nacionalidade, afirmava que um dos maiores problemas dos 
timorenses consistia em nao entender o significado de urna 
relaqáo profissional. Além disso, faltava-lhes a consciencia de 
servidores públicos:

Nao é porque eu nao gosto de urna pessoa que nao vou me rela
cionar profissionalmente com ela. Se em algum momento eles tém um 
problema com urna pessoa, mesmo depois que o problema é resolvido, 
difícilmente voltam a ter a relaqáo que tinham antes.

(...) Precisamos engendrar urna consciencia de servidor público. É 
preciso que as pessoas tenham consciencia da estrutura na qual estáo 
envolvidas, com instruqóes claras a respeito de suas funqoes. E preciso 
deixar claro quais sao os outputs que se espera deles. Eles precisam 
saber aplicar as técnicas de Performance Preview ao longo do tempo 
com relagáo a determinadas atividades. Além disso, precisam saber 
gerenciar as atividades de dia a dia.16

Narrativa similar era apresentada por Maria Eduarda, inter
nacional que atuou como mentora da defensoria pública timo
rense. Segundo ela, o principal desafio de seu trabalho era fazer 
com que os timorenses percebessem que, para além da relaqáo de 
amizade, deveriam se portar na defensoria como profissionais. 
Além disso, ressaltou que os timorenses eram muito fechados, 
reticentes á sua presenqa naquele espaqo. Sua relaqáo com eles 
teria passado a melhorar somente depois de algum tempo, quando 
passou a ser vista como alguém em quem podiam confiar.
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Mário, retornado da diáspora timorense em Portugal, voltou 
ao seu país natal na qualidade de assessor das Nagoes Unidas. 
Segundo ele, o desenvolvim ento de capacidades  dos locáis estava 
condicionado primeiramente á vontade deles em querer aprender. 
Para ele, muitos timorenses eram arrogantes e sem disciplina, 
comportamentos deixados como legado da ocupando indonésia. 
Sublinhou, no entanto, que a presenta dos internacionais era 
importante para seus conterráneos em outro sentido: propiciava 
a abertura da mentalidade destes para o mundo, permitindo que 
sua fonte de referencia deixasse de ser somente a Indonésia.

Antonio, por sua vez, atribuía as dificuldades existentes na 
construcáo de capacidades as seguintes características culturáis:

A cultura dos timorenses, históricamente falando, nao é urna cultura 
de empreendedorismo. É urna cultura de subsistencia, urna cultura 
vinda de aldeias. A grande parte da populando timorense ainda vive 
em núcleos comunitários pequeños, aldeias, com o mercado pouco 
desenvolvido. Nao existe essa cultura de comércio, o que existe é urna 
cultura de plantar e ter para comer, e passar o dia nisso, com pouquís- 
simas excegoes. Além disso, eu acho que, também, a política indonésia 
e até um pouco, eu arrisco dizer, apesar de nao conhecer muito a 
fundo a historia, a política da colonizando portuguesa, nao foram de 
desenvolver o timorense ou de desenvolver a cultura timorense em 
dire^áo a essa parte de realizando de comércio, de empreendedorismo, 
de criando de indústria. Nunca houve interesse em criar urna indústria 
e, quando havia alguma indústria, nao era controlada por timorense 
ou nem administrada por timorense. Isso na época de Portugal. E 
depois, na época da Indonésia, o timorense nao chegava a cargos de 
poder, ele chegava a cargos de assisténcia. Os timorenses que iam 
estudar fora sabiam que iam voltar nao para ser necessariamente os 
doutores, mas para ser enfermeiros, nao para ser advogados mas ser 
paralegais. Entáo, é sempre aquela relagáo de subordinando, o que... 
em tres geranoes, que eram para ser altamente produtivas agora. É a 
geranao de quem tem 30 anos ou menos, de quem está na posinao de 
produzir muito, de pensar, de questionar, de fomentar desenvolvimento.
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(...) É um pedaco da forga de trabalho do país muito importante que 
está, por urna imposigáo de dominagáo política, social e cultural, sao 
duas ou tres geragoes que estáo fadadas, foram educadas para serem 
subordinadas e nao para serem líderes. Entáo, eu acho que esses dois 
fatores sao fatores importantíssimos. Pouquíssima gente está prestando 
atengáo nisso, em termos de como que nós vamos resgatar isso, como 
nós vamos investir em, em nao somente em prestar informagáo e pro
porcionar estudo, mas em fomentar pensamento e mudanga de cultura 
em médio prazo, porque isso vocé nao muda em curto prazo. Porque, 
se essas pessoas que hoje estáo nessa faixa de 30 anos, daqui 20 anos, 
quando o país estiver numa corrente, quem sabe, de desenvolvimento 
um pouco maior, chegarem na lideranca, qual a capacidade que eles 
váo ter de liderar o país, se eles já tém toda essa influencia, todo esse 
background cultural.

O que há em comum ñas narrativas anteriores é que todas 
recorrem ao que denominam de tragos da cultura ou do compor- 
tamento timorense para justificar os problemas que cercam a 
questáo da construgáo de capacidades. Inventam um timorense 
hiper-real17 e tomam sua cultura como destino, como fator intrans- 
ponível, sobre o qual pouco pode ser feito. Narrativas com sen
tido semelhante foram identificadas por Stolke18 em sua análise 
sobre as retóricas de exclusáo forjadas na Europa pós-colonial. 
Segundo a autora, a ideia de cultura, em substituigáo á ideia de 
raga, está sendo aliciada pelos movimentos políticos de direita 
no Velho Mundo para dificultar a formulagáo e implementagáo 
de políticas públicas de inclusáo aos migrantes.

Certas características culturáis eram também evocadas por 
Virginia, internacional que atuou como mentora na promotoria 
local, para justificar dificuldades existentes no processo de edificagáo 
do Estado. Em sua opiniáo, alguns dos problemas existentes 
advinham do fato de os timorenses nao terem apreendido seu 
lugar institucional e os papéis que lhes caberiam numa estrutura 
de Estado de direito constitucional:
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Essa no?áo de sociedade que nós temos, eles nao tém: hierarquizada, 
definida, papéis definidos para cada um. E comum urna pessoa estar 
sentada em urna audiencia e gritar com a procuradora e tal. (...) A ONU 
criou um sistema legal baseado em direitos e garantías individuáis; 
ela cuida para que os direitos do acusado sejam respeitados, para que 
um menor tenha tratamento diferenciado, para que as pessoas que 
tém problemas mentáis sejam tratadas... Isso, a principio, é de direito 
moderno, mas eles vieram da formando Indonésia, que é um sistema 
super fechado, super rigoroso.

Joana, advisor  oriunda da América Latina, apresentava os 
obstáculos que condicionavam o processo de construqáo do 
Estado timorense e de capacitando dos locáis como fruto de um 
salto abrupto na chamada “lei natural da evolunáo”:

Porque, científicamente falando, a historia é urna sucessáo de etapas. 
Nao se pode saltar artificialmente as etapas. Quando se salta artifi
cialmente as etapas o que se tem criado artificialmente cai. Veja o que 
ocorreu na Rússia, onde se saltou de um império para urna revoluto 
socialista, pulando-se todas as fases do desenvolvimento capitalista. 
Veja o que resultou: 50 anos de forga. (...)

Timor tem sido arrancado de urna organizacao tribal e comunitá- 
ria a urna democracia. Tem passado da comunidade primitiva para a 
Revoluqáo Francesa. Nao há esperanza, querida.19

Marta, urna assistente brasileira do PNUD, expressava pers
pectiva semelhante a de Joana ao procurar atribuir sentido a 
urna reforma física que vinha ocorrendo ñas instalares da Escola 
Nacional de Administrado Pública. Eu lamentava com ela a 
derrubada das árvores que existiam no terreno da academia, 
afirmando que os escritorios iam ficar mais quentes sem elas. 
Fui entáo surpreendida pelo seguinte comentário:
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Nós temos que entender. Eles tém urna outra noca o de tempo aqui. 
Tém outros valores. Mas um dia aínda váo chegar aonde nós estamos. 
Veja o que acontece em Sao Paulo, por exemplo. Se alguém derruba urna 
árvore, tem que plantar outra imediatamente. Mas um dia eles aínda 
váo chegar lá. Eles estáo aínda engatinhando em termos de civilizando.

Tomando como referencia suas experiencias pregressas, sobre- 
tudo os processos de desenvolvimento histórico de seus países 
de origem, as narrativas de parte significativa dos conselheiros 
internacionais em Timor-Leste sobre as práticas locáis eram infor
madas por percepgóes unilineares e evolucionistas a respeito dos 
comportamentos humanos. Agregada a esse fator estava a visáo 
de que os chamados países ocidentais desenvolvidos estavam em 
um nivel superior de civilizando, estágio que era tomado como 
referencia para o julgamento da construido do Estado Nacional 
em Timor-Leste, principalmente quando se tratava de discutir a 
questao do desenvolvim ento de capacidades.

Joana, por exemplo, criticava ainda a atuanao das Na^oes 
Unidas em Timor-Leste, acusando de equivocada a agenda 
política estabelecida pela entidade. Ao propor alternativas, 
expressava sua visao dos timorenses e de sua cultura:

(...) a democracia nao é um témplate [matriz, forma]. Entáo, as ve- 
zes, querem falar de violencia doméstica. Mas nao me enrole, querida. 
Falemos do homem e nao da violencia doméstica. Do que me importa? 
Eles nao tém o que comer. Estáo comendo térra. Há milhóes sendo 
gastos em public administration [administrando pública]. Mas qual 
public administration [administrando pública], se eles nao tém escolas. 
Há milhóes sendo gastos na lei do meio ambiente, mas náo há, por 
exemplo, produnáo agropecuária. Do que estamos falando? Por qué? 
Porque as templates [matrizes] dizem: environment [meio ambiente], 
direitos das mulheres, violéncia doméstica. A mim, sinceramente, me 
dá vergonha vir discutir a lei do meio ambiente em um país cujo povo 
náo tem um pote de anúcar e náo pode falar. Porque tétum náo tem 
abstranáo e urna linguagem é reflexo do nivel do desenvolvimento de
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um povo. E um povo que nao tem capacidade de abstraído nao tem 
nenhuma diferen^a de um porco. Animáis nao tém abstraído. Vocé 
pode dizer a um animal “te amo”, “te adoro”, “te odeio”, sempre vai 
ser igual.20

Joana considerava o grau de desenvolvimento da populando 
timorense como equiparável ao existente entre animáis, dado 
o que denominava falta de capacidade de abstraído da língua 
franca do país. O discurso de Joana é a versao mais radical e explí
cita da retórica de exclusao moral entao forjada por muitos 
assessores. Procurava-se justificar os fracassos das atividades de 
desenvolvim ento de capacidades  inventando urna cultura timo
rense que, grosso modo, seria inadaptada para operar dentro da 
lógica do Estado moderno.

Tais dados revelam ainda um grande paradoxo ñas políticas 
de a u t o d e t e r mi na c a o encetadas pela ONU no territorio: pro
jetos que, em tese, sao formulados para fazer valer o principio 
de igualdade entre os povos, do qual o direito inalienável á 
autodeterminaqáo é produto, sao tomados como substrato para 
construido de práticas e narrativas hierarquizantes. Longe de 
adotar urna postura de respeito á diversidade -  a face pública 
do discurso da ONU - ,  sociedades e comportamentos inspirados 
por urna ideologia individualista sao os termómetros pelos quais 
os advisors medem o “grau” de adaptabilidade dos locáis as 
estruturas de um Estado moderno. O individualismo21 é o valor 
englobante a partir do qual as gradapóes hierárquicas (e nao 
apenas distintivas) entre internacionais e locáis sao pensadas 
pelos primeiros.

Era unánime entre os conselheiros estrangeiros o reconhe- 
cimento de que a língua era um fator limitador no trabalho de 
capacitando. No entanto, poucos eram aqueles que se propunham 
a aprender as línguas de uso mais corrente entre os servidores, 
o tétum ou a língua indonésia. Pesquisa realizada pela unidade 
de treinamento da UNMISET, em janeiro de 2003, indicou que 
de urna amostra de 58 assessores internacionais do grupo de
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suporte civil, 62%  precisavam de curso de línguas para se comu
nicar satisfatoriamente com suas contrapartes.22 Era comum os 
advisors justificaran esse quadro dizendo que fazia parte do 
processo de capacitando dos timorenses obrigá-los a aprender 
línguas modernas de administrando do Estado, fossem elas o 
portugués ou o inglés. O tétum, segundo eles, era urna língua 
inapropriada para a administrando pública porque carecería de 
termos técnicos. Além disso, só era utilizado em Timor-Leste, pelo 
que o investimento em seu aprendizado nao era compensador. 
O uso da língua indonésia, por sua vez, só era tolerado como 
política transitoria, pelo que sua utilizando deveria ser evitada.

Alguns timorenses denominavam os assessores estrangeiros 
de novos colonizadores, dado o padrao de relanao estabelecido 
com suas contrapartes. Essa era a categoría cunhada por Xavier 
para dar inteligibilidade ao comportamento dos assessores inter- 
nacionais lotados em seu escritorio. Segundo o funcionario, 
ambos os assessores corrigiam os documentos formulados pelos 
servidores locáis sem justificar a razao das alteranóes. Utilizavam 
seu dominio da língua portuguesa como fonte de opressao sobre 
eles, estabelecendo relanóes diretas com as autoridades timorenses 
sem muitas vezes respeitar a hierarquia do serv io  público. 
Outros timorenses acusavam os assessores de enriquecerem ás 
cusías da ignoráncia dos locáis e de desejarem a continuidade 
da relanao de dependéncia do Estado timorense com relanao á 
assessoria internacional.

Ao comentar suas experiéncias com certos assessores, Xavier, 
como outros funcionários públicos timorenses educados no 
período da colonizando lusitana, manifestou o desejo de ter 
como mentores pessoas oriundas de países da CPLP, que, como 
Timor-Leste, um dia foram colonias e se tornaram independentes. 
Afirmava que assessores de outras ex-colónias tinham maior 
sensibilidade para entender o que se passava em Timor, pois 
seus países tinham experimentado situando similar. Os países da 
CPLP eram, ñas palavras dele, os irmáos mais velhos de Timor. 
O Brasil era o primogénito dessa familia.

2 3 2



É importante notar que, como Xavier, os assessores inter- 
nacionais avaliam as práticas de construido das capacidades a 
partir do que consideram ser as experiencias de seus países de 
origem ou dos contextos cosmopolitas pelos quais circularam.

UM ESPELHO DE SI M ESM O

A construido de capacidades dos recursos humanos locáis 
era também colocada em perspectiva pelos assessores a partir 
da comparaqáo com fenómenos de natureza semelhante ocor
ridos em seus países de origem ou em outros territorios onde 
tiveram algum tipo de experiencia profissional. Destaco aqui 
quatro comparaióes desse tipo. A primeira é realizada por um 
assessor do Quénia. A seguinte, por um advisor de Cuba. Seguem 
os comentários de um conselheiro de Cabo Verde e, por fim, de 
urna assessora australiana.

Richard nasceu no Quénia, antiga colonia británica. Estudou 
e trabalhou no Reino Unido, além de Uganda. Quando lhe con- 
sultei sobre o que estava envolvido no processo de construido 
de capacidades, ele afirmou:

Em razáo de Timor-Leste eu gastei um tempo das minhas férias 
quando eu fui para o meu país. Eu perguntei para a geraiáo mais velha: 
quando voces conquistaran! a independencia o que voces fizeram para 
desenvolver este país? Porque eu olho para trás e eu vejo os servidores 
públicos que nós temos em meu país. Eles parecem ter tomado pé das 
coisas de forma muito rápida e firme. Eu estava fazendo urna compa- 
raiáo com Timor-Leste. E urna coisa que eu pensó que a lideranqa deste 
país poderia ter feito: tomar urna equipe de pessoas e enviá-la para fora 
do país para treinamento. Vocé fecha os seus olhos e diz “nós vamos 
treinar mil pessoas”. (...) Nós mandamos para fora do Quénia 5.000 
pessoas: para o Reino Unido, para os EUA e para a India, porque nós 
sabíamos que a India era muito competente em servidos bancários e de 
seguros, o Reino Unido em contabilidade e finanzas, e os EUA em admi- 
nistragáo e assim por diante. Mas também o que aconteceu foi o seguinte: 
os ingleses nao abandonaram simplesmente o país. Eles permaneceram
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depois da independencia, nós nao pedimos a eles que simplesmente 
partissem. Quando aqueles que foram estudar come^aram a chegar, 
formados ñas áreas em que iriam atuar, nós tivemos essa transferencia 
de trabalho. Mas a dificuldade que eu pensó, que eu vejo aqui, é o 
fato de que o nivel de educado parece ter sido muito baixo. Assim, a 
maior tarefa seria tentar nivelar, capacitar essas pessoas para atingirem 
minimamente um padráo internacional. Assim, quando eles fossem ser 
treinados em finanzas e contabilidade, isso seria muito simples (...).23

Gonzáles, por sua vez, era membro do Partido Comunista 
de Cuba. Explicava as dificuldades existentes no processo de 
construido do Estado timorense e de capacitando dos locáis em 
fumado do que ocorreu em seu país no momento da R ev o lu to  
Comunista. Segundo ele, o problema dos recursos humanos 
timorenses era a fragmentando política existente entre eles. Tal 
fragmentando impedia a existencia de um espirito de coesao, fator 
que, em sua opiniao, garantiu o sucesso da R evoluto Comunista 
em seu país. Declarou entao que, em 1959, as condi^oes dos 
recursos humanos de Cuba eram bastante similares ds encon
tradas entre os timorenses. No entanto, a coesao existente entre 
as pessoas fazia com que todos trabalhassem pela mesma causa 
e se empenhassem ao máximo em suas forma^oes, fenómeno que 
nao acontecía em Timor-Leste, em fuñado de disputas políticas, 
segundo ele. Gonzáles acusava entao os timorenses de nao se 
dedicarem suficientemente ao trabalho.

Nuno comparava a performance dos timorenses no trabalho 
com a daqueles que denominava de africanos. Segundo ele, os 
timorenses eram preguinosos e mal-agradecidos, ao contrário 
dos africanos. Citou entao o comportamento das empregadas 
domésticas em Timor em comparando com o ocorrido em Africa: 
“em Timor elas saem dos trabalhos de repente, sem dar qualquer 
satisfagao. Além disso, faltam ao trabalho constantemente.” Em 
Africa, sugería ele, as empregadas defendiam os interesses das 
casas em que trabalhavam como se fossem os seus, com dispo- 
sinao invejável.
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Algumas vezes, no dia a dia da rotina da administrando pú
blica, um ou outro funcionário local se atrasava no momento de 
comenar o trabalho ou de voltar do almoio. Outros guardavam 
consigo o carro de propriedade da repartido em que trabalhavam, 
utilizando-o para fins privados algumas vezes. Nao pediam licen- 
<ja nem desculpas pelos atrasos e nao apresentavam explicanóes 
para o internacional responsável pela construido institucional 
da unidade em que estavam lotados. Tais comportamentos 
decepcionavam certos conselheiros, pois eram tomados como 
evidencias de que os funcionários nao tinham introjetado urna 
postura de servidor público e dos preceitos daí decorrentes. Urna 
assessora australiana que, no passado, havia tido experiencias 
de trabalho na Indonésia, qualificava comportamentos como os 
apresentados acima de tipicam ente javaneses.

Do ponto de vista dos assessores internacionais, o sucesso das 
políticas de construido de capacidades e do Estado timorense 
dependía também do capital técnico e cultural que traziam 
consigo: segundo eles, tais fatores condicionavam o tipo de 
relaiao que os assessores eram capazes de construir com suas 
contrapartes e sua maior ou menor competencia para gerenciar 
o aparelho do Estado.

A D ISPU TA  DAS N A C IO N A L ID A D E S

Entre os conselheiros, suas formaióes educacionais e nacio
nalidades eram consideradas fatores que os tornavam mais ou 
menos aptos ao trabalho que desempenhavam. Muitos deles 
acusavam uns aos outros de ser mais ou menos competentes 
para qualificar os locáis em fuñido das características que seus 
perfis nacionais supostamente lhes imprimiriam.

Virginia era brasileira e trabalhou como mentora na área da 
justiia timorense. Encontrava explicares para os obstáculos 
existentes na qualificaiao dos timorenses no tipo de experiencia 
acumulada entre alguns internacionais. Segundo ela, nao se po- 
deria esperar que assessores, oriundos de países onde vigoravam

2 3 5



regimes totalitários, pudessem vir a capacitar corretamente os 
timorenses para fazer operar um Estado de direito democrático. 
Insinuava assim que conselheiros vindos de ex-colónias por
tuguesas, como a Guiné-Bissau, nao deveriam ser contratados 
pela ONU. Virginia confessava ainda urna certa decepqáo com 
relaqáo á ONU:

Eu acho que todo mundo, pelo menos no Brasil, nao sei nos outros 
países, mas todos nós adiamos que as Nacoes Unidas reúnem pessoas 
que ultrapassaram... vocé fez tudo que tinha para ser feito ali no Brasil, 
vocé atingiu sucesso na sua carreira, e entáo vocé está passando para 
outra etapa, que seria urna organizaqáo internacional. As Nacoes 
Unidas encarnam o máximo que vocé poderia fazer em termos de 
trabalho. Nao sei se foi bem assim, mas... e acho que todo mundo no 
Brasil, quando vocé fala que vai trabalhar com as Nacoes Unidas todo 
mundo... nossa... a gente chega aqui e vocé vé que nao é bem assim...

Sindy, urna australiana, manifestava sentimento similar:

Existem muitas áreas ñas quais os assessores das Naqóes Unidas 
nao sao competentes (...) Eu suponho que é urna fraqueza das Nagoes 
Unidas eles (sic) terem que empregar pessoas de mais de um país, muitos 
dos quais, vocé sabe, tém estabilidade, infraestrutura e sistemas de 
governo ruins (...)24

Ao explicar os jogos de poder operantes em Timor-Leste e de 
que forma as Naqoes Unidas participavam deles, Joana, asses- 
sora de origem latino-americana, apresentava o cenário político 
existente nos seguintes termos:

(...) Na minha visáo, as Nagoes Unidas e a comunidade internacional 
ainda nao descobriram como apoiar mais abertamente o presidente 
Xanana e o ministro Ramos Horta e tampouco como aquebrantar o 
poder do ministro Alkatiri e Ana Pessoa. Por qué? Nao porque sejam
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incompetentes ou obrigados, senáo porque -  e esta é a outra vertente 
do problema -  nao compreendem o sistema jurídico no qual estáo 
vivendo e nao compreendem tampouco a idiossincrasia desse povo. A 
idiossincrasia das pessoas que manejam o poder, nem sua cultura. 
Simplesmente nao a compreendem e a abordam com a ignorancia 
clássica dos nórdicos, lamentavelmente. A ignorancia clássica que faz 
com que George Bush destrua os museus do Iraque e diga que está 
salvando o povo, destruindo sua cultura. Esse é o tipo de ignorancia, 
de um pensamento, do tipo de tradi^áo cultural do pensamento nórdico 
que aborda os fenómenos como urna adiqáo absolutamente pragmática 
e neoliberal onde tempo é ouro e ouro é a única coisa que existe. Eu 
nao posso ter nenhum respeito por alguém que nao sabe quem foi nesse 
planeta Montesquieu, Rousseau e Voltaire. Ponto. Para mim sao pessoas 
que nao tem capacidade de opinar porque nao tém urna visáo universal 
do mundo. Por isso eu te digo, Kelly, eu sou urna pessoa extremamente 
radical. Internamente eu sinto um profundo desprezo pelas pessoas que 
creem ser as melhores do mundo e nao fazem outra coisa senáo impor as 
leis. Isso é o que Julio César e Otávio diziam ser os bárbaros.25

Outra jurista internacional, também de origem latino-ame
ricana, acusava a maioria dos internacionais da ONU de nao 
ter urna formaqáo humanista. Excegáo, segundo ela, de alguns 
latinos. Diferentemente dos australianos, os latinos nao estariam 
interessados somente em fazer o sistema funcionar, mas preo
cupados com as pessoas. Dizia ainda que a forte presenta de 
anglo-saxóes, na UNMISET, dificultava o respeito á op^áo do 
sistema civilista, adotado pelo governo.

CIVILISTA VERSUS C O M M O N  LAW

Do ponto de vista dos assessores estrangeiros da área de justiqa, 
suas fo rm a je s  e históricos profissionais ainda os tornariam mais 
ou menos aptos a operarem dois tipos distintos de sistemas jurí
dicos: os estruturados sob o modelo civilista e aqueles inspirados 
no modelo de C om m om  Law , ou, em outros termos, o modelo 
continental e o modelo “ilha”. As metáforas fazem referencia
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aos territorios nacionais nos quais essas diferentes maneiras de 
conceber e operar o sistema jurídico foram primeiramente con
cebidas: o modelo civilista nasceu na Franca, enquanto o modelo 
de Com m on Law  surgiu na Inglaterra. Portugal, Espanha, Brasil, 
Itália, entre muitos outros, adotam urna estrutura legal civilista. 
Já  o Reino Unido e todo o seu antigo império colonial, incluindo 
os EUA, possuem urna estrutura legal de Com m on Law . Todas 
as ex-colónias portuguesas, incluindo Timor-Leste, herdaram o 
sistema civilista adotado na antiga metrópole.

Independentemente do sentido técnico dessa oposi^áo, o 
que a torna crítica para a análise é o fato de ela ter se tornado 
urna mobilizadora política entre meus interlocutores. Tal oposi^áo 
transformou-se em matéria-prima para troca de acu sares entre 
latinos e anglófonos com relagáo as suas respectivas competen
cias para compreender, montar e fazer funcionar um sistema de 
justiga moderno em Timor-Leste.

O grau de conhecimento acerca de cada um dos sistemas está 
condicionado ao local onde o advisor  adquiriu sua formando 
académica e experiencia profissional. Dadas as prioridades da 
ONU, á época, em contratar assessores com experiencia expressiva 
em administrando pública, grande parte dos assessores interna- 
cionais legáis entáo atuantes em Timor-Leste tinha tido formando 
e carreira profissional em seu país de origem: os portugueses 
em Portugal, os australianos na Austrália, os indianos na India. 
Ás disputas que se manifestaram no idioma da oposiqáo entre 
sistema C om m om  Law  e sistema civilista eram mais urna vez 
agregadas representaqoes sobre as supostas habilidades dos 
distintos caracteres civilizacionais e nacionais para participar da 
construido do Estado e desenvolver as capacidades dos locáis.

Miguel, conselheiro legal portugués, relatou as dificuldades de 
trabalho que encontrou quando atuava como assessor do Conselho 
de Ministros no período da administrando da UNTAET. De for
mando civilista, Miguel acusava os componentes do O ffice o fth e  
Principal Legal Advisor da UNTAET de resistirem ás propostas 
apresentadas por ele por nao compreenderem seu sentido. Miguel
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defendía, diante do entáo Representante Especial do Secretário- 
-Geral da ONU (SRSG), Sérgio Vieira de Mello, a necessidade 
da aprovagáo da Lei Orgánica da Administrando Pública. No 
entanto, segundo ele, esse era um tipo de diploma legal que nao 
existia no sistema de C om m on Law , no qual a maioria dos staffs 
jurídicos da UNTAET tinha recebido sua formando. Dessa forma, 
o SRSG, aconselhado pelo seu principal legal advisor , resistia 
á proposta de Miguel. Ás vésperas da independencia, contudo, 
a Lei Orgánica da Administrando Pública teria sido aprovada.

A mesma dificuldade era apontada pelo presidente do Tribunal 
de Recurso, retornado da diáspora timorense ern Portugal e que 
trabalhara em Timor alguns anos antes na qualidade de s ta ff  
estrangeiro a servido da UNTAET:

(...) na altura [da UNTAET] estava aqui gente de toda parte. Juízes 
da Civil Law  [sistema civilista], da Common Law. Era gente de vários 
países e, portanto, havia urna mistura de pessoas e de sistemas legáis, 
de sistemas jurídicos, que eram muito diversificados. O que, por um 
lado, dificultava nosso trabalho. Nao era fácil trabalhar um juiz de 
Civil Law  com um juiz da Common Law, sobretudo em urna situapáo 
na qual as leis nao estavam claras, as regras nao estavam claras. Existiam 
muitas lacunas na legislagáo. (...) A participando no sistema de justi^a 
de pessoas de diversas nacionalidades acabou por dificultar o funcio- 
namento e a própria formagáo dos timorenses. (...) O problema foi 
principalmente com os colegas timorenses, que precisavam aprender. 
Quer dizer, havia, ás vezes, coisas completamente contraditórias e [os 
timorenses] viam, portanto, formas de fazer as coisas completamente 
diferentes (...) e ficavam embaralhados e nao sabiam muito bem o que 
iam fazer.

Miguel, o legal advisor portugués, considera va que seu back- 
grou n d  académico e profissional era mais apropriado para 
trabalhar em Timor-Leste do que o de seus colegas anglófonos 
porque o Estado da RDTL tinha optado pelo sistema civilista. 
Além disso, o fato de ser portugués teria despertado nele urna
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atengáo especial aos problemas do territorio, predispondo-o á 
construido de relagóes mais horizontais com os locáis -  caracterís
tica atribuida por ele ao modo portugués de estar no mundo -  ao 
mesmo tempo que o habilitava a se comunicar sem grandes 
dificuldades com a elite do país. Eis outra dimensáo curiosa do 
sentido que os conselheiros estrangeiros atribuem á sua expe
riencia em Timor-Leste: sua infelicidade ou sucesso é tributado 
a tragos de caráter nacional e civilizacional que seus países de 
origem lhes imprimem. Nesse sentido, se tomarmos a forma como 
representam suas experiencias diante das de seus colegas como 
índices do suposto espirito de corpo existente entre os advisors 
internacionais das Nagóes Unidas, observamos que, em campo, 
a ONU opera desunida.

AS NA gÓES DESUNIDAS

A atmosfera cosmopolita de Díli em 2003 resultava, em parte, 
da grande presenga das Nagóes Unidas no territorio desde 1999. 
A celebragáo das diferengas entre Estados-Nagóes é um valor 
nessa instituigáo, mas é subordinada á afirmagáo de igualdade 
de valor entre as sociedades nacionais que a compóem. Tais 
ideias estáo expressas na carta de boas-vindas assinada pelo 
Representante Especial do Secretário-Geral da ONU ao pessoal 
contratado para a missao:

Bem-vindo á Missao de Suporte das Nagóes Unidas a Timor-Leste 
(UNMISET). AUNMISET oferece ao seu staff a. oportunidade única de 
testemunhar, como parceiro, e participar no crescimento de urna nagáo 
independente recentemente. Isso nao é um desafio fácil de alcangar e 
sem dúvida, no curso de suas fungoes, vocé irá experimentar urna am
pia gama de emogóes, particularmente regozijo e sentimento de dever 
cumprido por estar presente e contribuir para a construgáo da nagáo 
em um período histórico. Voce terá a experiencia de trabalhar lado a 
lado com colegas de toda parte do mundo, tendo a oportunidade de 
celebrar as diferengas que um staff multicultural traz para o lugar de 
trabalho.26
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Esse tipo de multiculturalismo obscurece a percep^áo de urna 
dimensáo fundamental do cotidiano da agáo dos assessores da 
ONU em Timor-Leste: há, entre eles, urna disputa com relacao 
aos projetos civilizatórios a serem implantados no país.

A oposigáo entre modelos legislativos e de operacionaliza^áo 
do sistema de justÍ9a (civilista versus Com m on Law) é urna expres- 
sáo dessa disputa. O embate entre falantes de portugués e falantes 
de inglés com relacao á língua a ser utilizada no Estado é outra. 
Varios sao os exemplos que poderiam ser dados a respeito dele. 
Trago ao texto dois pequeños eventos para ilustrar essa disputa.

Em 2002, o governo brasileiro doou á rede de televisáo mantida 
pela UNTAET urna série de programas educativos, em língua 
portuguesa, que teriam, depois de algum tempo, desaparecido 
misteriosamente. Cheguei a duvidar da veracidade dessa historia 
logo quando cheguei a Timor-Leste. Mas ela me foi confirmada 
pelo entao Secretário de Estado da Defesa, Roque Rodrigues. 
Os responsáveis pela rede de televisáo eram todos australianos 
e alegaram que os materiais tinham sido roubados e que nao 
havia pistas de quem executara o roubo. Vale notar que questóes 
ligadas á definido da língua nacional sao tratadas como urna 
questáo de seguranza nacional em Timor-Leste. Nao é por acaso 
que o secretário da Defesa tenha trazido á tona esse caso quando 
conversávamos sobre a formando do Estado-Nagáo. Esse assunto 
será devidamente abordado nos dois últimos capítulos do livro. 
Em outra ocasiáo, na qual precisei recorrer á biblioteca mantida 
pelo governo portugués no Instituto Cambes de Díli, tomei o 
cuidado de mostrar ao funcionário, á entrada, que portava um 
livro meu, de modo a nao haver problemas quando saísse com 
o mesmo. Tratava-se do volume M ai K oalia  Tetum [Venba 
fular tétum ], de autoria do lingüista australiano Geoffrey Hull. 
Ao exibir o livro ao funcionário, ele comentou que nao havia 
possibilidade deste ser tomado como parte do acervo do Insti
tuto. Segundo ele, “esse livro nao entra na nossa biblioteca”. O 
curso de tétum de Geoffrey Hull nao fazia parte do acervo da 
biblioteca porque era escrito em inglés.
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Os assessores internacionais, por sua vez, atribuíam a si 
mesmos um conjunto de capacitares específicas que, a seu ver, 
habilitava-os a ter sucesso no empreendimento de transferir habili
dades aos timorenses. Essas características eram explicadas por 
eles em funqáo de suas diferentes origens nacionais. Vejamos.

Virginia trabalhava como mentora no sistema de justiqa timo- 
rense e acreditava que o fato de ser brasileira contribuía bastante 
para sua adaptaqáo ao territorio e desempenho de suas funqóes:

(...) Eu me dei muito bem na missáo, fui bem aceita no meu trabalho, 
talvez porque o Brasil tem muito a ver com o Timor. Nós somos mais 
desenvolvidos, nao somos um país táo pobre, mas nós temos ainda 
muitas deficiencias, o sistema judicial no Brasil está sendo praticamente 
criado. No Brasil, era comum (...) para mim participar de mutiroes 
do Judiciário. (...) Nós estamos acostumados com Comarcas que nao 
tem equipamentos, nao tém funcionários. Eu trabalhei naquela área 
dos entornos de Brasilia, Luziánia mais especificamente; eles eram oito 
juízes com trezentos mil processos, entáo existe muita dificuldade lá, 
nós estamos acostumados com improvisar, nós sabemos que as coisas 
nao sao assim. Agora os portugueses estáo acostumados com o sistema 
europeu: já está tudo pronto, tudo definido e eles se assustam muito 
com a situagáo aqui, muito mesmo; as vezes, vocé ve que eles nao tém 
muita facilidade pra se adaptar, porque eles chegam aqui e nossa... Os 
europeus, principalmente, eles se assustam muito com a situacáo aqui, 
eles tém medo de tudo o que acontece. Lembra o fato de dezembro [os 
disturbios de 4 de dezembro, quando parte da comunidade internacional 
foi conduzida ao aquartelamento portugués por precauqáo], que nós 
está vamos no quartel, (...) tinham portugueses apavorados porque eles 
nao estáo acostumados com.esse tipo de coisa. Eu acho que isso se reflete 
em urna missáo de urna forma geral, pra nós que viemos do Terceiro 
Mundo, como eles gostam de dizer muito, é totalmente diferente: a 
visáo que nós temos de urna missáo é totalmente diferente da deles.
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Observemos agora o depoimento de urna timorense retornada 
da diáspora, educada na Austrália e contratada pelo Sistema 
ONU como internacional:

(...) nós crescemos em um sistema anglo-saxáo. Entáo, ele é muito 
mais... Eu pensó que ninguém poderia discordar de mim nesse aspecto, o 
sistema anglo é muito mais efetivo, muito mais eficiente, e nós crescemos 
em um sistema de trabalho de administradlo pública muito efetivo e 
eficiente. Eu lhe dou um exemplo: eu tinha que retirar meu passaporte 
de Portugal, isso levou dois meses; e eu tinha que retirar meu passaporte 
da Austrália: isso tomou 24 horas. Essas sao as diferenqas. Existe um 
sistema em funcionamento com o qual nós crescemos... Ele [o sistema 
anglo-saxáo] é transparente, eficiente, efetivo (...) Eu pensó que isso é 
muito importante e que é isso que nós podemos -  espero -  transmitir 
para Timor. (...) Existem regras e regulamenta^oes que guiam tudo e 
há também um senso de responsabilidade no servido público de que se 
vocé recebe [urna remunerando] vocé tem que trabalhar corretamente. 
Vocé nao pode vir e sentar, simplesmente (...) e andar para lá e para cá 
sem fazer nada, todo o dia. A gente nao cresce assim. Nós crescemos 
com um senso de responsabilidade, senso de transparencia (...).27

Joana, conselheira latino-americana, tecia os seguintes comen
tónos a respeito de suas habilidades:

Tenho urna capacidade de conciliar, de compreender perfeitamente o 
que se passa. Posso prever, posso compreender o que se sucede porque 
isso tem sido a historia do meu povo. Entendo também as menta
lidades. As pessoas que vivem agora, que estáo nesse planeta e que 
sabem espanhol, que é urna língua latina, nós nos relacionamos com 
o mundo de outra maneira, a qual é absolutamente incompreensível 
para as pessoas que nasceram pensando em inglés.

K -  E de que maneira isso faz diferencia, em sua opiniáo?
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Um exemplo dos mais ridículos. Como vocé diz em ingles esta 
mesa é verde? Green table. Primeiro eles dizem que algo é “green” e 
depois que é urna mesa. Mas, nós, nós dizemos que esta fita é verde. 
Dé conta da diferencia. Os gringos, chamando de gringos todos aqueles 
que pensam em inglés, vém do mundo dos sinais. Direito, esquerdo, 
sobe, desee. Fale, nao fale. Tudo já está escrito. Vém de um mundo 
onde tudo já está escrito. Por isso nao tém criatividade, imaginacáo. 
Sao extremamente inflexíveis e nao sabem o que fazer se um sinal cai, 
o que exatamente acontece de dois em dois dias nos países de Terceiro 
Mundo. Só sabem trabalhar onde estáo protegidos. Essa é a razáo pela 
qual estáo quase todos concentrados no GPA.28 E nao se relacionam. 
Elá como um ponto de concentracáo da comunidade internacional an- 
glófona. É como se nao pudessem [os gringos] se movimentar de outra 
maneira. Nao tém criatividade, energia para ter relapóes, capacidade 
de variadlo. Eles nao tém variáveis á máo. O mais terrível é que nao 
percebem que, nesse sentido, sao táo ignorantes como os timorenses. 
Nao percebem isso. Acreditam que sao urna fortaleza. Creem que falar 
sempre com as mesmas palavras é urna grande fortaleza, quando é, na 
verdade, urna terrível debilidade. Entáo, como eles dizem, quanto menor 
urna frase, melhor. Para nós, que falamos línguas latinas, é o contrário: 
quanto mais explicada urna coisa, melhor. Porque para urna coisa há 
um milháo de possibilidades, nao somente urna.29

Além disso, Joana acusava a ONU de discriminar os latinos 
e todos aqueles que nao tinham o inglés como língua materna:

Percebe-se urna profunda discriminando entre os internacionais que 
pertencem á Commonwealtb contra os internacionais que nao perten- 
cem a esse sistema. Nessa missáo, nao se mede o grau de conhecimento 
senáo pelo nivel de inglés das pessoas. Vocé pode defender a maior 
estupidez em inglés que é verdade, nao precisa de discussáo. Ademáis, 
acho que as próprias autoridades da UNMISET olham mais para as 
pessoas que podem se expressar em inglés do que para aquelas que nao 
podem fazé-lo. Isso é urna coisa muito dura de enfrentar.30
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Como Joana, parte significativa dos assessores portugueses 
reclamava ser vítima de discriminaqáo no Sistema ONU em 
operaqáo em Timor-Leste. Acusavam a entidade de nao reco- 
nhecer o ponto de vantagem que eles teriam diante dos outros 
estrangeiros em trabalhar com os timorenses, dado o passado 
colonial que os vinculava. Além disso, evocavam ainda um certo 
lusotropicalismo para defender urna posigáo de vanguarda, decla
rando que estaría na natureza dos portugueses misturarem-se 
com as populaqoes com as quais trabalhavam. Argumentavam 
que eram capazes de se comunicar com os locáis na língua oficial 
do país, contribuindo assim duplamente para o projeto de cons
truido do Estado-Naqáo. Nesse sentido, é interessante notar 
que eram especialmente os assessores de origem portuguesa 
aqueles que mais criticavam a intervenido da ONU, embora 
constituíssem aproximadamente 25 % do total dos conselheiros 
contratados pelo Grupo de Suporte Civil em 2003.

Em um alrno^o de trabalho compartilhado com funcionários 
da UCDC e com um assessor do PNUD, educado em Hong Kong, 
fui abordada com a seguinte questao:

Kelly, vocé pode me explicar como territorios que bebiam da água 
do mesmo rio, como Macau e Hong Kong, tiveram destinos táo diversos? 
Hong Kong é um tigre asiático, urna grande potencia regional, e Macau 
é táo somente a capital internacional do jogo!31

Discutíamos entáo os problemas lingüísticos existentes no 
Estado. O assessor do PNUD e outros técnicos estrangeiros á 
mesa, oriundos de países anglófonos, defendiam a ideia de que 
o ingles deveria ser a língua oficial de Timor-Leste, pois era, 
supostamente, um idioma de comunicagáo universal. Como o 
depoimento acima evoca, sugeria-se com frequéncia que os ter
ritorios que tinham sido colonizados por Portugal eram todos 
subdesenvolvidos, pelo que nao valia a pena adotar o portugués 
como língua nacional. Esses expatriados, como muitos timorenses, 
atribuíam á língua poderes de fazer com que alguns territorios
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fossem mais bem-sucedidos que outros em seus processos de 
crescimento económico.

Por fim, gostaria de citar os comentários de urna retornada 
da diáspora timorense na Austrália, contratada pela ONU como 
assessora internacional. Segundo ela, o atraso no processo de 
construqáo do Estado timorense advinha das escolhas realizadas 
pela elite do governo, que vinha dando, desde a restaurando da 
independencia, preferencia á contratando de assessores de países 
de língua oficial portuguesa. Diante de tal argumento, ela colocou a 
seguinte questao: “vocé conhece algum país de língua portuguesa 
desenvolvido?”

A questao das nacionalidades era assim crucial na forma como 
os assessores contratados pela ONU pensavam a respeito de sua 
ando e, como veremos na próxima sendo, junto com a discussao 
acerca das línguas de trabalho, era fundamental na disputa pela 
construnao de zonas de hegemonia no Estado timorense. Antes de 
seguir adiante, porém, cabe destacar que, embora entre aqueles 
que tornavam concreta a ando da ONU em Timor a nacionalidade 
fosse urna categoria que ordenava a forma de interpretar certas 
experiencias, ela nunca era reconhecida pela Organizando como 
um critério que inscrevesse diferennas entre seus funcionários. 
Aliás, falar da diferenna que os diversos backgrounds  nacionais 
dos advisors poderiam fazer em suas performances era assunto 
tabú, produtor de incómodo e mal-estar entre certos interlocutores. 
As diferennas celebradas como legítimas eram as de culinária, 
vestuário, musicais, enfim, diferennas transformadas em folclore. 
Goldberg32 denominou as retóricas multiculturais com esse 
perfil de multiculturalismos de corporagao: elas celebram um 
pluralismo padronizado que nao somente concebe os grupos 
constituidos como dados, mas também os essencializa como se 
fossem imutáveis. Inspirados em urna visao de mundo liberal, 
nao estao comprometidos com a questao de redistribuináo de 
poder e renda e fazem uso desse discurso para conter e restringir 
demandas de teor económico, promovendo um aperfeinoamento 
dos instrumentos administrativos disponíveis.
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Publicamente, as Naqoes Unidas nao admitem que a naciona- 
lidade de seu pessoal seja um critério considerado quando se faz 
o processo seletivo. Quadros portugueses contratados pela ONU 
para atuacáo exclusiva em Timor relatavam que a Administrando 
Transitoria das Nacdes Unidas/East Timor Transitional Admi- 
nistration (ETTA) nunca tornara públicos dados sobre o perfil 
nacional dos funcionários que a compunham, nao obstante sua 
célula de recrutamento ter recebido inúmeros pedidos com essa 
demanda. Segundo eles, esses dados foram omitidos porque 
tornariam evidente a discriminando contra os portugueses exis
tente na missao. Numa comparando figurativa, um deles sugeria 
que havia cerca de 15 portugueses em toda UNTAET, enquanto 
os australianos eram 300.

Discussdes públicas a respeito da diferenna de poder entre 
os Estados-Nanoes eram evitadas a todo custo pelo pessoal 
mais bem colocados na missao. Isso porque o tema colocava em 
perigo o principio da igualdade formal entre os Estados-Na^óes 
que compdem a instituido. Trazia ainda a tona o passado de 
explorando que ordenou a interanao entre o Velho Mundo e seus 
impérios coloniais, cujas consequéncias sao passíveis de reconhe- 
cimento no tempo presente. Evidenciava também a vantagem 
que anglófonos tinham diante de staffs oriundos de outros países 
cuja língua oficial nao era o inglés, sendo por outros motivos, 
pelo simples fato de a língua de trabalho do Sistema ONU em 
Timor ser o inglés.

Contudo, a nacionalidade e alguns dos produtos déla derivados, 
sobretudo a língua, ordenavam o cotidiano de intervennao da 
ONU em Timor-Leste. Eles atuavam como mediadores no processo 
de construnao das instituigoes timorenses e estruturavam ainda a 
sociabilidade internacional, como será visto no próximo capítulo. 
Duas vezes por més a célula de recrutamento da UNM ISET 
enviava para altos funcionários da missáo um balanno a respeito 
do perfil do GSC. Nao por acaso, um dos critérios a partir do 
qual os funcionários eram classificados era sua nacionalidade, 
além de sexo e tipo de contrato. Eram classificados também
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pela regiáo do mundo da qual eram originários. Em um desses 
relatórios, podia-se 1er o seguinte:

Tres postos foram abolidos em 30 de junho de 2003 (52, 83 e 84). 
Nós temos agora selecionados 86 candidatos, dos quais 75 foram sele- 
cionados pela UNMISET, 4 foram escolhidos pelo FMI (postos n°s. 6, 
7 ,8  e 15) e 7 foram preenchidos com VNUs [voluntários das Naqóes 
Unidas] (postos n°s. 12, 44, 45, 67, 68, 69 e 70). Dos 86 candidatos 
selecionados, 24% sao do sexo feminino e 76%, do sexo masculino. 
Eles sao de 37 países, sendo que 19 (22%) vém de Portugal, 10 (12%) 
da Austrália e Nova Zelandia e 18 (21%) vém de outros países da Asia 
e do Pacífico, (veja Tabela 3). Existem 35 que estáo sob contratos de 
durando limitada (30 titulares anteriores dos cargos, 5 nao titulares, 
mas staff da UNTAET, 2 contratados de curto prazo originários de 
outras missóes da ONU), 40 consultores (incluindo 2 antigos volun
tários das Nacoes Unidas na UNTAET), 4 sob contratos do FMI e 7 
VNUs (veja Tabela I) (...).

Percentagem Regiáo Percentagem
N°. (%) N°. (%)

África 13 15% 13 15%
Austrália + 
Nova Zelandia 10 12%
Ásia e Pacífico 18 21% 28 33%
Europa Oriental 4 5% 4 5%
Portugal 19 22%
Europa Ocidental 8 9% 27 31%
América Latina 8 9% 8 9%
América do Norte 
e Caribe 6 7% 6 7%

Total 86 100% 86 100%
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Figura 8 - Gráfico de classifica^ao dos assessores internacionais contratados 
pela UNM ISET para atuar no programa dos 100 postos de estabilidade por 
origem nacional e regional.

Fonte: UNMISET, Recruitment Cell. 100 posts semi-monthly summary -  02 ]uly 2003. 
Mensagem recebida por kellysa@uol.com.br em 30 de julho de 2003, tradu$ao livre 
do original em língua inglesa.

Os dados acima se referem á composipáo do projeto dos 100  
postos, como analisado no Capítulo 3. Nesse contexto, vale 
acrescentar que os assessores contratados sob o projeto dos 200  
postos  também eram classificados pela sua nacionalidade. O uso 
dessa categoria ñas planilhas de análise dos projetos pode ser 
visto como indicador implícito do reconhecimento que a instituí- 
gao dá á nacionalidade como um fator que participa do processo 
de selegáo de pessoal. Ñas próximas páginas, demonstro de que 
maneira a nacionalidade e os contextos cosmopolitas dos quais 
os assessores eram originários influenciavam no desempenho 
de suas fungoes.
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S O B R E  O D E SE N V O L V IM E N T O  
DAS CA PA CID A D ES LIN G Ü ÍST IC A S

Muriel partiu na última segunda-feira, de volta ao Brasil. 
Sobre sua mesa deixara urna
heran^a. Cursos de direito constitucional em vídeo, bem 
como livros sobre planej amento tributário e ciencias das 
finanzas, todos de autores e editoras brasileiras, retra
tando fenómenos existentes nesse país. Havia também 
exemplares do Estadáo e da Folba de S.Paulo, com ma- 
térias sobre economia brasileira.

(Caderno de Campo, julho de 2003.)

Retomemos, depois de um longo intervalo, o curso de capa
citando aos defensores públicos descrito no inicio do capítulo. 
A sessáo inaugural do curso fora marcada, em seus primeiros 
minutos, pelo dilema da língua de trabalho a ser utilizada. De 
um lado tínhamos os defensores timorenses, formados técnica 
e linguisticamente no regime indonésio. De outro, os assessores 
internacionais, ambos oriundos de países da CPLP, por pressáo e 
vontade da elite do governo, prontos para trabalhar em portugués 
ou tétum. O drama descrito acima é bastante expressivo das circuns
tancias em que a construido de capacidades era executada no 
Estado timorense. Entre os assessores internacionais contratados 
sob os programas dos 100 e 200 postos, eram minoría aqueles 
que se predispunham a aprender urna das línguas mais utiliza
das por suas contrapartes, tétum ou indonésio. Por outro lado, 
entre os funcionários públicos timorenses, poucos eram os que 
detinham habilidade para se comunicar em portugués ou inglés.

Entre os assessores entao dispostos a estudar as línguas mais 
utilizadas em Timor-Leste ou que, antes de aterrar no país, domi- 
navam alguma délas, era interessante notar a seguinte tendéncia: 
os de origem latina, em sua maioria, aprendiam e praticavam o 
tétum, enquanto os assessores oriundos do mundo anglo-saxáo 
davam preferéncia á língua indonésia, em especial os australianos. 
Entre os fatores que orientavam essa escolha, sao dignos de nota
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dois: o tétum utilizado em Díli tem pelo menos 25%  de palavras 
do portugués. Denominado de tétum-praga, essa língua é um 
crioulo, misto de portugués com tétum-terik, que, ao longo dos 
séculos, tornou-se língua franca no territorio. Dessa forma, era 
certamente mais fácil aos latinos o aprendizado desse idioma 
que o da língua indonésia. Ademáis, soava como urna heresia 
entre os portugueses -  maior comunidade latina no programa 
dos 100 e 200 postos  -  a utilizando da língua indonésia, que era 
considerada um idioma de opressáo aos timorenses e desrespeito 
ao Estado-Napáo portugués. Entre os conselheiros de origem 
australiana, neozeolandesa e asiática, por sua vez, o uso da língua 
indonésia era mais frequente. Isso porque a língua indonésia é 
muito usada no contexto do comércio internacional no Sudeste 
Asiático. Daí o interesse, entre os assessores oriundos dessas 
regioes geográficas, no aprendizado e prática desse idioma.

O panorama das habilidades lingüísticas existentes na equipe 
da E1CDC, á época do trabalho de campo, era expressivo dessa 
divisáo social da língua entre os personagens atuantes na construpáo 
do Estado. Vejamos. Eramos ao todo seis pessoas, duas das quais 
estrangeiras. Lima délas australiana e outra brasileira. Diana, 
australiana, cursara Estudos Culturáis em seu país de origem 
e vivera dois anos em Java antes de trabalhar em Timor-Leste, 
ocasióes em que aprendeu a língua indonésia. Comunicava-se 
com os membros da UCDC em inglés e indonésio. Eu, como 
brasileira, trabalhava em portugués, inglés e tétum. Entre todos 
os membros da equipe nao havia urna língua comum de comuni
cando. Todos eles, com excepáo de mim, podiam se comunicar 
em indonésio. Minha comunicando com os timorenses podia ser 
feita em tétum, mas Diana nao nos compreendia. Entre eu, Diana, 
Ricardo e André, respectivamente diretor e oficial de projeto da 
ETCDC, a conversa podia ser feita em inglés, pois ambos haviam 
estudado em países anglófonos. Mas os funcionários de baixo 
escaldo, José e Sandra, nao podiam participar dos trabalhos, 
pois só dominavam tétum ou indonésio. Dessa forma, todas as
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sessóes coletivas de trabalho eram realizadas em duas línguas, 
preferencialmente tétum e inglés.

As pessoas com as quais eu tinha urna relagáo mais direta na 
UCDC foram ampliando seu vocabulário de língua portuguesa ao 
longo do tempo. Aliás, urna das minhas fungoes nessa instituidlo 
era dar aulas de portugués aos funcionários. Diana, por exemplo, 
no final de 2003, podia já 1er as correspondéncias oficiáis que 
chegavam do Gabinete do primeiro-ministro em portugués. 
Ricardo, diretor da UCDC, já escrevia pequeños textos nessa 
língua. Tais experiencias levaram-me a observar o comporta- 
mento lingüístico de alguns servidores timorenses, levando em 
conta a nacionalidade de seus assessores e as implicagoes desse 
fenómeno para a construgáo da administragáo pública.

As contrapartes timorenses, cujos assessores eram de origem 
de países de língua oficial portuguesa ou que falavam portugués, 
utilizavam com mais frequéncia o vocabulário desse idioma 
para se comunicar em tétum. Assim, por exemplo, em vez de se 
referirem ao conceito de Estado utilizando a palavra indonésia 
N egara , utilizavam Estado em língua portuguesa. Já  os tim o
renses, cujos assessores eram de origem anglófona, praticavam 
um tétum repleto de palavras oriundas da língua inglesa ou da 
língua indonésia. O mesmo tipo de influéncia tinham as auto
ridades políticas timorenses sobre seus subordinados diretos.

As mudangas no comportamento lingüístico de José, funcio- 
nário de alto escaláo do Estado, foram exemplares nesse sentido. 
Até margo de 2003, José era diretor de urna agéncia do Estado, 
á época subordinada ao Ministério do Interior. Ao longo de sua 
trajetória no Estado timorense, José contou com assessoria de 
diferentes advisors, todos, até entáo, oriundos de países de língua 
inglesa ou que utilizavam o inglés como língua de trabalho. No 
entanto, em abril de 2003, a agéncia em que José trabalhava foi 
extinta. Ele foi entáo removido para urna posigáo de assessoria 
a urna autoridade ministerial do governo, retornada de Mogam- 
bique. Fiz urna primeira entrevista com José em margo. Nossa 
conversa se deu totalmente em tétum. Em outubro, tivemos
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outro encontró e nele José fez questao de falar o tempo todo em 
portugués, utilizando, inclusive, cacoetes típicos do idialeto da 
autoridade a que estava subordinado.

Pretendo indicar, a seguir, que, para além de dificuldades de 
comunicando, a questao do uso do idioma na relando entre 
advisors  e suas contrapartes, bem como entre as autoridades 
timorenses e seus subordinados, implica a evocando de fenó
menos culturáis mais ampios, responsáveis pela conformando de 
diferentes zonas de hegemonia no Estado.

ANGLÓFONOS E LUSÓFONOS

Os organismos de cooperando bilateral dos parceiros do desen- 
volvim ento  de Timor-Leste oferecem aos funcionários locáis do 
Estado cursos de capacitando, financiando, muitas vezes, pas- 
sagem e hospedagem para que estes tomem parte em atividades 
de treinamentos no exterior. Said, funcionário da Autoridade 
Bancária e de Pagamentos (BPA) de Timor-Leste, fora a Portugal 
a convite do Banco de Portugal, fazer um curso de cinco meses 
sobre legislando para seguros. Quando voltou, falava portugués 
com certa fluéncia e trazia consigo exemplares numerosos de 
CDs de música brasileira. André, um sta ff  da UCDC, foi con
tratado pelo Estado meses depois de seu retorno da Austrália, 
onde concluiu um curso de mestrado. Retornou a Timor fluente 
em inglés e ensinou-me muito sobre as características do que 
chamava de Australian w ay-of-life. Said, quando voltou de 
Portugal, aumentou seu leque de relanoes entre os falantes de 
portugués em Timor, sobretudo entre os expatriados portugueses. 
André tinha boas relanoes com a cooperando australiana, sendo 
conhecido entre quase todos os assessores internacionais dessa 
nacionalidade que atuavam no Ministério do Plano e Finannas. 
As experiéncias as quais Said e André se expuseram os alocaram 
em diferentes campos de hegemonia em Díli: Said passou a estar 
mais próximo da zona de hegemonia lusófona, enquanto André 
se aproximava do polo anglófono.



A viagem de Said para Portugal, bem como de tantos outros 
timorenses a outros países, era condicionada, em grande parte, 
pela rede de relagóes que o advisor  da instituido na qual Said 
atuava, contratado pela estrutura das Nagdes Unidas para co
ordenar o institutional-building e a capacitando de pessoal, era 
capaz de articular em seu país de origem ou nos espatos em que 
desenvolveu sua experiencia profissional. A instituido na qual 
Said trabalhava tinha como gerente um assessor portugués, que 
nao hesitava em reconhecer o quanto o recurso a seus contatos 
institucionais em Portugal era importante para a chegada a bom 
termo dos projetos elaborados por ele e sua equipe:

(...) por ser portugués tenho boas relagoes com instituigóes portu
guesas e procuro potencializar essa abertura á ajuda a Timor em 
beneficio da qualificagáo de pessoal. Obviamente, sei também que 
depois essas instituigoes capitalizam simbólicamente a cooperando que 
prestam a Timor. O grande montante de ajuda a Timor se explica, 
inclusive, pela frustrando com relagáo aos resultados obtidos em pro
jetos de cooperando com os PALOP.

Por outro lado, como indica a narrativa do conselheiro, sua 
capacidade de angariar apoio em instituinoes portuguesas era 
facilitada pelo lugar que Timor-Leste ocupava na consciencia 
nacional desse país. Outro caso exemplar de como vínculos nacio- 
nais facilitavam a elaborando de políticas de capacity building 
que extrapolavam o escopo da ONU, mas que eram condicio
nadas pela nacionalidade do advisor  contratado por ela, era o 
programa de parceria que estava a ser desenhado pela agencia 
de cooperando australiana -  AusAID -  junto aos Departamentos 
de Ornamento e Impostos do Ministério do Plano e Finannas.

A assessora do Departamento de Ornamento do Ministério do 
Plano e Finannas e a maioria dos conselheiros do Departamento 
de Impostos do mesmo ministério eram todos australianos. A 
legislando e parte dos procedimentos técnicos que regulavam os 
trabalhos desenvolvidos ñas duas unidades foram concebidos por
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equipes de consultores formados em sistemas da Com m onw ealth , 
a maioria deles australianos. A UNTAET, em seus primeiros 
meses de vida, solicitou a cooperando do governo australiano 
para elaborando do sistema de ornamento, que enviou entao a 
Timor-Leste urna equipe de consultores. As políticas e a lei de 
ornamento, entao em vigor, haviam sido elaboradas sobre as 
sugestóes deixadas por urna missao enviada pelo FMI ao país, 
entre janeiro e fevereiro de 2000, composta por profissionais com 
formando e experiencia em sistemas de impostos da Commonwealth,33 
Desde entao, grande parte dos profissionais contratados pela ONU 
para executar e monitorar ambos os sistemas era de origem 
australiana. Eram também eles, entre outros, os responsáveis por 
negociar junto á AusAID os termos de programas de capacitando 
dos funcionários timorenses em seu país de origem.

O protocolo de cooperando, assinado em 2003, entre os minis- 
térios da Justina de Timor-Leste e da República Portuguesa, 
relativo ao desenvolvimento do Centro de Formando Jurídica e á 
capacitando dos operadores do Poder Judiciário do país, é outra 
variando da relando estrutural proposta anteriormente.

O presidente do Tribunal de Recurso e, ao mesmo tempo, 
presidente do Conselho Superior de M agistratura, era um 
timorense-portugués. Nascido em Timor-Leste, deixou o país em 
meados da década de 1970 para estudar em Portugal. Formou-se 
em Direito por lá, ingressando na magistratura. Cláudio Ximenes, 
junto com autoridades do Poder Executivo timorense, negociou, 
durante o ano de 2003, com a República Portuguesa um ampio 
acordo de cooperando, que previa a disponibilizanao de formando a 
todos os juízes timorenses em Portugal pelo período de um ano. 
A celebrando de tal protocolo se deu em um contexto de tensao 
interna no Poder Judiciário e entre ele e os demais poderes. 
Ocorreu justamente quando veio a público urna decisao do 
Tribunal de Recurso, que prescrevia a utilizando da legislando 
portuguesa como lei subsidiária em Timor-Leste. Veremos algumas 
reverberanoes dessa decisao ñas próximas senóes.
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GERAgÓES E NACIONALIDADES
Temos observado, até aquí, certos veículos por meio dos quais 

as práticas de desenvolvim ento de capacidades  se constituem 
em instrumentos de construido de hegemonía. Por meio délas, 
diferentes atores disputam projetos e agendas para a edificando 
da administrando pública no país. E preciso destacar, contudo, 
que a concretizanao dessas expectativas é mediada por vários 
fatores. Ao contrário da ideia difundida entre muitos expatriados 
e eventualmente sustentada pelas próprias agencias internacionais, 
a construido do Estado timorense em 1999 nao comeiou do 
ponto zero. As formas de conflito e estruturaido social legadas 
pela colonizando portuguesa e pela ocupaido indonésia, bem 
como a organizando da resistencia timorense, influenciam de 
várias formas esse processo. O pertencimento geracional é urna 
das variáveis de maior peso a condicionar os resultados das 
políticas de capacitando.

A possibilidade de influencia sociocultural de um assessor 
estrangeiro ou do modo de vida representado pela sua nacionali- 
dade e experiencia profissional sobre sua contraparte é mediada, 
entre outras coisas, pela geranao a que a contraparte pertence. 
Vimos, na descrinao do curso realizado para os defensores 
públicos, a resistencia de Mateus e de seus colegas á utilizando da 
língua portuguesa. Isso se explica, entre outras coisas, pelo fato 
de todos os defensores terem crescido sob ocupaiáo indonésia, 
sendo alfabetizados e formados nesse contexto. Nao tiveram a 
oportunidade de aprender portugués, língua que para eles era 
táo imposta quanto um dia foi a língua indonésia para aqueles 
que cresceram á época da colonizando portuguesa.

Por outro lado, a maioria dos entáo funcionários de nivel 
7 do Executivo timorense á época da realizando da pesquisa34 
-  diretores gerais de ministérios ou de outras agencias governa- 
mentais -  nomeados pelas autoridades políticas -  afirmava ter 
frequentado instituinoes escolares no período da colonizando 
portuguesa. Seus pais tinham diferentes níveis de participando na 
sociedade colonial, mas todos, de certa forma, estavam inseridos
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nela. Tal posicionamento histórico os levava a abordar a uti
lizando da língua portuguesa com menor ressentimento, entre 
outros motivos, porque podiam compreendé-la e se comunicar 
fazendo uso déla.

No curso relatado anteriormente, as contrapartes timorenses 
pediam a presenta de um adv isor  de origem indonésia que 
dominasse o sistema jurídico existente em Timor-Leste, o que 
era vetado pelas autoridades ministeriais. Em outra dire^do, 
entre servidores retornados dos PALOP ou mesmo educados 
sob a colonizando portuguesa, era comum a solicitando de se 
contratar internacionais oriundos da CPLP. Ambas as demandas 
sao exemplares da forma como os contextos cosmopolitas pelos 
quais circularam diferentes geranóes da elite timorense -  aquela 
formada no espapo do III Império Colonial Portugués e a outra, 
forjada pela Indonésia -  tomam parte no jogo político-identitário 
que permeia a construido do Estado-Na^ao no territorio. É a 
partir do diálogo entre os contextos cosmopolitas pelos quais 
circularam as elites timorenses e aqueles nos quais os assessores 
internacionais forarn formados e tiveram sua experiencia profis- 
sional que o Estado-Nando timorense está a ser inventado. Tais 
fenómenos influenciam desde a língua utilizada no espado de 
trabalho até a estrutura jurídica que está sendo formulada no 
territorio. Vejamos como esses fatores operavam na construido 
de algumas instituinoes do país.

IN ST IT U T IO N A L B U IL D IN G

Em julho de 2003, urna polémica reveladora ocupou o espado 
público timorense. Corría pelas mesas dos cafés que urna decisao 
tomada pelo Tribunal de Recurso abría precedéncia para que a 
legislando portuguesa passasse a ser utilizada como lei subsi- 
diária no país, e nao mais a indonésia, como vinha acontecendo 
até entao. Isso transtornou as autoridades timorenses do Poder 
Judiciário, dado seu desconhecimento da lei portuguesa. Gerou 
também mal-estar entre os poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário.
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Em 17 de julho de 2003, o Tribunal de Recurso, ao reavaliar 
o processo n°. 16/PID.C.G./2001/PD.DIL, encaminhado ao Tribunal 
pelo Coletivo Especial para Crimes Graves do Tribunal Distrital 
de Díli, publicou decisáo que alterava a pena imputada ao réu 
do processo. Justificava-se a alterando na pena alegando que a 
legislando a ser utilizada para o julgamento do caso deveria ser 
a portuguesa, dado que o crime fora praticado no período da 
ocupagáo indonésia, jamais reconhecida como legítima no ámbito 
do direito internacional.35

A decisáo tomada pelo Tribunal de Recurso gerou grande 
polémica entre as autoridades timorenses e entre os conselheiros 
legáis da ONU. O Primeiro Coletivo de Juízes do Tribunal de 
Crimes Graves manifestou-se formalmente contra a decisao de 
aplicar a lei portuguesa como legislando subsidiária. Composto 
por um juiz do Burundi e outro da Alemanha, além de urna juíza 
timorense, esse coletivo emitiu nota oficial declarando que iria 
continuar a utilizar a lei indonésia como legislando subsidiária 
nos julgamentos de primeira instancia que fazia. Já o Segundo 
Coletivo de Juízes desse mesmo Tribunal nao se manifestou. O 
Segundo Coletivo era formado por urna juíza brasileira e outra 
timorense, além de um juiz italiano. A língua de trabalho entre 
eles era a portuguesa. Já o Primeiro Coletivo trabalhava em 
língua inglesa.

Disputas variadas estiveram envolvidas na polémica em torno 
da decisao do Tribunal, entre elas, a tensdo existente entre os 
operadores do sistema judiciário local, formados na Indonésia, 
e os conselheiros portugueses ou de países da CPLP, personagens 
importantes no processo de construyo das instituiijóes de justina. 
Nao pretendo esgotar aqui todas as im plicares que tal decisáo 
gerou e os comportamentos de diferentes grupos das elites timo
renses diante déla. Essa dimensáo do problema será explorada 
nos dois últimos capítulos do livro. Gostaria de reter somente 
um aspecto desse fenómeno: dois dos trés juízes responsáveis 
pela formulagáo do acórdáo supracitado eram portugueses (um 
deles timorense e portugués ao mesmo tempo), contratados pelas
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Nagoes Unidas para atuar como assessores e, ao mesmo tempo, 
juízes do Tribunal de Recurso de Timor-Leste, estrutura que 
cumpria o papel de Supremo Tribunal de Justiga no país. Ambos 
eram contratados como advisors pelo programa dos 100 postos  
de estabilidade  da UNMISET.

Como explicitei no capítulo anterior, os programas dos 100 
e 200 postos  proporcionavam a contratado de máo de obra 
internacional qualificada para atuar no Estado timorense. O 
trabalho dos assessores era constituido de um misto de fungoes 
executivas e de desenvolvim ento de capacidades. O Estado da 
RDTL, desde a restauragáo da independencia, tem tido dificulda- 
des para encontrar máo de obra qualificada para ocupar certas 
posigoes, tais como, por exemplo, a de presidente do Tribunal 
de Recurso. Segundo a Lei n.° 8/2002, que regulava a carreira 
da magistratura no país, o posto de presidente do Tribunal só 
poderia ser ocupado por um timorense com no mínimo 10 anos 
de experiencia profissional. O único timorense com a qualifi- 
cagáo exigida pela lei disponível para ocupar esse cargo, á época, 
estava na diáspora timorense em Portugal. Foi entáo contratado 
pelas Nagoes Unidas, na qualidade de advisor  e, portanto, de 
internacional, para atuar como presidente do Tribunal de Re
curso, embora, diante das instituigóes de Estado do país, fosse 
reconhecido como timorense.

Cláudio Ximenes, entáo presidente do Tribunal de Recurso, 
era membro da diáspora timorense em Portugal. Formou-se em 
Direito nesse país, acumulando aproximadamente 25 anos de 
experiencia em seu sistema judiciário. Seu colega de profissáo 
que, á época, junto com ele, definiu os termos do acórdáo, também 
era portugués. E pouco provável que a decisáo do Tribunal de 
Recurso em causa fosse tomada nesses termos se os dois juízes 
responsáveis por ela náo fossem portugueses. Eis a razáo que me faz 
trazer ao texto tal episodio. Ele é exemplar no sentido de demonstrar 
de que forma a nacionalidade dos advisors ou, em outros termos, 
os contextos cosmopolitas pelos quais circularam condicionam 
a construgáo institucional do Estado-Nagáo timorense. Nesse
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sentido, nao é aleatorio que justamente dois juízes portugueses 
tenham sugerido, por meio desse acórdáo, que a legislando subsi- 
diária aplicável a Timor-Leste fosse a portuguesa. A nacionali- 
dade dos assessores internacionais é um condicionante estrutural 
da forma como participam da construcao do Estado timorense e, 
portanto, dos contornos que essa instituináo vem ganhando ao 
longo do tempo. Os assessores tendiam a reproduzir emTimor- 
-Leste os procedimentos técnicos e instrumentos legáis com os 
quais estavam familiarizados em seu país de origem ou naqueles 
em que tinham acumulado experiencia profissional significativa.

A decisáo relatada acima foi tomada no mesmo contexto em 
que partiam do país, com destino a Portugal, em torno de seis 
magistrados timorenses a fim de receber formando para melhor 
desempenhar suas funnoes de juízes. Vejamos como Cláudio 
Ximenes abordava a questao da construnao do sistema judiciário 
timorense:

(...) o que está envolvido é, no fundo, em primeiro lugar, a necessi- 
dade de definir a legislando. É complicado, aquí em Timor-Leste. Para 
depois, se puder, formar os juízes, os procuradores e os defensores. 
Sem se definir qual é a lei que se aplica, nao é possível dar formando, 
porque eles vao trabalhar, preparar-se para aplicar urna lei. E, se a 
gente nao os formar na lei que eles vao aplicar, simplesmente vai 
ser muito difícil para eles depois, na prática, poder saber trabalhar, 
saber aplicar a lei.

O fato de que, no mesmo mes em que o Acórdáo do Tribunal 
foi publicado, alguns dos magistrados timorenses tenham seguido 
para Portugal para receber formando jurídica nao é casual. O 
encadeamento dos fatos revela o projeto que orientava o conjunto 
de decisóes tomadas nesse período por parte do presidente do 
Tribunal de Recurso: os juízes timorenses iriam para Portugal 
receber formando em legislando portuguesa para que, ao retornar, 
pudessem aplicá-la como lei subsidiária.
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A influencia que a nacionalidade ou as redes pelas quais 
circulavam os assessores tinham em suas atuagóes profissionais 
aparece em outros casos. Em 2003, conselheiros da defensoria 
pública estavam envolvidos na formulando da lei orgánica da 
instiruicáo. Perguntei a Antonio, um dos assessores internacionais 
da entidade, como o projeto de lei estava sendo montado. Ele 
declarou que tinham tomado a lei orgánica da defensoria pública 
federal brasileira e sobre ela estavam fazendo as altera^des que 
consideravam pertinentes para adaptá-la á realidade timorense. 
Um dado importante: Antonio era brasileiro.

O vice-ministro da Justina, em outubro de 2003, convocou 
todos os assessores internacionais do Ministério e os funcionários 
públicos de alto escaldo a fim de solicitar, entre outras coisas, que 
diplomas legáis fossem produzidos com maior rapidez. Numa 
análise comparativa, observara que o Ministério do Transporte 
e Obras Públicas havia proposto maior número de projetos de 
lei que o próprio Ministério da Justina, que dispunha do número 
mais elevado de assessores legáis estrangeiros de todo o governo. 
Um dos assessores fez o seguinte comentário na reunido: o Minis
tério dos Transportes, Comunicando e Obras Públicas produz 
legislando ágilmente porque seus consultores legáis limitam-se 
a plagiar as leis aplicáveis em seu país de origem, nao fazendo 
qualquer adaptando ao contexto local. Citou o exemplo do entao 
projeto de código de estradas enviado ao Parlamento, que prescrevia 
que a velocidade máxima ñas estradas do país fosse de 120 km/h, 
quando todos sabiam que era quase impossível conduzir qual
quer veículo ñas estradas timorenses em velocidade superior a 
60km/h, dadas as péssimas condinoes do terreno. Segundo ele, 
o conselheiro havia simplesmente copiado o código de tránsito 
vigente em Portugal. O consultor que propusera a lei, por sua 
vez, era de origem portuguesa.

A disponibilizanao eletrónica das leis vigentes nos países de 
origem dos conselheiros legáis contratados pela ONU em Timor- 
-Leste agilizava, ñas palavras de um deles, a operacionalizanáo 
desses “plágios”: “de um dia para o outro, as pessoas chegam
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com 30 artigos de urna lei preparados. Copiam tudo da internet, 
mudam somente o nome das instituiqóes as quais o diploma faz 
referencia.” Segundo ele, o dow n load  era um dos mecanismos 
que mais estruturavam a formaqáo do Estado em Timor-Leste.

CONSIDERAgÓES FINAIS

As discussóes precedentes evidenciaram como a nacionalidade 
e as redes profissionais pelas quais os assessores internacionais 
circularam sao elementos determinantes ñas agoes da ONU 
em Timor-Leste: elas condicionam a construgáo institucional e 
dos recursos humanos do Estado e a forma como os advisors 
classificam o mundo e as relacóes que tém entre si. No entanto, 
tais fenómenos nunca sao reconhecidos como tais em público: 
prescrevem as regras de boa etiqueta entre os internacionais 
que todos sao absolutamente iguais, pelo que é pecado capital 
sugerir a existencia de algum tipo de diferenca entre eles que nao 
sejam aquelas permitidas pela Organizando: culinárias, musicais, 
vestuários etc. Mesmo discussóes sobre diferengas lingüísticas 
sao evitadas.

Tamanha ambiguidade em torno da ideia de nagáo sugere 
nao ser ela mesma um tabú, senao as diferengas de poder e 
as disputas de interesse que sao expressas por intermédio dos 
Estados-Nagóes. O reconhecimento da diferenga de poder entre 
essas entidades -  e dos processos históricos que o tornaram 
possível - ,  bem como dos interesses que orientam suas inter- 
vengóes na construgáo do Estado em Timor-Leste, coloca em 
perigo a sacralidade da ideia de igualdade, valor que sustenta a 
intervengáo da ONU em Timor-Leste, assim como em diferentes 
partes do mundo.

Contudo, é essa mesma ideia de igualdade tomada como 
imperativo de homogeneidade. E esse movimento interpretativo, 
associado á atitude de tomar o individuo e o Estado moderno 
como medida de todas as coisas, que, paradoxalmente, alimenta 
práticas e discursos de exclusáo no campo de discussáo sobre a
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construido de capacidades. As culturas dos locáis ou dos inter
na don áis  sao tomadas como causa de sucessos e fracassos ñas 
relagóes entre assessores e suas contrapartes e entre os próprios 
estrangeiros e como condicionantes do processo de formando 
do Estado em curso no país.

Nesse contexto -  como vimos no Capítulo 3 metáforas 
ligadas á infancia e á doen^a, formas infantilizadoras de se 
referir ao outro, gráficos que quantificam carencias locáis em 
termos da dependencia timorense da ajuda internacional, sao 
todos elementos recorrentes nos discursos e práticas dos atores 
envolvidos ñas estratégias de construgáo de capacidades. Ao 
mesmo tempo, representares que exotizam e “barbarizam” os 
leste-timorenses, em termos de riscos típicos do Terceiro Mundo 
(saúde e violencia urbana), sao reafirmadas ritualmente desde 
o primeiro dia de trabalho dos estrangeiros em Timor-Leste. 
O fato de alguns assessores internacionais, ao buscar atribuir 
sentido ao trabalho realizado em Timor-Leste, recorrerem as suas 
experiencias pregressas concretas como objetos ou sujeitos de 
projetos coloniais -  como o fazem os conselheiros portugueses, 
queniano e cubano - ,  sugere o quanto a experiencia colonial é 
marcante e recente para esses personagens. Nesse sentido, a ideia 
de registro colon ial pode ser útil nao somente como instrumento 
para caracterizando de performances, mas também como síntese 
de sistemas classificatórios que tém em experiencias coloniais 
sua principal referencia.
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C A P Í T U L O  5

DÍLI EM FESTA E FESTAS EM DÍLI

Desde a instaurando da UNAMET, em 1999,Timor-Leste passou 
a abrigar um número expressivo de estrangeiros, funcionários 
da ONU e de organizares nao governamentais internacionais. 
Até entao prisioneira das restrinoes á liberdade de expressáo e 
locomonáo impostas pelo Estado indonésio, a populando timo- 
rense saiu de um contexto de quase completo isolamento com 
relanao á comunidade internacional para ser catapultada a urna 
sobre-exposinao á presenna estrangeira. A UNTAET, a maior das 
seis missóes da ONU a operar no país até 2011, foi responsável 
pelo afluxo simultáneo de até 11.500 internacionais das mais 
variadas nacionalidades ao territorio. Como resultado desse 
processo, Díli e outros pequeños centros urbanos timorenses 
assistiram á eclosao de urna variada e numerosa rede de servinos, 
composta, sobretudo, de hotéis, restaurantes e supermercados.

A grande presenna de m alaes no territorio catalisou também 
urna crescente circulando de capitais e propiciou o emprego de 
mao de obra local em servinos nao qualificados. Na busca por 
moradia fora do circuito dos hotéis, muitos estrangeiros recu
peraran! casas de timorenses queimadas durante os ataques das 
milicias em 1999, empregando, para tanto, materiais de construnao 
de diferentes origens. Também foram diversos os tipos de equi- 
pamentos importados para decorar e fazer funcionar as casas. 
Urna heranna expressiva desse período histórico é a diversidade 
de interruptores elétricos observada na construnao civil no país. 
Dessa forma, antes de se instalar numa casa, é preciso saber se seu 
sistema elétrico está organizado no modelo europeu, australiano,



ingles ou indonésio. Seja como for, na bagagem de qualquer 
pessoa que se desloque a Timor-Leste deve haver um kit completo de 
adaptadores. Deve-se também atentar á rela^áo entre registros e 
bujóes de gás para nao incorrer no erro de comprar urna torneira 
indonésia e um bujáo australiano, como fiz em minha primeira 
semana em campo. Esses pequeños fatos da vida cotidiana em Díli 
indicam-nos urna característica estrutural do período histórico 
em que realizei minha pesquisa: a diversidade sistémica dos mais 
variados fenómenos, do sistema elétrico ao sistema jurídico; dos 
registros de gás á frota de veículos que circulava pela cidade; 
das línguas utilizadas na com unicado oral aos usos que délas 
eram feitos na imprensa.

Para além da diversidade, a intensidade era outra característica 
da vida cotidiana em Díli, traeos que se combinavam e impri- 
miam grande excitacáo á vida dos expatriados no territorio. 
Dependendo da disposiijáo de cada um, era possível ter em Díli 
tertulias culturáis todas as semanas e programas para todos os 
dias. Fora dos espatos de trabalho, a maioria dos internacionais 
investía grande parte de seu tempo livre em almogos, j antares, 
festas, sessóes de vídeo ou nos tradicionais quiz organizados 
no bar Ataúro View. Em um único dia, era também possível 
almófar comida tailandesa e jantar quitutes portugueses. Tudo 
dependia do ornamento, rede de amigos e sociabilidade de cada 
um. Existiam aínda as festas produzidas pelas Nagóes Finidas 
e embaixadas, bem como as festas temáticas promovidas pelos 
próprios funcionários dessas instituigóes, como as latinas ou 
africanas.

O objetivo deste capítulo é retratar as faces da interagáo da 
com unidade internacional em Díli fora dos espatos de trabalho, 
apontando como, em novos contextos, eram repostas e repro- 
duzidas suas formas típicas de classificagáo e ordenamento do 
mundo entre 2002 e 2003. Dando continuidade ao esforzó de 
elucidar os valores e as representares sociais que orientavam 
a aqáo da ONFI e de outros atores que atuavam no campo da 
assistencia internacional em Timor-Leste, analiso festas e outras

2 6 6



modalidades de eventos que, tomados como críticos, condensam 
significados e motivaqóes das aqóes dos estrangeiros no país. 
Como observaremos, a agenda social internacional em Díli propor- 
cionava ocasióes para produqáo de diferemjas em dois sentidos:
a) na forma como os internacionais se posicionavam diante dos 
leste-timorenses e concebiam a relaqáo entre eles e os locáis-,
b) na maneira como construíam suas respectivas identidades na- 
cionais e regionais uns diante dos outros. Os episodios narrados 
a seguir evidenciam a importancia e vivacidade do que chamo 
de política da cultura nos bastidores do campo da cooperaqáo 
internacional emTimor-Leste. Denomino política da cultura aos 
mecanismos retóricos e comportamentais utilizados por individuos 
e/ou coletividades que procuram agregar ou desagregar poder 
a determinados atores veiculando motivos de natureza cultural, 
tal como ela é concebida do ponto de vista nativo.

A com unidade internacional em Díli produzia intermitente
mente novas ocasióes para sua interaqáo, expandindo e inventando 
novos contornos para as fronteiras dos espaqos públicos que 
lhes eram exclusivos. As festas eram um dos principáis produtos 
desse movimento. Havia em Díli tres tipos principáis de festas 
entre os estrangeiros: 1) as festas oficiáis das Naqóes Unidas; 2) 
as festas das embaixadas, promovidas, em geral, para celebrar 
as datas nacionais dos países; e 3) as festas organizadas pelos 
funcionários civis e militares da ONU, das missóes diplomáticas 
e das agencias de cooperaqáo técnica instaladas em Timor-Leste. 
Estas últimas se subdividiam em modalidades diversas de cele
b ra re s : festas de despedida, festas de aniversário, festas latinas, 
festas no barco etc. Além das festas, sempre havia motivo para 
organizaqáo de jantares ou almoqos especiáis.

Descrevo, a seguir, algumas das características estruturais 
desses acontecimentos, destacando os mecanismos de que faziam 
uso os atores que os protagonizavam para se reproduzirem como 
urna totalidade social que, nao obstante, alimentava sua própria 
fragmentado. O primeiro episodio a ser relatado é o jantar entre 
mulheres no Hotel Timor. A seguir, abordo a Festa das Naqóes
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Unidas para a comemorando do primeiro aniversário da restaurando 
da independencia. Posteriormente, convido o leitor a urna incursáo 
em torno dos preparativos e bastidores das festas latinas. Por 
fim, identifico as tensóes e ambiguidades estruturais dos atos que 
constituíam parcela importante da sociabilidade internacional 
em Díli, sistematizando as artimanhas da política da cultura em 
causa. Na Conclusáo, busco compreender o que essas tensóes nos 
revelam sobre as características das interagóes sociais -  pessoais e 
institucionais -  típicas do campo da cooperando técnica interna
cional em Timor-Leste e quigá alhures. Destaco entáo alguns dos 
valores que as estruturavam e a maneira como eram apropriados 
pelos seus agentes, cujos efeitos, como sugiro, fogem da esfera 
de controle das instituigóes ñas quais estáo inseridos.

Contudo, o sentido profundo e coletivo desses atos só pode 
ser apreendido se considerarmos seus contextos mais ampios 
de existencia. É com o objetivo de situar o leitor na atmosfera 
envolvente dos fenómenos discutidos a seguir que o introduzo 
a alguns lugares típicos de circulando de estrangeiros em Díli: 
restaurantes, supermercados e cafés, entre outros.

A VIDA IN T E R N A C IO N A L  EM  DÍLI

Embora completamente destruida em 1999 e habitada por 
nao mais que 200.000 pessoas, Díli é urna cidade bastante cosmo
polita, cenário para o convivio de estrangeiros oriundos das mais 
diversas partes do globo. A instalando das sedes das missóes da 
ONU na cidade imprimiu-lhe diversidade singular, na qual inte- 
ragem símbolos da heranna colonial portuguesa, da ocupando 
indonésia e dos Estados-Nanóes com representando significativa 
no panorama da cooperando bi e multilateral no país.

Em urna caminhada pela avenida beira-mar da cidade, de
nominada Av. De Portugal em alguns trechos e Av. dos Direitos 
Humanos em outros, somos confrontados com urna paisagem 
característica, expressao densa dos lugares por onde parcela 
significativa da comunidade internacional circulava em seus
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momentos de lazer. Convido o leitor a um passeio por essa avenida, 
tal como ela figurava entre 2002 e 2003.

Seguindo o sentido leste-oeste, encontrávamos primeiramente 
o Poy Cholar, boate frequentada hegemonicamente pelos malaes, 
onde era possível contratar algumas prostitutas. A seguir, depois 
de observar algumas pequeñas casas, deparavamo-nos com a 
Embaixada dos EUA, instalada ñas dependencias do que no 
tem po indonésio  era a casa do administrador da provincia de 
Tim or Timur. Víamos entáo urna série de casas de alto padráo, 
na qual estavam fixadas fra^óes das residencias diplomáticas. Aos 
poucos, a avenida ia deixando seu perfil residencial para ganhar 
um tom comercial: avistávamos o restaurante-hotel Esplanada, 
requintado espado de onde, do alto de um deque, contemplava- 
-se toda a baía de Díli. Depois do com pound  (grande terreno, 
no vocabulário nativo) australiano, onde estavam concentrados 
vários dos servidos oferecidos á comunidade expatriada desse país, 
identificávamos urna série de restaurantes “orientáis”. Na regiáo 
de Fatuhada  e C am po Alor, duas vizinhan^as mulgumanas da 
cidade, dispunham-se sucessivamente os seguintes estabelecimen- 
tos: Sea View, um restaurante vietnamita; Sanghai Restaurant, de 
comida chinesa; Beach Café, de especialidade birmanesa, e Atau- 
ro View, que servia cozinha indiana e australiana. Continuando 
pela avenida, já nos arredores do bairro Central, observávamos a 
“rúa das embaixadas”, protegida do fluxo de carros por muros e 
guaritas que controlavam o acesso. Entre as embaixadas estavam 
as residencias oficiáis do Representante Especial do Secretário-Geral 
da ONU em Timor-Leste e do presidente do Parlamento Nacional. 
A seguir, tínhamos a residencia oficial do primeiro-ministro, o 
Independence Hall -  centro de convencoes entáo recentemente 
construido pelo Estado coreano e doado ao governo timorense. 
Estávamos agora na regiáo central de Díli. Passávamos pela Igreja 
de Montael, reliquia da colonizando portuguesa, e pelo porto, 
cujos depósitos abundara em contéineres. Do outro lado da ave
nida, víamos urna ruina do tem po portugués, destruida durante o 
ataque das milicias de 1999, mas que, náo obstante, era utilizada
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como garagem da Triffty, empresa de aluguel de carros. Avistávamos 
também o Hotel Timor e logo á frente a sede da Divisáo do 
Plano e Gestáo da Assisténcia Externa, órgáo do Ministério do 
Plano e Finanzas, entáo responsável, entre outras coisas, pelas 
reunioes de Timor-Leste com os parceiros do desenvolvim ento. 
Mais 50 metros e estávamos em frente ao Palácio do Governo.

O Palácio do Governo estava instalado diante de urna praga, 
na qual figura o famoso padráo portugués, construido em todas 
as ex-colónias por ocasiáo dos festejos do aniversário de morte 
do infante D. Henrique. Além de abrigar a chefia e alguns dos 
gabinetes de ministros do governo, o Palácio acolhia também, 
até 2004, a sede da UNMISET. De seu lado esquerdo, avistá
vamos o terreno doado a Portugal, no qual seria construida a 
nova sede da embaixada lusa. Do lado direito, tinhamos a Urna 
Fukum  (casa da convivéncia/articula<jáo), antigo forte colonial 
entáo há pouco recuperado para as comemoragóes da restau
rando da independencia. Caminhando, víamos entre alguns 
estabelecimentos, a Little Padang, restaurante indonésio para 
m alaes. Diante desse restaurante, á beira-mar, estava atracado 
o Maritme, um hotel flutuante. Dele, a beleza arquitetónica da 
antiga sede dos comerciantes chineses saltava aos olhos. A partir 
de 1999, esse prédio abrigou a sede do Conselho Nacional da 
Resistencia Timorense (CNRT), dissolvido em 2001.

Estávamos agora ñas imediagoes de Bidau, outro suku (bairro) 
de Díli.1 Na fronteira entre o bairro Central e Bidau, tinhamos 
as sedes da ASDT (Associa^áo Social Demócrata Timorense), 
do Banco Mundial, do Banco de Desenvolvimento Asiático e 
do Fundo Monetário Internacional. As tres últimas instituicoes 
funcionavam em um único prédio.

Em frente á pra^a de Bidau-Lecidere, tinhamos o Dili Trade 
Center, um pequeño prédio de dois andares com comércios e 
residencias de estrangeiros. Do lado direito dessa mesma praga, 
estava a Casa do Bispo de Díli, também restaurada pela missáo 
portuguesa depois de ser totalmente destruida em 1999. A seguir, 
víamos entáo a sede da Timor Aid, organ izaqáo náo governamental
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local, o Hotel Turismo e a Lita Store, um dos grandes supermer
cados da cidade. Ás imediaqóes de Becora, antigo reduto dos 
movimentos de resistencia á ocupando indonésia, avistávamos o 
convento das madres canossianas e a Bala dos Porcos. Passando 
por urna pequeña ponte entrávamos em Bidau Santana.

A avenida beira-mar circunscrita ao suku de Bidau Santana era 
bastante utilizada pelos estrangeiros como espado de lazer. Embora 
nao houvesse nenhuma embaixada ou órgao de cooperando bi 
ou multilateral, as imedia^oes eram usadas para caminhadas, 
corridas, almoqos e jantares diante do mar. A regido era repleta 
de restaurantes, cujas especialidades eram peixes frescos assados 
na brasa, embora cada um dos estabelecimentos fizesse uso de 
temperos exclusivos. Dessa forma, se o desejo fosse comer peixe 
assado a moda portuguesa, podia-se ir ao Carlos ou ao Vitoria. 
Para paladares mais afeitos aos temperos asiáticos, tínhamos o 
Sea Horse. O Sagres, outro bar e restaurante portugués da regido, 
era bastante frequentado ñas noites de sexta e sábado, sobretudo 
por militares da missao. A avenida continuava adiante, levando os 
habitantes da cidade ás praias da Areia Branca e do Cristo, onde 
a baía de Díli termina. Sob o alto da última enseada da avenida 
figura o Cristo Redentor, construido no tem po indonésio, que, 
dos seus 27 metros de altura, foi tomado como símbolo da 27a 
provincia da República da Indonésia (RI), Tim or Timur.

Era nesse cenário multirreferencial que a vida dos interna- 
cionais se desenrolava, em grande parte. A multinacionalidade 
expressa nesse espaqo fazia-se presente por muitas rúas de Díli, 
sobretudo ñas regióes centráis, onde a comunidade estrangeira 
estava concentrada. Nos bairros da periferia, observava-se de 
forma mais intensa a heranqa do tem po indonésio, seja nos letreiros 
nao substituidos, seja nos hábitos da própria populando.

Os conselheiros internacionais contratados pela ONU habi- 
tavam casas ou hotéis ñas imediaqóes do centro da cidade, 
em sua maioria. No caso daqueles instalados em casas, era 
comum formarem pequeñas repúblicas, ñas quais os habitantes 
partilhavam as despesas para manutenqáo da morada. Havia
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grande diversidade de padrdes de construido civil, bem como de 
disponibilizagáo de bens de consumo ñas casas e nos hotéis. 
Em geral, os asiáticos e os africanos viviam em casas mais 
modestas, estando os europeus e os norte-americanos instalados 
em habitagoes mais equipadas, ñas quais havia, por exemplo, ar- 
-condicionado em todos os cómodos e água quente no banheiro.

Normalmente, os conselheiros comegavam a trabalhar entre 
as 8h e 9h da manhá. A maioria dos advisors chegava ao seu 
local de trabalho utilizando os carros fornecidos pela missáo. 
Saiam de suas casas ou hotéis climatizados para entrar em seus 
veículos com ar-condicionado. Deles caminhavam para suas sa
las, em muitas das quais a temperatura também era controlada. 
Depois do primeiro período de trabalho, saiam para almogar, 
momento no qual encontravam amigos ñas diversas opgóes de 
restaurantes que havia em Díli.2

O deslocamento dos internacionais contratados pela UNMISET 
em Díli era majoritariamente realizado pelo uso de veículos 
utilitários, disponibilizados pela missáo. Os carros da missáo se 
subdividiam em cinco categorias diferentes e eram distribuidos 
aos funcionários da organizagáo em fungáo do lugar ocupado em 
sua hierarquia funcional e do tipo de atividade desempenhada. 
Dessa forma, aqueles que ocupavam posigóes de baixo prestigio 
eram normalmente disponibilizados veículos de tipo TATTA, de 
fabricando indiana.3 A seguir, alguns dos funcionários responsá- 
veis pela execugáo de servigos internos á própria missáo recebiam 
vans e picapes. Já os advisors civis e o pessoal ligado as posigóes 
técnico-políticas de importancia partilhavam entre si urna frota 
de Land Rovers. Por fim, os mais altos funcionários da missáo, 
como o SRSG, o DSRSG, o comandante das PKF e do chefe dos 
observadores militares, entre outros, tinham ao seu dispor versóes 
mais ou menos luxuosas de Land Cruisers.

O retorno ao trabalho ocorria em torno das 14h. Aliás, vale 
notar que, antes da chegada da ONU ao país, o horário de fun- 
cionamento das repartigóes públicas era outro. Comegava-se o 
trabalho as 7h para encerrá-lo as 14h, ininterruptamente. A
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partir da UNTAET, o expediente passou a ser das 8h 30min as 
17h 30min, com direito ao intervalo de urna hora para almoqo. 
Nesse momento, internacionais e locáis seguiam caminhos dife
rentes. A maioria dos timorenses almo^ava em casa. Alguns, 
contudo, nao almoqavam pelo simples fato de nao terem dinheiro 
para tanto. Faziam apenas duas refeiqóes por dia: o mata-bicho 
e o jantar. Utilizavam o período de urna hora de almoqo para 
conversar com outros colegas. Havia, ainda, um pequeño número 
de timorenses que almoqava ñas pequeñas padangs e warungs 
existentes ñas imediaqóes das repartieres públicas.4

Os cardápios dos restaurantes voltados á comunidade inter
nacional eram traduzidos em ao menos duas línguas: portugués 
e inglés. Naqueles cujos clientes, em sua maioria, eram de origem 
de países de língua oficial inglesa, o cardápio só aparecia nessa 
língua. Naqueles que tinham como clientes cativos nacionais 
oriundos de países lusófonos , o cardápio quase sempre estava 
em portugués como primeira língua.

O leque de opgóes para o almoqo era grande: iguarias birma- 
nesas, cozinha japonesa, quitutes portuguesas, entre outras, 
eram algumas das muitas opqoes existentes em Díli. O perfil 
dos restaurantes existentes na cidade correspondía, em alguma 
medida, as nacionalidades que encontravam maior expressáo 
numérica na UNMISET e no panorama da cooperaqáo interna
cional. Nao por acaso, eram muitos os restaurantes que serviam 
culinária portuguesa, australiana e tailandesa, por exemplo.

No ambiente de trabalho, os advisors estavam expostos ao 
contato com colegas das mais diferenciadas nacionalidades.5 
Nesse contexto, o inglés era tomado como língua de comunicacáo. 
Finalizado o expediente, ou mesmo durante seu intervalo, os asses- 
sores davam vazáo as suas preferencias de convivio, relacionan- 
do-se, sobretudo, com aqueles com quem podiam conversar em 
suas línguas maternas. Dessa forma, das mesas dos restaurantes 
frequentados pela com unidade internacional ecoavam várias 
línguas, configurando urna verdadeira torre de babel.
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A ausencia de timorenses nesses ambientes era, entre outras 
coisas, reflexo da dife renga salarial entre locáis e internacionais 
no país. O salário mínimo dos conselheiros internacionais era de 
4.000 USD ao mes, enquanto o dos timorenses era de 120 USD. 
Além do salário, todos aqueles contratados como profissionais 
pela UNMISET, isto é, nao voluntários, recebiam aínda urna aju- 
da de custo de 3.000 USD ao mes. A maior remuneraqáo de um 
advisor  da ONU girava em torno de 12.000 USD ao mes, tendo 
os ministros timorenses o salário médio de 400 USD. Além disso, 
como apontei em outro momento, poucos eram os estrangeiros 
portadores de habilidades lingüísticas que os capacitassem a se 
comunicar bem com os leste-timorenses, fato que revela e reforqa 
a separaqáo entre espacos locáis e internacionais em Díli.

Com o por do sol, o fim do dia de trabalho ia se aproximando. 
Muitos internacionais saíam do escritorio direto as compras, 
escolhendo um dos quatro maiores supermercados de Díli: Lita 
Store, Leader, Singapura ou Jacinto.6 Encontravam-se produtos 
de todo o mundo nesses mercados. Na Lita Store e no Leader a 
hortifrutícula á venda era toda importada da Austrália. Pagava- 
-se, assim, algo como 2 USD por um abacate ou 1 USD por duas 
laranjas,7 embora os mesmos produtos pudessem ser comprados 
por até cinco vezes menos no mercado local.

O por do sol á beira-mar era espetacular em Díli e era obser
vado diariamente por muitos estrangeiros, sentados nos diversos 
restaurantes existentes na orla marítima. Assim, aqueles que nao 
precisavam ir ao mercado e nem desejavam voltar para casa, 
abria-se a opqáo de contemplar o crepúsculo. Dependendo do 
dia da semana, da disposiqáo e da rede de amigos de cada um, 
a noite era dividida entre jantares, festas ou mesmo pequeñas 
reunioes.8 Veremos, a seguir, como aconteciam alguns desses 
eventos. Antes, porém, sugiro urna pequeña reflexáo a respeito 
dos significados do uso dos aparelhos de ar-condicionado nos 
contextos descritos acima.

O uso relativamente generalizado de aparelhos de ar-condi- 
cionado entre os estrangeiros -  na casa, no carro, no trabalho
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etc. -  fazia desse objeto um demarcador de fronteiras entre os 
locáis e os m alaes. Era comum os timorenses reclamarem das 
baixas temperaturas a que eram obrigados a trabalhar em funcáo 
das preferencias dos estrangeiros, nomeadas por esses últimos 
de International standards. A frequéncia do uso de condiciona- 
dores de ar entre os internacionais funcionava como um índice 
da “timorizaqao” dos mesmos, evidenciando seu nivel de adap- 
tabilidade e interaqáo com a paisagem local. Dessa forma, es
trangeiros que cultivavam a relaqao com os timorenses como um 
valor -  em geral, pessoal de O rganizares Nao Governamentais 
Internacionais/ International Non-Governamental organizations 
(INGOs) -  dispensavam com frequéncia o uso desse aparelho. 
Algumas INGOs cultivavam, como sinal de sua identidade, a 
dispensa desse tipo de aparelho. Já os internacionais contrata
dos sob a estrutura das Nagoes Unidas eram aqueles que mais 
reclamavam pela utilizando desse instrumento, sendo também 
o grupo que vivía mais distanciado das contingencias objetivas 
da vida local, como falta de água e energía elétrica. A maioria 
das pessoas que compunha esse último grupo vivía em hotéis ou 
casas equipados com geradores.

Nao por acaso, era comum encontrarmos entre aqueles que 
se locomoviam nos carros disponibilizados pela UNMISET os 
mesmos que nao prescindiam do ar-condicionado. Ambos os 
equipamentos, os grandes e confortáveis carros utilitários e 
os condicionadores de ar, amorteciam e faziam a mediaqáo da 
interaqáo de alguns estrangeiros com o meio ambiente local, 
domesticando a luz -  muitos dos carros tinham vidros fumes - ,  
a temperatura e a malha vidria urbana a que eram expostos os 
estrangeiros na missáo.

UM JANTAR NO H O TEL TIM OR

Em urna festa na casa de Manuela, conselheira da embaixada 
portuguesa, tomei conhecimento do jantar para mulheres que 
estava sendo organizado no Hotel Timor. María Eduarda, urna
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amiga latino-americana, contou-me que recebera o telefonema 
de Sofia, assessora de origem portuguesa, convidando-a para o 
evento. Ñas palavras de María Eduarda, Sofia a abordou com 
os seguintes termos:

María Eduarda, estou telefonando-lhe para convidar-lhe para um 
jantar no qual todas nós nos sentiremos gente. A Marieta está progra
mando um jantar no Hotel Timor só para mulheres, para nós vestirmos 
nossa melhor roupa, usarmos nosso melhor perfume e nos sentirmos 
finalmente gente aqui nessa térra.

María Eduarda declinou do convite, afirmando-me que achava 
absurda a maneira como Sofia apresentou o evento, pois ela “se 
sentía gente emTimor-Leste”. Tomando conhecimento do jantar 
e do tom pelo qual essa experiencia vinha sendo interpretada 
por alguns de seus convidados, percebi que ele seria um objeto 
interessantíssimo de observando. Contatei rápidamente urna rede 
de amigos a fim de fazer com que eu também fosse convidada 
para a ocasiao.

O jantar estava programado para um sábado, dia da semana 
em que muitas internadonais iam ao Díli Beauty, um dos saldes de 
beleza da cidade. De propriedade de urna australiana, esse esta- 
belecimento prezava por apagar qualquer sinal de que estávamos 
em Timor-Leste de suas instalaqoes. Climatizado e aromatizado, 
quando entrávamos pela sua porta, éramos transportados para 
um clima de repouso e relaxamento. Como em outras partes do 
mundo, tínhamos acesso a um sem-número de revistas de cele
bridades, em inglés e portugués. Toda a decoraqáo era branca e 
em urna das paredes da recepqáo havia urna vitrine com produtos 
cosméticos e bijuterias importadas da Austrália. Os servidos 
oferecidos pelo saláo variavam de massagens a cortes de cábelo, 
passando por depilando e pedicuro.

Por ocasiao do jantar, urna seqáo do restaurante do Hotel 
Timor havia sido interditada aos clientes avulsos. Sobre a 
plataforma superior do saláo havia sido montada urna grande
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mesa no formato de um quadrilátero, com aproximadamente 40 
lugares. Marieta, a organizadora do evento, ciceroneava todas 
as convidadas. Por volta das 9h o jantar foi oficialmente aberto, 
com urna apresentaqáo de cada urna das mulheres á mesa. Os 
servidos eram de bufé, de maneira que cada urna de nós se dirigia 
ao centro do saláo para nos servirmos. A cozinha era portuguesa, 
bem como a maioria dos vinhos disponíveis.

As convidadas tinham origem nacional diversa, trabalhavam 
em variadas institui^óes e estavam em diferentes faixas etárias. A 
maioria délas estava maquiada e muito bem vestida. Sentei-me 
perto de Marieta, Sofia e Joana, assessora que já conhecemos 
no capítulo anterior. Ao nosso redor, estavam também duas 
brasileiras.

Os assuntos discutidos á mesa eram triviais e caros ao mundo 
feminino ali representado. Numa expressáo bem brasileña, diría
mos que era “conversa de comadre”. Um dos primeiros temas 
abordados foi a qualidade dos produtos cosméticos vendidos na 
Austrália e na Indonésia. Comentei entáo que nao havia achado 
a Indonésia táo “em conta” como diziam. Sugeri que os custos de 
Bali, para turistas, eram os mesmos do Brasil. Todas discordaram 
de mim: para elas os produtos da Indonésia eram, sim, muito 
baratos, mas nao tinham qualidade; os cremes tinham baixa 
concentrando de hidratantes e os xampus altos índices de acidez.

A seguir, compartilhamos urnas com as outras nossas expe
riencias de viagem pelo interior de T'imor. Em geral, as convidadas 
ao meu redor reclamaram da inexistencia de infraestrutura turís
tica e de suas indisposigoes em deslocar-se para além de suas 
zonas de conforto. No meio da conversa, Joana, contemplando 
as convidadas, afirmou: “Nem parece que estamos em Timor, 
tanta beleza concentrada em um só lugar.” Joana passou entáo 
a contar como se deu sua chegada ao país. Comentou entáo que 
quando chegou em Darwin (Austrália) pela primeira vez, depois 
de ter voado até lá em classe executiva, odiou a cidade. Detestou 
o pequeño aviáo no qual teve que embarcar para chegar até Díli, 
pois era muito apertado. No entanto, depois de ter vivido em
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Timor por meses consecutivos sem daqui sair, quando retornava 
a Darwin quase beijava o chao, sentindo que quando por lá 
aterrava finalmente punha os pés na civilizando.

Em outro momento do jantar, contenamos a falar de misti
cismo, de religiáo etc. Alguém perguntou se alguma convidada 
já havia ido a videntes. Sofia e Joana disseram que sim. Joana 
contou entáo que há alguns anos tinha visitado urna vidente, 
que disse a ela que sua vida profissional estava no Oriente, que 
em pouco tempo ela iria viajar para o outro lado do mundo e 
desenvolver sua carreira ai. Segundo Joana, a vidente disse-lhe 
ainda que ela trabalharia ao lado de reis e rainhas, com aqueles 
responsáveis pelo governo do mundo. Joana confidenciou-nos 
que, de momento, nao compreendeu e nem acreditou em urna 
só palavra enunciada por essa mulher. Com o tempo, cornudo, 
percebeu que ela tinha sido absolutamente precisa. Depois de 
ter consultado a vidente, Joana passou a trabalhar como sta ff  
da CEPAL (Comissáo Económicca para a América Latina) e foi 
nomeada entáo para fazer parte de urna comitiva que veio para a 
China trabalhar na preparando da Conferencia de Beijing, em 1995.

Passado algum tempo, decidiu que queria trabalhar com a 
ONU e mandou seu currículo para posi^des nos mais diferentes 
países onde a instituido tem missáo. Nao por acaso, foi seccio
nada para trabalhar em Timor, no extremo Oriente do mundo. 
Analisando em perspectiva sua trajetória, ela afirmou que final
mente compreendia o sentido das palavras da vidente: os reis e 
rainhas com os quais ela trabalharia eram os funcionários das 
Nagdes Unidas, entidade responsável pelo governo do mundo.

Em seguida, Sofia confidenciou-nos que era muito supersti
ciosa. Contou-nos que veio para Timor, mas desde sua chegada 
nao gostou do país. Passou entáo a se perguntar, durante algum 
tempo, por que náo rompía o seu contrato e retornava a Portugal. 
Numa dessas crises, ela teve um sonho com sua máe, no qual 
lhe veio á lembran^a os sofrimentos de que a máe foi vítima por 
ter sido obrigada a viver em ex-colónias portuguesas. Segundo 
Sofia, sua máe era urna portuguesa muito rica e culta, mas que
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vivia com o marido no ultramar. Em fungáo disso ela sofría 
muito, pois nao tinha como desfrutar de sua erudigáo e posses. 
Sofia tomou esse sonho como um sinal sobrenatural, elucidador 
do sentido que ela deveria atribuir a sua experiencia em Timor- 
-Leste: ela estava lá para poder entender melhor o sofrimento da 
máe, a “angustia de estar no meio do nada”, apesar da riqueza 
material e intelectual acumulada.

Ao final do jantar, várias fotos foram realizadas e de lá algumas 
de nós seguimos para o Sagres Beach, bar á beira-mar, para 
damjarmos.

O evento retratado acima apresenta-nos novos contextos em 
que o p o sites  classificatórias estruturais das visóes de mundo 
dos internacionais eram reproduzidas. Vejamos. A discussáo a 
respeito das diferen^as de qualidade dos cosméticos era motivo 
para que mais urna vez todo e qualquer bem, material ou moral, 
oriundo da Indonésia, fosse qualificado negativamente. Tais 
reflexóes alimentavam e atribuíam densidade á crítica enunciada 
por esses atores com rela^áo á considerada perniciosa heran^a 
deixada pelo país asiático junto ao funcionalismo público timo- 
rense depois de finalizada a ocupagáo. Dos cosméticos á ética 
do trabalho, tudo o que vinha da Indonésia era desvalorizado.9

Ademáis, as historias narradas por Sofía e Joana sao extre
mamente elucidativas da forma como parcela da comunidade 
internacional via a si mesma no país. Joana tomava a si e aos 
seus companheiros de trabalho, funcionários das Nagóes Unidas, 
como reis e rainhas, governadores do mundo.

Por fim, a interpretado construida por Sofía para dar sentido 
a sua experiencia em Timor mostra-nos o quanto o trabalho na 
missáo era visto como um sacrificio por alguns. Diferentemente 
da resposta que eu esperava encontrar, Sofía, em outro momen
to, justificou seu sofrimento na expectativa de urna “redengáo” 
bastante objetiva: a compra de um jipe quando do retorno a 
Portugal.
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FESTA NO O B R I G A D O  B A R R A C K S

O O brigado Barracks é um grande com pound, (grande terreno 
no vocabulário nativo) no qua) estavam instalados o contingente 
paquistanés da UNMISET e um conjunto de servidos que eram 
oferecidos aos funcionários da missáo: clínica médica, restau
rante, café, células de recrutamento, com unicado e seguranza. 
Como abrigo dos militares paquistaneses, o O brigado Barracks 
ainda tinha urna mesquita. Ele era, junto com o heliporto, um 
dos principáis cenários das celebradas promovidas pelas Na
d e s  Unidas, local no qual decorreu a festa da UNMISET para 
comemoracáo do primeiro aniversário da restaurando da inde
pendencia de Timor-Leste.

O acesso a esse local só era autorizado a funcionários do 
Sistema ONU devidamente identificados com suas credenciais. 
Denominadas localmente de ID card (Identitification card ), tais 
documentos permitiam que os internacionais contratados pelas 
Napoes Unidas se reconhecessem entre si e se diferenciassem, 
ao mesmo tempo, dos demais estrangeiros atuantes no país. As 
credenciais propiciavam aos funcionários das N ad es Unidas, 
entre outras coisas, a entrada em todas as instalares da missáo, 
a compra de bebidas alcoólicas no duty free , bem como a evacu
a d o  imediata do país em caso de risco de vida provocado por 
doenpa, acidente ou guerra. Tais credenciais eram utilizadas pela 
maioria do pessoal das Napóes Unidas durante toda a jornada 
diária, inclusive fora dos espapos de trabalho, em bares, cafés, 
restaurantes e até em certas festas, fato que permitía a todos a 
identificado de quem as utilizava como funcionário da ONU 
ou do Banco Mundial. Símbolos de status e poder, os cartóes 
eram instrumentos por meio dos quais aqueles que os detinham 
ostentavam sua posido de funcionário das Napóes Unidas ou 
do Banco Mundial.10

Por ocasiáo da organizado das festas eram vendidos convites 
cuja aquisipáo, permitida somente aos funcionários da ONU e 
do Banco Mundial, dava direito ao gozo de algumas refeipoes e
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bebidas. Para a celebracáo do primeiro aniversário de restaurando 
da independencia, foram vendidos convites a 5 dólares cada. Foi 
permitido aos funcionários da ONU que levassem convidados 
nao-U N , desde que se responsabilizassem pela conduta desses 
no decorrer da solenidade. As festas das Naqóes Unidas eram 
organizadas com semanas de antecedencia, envolvendo o empenho 
de funcionários civis e dos contingentes militares da missáo.

Participei da celebrado na qualidade de convidada de urna 
amiga brasileira que, á entrada, assinou um documento respon
sabilizándole por mim. Outros amigos nao-U N  esperavam pelos 
seus tutores na portaria. A participado dos timorenses na festa 
era condicionada ao mesmo procedimento adotado com relaqáo 
aos demais estrangeiros nao-UN. Considerando, contudo, que 
internacionais e locáis, fora do espaqo de trabalho, pouco se rela
cionan!, a presenta de timorenses na festa que comemorava a 
restaurando da independencia de seu país era quase insignificante.

A festa das Naqóes Unidas para com em orado do primeiro 
aniversário de restaurado da independencia de Timor-Leste foi 
dividida em duas partes principáis, as quais se mostraram típicas 
de festas da ONU á medida que fui frequentando outros eventos 
de caráter similar: a) um primeiro momento dedicado á exposiqáo 
e degustado de variadas cozinhas nacionais; b) urna sessáo de 
apresen tagóes culturáis, ñas quais eram exibidas danqas e músicas 
típicas de alguns dos países com representado na UNMISET.

Dessa forma, dispunham-se em um corredor, lado a lado, 
barracas nacionais com seus respectivos quitutes: na barraca 
portuguesa serviam-se churrascos, caldo verde, vinho, chouriqo, 
bacalhau, entre outras coisas; na barraca australiana tínhamos 
steak  com batatas fritas; seguiam ainda as barracas iraniana, 
chinesa, cingalesa, latino-americana, paquistanesa, indiana, 
africana, fijiana etc.

A festa come^ara cedo. A ideia era a de que os funcionários 
concluíssem o expediente de trabalho e fossem diretamente para 
lá. As 18h, as degustaqdes nacionais já comeqavam, e entre os 
funcionários da instituido e seus convidados discutia-se qual
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era a comida mais saborosa. De alguns funcionários, vinham 
comentários de estranhamento as cozinhas de Fiji ou africana. 
Outros se deliciavam com misturas consideradas exóticas, como 
a banana salgada servida pelos latino-americanos.

As barracas de cada país emitiam também sons nacionais: 
ouvia-se fado soando entre os portugueses -  algumas vezes samba 
também, já que o Brasil estava representado na mesma barraca - ,  
enquanto a salsa, o mambo e o chá-chá-chá davam o tom do 
agrupamento latino-americano. Dos australianos, vinham toadas 
aborígines entrecortadas por rock’ n’-roll. Dos iranianos, vinham 
músicas árabes e dos africanos, v ariares de música angolana, 
senegalesa, sul-africana etc. Algumas das barracas tinham ainda 
televisóes, ñas quais era possível assistir a documentários que 
retratavam paisagens naturais e culturáis de cada país.

Embora houvesse comida dos mais variados locáis do mundo, 
possibilitando o conhecimento dos mais variados paladares, 
havia urna tendencia entre muitos dos participantes da festa em 
comerem ou se concentrarem junto á barraca de seu país ou 
da regiáo da qual eles eram originários. Dessa maneira, muitos 
eram os portugueses e brasileiros em frente á barraca de Portugal, 
bem como africanos diante da tenda de mesmo nome. A mesma 
característica de agremiando era verificada ñas demais barracas: 
latino-americanos ensaiavam salsa degustando rabanadas, enquanto 
os australianos bebiam cerveja ao som de rock. Poucos eram os 
participantes da festa que circulavam nos vários “territorios” 
nacionais.

Em cada barraca, falava-se hegemonicamente a língua nacional 
da regiáo ou país representado. Assim, na barraca portuguesa, 
falava-se portugués; na australiana, inglés; na chinesa, mandarim; 
na latino-americana, espanhol etc. Além disso, alguns daqueles 
que trabalhavam ñas barracas vestiam roupas típicas de seus 
países.

Ás 20h 30min, fomos todos convidados a tomar lugar diante 
de um palco. Teve inicio um ritual de celebrando, inaugurado com 
a condugáo das bandeiras de Timor-Leste e das Na^óes Unidas,
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devidamente escoltadas por soldados da Forga de Manutenido da 
Paz da ONU, ao palco. Ambas ficaram hasteadas naquele local 
até a finalizando das festividades. Executou-se o hiño nacional 
timorense, que foi seguido pelos discursos do presidente da 
República e do representante especial do Secretário-Geral da 
ONU.

As festividades eram coordenadas por um mestre de ceri- 
mónia, em inglés, língua de trabalho da ONU em Timor-Leste. 
Muitas autoridades timorenses e diplomáticas estavam presentes 
á festa, sentadas ñas primeiras cadeiras em frente ao palco. Toda 
a cerimónia foi conduzida em um ritmo de “show  de auditorio”, 
com o diferencial de o apresentador estar vestindo um sm oking. 
Alguns convidados estavam dispostos entre si de acordo com o 
lugar que ocupavam na hierarquia funcional da ONU e no Estado 
timorense. Dessa forma, a primeira fila de cadeiras á direita foi 
destinada ao presidente, primeiro-ministro, presidente do Parla
mento timorense e ao SRSG, com suas respectivas familias. Do 
lado esquerdo, estavam o DSRSG e o comandante das PKF. Na 
segunda fileira, á direita, estavam os ministros locáis. Atrás destes, 
secretários de Estado e parlamentares. Na mesma altura, do 
lado esquerdo, figuravam as autoridades diplomáticas. A partir 
da quarta fileira já nao havia hierarquia entre os convidados. O 
esquema de seguranza era forte, dados os rumores de atentado 
e golpe de Estado que circulavam em Díli naquele momento. O 
movimento em torno das autoridades internacionais e locáis era 
proibido, sobretudo aqueles que nao dispunham de credenciais 
que os qualificassem como internacionais. Eu própria, quando 
tentava passar para trás do palco, fui abordada por um dos se
guranzas do SRSG com a seguinte ironía: “where do you think 
are you going?” Nesse momento, ele me tomou pelos bracos, 
proibindo-me de circular por aquele espapo.

Os discursos de Kamalesh Sharma e Xanana Gusmáo foram 
bastante breves. Sharma destacou o papel da ONU no processo 
de restaurando da independencia e em sua manutenido. Xanana 
sublinhou o quanto o país aínda precisava do apoio internacional.
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A seguir, o mestre de cerimónia tomou a palavra para introduzir 
os convidados as apresenta^oes culturáis: teríamos sessóes de 
danga e música, seguidas por um desfile de roupas típicas.

As performances nacionais eram protagonizadas principal
mente pelos destacamentos militares que compunham a missáo, 
em sua maioria homens. Em alguns casos, havia participando de 
funcionarios civis da ONU ou de embaixadas.

A primeira exibinao foi a do Japáo, cuja atuanáo consistiu 
em fazer percutir enormes tambores. Ao Japáo, seguiu-se o 
Brasil. Samba, pagode e capoeira constituíram o repertorio 
de expressáo musical e corporal que representou o Brasil na 
festa. Posteriormente, subiu ao palco o contingente paquistanés, 
que, vestido com roupas típicas, executou a danqa das espadas. 
Entoando can^oes ditas tribais, soldados das Ilhas Fiji pintados 
ritualmente e vestidos com saiotes de palha deslocaram a atenido 
dos espectadores para o océano Pacífico. A seguir, voltamos para 
a Ásia mediante a performance do Nepal. Tomaram entao a cena 
os australianos que, numa longa atuanao, narraram sua historia 
de formando nacional.

Com excenao das apresentanoes australiana e portuguesa, 
as demais tinham em média o máximo de cinco minutos de 
durando. As performances desses dois países, contudo, tomaram 
aproximadamente 10 minutos cada urna. Foram também aquelas 
que utilizaram maior número de mídias, trazendo ao palco um 
número grande de representantes, composto por pessoal militar e 
civil, inclusive dos servinos consulares. Nao por acaso, Austrália 
e Portugal eram os países que tinham maior número de pessoal 
militar na Forqa de Manutennao da Paz da UNMISET, bem como 
em seu componente civil. Ambos os países estavam também entre 
os cinco maiores doadores a Timor-Leste, sendo responsáveis 
pela gestao de inúmeros projetos de desenvolvimento no ámbito 
bilateral, disputando entre si nichos de hegemonia no Estado e 
sociedade leste-timorense.

A performance australiana abordou o processo de formando do 
país. Ela foi iniciada ao som de notas de didjeridoo, instrumento
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de origem aborígine. Ao mesmo tempo, eram exibidas em um 
teláo, ao lado do palco, imagens de diferentes paisagens naturais 
da Austrália, de suas florestas, chapadas e de seus animáis típicos, 
como o coala e o canguru. A seguir, entraram no palco os colonos 
ingleses, encenando o trabalho sobre a térra, a construido de 
grandes fazendas e a expansáo das fronteiras coloniais. Lembrou- 
-se também o massacre das populaqóes aborígines. Em alusáo 
á Revoluqáo industrial que chegou ao continente, proletários 
sujos de ferro e graxa tomaram a cena. Representando o grande 
fluxo migratorio recebido pela Austrália, figurantes trajados de 
roupas típicas dos países de origem das populaqóes migrantes 
tomaram a cena, juntando-se aos fazendeiros e metalúrgicos. 
Deram-se todos as máos, entoando a música “I am Australian”, 
um verdadeiro hiño nacional extra-oficial.11 Nesse momento, 
o teláo passou a exibir imagens dos grandes centros urbanos 
australianos. Entraram por fim no palco surfistas e jogadores de 
futebol, representando componentes do Australian Way o f  Life. 
Seguiu-se a atuaqáo de Cingapura, que apresentou a danqa do 
dragáo. Portugal, posteriormente, ocupou o palco.

O tema da apresentaqáo de Portugal foi a expansáo marí
tima do país, representada nesse evento como o processo de 
cristianizaqáo do mundo. A performance foi executada em duas 
partes. Na primeira, abordou-se a difusáo do cristianismo e sua 
expansáo. O cenário era formado pela haste de urna caravela na 
qual figurava urna bandeira com a cruz de Avis, por um padre 
segurando urna cruz, por urna religiosa portando o cirio de 
Nazaré e por um outro ator guardando a bandeira portuguesa. 
Sacos plásticos azuis emendados entre si na forma de grandes 
tubos eram movimentados sobre o tablado do palco, fazendo 
referencia ao mar. Violas portuguesas davam o tom da música 
incidental e sobre ela foi proferida urna narrativa que abordou 
a presenta lusitana no mundo. Portugal foi entáo apresentado 
como o Estado-Naqáo mais antigo do mundo, pioneiro dos 
descobrimentos, responsável pela expansáo das fronteiras do 
mundo ocidental. Portugal foi ainda citado como promotor
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de certo multiculturalismo, responsável pela condugáo das 
“chamas do conhecimento e da religiáo” a vários povos. Nesse 
momento, entraram no palco duas tochas. O discurso foi entáo 
deslocado para a atuagáo do país em prol da independencia de 
Timor-Leste. Tomou-se entáo a solidariedade portuguesa como 
um trago nacional, e afirmou-se o comprometimento do país 
com Timor-Leste. Ao final, todos os participantes se deram as 
máos e cantaram em uníssono a música que se transformou em 
trilha sonora dos movimentos políticos portugueses a favor da 
independencia de Timor-Leste a partir de 1992: “Ah Timor, se 
outros calam, falemos nós.” Enfim, Portugal celebrava o seu 
comprometimento com a “causa timorense”, colocando-se na 
lideranga da solidariedade internacional em prol da restauragáo 
da independencia de sua ex-colónia, citando de forma crítica a 
anuencia mundial á ocupagáo indonésia. Daí o sentido do refráo 
“se outros calam, falemos nós”.

Seguiram entáo as apresentagóes da Coreia do Sul, Tailandia, 
Filipinas e Timor-Leste. Os coreanos trouxeram á audiencia lutas 
marciais; a Tailandia apresentou dangas tradicionais; as Filipinas 
narraram seu processo de formagáo nacional; e Timor-Leste, 
finalmente, trouxe ao palco homens e mulheres vestidos com 
tais, os quais dangaram coreografías tradicionais de tebe-tebe  e 
declamaram poemas de Borges da Costa, autor do hiño nacional 
timorense e de poesías sobre a exploragáo colonial e a luta pela 
independencia.

PORTUGAL

Como apontei acima, Portugal e Austrália foram responsá- 
veis por performances de longa duragáo, pelas pegas artísticas 
mais bem produzidas durante todo o evento. Preparadas por 
cooperantes de cada um dos países, as apresentagóes de ambos 
tematizaram direta ou indiretamente suas respectivas formagóes 
nacionais. Nesse sentido, náo parece ser ao acaso que Portugal 
tenha abordado o papel da expansáo marítima e colonial, 
bem como do cristianismo, em sua historia. A presenga dessas
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narrativas na exibigáo indica-nos o lugar que elas ocupam na 
forma como muitos dos individuos dessa nacionalidade, no 
contexto retratado, definiam a identidade de seu país. Nela, o 
antigo império colonial, bem como o projeto de cristianizando 
da humanidade, parece ter lugar cativo, mesmo após 30 anos 
da Revolugáo dos Cravos.

Ao abordar a formando e diferentes fases do império colonial 
portugués, Valentim Alexandre12 sugere que a negando, por parte 
de Portugal, em abrir máo de qualquer de seus territorios ultra
marinos, mesmo á custa de prejuízos económicos, tais como os 
advindos da manutenido do entao Timor Portugués, é inteligível 
quando consideramos que a retórica de integrando nacional 
portuguesa, até meados do sáculo X X , passava pela manutenido 
do império colonial. Segundo esse autor, o nacionalismo portu
gués entre, aproximadamente, o inicio do sáculo X IX  e 1975, 
era essencialmente imperialista, sendo alimentado e ao mesmo 
tempo ganhando forna pela afirmando de dois mitos: 1) o mito 
do Eldorado, definido pela crenna inabalável das riquezas das 
colonias; 2) o mito da heranna sagrada, que projetava a conser
vando de toda e qualquer parcela do territorio ultramarino 
como um imperativo histórico, “tomando os dominios coloniais 
como testemunhos da grandeza e dos feitos da nanao, que nao 
os poderia perder sem desdouro”. 13

Se em muitos casos podemos estabelecer urna relanao direta, mais 
clara ou mais ambigua, entre os mitos correntes e vários tipos de inte- 
resses, outros houve em que nenhum laño tangível unia estes dois níveis 
da realidade. Pela sua extrema difusáo, a produnáo da ideología colonial 
nao pode ser compreendida como expressáo de setores restritos, por 
importantes que fossem: ela tocava as elites políticas em seu conjunto, 
respondendo afinal, acima de tudo, a problemas de identidade coletiva, 
num país que se via recentemente despojado do império, sendo pois 
devastado pela guerra civil, e que tomava consciencia de seu atraso 
e das dificuldades em superá-lo. As obsessivas referencias aos “novos 
Brasis” a construir em África nao podem deixar de tomar-se como urna
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forma de compensar, em nivel de discurso, um profundo sentimento 
de perda que afligía as elites políticas (...) Num cenário de crise estru- 
tural, as colonias pareciam como única tábua de salvando e o projeto 
colonial afirmava-se como urna das pedras basilares do nacionalismo 
portugués, tendendo a sacralizar-se.14

Vemos, pois, reproduzirem-se na festa traeos da retórica de 
integrando nacional portuguesa identificados por Alexandre.15 
Na apresentaqáo portuguesa, celebrou-se a expansáo marítima. 
A presenta da cruz de Avis, do padre, bem como do Sirio de 
Nazaré e das citagoes que apresentam Portugal como respon- 
sável pela difusáo da luz do conhecimento e da fé, nao deixam 
dúvidas sobre os valores louvados naquela encenaqáo: a missáo 
civilizadora da nagáo lusa.

Para além das ideologías veiculadas ñas atuaqoes de cada país 
na festa, o fato de a Austrália e de Portugal terem performado 
espetáculos mais demorados e produzidos, parece ser mais urna 
forma de ambos expressarem a forqa que tém no processo de 
construqáo do Estado-Na^ao leste-timorense. Eram também 
australianos e portugueses os grupos nacionais com maior repre
senta tividade numérica na UNMISET, seja em seus componentes 
civil, militar ou policial, da mesma forma que figuravam os 
dois países entre os cinco maiores doadores a Timor-Leste. Era 
também entre Portugal e Austrália que se instaurava a disputa 
por fazer a língua portuguesa ou inglesa o idioma nacional da 
pátria maubere.

CULTURAS NACIONAIS EM  DISPUTA

No capítulo anterior, pudemos observar as representares 
dos assessores a respeito de seu desempenho profissional em 
Timor-Leste e alguns dos conflitos existentes entre eles. Notamos 
entáo que a nacionalidade ou os contextos cosmopolitas pelos 
quais circularam eram condicionantes importantes para sua atuagáo 
no Estado timorense. Publicamente, contudo, as Naqoes Unidas
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nao reconhecem na nacionalidade um fator que influencie o 
desempenho dos funcionários contratados por ela. Nesse sentido, 
do ponto de vista público, a ONU preza por celebrar em Timor- 
-Leste, como o faz em Nova York, a igualdade formal entre os 
Estados.16

A forma como a celebrando do primeiro aniversário da restau
rando da independencia de Timor-Leste foi organizada pela ONU 
revela, por sua vez, os tipos de diferennas cujo reconhecimento 
era permitido e incentivado no interior da instituido. Vimos, 
pois, que a festa foi organizada na estrutura de urna exposinao 
mundial, exibindo diferennas culinárias, musicais e de estética 
entre os países com representando na missao. Independentemente 
do número de nacionais presentes na UNMISET, a todas as na
cionalidades era permitida a expressao de alguma “curiosidade” 
cultural. Na exibi^áo da China, urna única pessoa subiu ao palco 
para cantar urna música acompanhada de um aparelho de karaoké, 
apresentanao cuja simplicidade contrastava enormemente com 
as grandes produces da Austrália e de Portugal.

Por outro lado, no primeiro momento da festa, havia um 
desequilibrio formal entre o número de pessoas dispostas diante 
da barraca portuguesa e diante da barraca do Sri Lanka, por 
exemplo. Tendo, á época, o maior número de expatriados em 
Timor-Leste, Portugal provavelmente tenha trazido á festa o 
maior número de convidados, fato que se refletia na efervescencia 
em torno dos quitutes lusitanos servidos na ocasiao. As barracas 
que, por sua vez, tinham um menor número de nacionais na 
missao e em Timor-Leste eram menos procuradas. Os poucos 
que circulavam pelas várias tendas pareciam buscar escolher os 
menus que mais lhes apeteciam. Ademáis, o volume de pessoas 
agregadas diante da barraca de cada país era indicador de seu 
prestigio relativo no interior da missao.

O cenário descrito acima era mais urna expressao da tensáo 
de valores que informa a existencia e atua^áo das Na^oes Unidas 
no mundo. Pública e formalmente, celebra-se a igualdade entre
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os Estados-Nacoes que a compoem e certas difererujas de “cultura 
nacional” permitidas. Momento e espado concebidos para afir
mando dessas ideias, a festa de comemoragáo foi, no entanto, 
subvertida por aqueles que déla participavam em um local de 
disputas, no qual se comentava, á boca pequeña, a performance 
de maior destaque e a comida mais saborosa. Do ponto de vista 
nativo, a festa tornou-se lugar para afirmando positiva e inten
sificada de culturas nacionais, as quais, definindo-se urna em 
oposi^áo á outra, eram dispostas entre si numa cadeia hierárquica 
sempre relativa, na qual se buscava subordinar urna cultura 
nacional á outra.

Nesse sentido, as festas da UNMISET eram momentos de 
expressáo e reposado ritual das categorías sociais pelas quais a 
instituido e seus funcionários ordenavam sua experiencia, das 
quais a nacionalidade é valor fundamental. De um lado, a ONU 
reafirmava a igualdade formal entre os Estados. De outro, a festa 
oportunizava mais urna ocasiáo para reproducáo de retóricas de 
exclusáo moral, na qual os nativos de cada Estado procuravam 
afirmar-se em detrimento de outros, sugerindo a superioridade 
de suas respectivas expressóes nacionais.

Na última festa promovida pela UNMISET da qual parti- 
cipei, em 24 de outubro de 2003 -  Dia das Na^óes Unidas - ,  
fui abordada por um amigo portugués que, depois de “tomar 
uns copos”, pediu para que eu comparasse o processo de colo
nizando portuguesa com aquele executado pela Inglaterra. Joel 
argumentava que a colonizando portuguesa havia sido bem mais 
eficaz que a inglesa, pois nenhum país lusófono  tinha, desde 
sua independencia, problemas com demarcando de fronteiras. 
Nenhum deles teria se envolvido em guerras a fim de expandir 
seus limites terrestres. Momentos depois, ainda mais bébado, 
Joel perguntou a Vitoria, urna amiga brasileira, qual era a rana 
mais bonita do mundo. Diante de seu silencio, Joel evocou a 
mulata de Copacabana, denominada por ele de a maior invennao 
portuguesa de todos os tempos, o grande presente lusitano ao 
mundo. Diálogos como esse eram comuns ñas festas das Nanóes
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Unidas e em outros espatos de sociabilidade em Díli, os quais 
expressam as disputas existentes nesse contexto.17

Ñas festas promovidas fora dos espatos oficiáis da missáo, 
embora organizadas por seus funcionários, os embates acima 
apontados configuravam-se de maneira ainda mais intensa. 
Convido entáo o leitor as festas latinas, ñas quais poderemos 
observar sob novos ángulos as questóes apresentadas acima.

FESTAS LATINAS

Doze de outubro é, na América Latina, o Dia da Raga. Data 
originalmente criada para celebrar a chegada de Colombo as 
Antilhas, seu significado tem sido objeto de controvérsias.18 Entre 
os funcionários latino-americanos do sistema ONU em Timor- 
-Leste em 2003, a data nao passou despercebida. Ela foi tomada 
como motivo para festas, eventos que deixam entrever algumas 
das disputas e ressentimentos existentes nos bastidores da missáo. 
Analiso, a seguir, duas festas latinas ocorridas em Díli em 2003: 
urna promovida por um mexicano, em sua própria casa, e outra 
organizada por um grupo de internacionais latino-americanos, 
funcionários da UNMISET, para comemorar o 12 de outubro. 
Ambas seráo discutidas em conjunto a fim de apontar alguns de 
seus elementos estruturais.

A PREPARAgÁO

José e Alberto, respectivamente mexicano e brasileiro, pro
moverán! urna badalada festa latina em Díli em meados de maio 
de 2003. Fizeram a festa para marcar urna despedida temporária 
de José -  entre os internacionais é comum a promocáo de festas 
para chegadas e despedidas - ,  que sairia de férias para o México 
por um mes. Ambos fizeram questáo de convidar latinos das 
mais diferentes origens, comecando por um italiano de origem 
romana. Convidaram muitos portugueses, brasileiros, espanhóis, 
latino-americanos e africanos, cuidando para que estivessem no 
evento representantes das várias nagoes latinas com presenta
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na missáo. Como de praxe, cada convidado deveria levar urna 
bebida, estando os donos da casa, junto com alguns amigos 
mais próximos, responsáveis pela preparando de petiscos. Aos 
convidados era ainda comunicado que poderiam levar á festa 
CDs de sua preferencia, a fim de que todos pudessem conhecer 
um pouco das diferentes músicas do mundo.

No final do mes de setembro, parte do pessoal latino- 
-americano da UNMISET reuniu-se no O brigado Barracks  
para discutir a possibilidade de organizando de algum evento 
para celebrar o 12 de Outubro de 2003. Decidiu-se que se faria, 
como nos anos anteriores, urna festa latina. No dia seguinte a 
decisao tomada pelo grupo, teve inicio urna troca de mensagens 
eletrónicas entre os funcionários latino-americanos da missao a 
fim de organizar o evento. O conteúdo da corrente de e-mails 
que circulou entre esses funcionários foi narrado por um deles 
nos seguintes termos:

Entáo, o cubano mandou um e-mail para todos os latino-americanos 
da UNMISET, menos aos brasileiros, porque nao há brasileiros na 
UNMISET, e disse: “vamos fazer urna festa para comemorar a chegada 
dos espanhóis.”

Ah, ¡mediatamente saltou um guatemalteco e disse: “mas eu nao 
concordo com festa para comemorar a chegada dos espanhóis. Eles 
chegaram nos nossos países e guerrearam, destruíram, violaram. Eu 
celebro o dia da independencia do meu país mas nao celebro a chegada 
deles, daqueles espanholitos.”

Entáo eu cheguei e vi esse e-mail e respondi: “concordo contigo, (...) 
nao se tem que celebrar a chegada dos espanhóis, mas nós temos que 
celebrar a integrando de diferentes rapas e portanto essa é urna data 
em que nós nos celebramos como latino-americanos, identidade de 
que tanto precisamos.(...) Mas se formos falar em termos radicáis eu 
nao concordo contigo quando falas de celebrar o dia da independencia 
porque, até onde eu sei, meu país ainda nao é independente. Porque 
meu país ainda depende de outro país e igualmente outros países latino- 
-americanos dependem desse país no qual muitos de voces gostariam
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de viver.” Eu escrevi isso porque sabia que Mario e toda a sua familia 
viviam nos EUA. Entáo, eu disse, “eu nao concordo com celebrar a 
independencia porque eu aínda nao conheci a independencia”. Ele 
ficou puto e me respondeu: “desculpe, meu primeiro e-mail foi muito 
grosseiro.” Disse-me entáo que se alguns vivem fora de seu país nao 
é por urna questáo de querer, mas por necessidade. E escreveu aínda: 
“e lhe digo urna coisa: que estude um pouquinho em profundidade a 
historia das Na^oes Elnidas. Quem criou as Na<;oes Elnidas?”

María Eduarda [a locutora] respondeu: “desculpe, guatemalteco, 
nao sei por que estás a falar de Naqóes Unidas se eu nao toquei nesse 
tema. Podes me explicar a que se deve o tema das Naqoes Unidas.” 
Entáo ele me respondeu dizendo: “ok, vamos nos encontrar na festa 
para discutirmos com maior profundidade a questáo do dia da ra^a.”

Mas apareceu um uruguaio e disse: “outra vez com o mesmo pro
blema do ano passado. (...)”

Ai, ontem, tinha um espanhol na festa e ele disse: “mas por que 
voces estáo ressentidos? Isso foi um encontró!”19

Para além de se definir o sentido do 12 de outubro, a prepa
rando da festa implicou também a definiqáo de sua trilha sonora, 
assunto sempre tenso e repleto de conflitos em festas dos inter- 
nacionais. Ñas palavras de Maria Eduarda, todos decidiram por 
unanimidade que só tocariam músicas em espanhol. Perguntei 
entáo a ela o estatuto atribuido á música brasileira nesses eventos 
e mesmo ao Brasil no panorama da América Latina, pelo que 
obtive a seguinte reflexáo:

Quando falamos da América Latina nao incluimos o Brasil por 
causa da língua. [P -  Mas o portugués náo é urna língua latina e o 
Brasil náo está na América?] Sim, é urna discriminado, eu reconhe^o. 
Acho que é um erro quando se pensa na América Latina só pela língua. 
Devíamos falar dos falantes de espanhol e náo dos latino-americanos e 
quando falássemos da América Latina devíamos incluir o Brasil, claro. 
Históricamente, foi um erro como se interpretou essa questáo. (...)
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Na festa do ano passado, um costa-riquense me pediu para que 
fosse á frente explicar para as pessoas o porque da festa. Entáo ele me 
disse: “vamos dar urnas palavras de integragáo.” Ai comegou a festa e 
falamos: só vamos colocar músicas em espanhol. Nada de inglés. Mas 
ai eu achei que pelo menos o discurso tinha que ser em inglés para 
que as pessoas entendessem o sentido da festa. Ai eu fiz o discurso em 
espanhol e ele traduziu para o inglés. Meu discurso foi que nós celebra
mos esse dia para comemorar a integragáo de diferentes culturas e das 
diferentes ragas entre todos os latino-americanos, inclusive brasileiros e 
africanos, porque nós, latino-americanos, temos mais dos africanos que 
dos europeus. De fato nós somos muito dangarinos porque a música 
se misturou entre indígenas e africanos.

Maria Eduarda ficou responsável pela gravagáo da trilha 
sonora que animarla a festa de 12 de outubro de 2003. Como 
tinha muitos amigos brasileiros, tomou emprestados CDs de 
músicas em portugués, firmando diante de nós o compromisso 
de obrigar o DJ a tocá-las durante a festa. Levou também álbuns 
de música cabo-verdiana e angolana, lembrando-se que, no ano 
anterior, os africanos  se ressentiram pela ausencia de ritmos de 
sua regiáo no evento.

Era comum, na preparagáo das festas promovidas por latinos 
e africanos de países nao anglófonos, a emergencia de conflitos 
ligados á definigáo da trilha sonora desses eventos. Tomadas 
como oportunidade para vivencia e positivagáo de um modo 
nao anglo-saxáo de estar no mundo, tais festas eram experimen
tadas como catarses coletivas, ñas quais expressóes culturáis 
minoritárias dentro da missáo eram valorizadas. Além disso, 
tais eventos eram vivenciados por alguns como urna espécie 
de retaliagáo, na qual se procurava explicitar deficiencias dos 
funcionários de origem anglo-saxá em lidar com certas formas 
de expressáo artística, como dangar ritmos latinos e africanos.

Tal problemática expressou-se de maneira clara quando da 
organizagáo da festa de despedida que eu e Daniel oferecemos 
em Díli, no final de outubro de 2003. Como era comum fazer,
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convidamos alguns amigos para auxiliar-nos na preparando do 
evento. Todos eles eram latino-americanos, no sentido geográ
fico do termo. Urna das primeiras tarefas a fazer consistía em 
gravar os CDs que animariam a noite. Surgiu entáo o primeiro 
conflito entre nós.

Em jantar que tinha por fim definir as diretrizes gerais da festa, 
informei nossos amigos que já havia conversado com Antonio 
Sampaio, jornalista da Lusa e um dos principáis DJs da cidade, e 
que este se prontificara para “cuidar do som”. Já havia também 
providenciado o aluguel dos equipamentos, de forma que pode- 
ríamos dedicar mais atenido as questdes das bebidas e comidas. 
Fui entao interrompida por Maria Eduarda e Vitoria, que se 
indignaram diante da minha diretiva, dizendo que nossa festa 
deveria ser urna festa brasileira e que se Antonio fosse responsá- 
vel pelo som só ouviríamos músicas em ingles, como ocorria em 
todas as festas em que ele “cuidava do som”. Vitoria comentou: 
“temos que fazer a festa para nós e nao para outras pessoas. 
Podemos fazer urna política de cotas: 80%  de música brasileira 
e 20%  de música anglófona.” Maria Eduarda, comentou entao 
que os portugueses, como Antonio, tinham por hábito ouvir 
música inglesa porque seu país nao tinha expressáo musical 
significativa. Discordando déla, sugeri que me parecia que as 
festas animadas por Antonio tinham um tom anglófono por ele 
estar atento as predileqóes de seu público, que, refletindo o perfil 
da UNMISET, era hegemonicamente anglo-saxáo. Além disso, 
Antonio havia crescido na Austrália, fato que provavelmente 
teria influenciado suas preferencias musicais. Procurando manter 
urna postura neutra, declarei: “nao é porque na maioria das 
festas em que nós vamos só há música anglófona que eu vou 
fazer as pessoas ouvirem só música brasileira. Se for assim, 
estarei sendo táo autoritária com os anglófonos quanto eles 
sao conosco.”

As festas eram apropriadas como oportunidade de se inverter 
as relaqóes de poder em torno da política lingüística da missáo 
e em outros espaqos de sociabilidade internacional em Díli
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por aqueles que nao eram originários de países de língua oficial 
inglesa. Afetados, em vários momentos e de diferentes formas, pelo 
fato de a língua inglesa ser a língua de trabalho da UNMISET e, 
ao mesmo tempo, a língua de comunicando entre as organizacoes 
nao governamentais internacionais em Timor-Leste, o cotidiano 
dos estrangeiros nao anglófonos em Díli era marcado por pe
queños atos de desconsiderando, na forma como L. Cardoso de 
Oliveira20 define esse conceito:

Entendo a desconsiderando, ou os atos de desconsiderando, como o 
reverso do reconhecimento, assim como definido por Taylor (1994), e 
prefiro falar em desconsiderando ao invés de falta de reconhecimento 
para enfatizar o insulto moral que se faz presente quando a identidade 
do interlocutor é indisfarnavelmente, e por vezes incisivamente, nao 
reconhecida. (...) Isto é, o reconhecimento de urna identidade auténtica 
nao é apenas urna questao de cordialidade em relanao ao interlocutor, 
mas urna obriganáo moral cuja nao observancia pode ser vista como 
agressao, ainda que nao intencional, por parte daquele que nega a 
demanda de reconhecimento.21

Lembremo-nos, pois, das declaranóes de alguns internacionais 
anglófonos ou mesmo de representantes da contradiáspora timo- 
rense em países de língua oficial inglesa com relagáo ao que por 
eles era denominado de erro estratégico dos políticos timorenses, 
qual seja, a escolha da língua portuguesa como idioma oficial 
do país. Entre muitos internacionais, a língua era tomada como 
um fator determinante para o sucesso das políticas de desen- 
volvimento em Timor-Leste. Daí o motivo de um deles ter me 
abordado provocativamente, perguntando se havia algum país 
de língua oficial portuguesa desenvolvido no mundo.

Além disso, entre muitos internacionais a língua de um país 
era considerada um critério definidor do grau de modernizando 
e civilizando do mesmo. Na opiniao de alguns -  entre esses, mui
tos anglófonos -  o portugués era urna língua de fo lk  e o Brasil 
um país nao ocidental, opiniao que gerou constrangimento e
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foi tomada como um insulto entre parte do pessoal brasileiro 
empregado no sistema ONU.

Diante desse contexto, as festas latinas e africanas em Díli 
eram momentos rituais para promondo do correto reconhecimen- 
to de nacionalidades minoritárias e das expressóes lingüísticas 
délas consequentes, as quais nao encontravam no cotidiano de 
trabalho da missáo lugar adequado de expressáo. É interessante 
ainda notar que entre os latinos e os africanos o modo dos angló- 
fonos dan^arem era constantemente motivo de piada e grana.

AS FESTAS

Regadas a cerveja e vinho, as festas de e para internacionais 
em Díli comegavam em torno das 22h e geralmente excluíam os 
leste-timorenses de urna presenta significativa. Mesmo os segu
ranzas, em geral, eram estrangeiros. Quando as festas ocorriam 
em regióes habitadas conjuntamente por internacionais e locáis, 
era comum alguns leste-timorenses da vizinhan^a se aglomerarem 
á frente da casa na qual se promovia a festa para observar o 
movimento de estrangeiros.

José e Alberto tinham um discurso crítico ao comportamento 
hegemónico dos estrangeiros em Díli, sobretudo no que diz 
respeito ao tratamento dirigido aos timorenses. Procuraram 
expressar tal visáo em urna festa que organizaram, convidando 
os proprietários da casa em que moravam, dois timorenses, 
para participar déla. Nesse sentido, essa festa era atípica: para 
além da legiáo de estrangeiros figuravam dois timorenses entre 
os convidados. Diante do volume de bebidas na festa, estavam 
disponíveis alguns tonéis com gelo. Havia também urna mesa 
com petiscos á maneira brasileira, já que preparados por Alberto 
e amigos compatriotas dele.

Os primeiros a chegar eram brasileiros, urna vez que estavam 
responsáveis pela organizando das comidas. Enquanto eram 
maioria na festa, a trilha sonora da casa refletia as preferencias 
dos mesmos: ouvia-se Emilio Santiago, Alcione, Martinho da Vila 
etc. Terminada a arrumando, os brasileiros tomaram a pista de
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cianea. Aos poucos, chegavam os demais convidados e os brasileiros 
deixavam de ser maioria para se diluir entre latino-americanos 
de língua hispánica e africanos dos PALOP.

Em diferentes espacos da casa, estavam dispostas “panelinhas” 
nacionais e regionais: na varanda, amigos da Guiné-Bissau, 
quadros da UNMISET, falavam entre si em crioulo; brasileiros 
trocavam impressóes sobre Díli em portugués; latino-americanos 
nao brasileiros conversavam em espanhol. Somente pessoas de 
países com poucos representantes na festa, como o italiano de 
Roma e urna australiana, conversavam entre si em inglés.

Diluida a concentrado brasileira na festa, a trilha sonora 
do evento passou a refletir a diversidade de nacionais presentes 
naquele espado. Á medida que o tempo passava e o volume de 
álcool no sangue das pessoas aumentava, expressoes genuínas do 
que estava em jogo na festa abriam-se aos olhos. Colombianos, 
mexicanos, brasileiros, guatemaltecos, uruguaios, guineenses, 
angolanos, cabo-verdianos etc. disputavam entre si lugar á sala 
de som para poder colocar músicas de seus países. Chegavam 
a falar alto entre si, alegando que chegara sua vez de danzar o 
ritmo típico de seu país. Instalou-se entáo urna atmosfera pesada 
na sala de som, marcada por conflitos entre os internacionais 
pelas músicas a serem reproduzidas.

Fátima, guineense contratada pela UNMISET, conseguirá 
fazer tocar música de seu país. Quando suas conterráneas, á 
varanda, identificaram o ritmo, seguiram todas para a sala. 
Danzando de maneira exuberante, procuravam ensinar aos 
latino-americanos e demais convidados maneiras próprias de 
movimentar o corpo, individualmente ou em par. A seguir, Maria 
Eduarda saía sacudindo os ombros da sala de som, animada pela 
salsa que comegava a tocar. Os latino-americanos de fala hispá
nica tomaram a pista de danqa e em efervescéncia consagraram 
coletivamente sua latinidad. Convidados de outras nacionalida
des dispunham-se ñas bordas da pista, deixando que o centro 
fosse ocupado por aqueles que dominavam, com o corpo e com 
a voz, as músicas que soavam.
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Havia aínda o seguinte movimento coletivo: terminada a repro
d u jo  da música de um determinado país ou regiáo, todos os 
seus representantes desocupavam o centro da sala, muitos deles 
se dirigindo á varanda. Em seguida, urna nova coalizáo nacional 
ou regional tomava o lugar, sendo circundada por remanescentes 
da nacionalidade anterior ou por novos agregados.

As conversas entre os convidados passavam por temas diversos, 
mas, invariavelmente, em algum momento, tratavam-se das difi- 
culdades em trabalhar com os timorenses. Adjetivados de pregui- 
qosos, folgados, mal-intencionados, corruptos, oportunistas 
ou incapazes, ñas conversas entre os estrangeiros era dos leste- 
-timorenses o ónus pelos fracassos dos projetos de capacita j o  
ou constru j o  institucionais empregados pela ONU. Também 
culpabilizavam-se estrangeiros de nacionalidades “suspeitas”, 
cuja competencia é medida pelo “nivel de desenvolvimiento” 
e consolidacao democrática de seus países. Era a partir desse 
sistema classificatório que nacionais do Burundi, Bangladesh, 
entre outros exemplos, eram vistos com desconfianza por parte 
de colegas da ONU advindos de países de centro. Urna interna
cional de origem de país de língua portuguesa teceu os seguintes 
comentários a respeito dos problemas existentes na UNMISET:

Tudo é urna bagunqa. Os internacionais sao confusos. Passam a 
imagem de pompa e circunstancia, mas sao incompetentes. Se até os 
que vém de países desenvolvidos sao incompetentes, imagina o do Bu
rundi. E só observar de onde ele vem (sic) para saber como as coisas 
funcionam. Para ele, o salário que ele ganha na ONU é urna fortuna. 
Ele nunca vai abrir máo de seu trabalho aqui e hesita em fazer qualquer 
crítica porque precisa desse dinheiro para sobreviven As coisas aqui sao 
um jogo de faz de conta. A ONU é um elefante branco paquidérmico. 
Se os internacionais já sao incompetentes, imagine os timorenses. Além 
disso, os timorenses já comeqam a ficar corruptos. (...)

Enquanto os internacionais se entretinham com suas mú
sicas e conversas, os dois únicos timorenses presentes na festa
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mantinham-se relativamente isolados em um dos cantos da va- 
randa, justamente onde estavam os tonéis com vinho e cerveja. 
Retiravam discretamente as bebidas, levando-as para amigos que 
estavam do outro lado do muro da casa.

A festa varou noite adentro, terminando com o nascer do 
sol. Absolutamente alcoolizados, os convidados remanescentes 
lamentavam entre si, na aurora, o que haviam feito de suas vidas 
no país. Jovens, alguns deles cumprindo sua primeira missáo na 
ONU e fora de seu país de origem, lastimavam sua própria mes- 
quinharia, vivida cotidianamente na briga por cargos, maiores 
posigoes e salários e sobretudo pela posse de carros da missáo.22

CELEBRANDO O DIA DE LA RAZA

Ás vésperas da festa que comemoraria o Dia da Ra?a, urna 
das principáis preocupares da equipe que a organizava consistía 
em evitar a entrada dos timorenses, sem limitar o acesso á festa 
somente á comunidade das Na^oes Unidas. O esquema montado 
foi o seguinte: entravam livremente todos os internacionais 
devidamente identificados com as credenciais da ONU e seus 
respectivos acompanhantes. Aqueles que nao eram das N ad es 
Unidas e nem haviam chegado ao local com amigos contratados 
pela instituido deveriam chamar pelo celular a pessoa que os 
convidou, a qual se dirigía á portaría e liberava junto dos segu
ranzas a entrada dos amigos nao documentados.

A festa latina ocorreu ñas dependencias da boate Ramelau, 
normalmente frequentada pela juventude local, mas que naquela 
noite fora alugada pelos internacionais latino-americanos nao 
brasileiros para a prom odo da festa. O DJ era o mesmo que 
animava as festas no O brigado Barracks, para o qual, no entanto, 
foram repassados CDs especialmente gravados para a ocasiáo. 
Segundo María Eduarda, responsável pela preparado da trilha 
sonora do evento, os CDs foram gravados a fim de gerar um 
equilibrio entre América Central e América do Sul. Dessa forma, 
intercalavam-se músicas dessas duas regióes da América.

Contudo, o projeto de manutendo do equilibrio musical entre 
América do Sul e América Central nao foi tomado pacificamente
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pelos participantes da festa. Como em outras ocasióes, os diferen
tes grupos nacionais organizaram verdadeiros grupos de lobby  
junto ao DJ. Esse personagem assumia assim um papel central 
na festa, tornando-se responsável pelo concertó  das naqoes ali 
representadas em dois sentidos: 1) no alcance da harmonia entre 
os ritmos propostos por cada grupo; 2) no espetáculo das naqoes 
que ali se produzia. Poderíamos dizer que o DJ cumpre, em fes- 
tas informáis das Naqóes Unidas, o papel de secretário-geral da 
instituiqáo, promovendo a construqáo de consensos e mediando 
disputas político-musicais entre seus membros.

Havia urna certa expectativa entre os brasileiros e africanos 
com relaqáo á possibilidade de serem reproduzidos ritmos de seus 
países ou regioes, como samba, kzom ba  e funaná. Para tanto, 
fizeram forte lobby  sobre o DJ. Depois de muito insistir, Vitoria 
foi comunicada pelo responsável pelo som que a próxima música 
seria um samba brasileiro. Ela passou rápidamente por cada urna 
das mesas onde havia brasileiros e avisou: “pessoal, a próxima 
música é samba. Vamos danqar, hein!” Quando os primeiros 
acordes do samba soaram quase todos os brasileiros presentes 
no Ramelau tomaram a pista. Danqaram até o final da música. 
Tendo ela terminado, bateram palmas a eles próprios e voltaram 
para os seus lugares. O mesmo movimento era seguido por grupos 
nacionais nao latino-americanos. Á intercalaqáo de ritmos da 
América Central e América do Sul seguiam-se mudanzas no perfil 
dos convidados na pista: sul-americanos prestigiavam músicas de 
sua regiáo, movimento seguido pelos centro-americanos diante 
do repertorio de mesma origem.

A POLÍTICA DA CULTURA 
E O PODER DAS FESTAS

As festas narradas aqui expressam a existencia de principios 
ambivalentes operando no interior da sociabilidade interna
cional em Díli, mais ou menos controlados pelas políticas oficiáis 
da missáo. A estruturaqáo da festa promovida pela missáo por
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ocasiáo da celebrando do primeiro aniversário da restaurando 
da independencia de Timor-Leste indica a afirmando da igual- 
dade formal entre os países que participam da UNMISET. No 
entanto, a ideia de igualdade formal era logo subvertida nos 
diálogos verbais e corporais desenvolvidos entre os atores 
sociais individuáis que, apropriando-se de maneira particular 
do espano do evento, imprimiam-lhe urna atmosfera de disputa, 
criando um universo de hierarquia sempre relativa, no qual se 
procurava afirmar contextualmente o valor de cada cultura 
nacional. Portugal e Austrália protagonizavam ritualmente esse 
confronto, reafirmando-se como liderannas, estrelas, no espe- 
táculo de reconstruido de Timor-Leste. Assim, ideias de igualdade 
e desigualdade convivem em um equilibrio instável nesse sistema.

As festas oficiáis e oficiosas promovidas pelas Nagoes Unidas 
em 2003 tinham profunda similaridade icónica com tranos do 
seu m odus operandi institucional, expressando e repondo for
mas de atuanáo coletivas comuns aos vários espanos de anáo da 
entidade. Como na Assembleia Geral e em suas comissóes,23 as 
pessoas agiam ñas festas como blocos políticos, cujas identidades 
sofrem processos continuos de fissáo dependendo do perfil de 
seu interlocutor. Em um primeiro momento, os internacionais 
afirmam-se como um bloco, excluindo os timorenses de seus 
espatos de interagáo. A seguir, marcam as diferengas entre eles 
a partir de categorías que sofrem constantes e simultáneas sub- 
divisoes, a depender do perfil daqueles com os quais o diálogo é 
travado: anglófonos versus lusófonos; latino-americanos versus 
brasileiros; latino-americanos versus espanhóis; brasileiros versus 
portugueses etc.

As festas latinas e africanas eram, por sua vez, verdadeiros rituais 
de rebeliáo,24 dramas sociais nos quais, apesar de se procurar 
inverter relacdes de poder típicas da missáo, acabava-se por repor 
suas formas de organizagáo social estruturais. Vejamos. Como 
apontei anteriormente, havia entre os nao anglófonos da missáo 
urna percepgáo de que nao eram depositários de correto reco- 
nhecimento,25 entre outras coisas pelo fato de serem obrigados
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a trabalhar somente em língua inglesa em um tipo de burocracia 
que, na palavra deles, era hegemonicamente anglo-saxá. Muitos 
deles sentiam-se insultados com sugestóes de que seus países de 
origem nao eram ocidentais e que suas expressóes culturáis eram 
folclore. Revidavam os insultos de que eram objeto apontando 
a denominada insensibilidade anglo-saxá para com o mundo, 
denunciando o que chamavam de seu cartesianism o am oral, 
característica que os impediria de compreender os timorenses, 
colonizados durante 450 anos por latinos.

Vivenciadas como espaqos de positivagáo cultural, as festas 
latinas e africanas procuravam evidenciar habilidades tidas como 
exclusivas dos nativos dessas regióes, expressas ñas artes do canto 
e da dan^a, a partir das quais anglo-saxóes eram classificados 
como duros e desajeitados. As festas de caráter regional eram 
também promovidas como estratégias de afirmando política de 
diferentes grupos e blocos na missáo e no campo da cooperando 
internacional em Timor-Leste, a fim de expandir suas redes de 
influencia. No entanto, a aptidáo para a dan^a e a música entre 
latinos e africanos, celebrada por ocasiáo das festas, era tomada 
por alguns anglo-saxóes e europeus como limites definidores de 
suas identidades e capacidades, tranos de caráter que os tornavam 
menos aptos ao exercício de atividades burocráticas de grande 
responsabilidade. Dessa forma, as festas, como atos de rebeliáo, 
contribuíam também para reposado de conceitos caros á cul
tura transnacional particular das Naijóes Unidas, alimentando 
nonoes de “divisáo social do trabalho” entre as “civiliza<jóes”, 
tal como expressos por urna portuguesa envolvida no campo da 
cooperando internacional: “O mundo só vai melhorar quando 
associarmos a racionalidade europeia á espiritualidade asiática 
e aos ritmos africanos e latino-americanos.”
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PARA ALÉM DE PROTESTOS:
AS DISPUTAS COMO UMA LINGUAGEM DE 
INTERAQÁO SOCIAL

Se há algo em comum entre a maioria dos eventos e problemas 
que viemos discutindo no livro é a presenta explícita de disputas, 
expressas em competigdes que buscam dar visibilidade a projetos 
institucionais e pessoais dos atores que participam do campo da 
cooperando técnica internacional. Na RTiLPD os doadores estao 
concorrendo por posigóes de prestigio e hegemonia, definidas 
como tais em fungáo da quantidade e qualidade dos recursos 
oferecidos ao Estado. A Feira do Livro Lusófono, por sua vez, é 
um instrumento por meio do qual, entre outras coisas, Portugal 
reforja sua presenta na historia de Timor-Leste. Em grande parte 
das atividades envolvidas na implementagáo de políticas de 
desenvolvim ento de capacidades  observamos embates entre os 
advisors e entre as instituigoes que os contratam. Questiona-se 
quem tem legitimidade para falar das necessidades existentes 
no governo da RDTL; quem tem competencia e vocagáo para 
trabalhar junto dos timorenses; as escolhas políticas realizadas 
pelo governo (língua, modelos de justiga etc.). No cotidiano da 
interagáo social entre os internacionais, até o sentido e o enredo 
das festas está em suspensáo: o 12 de outubro deve ser lembrado 
com que significado? Qual a música que deve ser executada a 
seguir? Qual é a comida mais saborosa da festa? Nacionais de 
que país tém mais habilidade para dangar? Quais dos antigos 
impérios engendraram melhor colonizado?

É a partir dessa linguagem que se procura atribuir sentido a 
diferengas individuáis, culturáis e institucionais. As diferengas 
sao enquadradas relacionalmente, hierarquicamente, em fungáo 
de valores definidos por cada ator. Joana, por exemplo, desqua- 
lificava os anglófonos em razáo das imaginadas deficiencias 
cognitivas que eles teriam, resultado do contexto em que foram 
educados: faltar-lhes-ia habilidade para lidar com o imprevisto 
e sensibilidade para perceber o modo latino de estar no mundo.
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Os leste-timorenses, por sua vez, sofreriam, na opiniáo de alguns 
conselheiros, de falta de assertividade, nao estando aínda aptos 
a operar um Estado moderno. A alteridade era colocada em 
perspectiva em urna estrutura de diálogo que sempre estava em 
busca de apontar o mais ou o menos competente, aquele que 
tinha mais ou menos potencial. Em busca dessas respostas, as 
diferenqas eram reinventadas e negociadas.

A ONU opera com base em principios ambivalentes, ás vezes 
contraditórios: igualdade e diferenqa. Nos termos de Góes Filho,

(...) o mundo das nacóes seria um mundo simétricamente diferenciado 
(...) e nao urna totalidade homogénea. Se existem assimetrias, elas nao 
se justificam na dimensáo simbólica dessas rela^oes, mas derivariam 
de “desajustes” na ordem idealizada, o que nos revela que ali existem 
também, e simultáneamente, formas de diferenciadlo complementares 
e de reciprocidade. As assimetrias precisam, portanto, ser superadas 
pela negociando.26

As atividades executadas no ámbito das missóes e das agen
cias do Sistema ONU objetivam a superando desses desajustes 
-  condiqoes diferenciadas de acesso a educaqáo, seguranza, 
saúde; desigualdades ñas relaqóes de género etc. - ,  em nome de 
um padráo de desenvolvimento chamado de mundial. Por outro 
lado, valoriza-se formalmente a manutenido de certas diferenqas, 
vistas como incomensuráveis: a diversidade lingüística, religiosa, 
cultural, estética, culinária etc. As diferenqas positivamente abor
dadas nesse campo sao denominadas diversidade. No entanto, 
ambas as modalidades de alteridade, as bem e malquistas, eram 
apropriadas pelos agentes que tornam concreta a aqao da ins
titu id o em Timor-Leste de maneira nao prevista pelo discurso 
oficial da ONU. Dessa forma, a diversidade lingüística, por 
exemplo, era considerada um dos fenómenos que explicaría o 
porqué de certos países serem mais desenvolvidos que outros. 
Certos condicionantes culturáis, por sua vez, eram tomados 
como justificado para pretensas inabilidades dos timorenses
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e de certos grupos de internacionais diante de tarefas que lhes 
eram atribuidas. No dia a dia da aqáo da ONU em Timor-Leste, 
as diferenqas percebidas entre o pessoal da missáo e entre ele e 
os timorenses eram assimiladas de maneira nao autorizada pela 
instituido, expondo ambiguidades e paradoxos de suas práti- 
cas, descompassos entre o que é afirmado no plano dos grandes 
eventos e espatos -  conferencias mundiais e Assembleia Geral -  e 
a rotina, em campo, da prom odo do desenvolvimento.

No entanto, podemos identificar algumas similaridades nos 
padroes de relades que se estabelecem entre os atores que circu
lan! nos espatos mais formáis de existencia das Nagoes Unidas 
-  Assembleia Geral e suas respectivas comissóes -  e em suas 
missoes em campo. Em ambos, as identidades nacionais sao as 
unidades mínimas de classificagáo dos sujeitos. Ademáis, no dia a 
dia da Missáo das N ades Unidas de Suporte a Timor-Leste, como 
na Assembleia Geral, encontramos grupos regionais operando: 
temos o grupo latino-americano; o grupo da C om m onw ealtb ; o 
bloco africano etc. Góes Filho27 aponta que as relagoes oficiáis 
existentes entre cada um dos Estados-membros da ONU condi
cionan! as relades pessoais entre aqueles que os representam 
na sede das N ad es Unidas e vice-versa. Em Timor, por sua vez, 
a maneira como eram imaginadas as relades existentes -  no 
passado e presente -  entre os países de onde eram originários 
os técnicos contratados pela instituido, explicam o significado 
de algumas das disputas existentes entre os conselheiros, como, 
por exemplo, o sentido da festa de 12 de outubro; a antipatía 
entre australianos e portugueses, o ressentimento dos latino- 
-americanos diante da hegemonia dos anglófonos na missáo etc.

Góes Filho28 aínda sugere que ñas sessóes da Assembleia 
Geral como ñas grandes conferencias, encena-se, por um lado, 
urna ordem universal idealizada -  as nad es que délas partici
para se representam como equivalentes -  ao mesmo tempo que 
se reafirmam diferencias e singularidades. E pela afirm ado de 
diferencias que certos Estados-membros procuram se visibilizar 
no mundo da diplomacia parlamentar multilateral. Estruturado
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a fim de garantir a simetría entre os Estados-membros, nao há 
na£áo que nele, de antemáo, tenha mais poder ou prestigio: 
ambos estáo em suspensao e sao sempre objetos de disputa. Tais 
disputas, contudo, sao reguladas por um rígido decoro, registrado 
em normas de procedimento e etiqueta, explícitas e implícitas. 
A maioria dos técnicos de missáo da ONU, contudo, nao tem 
um passado de formando diplomática, nao passa por escolas de 
cerimonial e tem sua conduta menos domesticada que aqueles 
que atuam em espatos mais ritualizados da instituido, como 
a Assembleia Geral. Talvez por isso suas a<jóes nos permitam 
entrever com mais clareza os paradoxos que permeiam os mo- 
vimentos da ONU, os desencontros entre o ideal de igualdade 
celebrado e a os jogos de poder que fragmentam ou colocam em 
coalizáo diferentes atores.
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C A P Í T U L O  6

RETORNADOS E 
PRO JETO S D ISC IPLIN A RES
PARA A FUNCAO PÚBLICA

/

Entre 2002 e 2003, identificavam-se, na dinámica de recons
tru y o  do Estado timorense, vários grupos sociais operando com 
graus diversos de solidariedade e afinidade entre si. Nos capítulos 
anteriores, analisamos de que maneira a ONU e os assessores 
por ela contratados abordavam o processo de formagáo e edu- 
caqáo dos funcionários locáis e com eles interagiam. No entanto, 
olhando de perto, observamos que a categoria “funcionários 
locáis” agrupava várias modalidades de atores -  servidores 
anteriormente incorporados ao Estado indonésio e formados 
por ele, funcionários educados no tem po portugués  e, ainda, 
aqueles que tinham sua primeira experiencia profissional como 
quadros do Estado da RDTL. Verificamos também que alguns 
conselheiros estrangeiros e autoridades do Poder Executivo eram 
retornados das diásporas timorenses refugiadas em Portugal, 
Mozambique e Austrália. Estes dois últimos capítulos do livro 
tem como objetivo analisar alguns dos projetos e das tensóes 
existentes entre esses diferentes grupos que construían!, admi- 
nistravam e operavam o aparelho do Estado em Timor-Leste no 
período da pesquisa.

A dinámica entre esses atores e a maneira como atribuíam 
sentido as suas experiencias estavam fortemente ligadas a, entre 
outros, quatro fatores fundamentáis: 1) as posiqoes assumidas



ñas diferentes frentes da resistencia á ocupando indonésia; 2) á 
maneira como foram ou nao incorporados ao Estado colonial 
portugués e ao Estado indonésio; 3) ao país de acolhida no período 
do exilio, no caso dos retornados; e 4) á filiando partidária. Tais 
experiencias condicionavam os papéis que cada grupo vinha 
assumindo no Estado da RDTL. A análise aqui proposta privi
legiará as tres primeiras variáveis.1

Parece-me, assim, que a relativa ausencia de ex-quadros das 
FALINTiL -  a frente armada da resistencia leste-timorense -  da 
administrando pública (com exce^áo daqueles que foram incor
porados as FALINTiL/FDTiL - Forga de Defesa deTimor-Feste), 
estava relacionada ao fato de seus membros terem permanecido, 
nos anos da ocupando, á margem do sistema educacional e de 
formando profissional implantado pela Indonésia. Ademáis, em 
razao dos quadros de elite desse segmento da resistencia ter 
utilizado a língua portuguesa como meio de comunicando entre 
si, encontrávamos, entre muitos de seus ex-membros, posinoes 
simpáticas ao projeto de fazer do portugués a língua nacional 
e oficial de Timor-Feste. De outro lado, muitos dos retornados 
da diáspora leste-timorense na Austrália -  que tiveram acesso 
privilegiado ao aprendizado da língua inglesa e atuavam na 
frente diplomática -  tinham, com poucas excenoes, urna posinao 
bastante crítica d escolha da língua portuguesa como idioma 
nacional. Vale notar também que, entre 1999 e 2004, muitos 
retornados da Austrália assumiram, sobretudo, funnoes ligadas 
d gestao da assisténcia externa e á edificando de um sistema de 
planejamento no processo de formando da administrando pública 
local, cujos principáis produtos eram, entre outros, o Plano 
N acional de D esenvolvim ento  e o Guia do  Plano. Muitos deles, 
inclusive, eram contratados por agencias de desenvolvimento 
com o status de internacional, recebendo por isso honorários 
similares aqueles pagos aos estrangeiros. Sugiro que a ocupando 
dessas posinoes, por esse último grupo, foi potencializada pelas 
habilidades lingüísticas e técnicas adquiridas pelos seus membros 
nos anos de exilio na Austrália, país onde alguns deles fizeram
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carreira no funcionalismo público. Os retornados de Mozam
bique, por sua vez, ocupavam posi^óes políticas fundamentáis no 
Estado timorense. Aqueles que, á época da pesquisa, ocupavam 
as posigoes de primeiro-ministro, ministro da Administrazáo 
Estatal, ministro do Plano e Finanzas e secretário de Estado do 
Conselho de Ministros, por exemplo, estiveram todos exilados 
nesse país. A maioria deles fazia parte dos quadros do funciona
lismo mozambicano; eram militantes da FRETILIN na diáspora 
e participaram do processo de edificazáo do Estado mozambi
cano, no qual a língua portuguesa é o idioma oficial. Era, pois, 
sobretudo desse grupo, o projeto de fazer o portugués urna das 
línguas nacionais e oficiáis de Timor-Leste.2

A discussáo a respeito de algumas das agendas e dos conflitos 
existentes entre esses diferentes grupos, em 2003, está organizada 
em dois capítulos, assim estruturados em funzáo da maneira 
como as relazoes e representazoes desses atores eram agenciadas 
por eles. A primeira grande classificazáo que operava entre os 
funcionários do Estado, tanto quadros políticos como técnicos, 
estava assentada na oposizáo entre os que saíram do territorio 
e os que nele ficaram durante a ocupazáo indonésia. Fazendo 
eco a esse padráo de classificazáo, abordo, no presente capítulo, 
eventos que revelam a maneira como os retornados explicavam 
comportamentos e atitudes dos funcionários que permaneceram 
no país durante a ocupazáo indonésia. Trato ainda da maneira 
como membros de diferentes grupos de retornados caracteri- 
zavam a si próprios e á missáo que se autoatribuíam no processo 
de construzáo do Estado em Timor-Leste. Especial atenzáo será 
dada as ideologías lingüísticas sustentadas por cada grupo. 
No Capítulo 7, analiso discursos enunciados por funcionários 
públicos timorenses que permaneceram no territorio durante a 
ocupazáo indonésia a respeito de alguns projetos e atitudes dos 
retornados.3 Exploro também os sentidos que eles atribuíam 
ao que denominavam de tem po portugués e tem po indonésio. 
Era a partir dessas categorías que esses sujeitos colocavam em 
perspectiva as experiencias vivenciadas desde a instaurazáo

311



da UNTAET e as relagoes estabelecidas com os assessores e os 
grupos de timorenses retornados, bem como o período em que 
Timor-Leste foi a 27° provincia da RI.

As tensóes discutidas a seguir podem assim ser lidas como 
precussoras das crises políticas ocorridas em Timor-Leste em 
2005 e 2006. Embora motivadas por múltiplos fatores, nao há 
dúvidas de que as disputas existentes entre as liderangas das 
diferentes frentes da resistencia á ocupando indonésia -  Xanana 
Gusmáo, de um lado, e Mari Alkatiri, de outro -  catalisaram a 
desestabilizagáo do Estado timorense. Além disso, as informagoes 
disponibilizadas a seguir permitem compreender, ao menos 
parcialmente, como a oposigáo ao governo de Mari Alkatiri foi 
discursivamente construida, seja pela Igreja Católica (em 2005), 
seja pelo presidente da República (em 2006), de maneira a ex- 
pressar o ressentimento de parte da populagáo timorense com 
relagáo aos retornados.4

O presente capítulo está estruturado em duas grandes segoes, 
“Diásporas e disciplina na fungáo pública” e “Grupos de retor
nados, papéis e projetos para a reconstrugáo do Estado”, além 
de urna pequeña conclusáo, “Retornados como estrangeiros?”. 
Na primeira segáo, analiso eventos e depoimentos que revelam 
algumas das posigóes alimentadas pelos retornados a respeito 
do comportamento dos timorenses que experimentaram coti
dianamente a ocupagáo indonésia como funcionários públicos. 
Destaco entáo as surpresas, as decepgóes e os choques aos quais 
os retornados estiveram expostos desde o regresso ao país. A 
seguir, abordo as conjungóes e disjungoes entre os projetos de 
domesticagáo da conduta dos timorenses que alguns dos retor
nados defendem. Especial atengáo será dedicada as diferentes 
visóes existentes entre eles a respeito da política lingüística oficial 
do Estado. Como veremos, as posigóes dos retornados a respei
to dos timorenses que ficaram no país á época da ocupagáo se 
aproximavam, em alguns temas, das perspectivas apresentadas 
pelos assessores contratados pela ONU.
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D IÁ SPO RA S E D ISC IPLIN A  NA FUNgÁO PÚ BLIC A

O processo recente de construyo do Estado em Timor-Leste 
tem propiciado a interagáo cotidiana entre membros de diferentes 
grupos de retornados e entre eles e os funcionários públicos timoren- 
ses que nunca estiveram fora de Timor no período da ocupaqáo. 
Essa interaqáo se faz a partir de diferentes lugares de fala e de 
poder e gera um campo de conflito proficuo para se compreender 
algumas das fontes de tensáo e insatisfaqáo existentes no interior 
dessa instituidlo. Nessa primeira seqáo do capítulo pretendo 
trazer á tona certas posturas e discursos veiculados por alguns 
retornados quando confrontados com os funcionários públicos 
timorenses que permaneceram no territorio no tem po indonesio.

Os países que acolheram exilados timorenses, durante a ocu- 
paqáo indonésia, foram principalmente tres: Portugal, Mozambique 
e Austrália. A maior comunidade timorense fora do país está 
na Austrália.5 Foram, pois, alguns dos membros da diáspora de 
refugiados que compuseram a frente diplomática da resistencia, 
responsável pela internacionalizazáo da “luta” a partir de 1991.6 
Há de se notar, ainda, que alguns timorenses circularam entre 
dois ou tres desses países, em diferentes períodos, estimulados 
por programas governamentais de reagrupamento familiar (no 
caso de muitos que se deslocaram para a Austrália na década de 
1980) ou táo somente em busca de melhores condiqdes de vida.

Alguns dos timorenses em exilio foram incorporados á ad- 
ministra<jáo pública dos Estados que os acolheram. Alguns dos 
que se deslocaram para Mozambique, entre 1974 e 1976, parti
ciparan!, inclusive, da edificazáo da burocracia estatal no país 
entáo recém-independente. Retornados a Timor-Leste, a partir 
de 1999, esses atores passaram a assumir papéis importantes 
na construzáo do Estado no país. Como vimos anteriormente, 
a maior autoridade do Poder Judiciário em Timor-Leste (no 
período da pesquisa), o presidente do Tribunal de Recurso, era 
um retornado de Portugal. O primeiro-ministro e a ministra da 
Administrazáo Estatal, no I Governo Constitucional da RDTL,
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eram retomados de Mozambique. A responsável pela gestáo da 
assisténcia externa a Timor-Leste, nesse mesmo período, fez parte 
da diáspora de refugiados timorenses na Austrália.

Urna análise da distribuizáo desses atores no aparelho do Estado, 
entre 2002 e 2003, revela também a existencia de certas tenden
cias: os retornados de Mozambique e de Angola ocupavam, em 
sua maioria, funzoes políticas -  eram ministros e secretários de 
Estado -  e estavam sendo incorporados ao Estado como staffs 
nacionais, recebendo salários no padráo local. Os retornados 
da Austrália, por sua vez, estavam concentrados em atividades 
relacionadas com o planej amento e gestáo da assisténcia externa, 
junto ao Ministério do Plano e Finanzas e como assessores da 
Presidencia da República. Os retornados de Portugal, o grupo 
menos expressivo em termos numéricos, tinham urna presenza 
difusa na administrazáo pública. O chefe de gabinete do entáo 
primeiro-ministro e o presidente do Tribunal de Recurso tinham 
realizado formazáo e carreira na antiga metrópole. A maioria 
dos retornados de Portugal e da Austrália estava incorporada 
ao Estado na qualidade de assessores remunerados pelas Nazoes 
Finidas.

O ano de 2003 foi anunciado pelo governo leste-timorense 
como o “ano da funzáo pública e do setor de justiza”. Isso signi- 
ficou, do ponto de vista da construzáo do Estado, que o governo 
tomou como prioridade de sua agenda política o estabelecimento 
de medidas que promovessem a estabilizazáo do funcionalismo 
local e do sistema judiciário. Naquele ano o governo finalizou 
a primeira fase de debates em torno do “Acto da funzáo pública”, 
lei que regulamenta mínimamente o estatuto dos servidores 
estatais. Durante esse período, o primeiro-ministro fez visitas 
surpresa a vários ministérios a fim de verificar a disciplina dos 
funcionários com relaqáo ao respeito aos horários. Ás vésperas 
das comemorazoes do primeiro aniversário da restaurazáo da 
independencia, o governo convocou todos os servidores, inclusive 
os administradores de Distrito e Subdistrito -  representantes do 
Poder Executivo no interior do país - ,  a fazerem-se presentes no
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Gedung Matahari (Palácio Matahari), o maior ginásio de esportes 
de Díli, onde, durante aproximadamente duas horas, o primeiro 
escaláo do governo pos-se a dialogar com o quadro técnico do 
Estado. Os termos em que o diálogo se deu revelam as categorías 
a partir das quais os recursos humanos do Estado timorense davam 
sentido ás suas experiencias, bem como as posturas assumidas 
pelas contradiásporas diante do desafio de edificar um novo 
funcionalismo. Como um ato de sociedade de grande dimensáo, 
pode-se dizer que, por meio desse evento, o Estado timorense 
tomou consciencia de si mesmo, de suas principáis categorías 
de classifica^áo e dos problemas que o atingiam da perspectiva 
de formando de seus recursos humanos. Eis o que o torna um 
objeto interessante para análise.

Na tarde de 9 de maio de 2003, todo o funcionalismo timo
rense foi chamado ao Gedung Matahari. Tinham um encontró 
marcado com o primeiro-ministro e o primeiro escaláo do go
verno. Construidas pelo Estado indonésio e recuperadas com 
recursos da cooperarlo internacional, as arquibancadas do 
ginásio foram divididas em 14 partes a fim de alocar os funcio- 
nários, de médio e baixo escaláo, de cada um dos 14 ministérios/ 
secretarias de que o governo era formado. O espado da quadra 
de esportes foi organizado em tres partes principáis: dois grandes 
conjuntos de colunas de cadeiras dispostos entre si paralelamente 
e separados por um corredor e, á frente, a mesa das autoridades, 
onde se sentou o primeiro escaláo do governo. Atrás dessa mesa, 
estavam cadeiras onde se colocaram os secretários de Estado e 
os integrantes do gabinete do primeiro-ministro. As colunas supra- 
citadas eram ocupadas, á esquerda de quem olha para a mesa 
principal do evento, pelos diretores gerais e diretores de unidades 
administrativas de cada ministério, todos funcionários de nivel 6 
e 7, e, á direita, pelos administradores de Distrito e Subdistrito. 
A mesa principal era ocupada pelas seguintes autoridades, da 
esquerda para direita: secretário de Estado para Assuntos Parla
mentares; ministro da Agricultura, Florestas e Pescas; ministro 
dos Transportes, Comunicando e Obras Públicas; ministra da
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Administrado Estatal; primeiro-ministro; ministra do Plano e 
Finanzas; ministro do Interior; ministro da Educado; ministro 
da Justina e secretário de Estado do Comércio e da Indústria.

O evento come^ou atrasado e foi aberto com a execugáo 
do hiño nacional timorense. O ginásio estava absolutamente 
lotado e em clima de festa. Concluido o hiño, a ministra da 
Administrado Estatal tomou a palavra. Dirigiu-se á plateia em 
língua portuguesa. Sugeriu que o aniversário da restaurado da 
independencia era urna oportunidade para se fazer um balando 
do que já fora feito até entáo e para se pensar a respeito do papel 
daqueles que estavam lá na qualidade de servidores do povo. 
Afirmou entáo que a Constituido do país definia Timor-Leste 
como urna democracia e que a administrado do Estado era um 
servido para o povo ao qual pertenciam. A seguir, Ana Pessoa 
passou a palavra para Mari Alkatiri, que, em tétum, proferiu 
um longo discurso.

Segundo o primeiro-ministro, aquela reuniáo tinha por objetivo 
refletir a respeito do cotidiano da administrado pública no país. 
Todo o discurso do primeiro-ministro deu destaque á impor
tancia da disciplina para instituido de um aparelho de Estado 
eficiente. Além disso, ele indicou as principáis fontes de conflito 
existentes entre os funcionários. Para Mari Alkatiri, a melhoria 
da adm inistrado pública estava condicionada ao au m en to  
das capacidades  dos servidores e á disciplina  no trabalho. 
Ñas palavras do primeiro ministro, capacidade e competencia 
nao bastavam para se ter um bom Estado. Era preciso que os 
funcionários fossem assíduos, pontuais, responsáveis, m odestos  
e dedicados. Além disso, era necessário ter profissionalismo. 
Os quadros técnicos e administrativos deveriam compreender 
que eram servidores do povo e que o guia para os trabalhos de 
cada um era o Plano de D esenvolvim ento N acional. Criticou a 
prática do que por ele foram chamadas de discussoes políticas 
no espado de trabalho. A filiado partidária nao deveria parti
cipar do cotidiano da administrado pública. Na condi^áo de 
servidores, cabía a cada um respeitar as regras de hierarquia.

3 1 6



Citou, em um tom de reprova^áo, o fato de alguns funcionários 
utilizarem as máquinas de fotocopia do Estado para fins parti- 
dários. Sublinhou entáo que esses equipamentos nao podiam ser 
usados para fins particulares. Reconheceu, diante da plateia, as 
dificuldades lingüísticas existentes: o tétum precisava ser mais 
desenvolvido para ser usado como língua oficial e o portugués 
nao era compreendido pela maioria. Destacou, contudo, alguns 
avanzos: a discussáo, já entáo em nivel avanzado, do Estatuto 
da Fun<jáo Pública e as governagdes abertas. Repreendeu, aínda, 
alguns dos hábitos existentes entre certos funcionários: ordenou 
aos administradores de Distrito e Subdistrito que permanecessem 
ñas localidades pelas quais eram responsáveis e que os seguranzas 
nao dormissem em servido. Lembrou aos funcionários que a 
posindo de servidor público exigía dedicado de tempo integral, 
que para o exercício de qualquer outra atividade profissional 
era necessário obter autorizando junto ás instancias competentes 
e que os carros do Estado deveriam ser utilizados somente em 
servido. Solicitou, por fim, que os presentes abandonassem cer
tos hábitos adquiridos na administrando indonésia, tais como:
a) passar informanóes sigilosas a terceiros, sobretudo a jornalistas;
b) acusar os colegas de corrupnao sem ter provas; e c) portar-se 
como o B atalháo 702.1 Sublinhou, mais urna vez, que disciplina 
comenava com pontualidade e respeito á hierarquia. Ao final, o 
primeiro-ministro solicitou que os funcionários fossem humildes 
e se disponibilizassem a aprender. Convidou, entáo, um a um, o 
conjunto de servidores de cada ministério e/ou secretaria, a ficar 
em pé, pedindo a todos urna salva de palmas. Afirmou, entáo, 
que ele e toda sua equipe de governo estariam disponíveis para 
responder questóes e dúvidas dos que estavam presentes.

Ao todo, 23 funcionários se manifestaram. As intervennoes 
foram marcadas, principalmente, por um tom de demanda. 
Solicitou-se, entre outras coisas: 1) correto reconhecimento ao 
valor das pessoas que durante 24 anos fizeram resistencia e 
oposindo á ocupando indonésia, em especial aos guerrilheiros das 
FALINTiL; 2) criando de um sistema de pensao e de seguridade
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social como o que existia no tem po indonésio; 3) aprovaqáo de 
lei que regulasse o funcionalismo público de maneira a que o 
trabalho de todos pudesse ser avaliado de maneira uniforme; 
4) transferencia de funcionários de nivel 1 e 2 para os distritos, a 
fim de obter equivalencia entre o nivel dos salários recebidos por 
eles e o custo de vida existente; e 5) elaborando de um uniforme 
para os servidores públicos etc. Foram apresentadas algumas 
críticas e denúncias também: 1) o governo deveria oferecer trans
porte público adequado se desejava que os funcionários fossem 
pontuais; 2) para que os funcionários se apresentassem vestidos 
de maneira adequada para a fun^áo que ocupavam, o governo 
deveria oferecer urna ajuda de custo -  a pessoa que apresentou 
essa crítica lembrou que, no tem po da Indonésia, o salário das 
pessoas variava de acordo com o número de filhos que cada um 
tinha; 3) o governo deveria prestar aten^áo aos vários indicios 
de corrupnáo existentes no Estado.

O primeiro-ministro só respondeu a algumas questoes, igno
rando aquelas que, em seus termos, pareciam ter motivagóes 
pessoais. Primeiramente, rebateu as solicitagóes que sugeriam 
que o Estado nao podia funcionar bem porque nao haveria infra- 
estrutura adequada. Afirmou que, no tempo da ocupando, a 
resistencia também nao tinha boas condinóes de funcionamento, 
mas que apesar disso o país tinha se tornado independente. Disse 
ainda que, embora muitos ministros nao tivessem condipoes 
adequadas de trabalho, criavam oportunidades interessantes para 
o desenvolvimento. “Servir o Estado implica também contribuir 
para sua construnáo”, afirmou Alkatiri. Para tanto, era preciso 
que os funcionários tivessem profissionalismo e deixassem a 
politicagem  de lado. Sobre a demanda de elaborar uniformes 
para os servidores, a resposta dada foi a seguinte: “voces lutaram, 
mas nao sao tropa. Nao precisamos de um Estado policía. Nós 
queremos pessoas com consciencia. Exemplos do Estado de 
Suharto nao se podem repetir em Timor-Leste.”8 Com relanáo 
á demanda de formulando de um sistema de seguraba social, 
Alkatiri declarou que este seria construido assim que houvesse
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recursos or^amentários para tanto. Sublinhou, outra vez, a neces- 
sidade da disciplina, esclarecendo que com isso quería dizer 
que os trabalhos deveriam ser realizados respeitando a consti- 
tui^áo e respondendo ao Plano N acional de D esenvolvim ento. 
Apresentou-se, por fim, como primeiro-ministro de Timor-Leste 
e nao da FRETILIN e solicitou a todos que deixassem de tomar 
as experiencias vividas durante a ocupando indonésia como 
única referencia para o presente. “Timor-Leste, há um ano, é um 
Estado independente”, afirmou ele. Despediu-se dos presentes 
desejando-lhes boas festas de comemora^áo do primeiro aniver- 
sário de restaurando da independencia, lembrando a todos que 
esse era o sentido dos eventos de 20 de maio de 2002. A data da 
independencia deveria continuar a ser 28 de novembro, quando 
em 1975 ela foi unilateralmente proclamada pelo governo da 
FRETILIN.

Os termos em que o diálogo entre as autoridades e quadros 
técnicos do Estado timorense se deu nesse evento revelam alguns 
dos desencontros entre as expectativas dos retornados e dos 
timorenses que permaneceram no territorio. Se for possível 
captar a essencia do que estava por trás das demandas de Ana 
Pessoa e Mari Alkatiri, poderíamos dizer que ambos pediam aos 
servidores que deixassem de lado o modo de vida e trabalho que 
supostamente teriam incorporado durante os 24 anos de ocupado. 
Isso implicava deixar de usar a língua indonésia como meio de 
comunicando, abolir a ideia de utilizar uniforme, observar as 
regras de disciplina no trabalho, guardar em sigilo informanoes 
de seguraba, abandonar hábitos de corrupnáo e introjetar a ideia 
de que o Estado e seus funcionários existiam para servir o povo 
e nao o contrário. Alkatiri demandava urna despolitizanáo do 
cotidiano da administrando pública e atennao as regras de hierar- 
quia e á nonao de bem público. De certa maneira, as autoridades 
que se manifestaram na reunido solicitavam aos funcionários 
que deixassem de lado hábitos que tinham permitido o funcio- 
namento da resistencia clandestina nos anos da ocupando, como 
o uso da máquina administrativa existente para fins políticos, o
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tráfico de mformacóes sigilosas, a manipulacáo da hierarquia e das 
regras para o alcance de fins pessoais e políticos etc. Diante dessa 
narrativa, um dos primeiros comentários apresentados pelos 
funcionários, de que as autoridades deveriam valorizar aqueles 
que durante 24 anos estiveram na resistencia, soa, ele mesmo, 
como urna manifestando de resistencia ao discurso moralizante e 
modernizante dos membros do governo e urna afirmando indireta 
de que os comportamentos que as autoridades tanto criticavam 
tinham certa positividade.

O contraste entre as demandas das autoridades e dos servi
dores demonstrava aínda a existencia de urna tensao: entre os 
funcionários, a melhoria do funcionamento da administrando 
pública passava pela reincorporando de alguns tranos do m odus 
operandi do Estado indonésio implantado no entao Timor Timar. 
Do ponto de vista dos retornados, era necessário abandonar 
qualquer trano, físico ou moral, deixado pelo regime indonésio. 
Entre os timorenses que nao saíram do país durante a ocupa
ndo e que nao tiveram inserndo no regime colonial portugués, 
o processo de construnáo do Estado da RDTL era colocado 
em perspectiva a partir das experiencias acumuladas no tem po  
indonésio. A maior parte dos retornados, contudo -  entre eles 
Mari Alkatiri e Ana Pessoa - ,  nao experienciara esse regime, 
pelo que eles o encaravam como total negatividade. Os termos 
em que essa negatividade é colocada expressam-se em algumas 
das entrevistas que obtive em campo.

EN TRE O DESCONH ECIM ENTO,
A NEGAgÁO E A INVENgÁO DO OUTRO

Em dezembro de 2002, as rúas de Díli foram cenários de 
alguns conflitos civis. Instalanoes do Parlamento foram parcial
mente destruidas, lojas e supermercados foram incendiados 
e saqueados em atos de protesto contra o governo. Todos os 
internacionais foram recolhidos para instalanoes das Nanoes 
Unidas. Alguns deles foram evacuados para Darwin, na Austrália. 
Algumas das autoridades leste-timorenses refugiaram-se também
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ñas in stalares de organismos internacionais. Manifestaram-se 
entáo surpresas diante do que estava acontecendo e críticas á 
falta de a^áo das forjas militares e policiais da ONU lotadas 
no país. Além disso, nao apresentaram, de imediato, hipóteses 
a respeito das m otivares que teriam levado certos grupos a se 
envolverem nos conflitos. Urna délas afirmou, posteriormente, 
que pouco conhecia daquele povo, pois havia estado longe du
rante a maior parte de sua vida. Atribuiu os conflitos ocorridos 
entáo á ignorancia  da populado, que nao sabia reconhecer 
os esforqos que vinham sendo realizados até entáo, apesar de 
todos os problemas que existiam.9 O depoimento despertou em 
mim a percepgáo de que os retornados deveriam ser abordados 
como um grupo específico dentro do Estado, e que, como tais, 
poderiam cultivar urna visáo particular das questóes envolvidas 
na edificado dessa instituido.

Entre os retornados com os quais estabeleci algum tipo de 
relado social, era unánime a opiniáo de que os recursos humanos 
timorenses eram, em sua maioria, incompetentes, e que lhes 
faltava disciplina. Nesse contexto, a form ado dos quadros da 
administrado pública era tomada como um dos problemas mais 
agudos para a construgáo do Estado. Tal como concebiam os 
internacionais, a form ado profissional dos servidores disponí- 
veis e os seus (m aus) hábitos de trabalho eram tomados como 
heranqa deixada pela ocupado indonésia. Vejamos como esse 
problema era abordado por alguns deles.

Urna autoridade do governo timorense, retornada de Mozam
bique, abordava essa questáo quando descreveu os sentimentos 
que teve quando voltou a Timor-Leste pela primeira vez depois 
de ter permanecido mais de 25 anos longe do país.

Quando regressei foi um choque porque Díli me parecía um grande 
bairro de lata. Outras coisas que me assustaram foram esses monstros 
dessas estátuas que a Indonésia colocou aqui. Essas coisas horríveis. 
(...) Nao me reconhecia na maneira deles verem as coisas. As pessoas, 
quando falavam, nao diziam o que lhes vinha n’alma. De urna maneira
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geral, as pessoas nao falavam. Minha intuido era de que as pessoas 
estavam cansadas e por outro lado elas olhavam desconfiadas. As 
pessoas estavam destruidas por dentro. A lei da sobrevivencia as fez 
adotar posturas ambivalentes e de tanto ter este tipo de comportamento 
as pessoas ficam sem saber onde está o valor. A questáo da corrupto, 
por exemplo. Aquilo que para nós é um ato de corrupgáo, as pessoas, 
de tanto o praticarem, olham para ele como se fosse urna coisa normal. 
Portanto, quando a Sra. me pergunta sobre os legados da ONU para 
a construido do Estado em Timor, esse é muito irrelevante diante do 
legado deixado pela Indonésia. O maior legado para a construido do 
Estado em Timor é o legado deixado pela Indonésia. E o legado da 
violencia e da inversáo de valores. Além disso, do ponto de vista da 
construido do aparelho do Estado, o legado que fica é o legado de um 
aparelho de Estado ineficaz, corrupto e sem estímulo aos funcionários 
públicos. (...) Foi um Estado [a administraiáo indonésia] que fomentava 
a preguiga e o desrespeito pelo servido público, no qual, sob o pretexto 
de se comprar a paz, nao se demitia um só timorense. Ñas raríssimas 
excegoes em que isso ocorria se pagavam ainda tres meses de salário 
para que nao houvesse reclamaiáo.

Durante nossa conversa, ela afirmou que a maior destruido 
realizada pela Indonésia foi sobre o sistema de valores das pessoas, 
sobre o modo pelo qual elas olhavam a vida. Nesse sentido, a 
reconstruido de Timor-Leste estava além da dimensáo física. Era 
necessário recompor a memoria e o espirito coletivo, conside
rados conspurcados e poluídos pela longa presenta indonésia:

Os desafios sao ¡mensos. Talvez o maior desafio seja o de encontrar- 
mos a nós mesmos. Libertarmo-nos dos nossos fantasmas e podermos 
voltar a trabalhar. Nós ainda temos muitos fantasmas. Fantasmas que a 
ocupaiáo brutal nos trouxe. Temos que ser capazes de nos assumirmos. 
De assumirmos urna mentalidade que nos foi distorcida, superando os 
fantasmas da violencia e acordarmos para urna nova fase. Todas essas 
sao dificuldades que nós temos para a construido do Estado.
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Em termos objetivos, construir o Estado significa ter a nocáo do 
nosso papel como funcionarios, como eu já disse em outra entrevista. 
Desse ponto de vista, eu sempre dizia ao Sérgio Vieira de Mello que, ao 
contrário do que ele dizia -  de que o Estado em Timor parte do zero -, 
nós partíamos do menos zero. Nosso processo é bem mais complicado. 
Nós temos que anular urna mentalidade que já existe com relagáo a 
qual deva ser o papel do Estado para criar outra. E temos que fazer 
isso simultáneamente.

Como todo tipo de ocupando brutal de um país, os nacionais de 
um territorio ocupado contam muito pouco. O nacional nao tem lugar 
ñas estruturas de Estado que sao criadas. É verdade que a partir de 
determinado momento a Indonésia promoveu a formacao de quadros 
profissionais timorenses. Mas ninguém é profissional somente porque 
tem formacao académica. Ser profissional implica a aquisiqáo de um 
comportamento ético e moral determinado. E preciso que essas pessoas 
tenham outra visáo de qual é o seu papel. O fato de essas pessoas 
terem se formado na Indonésia nao quer dizer que elas venham a ser 
excelentes funcionários públicos. Ao contrário, como a Sra. deve saber, 
no funcionalismo indonésio eram cultivados a preguiqa e o desleixo. 
A ideia nao era de que os funcionários estavam ali para servir o povo, 
mas de que o Estado existia para servir aos funcionários públicos. 
Eles deveriam se servir de sua posigáo para enriquecer. Pontualidade 
era urna coisa que nao existia. Assiduidade muito menos. Eram pagos 
para nao fazer nada. Assim, quando se acorda de um pesadelo desses, 
encontramo-nos em um verdadeiro deserto.

A decepqáo presente na narrativa acima nasce em funqáo da 
comparacáo com um passado idealizado, que seria depositário de 
um espirito leste-timorense auténtico e verdadeiro. O confronto 
com a realidade levava a autoridade política com quem eu conver- 
sava a explicar o que chamava de vicios  do funcionalismo 
público como consequéncias da ocupaqáo. A guerra civil que 
a antecedeu, e que, na opiniáo de alguns facilitou a ocupaqáo, 
nao aparece em nenhum momento no depoimento, bem como as
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ausencias e faltas do colonialismo portugués, sobretudo no que 
diz respeito a políticas educacionais e de formando de quadros 
técnicos para a administrando do territorio. Essa cadeia causal é 
bastante comum entre os retornados, tenham sido eles acolhidos 
em Mozambique, Portugal ou Austrália. Vejamos como Maria, 
urna retornada de Portugal, aborda essas questóes:

(...) o comportamento dos timorenses é completamente diferente 
do que tinham antes. (...) Amigamente as pessoas respeitavam muito 
urnas ás outras; havia um sentido de responsabilidade que hoje nao tem. 
Há muita coisa que se tornou um certo mal-estar para quem chega de 
fora porque... bom, nós temos que nos adaptar ao meio, essa é a nossa 
térra... temos que nos adaptar... mas que é difícil (...)

P -  Como assim?
E porque agora se eles resolvem fazer barulho na frente da tua casa, 

nao podes dizer nada... eles entram ao teu quintal, apanham tudo que 
tu tens e nao podes dizer nada... se tu sais e deixas o portáo fechado 
as pessoas continuam a entrar... isso nunca acontecía antes, nem che- 
gavam perto do seu portáo... hoje em dia já nao é assim... eu vejo em 
todo lado, por exemplo, as pessoas que tém árvores de frutas em casa, 
vocé deixa a casa abandonada só por urna tarde e quando chega já 
nao tem nada lá dentro.

P -  É verdade. Isso aconteceu com urna amiga minha... mas disseram 
para ela que as frutas sao de direito do suku [conjunto de aldeias na 
organizando social local]...

Isso nunca foi assim... eu sai daqui com 24 anos de idade. Nunca 
se fazia isso. Também existiam pessoas que faziam sua horta fora de 
casa, num terreno qualquer que achassem, que podiam plantar e plan- 
tavam, mas ninguém entrava lá para tirar nada. Respeitava-se o que era 
do outro, nao se podia fazer isso, ou pedia-se pelo menos ao dono se 
podía tirar ou nao. Hoje já nao é assim. Para mudar essa mentalidade 
eu pensó que aínda vai levar um tempo.

Quando questionei Maria a respeito da rotina dos funcioná- 
rios que nunca saíram do país, ela afirmou:
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Há falta de iniciativa, falta de coragem de assumir riscos, a pró- 
-atividade é zero... (...) urna inércia inexplicável... [eles] nao tém aquele 
sentido de querer fazer as coisas para melhorar e tomar a iniciativa 
(...) Estáo á espera que o chefe dé ordem; se o chefe nao diz nada nao 
fazem nada. O trabalho deles é chegar e nós temos que estar sempre 
a dizer “tu faz isso e isso”... e é urna rotina, urna coisa que nao vale a 
pena estar a dizer todos os dias; eu acho que as pessoas deviam partir 
de sua própria iniciativa e pensar que nós temos um objetivo, e todos 
juntos a compartilhar para melhorar esta napao.

( . . . )

Há muita pouca responsabilidade ñas pessoas, já foram muito mal- 
-habituadas, eu trabalhei também no governo da Indonésia, acho que 
isso depende do principio de cada um... principios, valores que se tem, 
educa§áo que os pais dáo... e eu pensó, o que eu vejo mais é pouca 
responsabilidade naquilo que fazem... as coisas váo mudando, porque 
assim podemos ver isso assim, mas se nós demonstrarmos aquilo que 
é válido eu acho que as pessoas comegam a se sentir mal e comepam 
a mudar.

Luciana, urna retornada educada na Austrália, descrevia 
também algumas das decep^óes e surpresas com que se deparou 
ao voltar á térra onde nasceu. Em seu caso, o choque aflorou 
quando ela se deu conta das reaqoes de seus conterráneos diante 
das doaqóes que ela e sua familia faziam e das prioridades de 
consumo de seus parentes, bem como da forma como vinha 
sendo abordada pelo segmento da familia que permaneceu no 
territorio á época da ocupando indonésia.

Houve também algumas atitudes que de fato realmente me surpre- 
enderam como eu poder falar somente com meus parentes (...); trazer 
caixas de roupas, coisas de casa e bens de primeira necessidade e (...) 
Um exemplo é que nós compramos alguns tenis e ela [urna párente] 
disse simplesmente “ah, obrigada”, mas ela nao estava de fato feliz o 
bastante porque nao era um tenis de marca, ela queria um Adidas. Veja, 
isso realmente me chocou. (...) Eu pensei que fosse um caso isolado,
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mas as pessoas de Timor realmente reagem dessa forma diante das 
marcas. E sabe, urna coisa que as pessoas também precisam entender 
é que, veja, as pessoas fazem um esforqo para comprar esses bens e eles 
custam dinheiro (...) Se vocé nao tem um teto, vocé nao tem o direito de 
escolher (...) vocé está reclamando da marca do tenis? (...) Sua cama está 
quase desmontando, mas vocé comprou todas essas coisas [um aparelho 
de DVD, televisáo, aparelho de somj? (...) Eu disse: “Veja, eu prefiro 
comer bem do que comprar todos esses bens que eu nao preciso.”10

Em sua narrativa, Luciana destacou também seu aprendizado 
e desconforto no manejo das demandas por dinheiro que seus 
parentes que ficaram no país passaram a apresentar a ela (e a 
outros retornados) quando do regresso a Timor-Leste. Relatou 
ter recebido inúmeros pedidos de dinheiro -  aos quais cedeu, em 
um primeiro momento -  de pessoas que jamais havia encontrado 
na vida, mas que alegavam algum tipo de parentesco com ela 
e com os seus pais, de modo a transformar a disponibilizaqáo 
dos recursos em urna obrigaqáo familiar. As práticas rituais 
relacionadas ao casamento e á morte foram também citadas 
por Luciana como, fonte de grande choque e estranhamento no 
regresso a Timor-Leste. Sua autoalegada falta de compreensáo a 
respeito délas e sua indisposiqáo em cultivar urna posiqáo mais 
simpática diante délas foi relatada como um dos principáis focos 
de tensáo com os parentes que ficaram no país durante os anos 
da ocupaqáo:11

Frequentemente, um dos choques culturáis que eu tive, sobre os 
quais minha máe costumava conversar comigo, foi a questáo do azar, 
do castigo (...) vocé sabe, as pessoas morrem e se prestam obrigaqóes. 
(...) Eu nao suportava isso. Eu nao conseguia lidar com isso. (...) 
Minha tia, ela nao tem nenhum filho e ela é muito velha, entáo eu me 
sinto obrigada, eu tenho que ajudá-la. E isso nao é um problema, mas 
qualquer dinheiro que eu dou a ela, (...) as pessoas estáo sempre, bem, 
sempre há um acontecimento, e ela se sente obrigada a dar mais do que 
ela poderia aportar. Eu vivo dizendo: “por que vocé faz isso se vocé
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nao pode nem mesmo se alimentar?”; “Mas as pessoas falam, e eu me 
sinto obrigada e sua máe nao está aqui”, ela diz. Entáo, eu tenho que 
dar para compensar toda a familia que nao pode, mas eu pensó: Nao! 
Veja, eu posso estar em urna posindo melhor para dar, mas eu nao quero 
dar em razáo de principios. (...) Por que vocé tem que sofrer em razáo 
destes rituais que vocé nao pode manter? (...) Eu tenho casamentes, 
cinco casamentos por semana -  eu provavelmente estou exagerando -  
mas vamos manter ao menos um. E eles dáo o dinheiro que eles nao 
tém, eles fazem isso. Eles ainda fazem isso. Eu tenho, aqui, colegas que 
fazem isso, eu simplesmente nao entendo...12

De maneira similar aos internacionais  nao timorenses, a 
maioria dos retornados caracterizava os leste-timorenses que 
ficaram no país como indisciplinados, preguiqosos e algumas 
vezes lentos no pensam ento, atributos supostamente adquiridos 
durante a administrando indonésia. Diante dessa “realidade”, os 
retornados atribuíam-se urna missáo civilizadora. Regressando 
a Timor-Leste como quadros qualificados da administrando 
pública, concentrando poderes e saberes em suas maos, eles 
justificavam o fato de ocuparem essas posinoes em funnao dos 
capitais técnicos e lingüísticos que detinham.

O que me realiza é essa nossa contribuináo a Timor, sentir que nós 
estamos a fazer alguma coisa para nossa térra. (...) De vez em quando 
nós ficamos frustrados com a situando, porque quando saímos de Timor 
era completamente diferente. Hoje as coisas sao outras. Eu pensó que 
essa populando precisa de ser novamente “educada”, porque há certos 
valores que já nao existem.13

Eu esperava que os timorenses daqui, que ficaram aqui no tempo da 
Indonesia fossem, mais ativos em termos de trabalhar para a nanao. Isso 
está a me desiludir bastante, porque vejo urna certa preguina mental. Em 
termos de prática, quer dizer, nao estao assim, pró-ativos, para fazer as 
coisas. Eu pensó que no tempo da resistencia eles se mostravam muito 
ativos, em querer fazer, querer alcanqar aquela ambinao. Mas depois
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da independencia ficou tudo assim, parece que tudo morreu, tudo caiu 
(...) isso para mim é beyond comprebension porque esperava que as 
pessoas haviam de estar, assim, já que temos a nossa independencia 
entáo vamos trabalhar para criar urna nova nagáo... mas nao. Acho 
que os timorenses, em geral, sao preguigosos. Ou por falta de comida, 
ou por falta de dinheiro, nao sei, temos que ver isso também. (...) Ás 
vezes fico me perguntando por que saímos assim, nao é? Ás vezes, nos 
trabalhos, vejo que eles vém e quase sempre eles nao fazem nada. Ficam 
no computador, jogam cartas. A mim, admira-me bastante. Fico a 
pensar: a Indonésia deixou mesmo isso de propósito para os timoren
ses nao se desenvolverem. Porque há coisas no trabalho que acontecem 
que eu nao consigo compreender (...) A preguiga mental, o nao fazer. 
As coisas vém, as cartas chegam, ficam aqui semanas e semanas sem 
responder. Nao há andamento em nada. Por exemplo, aqui, só nesse 
gabinete, basta o presidente sair fora que as pessoas já nao vém traba
lhar porque ele nao está, mas quando o presidente está cá todo mundo 
está aqui. Eu nao consigo compreender o relacionamento. Eu tenho o 
meu background como public servant e eu nao consigo compreender 
como public servants nao estáo a trabalhar para servir ao governo. Se 
o governo é FRETILIN já nao querem servir porque o governo é de um 
partido e nao de outro partido. Eu nao compreendo. De fato a nogáo 
de public servant deles é muito diferente da minha nocao. O public 
servant deve servir o governo que está hoje a governar.14

Simone demonstrava-se surpresa aínda com a maneira com 
que seus colegas de trabalho que permaneceram no país se 
portavam uns em relaqáo aos outros no que diz respeito á exe- 
cuijáo de determinadas funqóes. Segundo ela, era impensável que 
ela viesse a pedir para o diretor do gabinete em que trabalhava 
que ele lhe fizesse urna fotocopia, no caso de urna emergencia. 
Ele nao o fazia, segundo ela, porque considerava que esse nao 
era o trabalho para um funcionário do seu nivel. Além disso, 
jamais se dirigía á copa para pedir um café. Era sempre a copeira 
quem lhe trazia urna xícara ao escritorio. Em comparaqáo com 
o comportamento dos retornados da Austrália, ela afirmava:

328



Quanto a nós, é completamente diferente. Nós vamos fazer foto
copias, nós vamos para a cozinha, falamos com as senhoras, nós 
trazemos o café para nós... E as próprias senhoras apanham um susto: 
mas por que essa senhora está fazendo isso?

Como os depoimentos apresentados anteriormente apontam, 
os confrontos dos retornados com os timorenses que ficaram 
no país durante a ocupaqáo foram geradores de surpresas e de- 
cepQÓes entre os primeiros. É importante notar que, em muitos 
sentidos, suas atitudes e narrativas a respeito de seus conterráneos 
se aproximavam bastante daquelas veiculadas pelos internacio- 
nais. Nesse contexto, é importante relembrar que muitos dos 
retornados, sobretudo aqueles que se fixaram durante longos 
períodos na Austrália e em Portugal, estavam incorporados 
á burocracia estatal como internadonais, como contratados das 
Nacóes Unidas ou do PNUD.

Os discursos anunciados pelos retornados variavam entre a 
afirmaqáo do desconhecimento dos hábitos sociais e culturáis 
vivenciados por aqueles que experimentaram cotidianamente a 
ocupaqáo indonésia á demonstrando de surpresa e reprovagáo 
a eles. Com graus variados de intensidade, caracterizavam-se 
negativamente certos com portam en tos  e valores atribu idos  
aqueles que compunham a frente clandestina da resistencia e 
que ocupavam certas posiqóes de servidores públicos no Estado. 
Para alguns, tais comportamentos eram fruto de suposta igno
rancia; para outros, da perda de valores. Contudo, em ambas as 
exp licares havia um ponto em comum: a ocupando indonésia 
teria sido a responsável pela gestando de tal modo de ser e estar 
entre os que permaneceram no territorio.15

Se, diante do encontró com os conterráneos que permane
ceram no país durante a ocupando, as posturas e narrativas dos 
retornados convergiam, quando tratamos de explorar os projetos 
que alguns deles tinham para a construido do Estado-Naqáo 
encontramos divergencias. A política lingüística adotada pelo
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Estado era um dos temas que causava maior polarizando entre 
eles. Essa é, entre outras, a problemática que exploro a seguir.

GRUPOS DE RETORNADOS, PAPÉIS E PROJETOS 
PARA A R EC O N ST R U Y O  DO ESTADO

Em entrevista dada a Adelino Gomes, redator-geral do Público, 
um dos maiores jornais portugueses, Mari Alkatiri reagiu da 
seguinte maneira diante da questáo colocada pelo jornalista:

Um número recente da Newsweek fazia-se eco de críticas feitas á 
sua lideranqa governamental, classificada de “máfia mocambicana”:

PM -  Isso nao me atinge em nada. Se há comunidade que viveu mais 
de 20 anos no exterior e regressou a Timor-Leste sem colocar nenhuma 
condiqáo, foi a de Mozambique. Vieram como timorenses e nao como 
internacionais a ganhar o salário timorense. Sem este pequeño número 
de quadros que vieram de Mozambique, a governazáo seria mais 
eficaz? Eu diria que é muito difícil. Quer queiramos, quer nao, nós 
em Mozambique tivemos a experiencia de um país a construir-se em 
diferentes fases políticas -  a experiencia monopartidária e a experiencia 
de um país em transiqao para o multipartidarismo. Além de termos 
lidado com parceiros internacionais [Banco Mundial e outros] com 
quem trabalharam alguns dos que voltaram. Nao quero desvalorizar a 
capacidade de ninguém, mas digam-me onde há mais timorenses com 
esta experiencia?16

Para o entáo primeiro-ministro, o fato de integrantes do governo 
terem participado da construqáo do Estado em Mozambique 
os habilitava de maneira especial para o desempenho de funqóes 
de lideranqa no Estado timorense. Retornados da Austrália, por 
sua vez, enunciavam urna narrativa similar, mas destacavam, 
entre outras coisas, suas experiencias de servidores públicos de 
um país considerado desenvolvido como urna credencial que 
os tornava mais aptos que os demais timorenses a exercer as 
funqóes que ocupavam.
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Tal como entre os conselheiros contratados pela ONU e 
outros organismos internacionais, era possível reconhecer entre 
os grupos de retornados atuantes no Estado timorense a exis
tencia de projetos próprios para a construido do Estado-Na^ao, 
com graus variados de convergencia e divergencia entre si. A 
domesticando das condutas dos timorenses que permaneceram 
no territorio durante a ocupando era parte fundamental desses 
planos de ando e mudanna. Os termos que os definiam, bem como 
as diferennas que os marcavam variavam no tempo e no espano. 
Neles estavam implicados, por exemplo, a difusao e utilizando de 
urna língua oficial -  sobre a qual havia diferentes posinoes entre 
aqueles que retornaram de países anglófonos e lusófonos a 
instaurando de um modelo de justina de tipo civilista, o discipli- 
namento da rotina de trabalho e a despolitizanao do cotidiano 
da administrando pública.

A despolitizanao do cotidiano da administrando pública era 
questao tematizada por Adelaide, outra retornada da Austrália, 
quando lhe abordei com a questao de quais seriam os pontos 
mais críticos no processo de edificando do aparelho do Estado. 
Ela afirmou entao que a manutennao da estabilidade era um dos 
desafíos mais importantes ao Estado e que o país só caminharia 
bem se seus habitantes se unissem em torno da promonao do 
desenvolvimento, deixando diferennas político-partidárias de 
lado. Do contrário, Timor-Leste corria o risco de ter os mesmos 
problemas de alguns países africanos “que nao conseguem 
atravessar a ponte que separa a política do desenvolvimento”. 
Nesse sentido, a perspectiva de Adelaide se aproximava de al- 
gumas das demandas apresentadas por Mari Alkatiri durante 
a reuniáo discutida anteriormente, na qual ele solicitou que os 
funcionários deixassem de “fazer política” na rotina de adminis
trando do Estado.

Nós luíamos para qué? Para ter mais qualidade de vida, mais saúde 
e educanáo. Ter urna bandeira, um hiño nacional, isto nao é desenvol
vimento. Estamos tentando mudar a mentalidade do povo. Nao vai
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haver desenvolvimento enquanto as pessoas ficarem discutindo só estas 
questóes. Nesta fase nao há nenhum partido que baste a si mesmo em 
termos de quadro de recursos humanos para administragáo do Estado. 
Entáo estamos tentando fazer com que as diferengas sejam superadas 
e todos possam se unir em nome do desenvolvimento.17

Outro ponto de convergencia entre as narrativas dos retor
nados estava assente no projeto de mudar as condutas dos 
timorenses no trabalho. Era lugar-comum entre eles a percepqáo 
de que faltava disciplina e competencia entre os conterráneos 
que experenciaram a ocupagáo cotidianamente.18 Diante de tal 
legado, eles se viam como agentes de educagáo e progresso, a 
quem se impunha urna agenda de trabalho que desse conta de 
ensinar desde a como se atender um telefone até os processos 
de elaboraqáo de urna lei.

(...) Aqui nós precisamos de muita gente que tenha habilidades 
e conceitos para fazer trabalho administrativo. (...) Habilidades táo 
básicas como saber organizar um arquivo. Porque eu fico surpreendida 
e isso é um choque cultural para mim ver que um colega com quem eu 
trabalho pela primeira vez nao tem qualquer ideia sobre urna coisa táo 
básica como atender o telefone. E como anotar urna mensagem, como 
nominar um arquivo. Isto é muito complicado aqui porque, primeiro, 
muitas pessoas nao compreendem a língua, e aqui nós operamos em 
quatro línguas. E eu tenho os mesmos problemas com as dificuldades 
lingüísticas, e mesmo se eu tenho habilidades de gestáo mas nao estou 
apta a me comunicar efetivamente e apta para ter ao meu redor gente 
que saiba efetivamente delegar sem ficar supervisionando, é um grande 
desafio.19

Os retornados com os quais tive interlocugáo durante a pesquisa 
foram unánimes em reconhecer a existencia de diferengas entre 
eles, as quais eram explicadas em fungáo dos diferentes tragos 
de caráter nacional e de experiencias vividas nos países que os 
acolheram. Algumas délas eram, mais urna vez, tomadas como
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elementos potencializadores dos papéis que eles tinham vindo a 
ocupar na gestáo da administrado do Estado timorense.

P -  De que modo vocé pensa que pode ajudar na reconstruyo 
deste país?

(...)  Eu sei tétum, eu sei portugués, eu sei inglés. E eu tenho 
experiéncia em trabalhar no exterior (...) A questáo é a seguinte... 
Eu pensó que como diáspora nós nos vemos como sendo a ponte. A 
conexáo entre nosso povo e a comunidade internacional. E eu vejo 
que quando (...) eu venho aqui (...) e participo em muitos encontros, 
as fontes internacionais nao podem se comunicar diretamente com os 
timorenses. E eu me vejo entáo no papel de intérprete, mesmo sabendo 
que eu nao sou urna intérprete-tradutora profissional. Eu me vejo no 
papel de intérprete.20

Para Adelaide, os timorenses em exilio em Melbourne, Aus
tralia, nao escolhiam trabalho e tinham urna atua?áo política 
apartidarizada. Eram muito pró-ativos e “faziam mais e falavam 
menos”, diferentemente dos grupos localizados em outras 
cidades da Austrália “que apareciam só para agitar as bandeiras 
e depois iam embora”. Com relagáo as diferemjas com outros 
grupos de timorenses em Portugal e Mozambique, Adelaide 
sugería que esses últimos eram mais formáis e atentos a questóes 
de hierarquia e regras. Na sua visáo, os membros da diáspora 
timorense na Austrália pareciam ser os mais aptos para gerir 
o processo de transiólo do Estado rumo á independencia por 
estarem familiarizados com o estilo administrativo das Nagoes 
Unidas que, como o Estado australiano, tinha urna estrutura jurí
dica de C om m on Law . Além disso, os timorenses que cresceram 
na Austrália estariam mais preparados para trabalhar em um 
ambiente multicultural porque a Austrália assim o era. Por fim, 
Adelaide indicava o fato de grande parte dos integrantes mais 
jovens da diáspora timorense na Austrália ser fluente em inglés 
como um ponto de vantagem em relaifáo a outras comunidades 
de diáspora diante da tarefa de lidar com a estrutura da ONU
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e das demais agencias de fomento ao desenvolvimento. Nesse 
contexto, é interessante notar que, no cotidiano da gestáo da 
assisténcia externa ao país, os retornados da Austrália de 
fato atuavam como mediadores importantes na relagáo déla 
com o governo leste-timorense, protagonizando, inclusive, 
a produndo e organizando de informanoes necessárias para a 
reprodugáo da assisténcia externa, tal como discutidas no 
Capítulo 1 na abordagem do papel dos documentos na Confe
rencia dos doadores.

Os vínculos cultivados e a própria historia de formando pro- 
fissional que cada grupo de retornados desenvolveu nos países 
que os acolheram orientavam as posinoes que seus integrantes 
possuíam a respeito de algumas questoes-chave que se colocaram 
no processo de edificando do Estado timorense entre 2002 e 2003, 
algumas délas ainda presentes no cotidiano da administrando.

Como apontei no Capítulo 4, no segundo semestre de 2003 
houve urna polémica importante, no espano público tim o
rense, a respeito da legislando que deveria ser aplicada como 
lei subsidiária pelos tribunais. Tratava-se de definir se a lei in- 
donésia deveria continuar a ser utilizada como tal, ou se, dada 
a entao recente decisao do Tribunal de Recurso -  de utilizar a 
lei portuguesa para tal fim -  esta deveria passar a ser usada ñas 
instituindes de justina. Esse problema colocou os operadores do 
sistema de justina leste-timorense, formados na Indonésia, e o 
presidente do Tribunal de Recursos, um retornado da diáspora 
timorense em Portugal, em lados opostos do debate. Como 
vimos anteriormente, Claúdio Ximenes defendia a adonáo da 
lei portuguesa, posináo que foi fortemente rechanada por seus 
subordinados. Esse evento trouxe á tona várias das tensoes e 
tendéncias existentes naquela fase de edificando do aparelho do 
Estado.21 A partir desse caso, pude diagnosticar a solidariedade 
entre os assessores vindos de Portugal em torno da ideia de fazer 
da lei portuguesa a legislando aplicável no país. Para além disso, 
o fato revela outro movimento.
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A intensidade com que a decisáo do Tribunal de Recurso 
ecoou ñas instituigoes de Estado timorenses levou o Parlamento 
a colocar o tema em pauta. Respondendo a pressóes vindas de 
membros do Poder Executivo, que guardava urna posigáo 
ambigua diante de tal problemática, o Poder Legislativo publi
caría urna lei que definiría qual seria a lei subsidiária. Manuel 
Tilman, um retornado da diáspora timorense em Portugal e 
Macau, foi um dos poucos parlamentares a apoiar a decisáo de 
Claudio Ximenes. Para tanto, apresentou um projeto de lei que 
determinava a aplicaqáo progressiva da lei portuguesa, como 
fonte de direito no país.22

Sugiro, pois, que a convergencia de opinióes entre Cláudio 
Ximenes e Manuel Tilman devia-se, entre outras coisas, ao fato 
de ambos terem sido educados e desenvolvido suas carreiras 
profissionais dentro do sistema jurídico portugués. Do ponto 
de vista dos parlamentares timorenses, aqueles que, de alguma 
forma, tinham sido incorporados ao Estado colonial portugués 
também se mostraram simpáticos á proposta do presidente do 
Tribunal de Recurso e ao projeto de lei do colega retornado de 
Portugal. Mudaram de opiniáo, contudo, diante das pressóes 
do Executivo, que, a fim de evitar o que denominou como 
possível colapso do Poder Judiciário em operando, apoiava as 
demandas dos operadores de justicia -  juízes, promotores e 
defensores públicos -  de manter em vigor a lei indonésia como 
legislado subsidiária.

As experiencias pregressas, nos países que acolheram inte
grantes das diásporas timorenses, alimentavam também as 
visdes que cada um desses grupos detinha a respeito das línguas 
nacionais e oficiáis em Timor-Leste: a maioria dos retornados 
da Austrália recha^ava a escolha da língua portuguesa como um 
dos idiomas nacionais e oficiáis; os que retornaram dos PALOP e 
de Portugal, ao contrário, defendiam-na.23 Em torno desse tema 
existia urna grande polémica entre os retornados. Exploro, a 
seguir, os termos em que esse embate se estruturava.
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PRO JETOS ANGLÓFONOS E LUSÓFONOS

Como apontei anteriormente, no cotidiano da gestáo do 
Estado timorense, eram utilizados quatro idiomas: a língua 
indonésia, o tétum, o inglés e o portugués. Do ponto de vista 
constitucional, o portugués e o tétum sao as línguas oficiáis e 
nacionais. O uso do inglés e da língua indonésia também está 
previsto nesse documento, sob a rubrica de línguas de trabalho 
e de transigáo.

O tétum-praga é a língua vernacular do territorio, língua materna 
para aqueles que crescem em Díli, e meio de comunicando mais 
utilizado no registro oral entre os timorenses que moram na capital. 
De 1999 a 2004, a língua indonésia era o idioma mais usado 
no registro escrito entre os timorenses. Com relacáo á língua 
portuguesa, estimava-se que somente 5%  da populando fossem 
capazes de se comunicar fazendo uso déla. Sua comunidade de 
fala era majoritariamente composta por pessoas que, no passado, 
tiveram algum nivel de insernao no Estado colonial portugués 
ou participaram das diásporas nos PALOP ou Portugal. A língua 
inglesa, por sua vez, foi introduzida no panorama lingüístico 
do país com a chegada das missdes da ONU e demais agéncias 
de desenvolvimento. Ela é a língua de trabalho dos organismos 
internacionais instalados no territorio.

Os contextos, a intensidade e as comunidades de fala de cada 
um desses idiomas variavam entre as instituinoes do Estado. 
Estavam condicionados aos percursos institucionais e regionais 
pelos quais os funcionários públicos, seus conselheiros estrangei- 
ros e as autoridades políticas timorenses circularam. Do ponto 
de vista da relanáo entre os retornados e os leste-timorenses 
que permaneceram no territorio, verificava-se entre eles a 
mesma tendéncia observada na relagáo entre assessores e suas 
contrapartes: os leste-timorenses diretamente subordinados 
aos retornados tendiam a utilizar com maior frequéncia a língua 
na qual seus superiores diretos se comunicavam. Dessa forma, os 
que se encontravam relacionados áqueles que utilizavam a língua 
portuguesa para comunicado passavam progressivamente a fazer
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uso desse idioma em alguns momentos da rotina de trabalho, o 
mesmo se repetindo com o inglés ou o tétum, para aqueles subor
dinados a autoridades retornadas de países anglófonos ou que 
haviam ficado na Indonésia á época da ocupando. No plano oral, 
a língua indonésia vinha, aos poucos, caindo em desuso, embora 
fosse aínda o idioma mais utilizado em documentos oficiáis.

Observamos a repetido desse mesmo padráo de uso lingüís
tico quando procedemos a urna análise do idioma utilizado para 
elaborando dos documentos oficiáis, memorandos, cartas, oficios, 
comunicados etc. Os documentos assinados por autoridades 
retornadas de países lusófonos eram, normalmente, redigidos 
em portugués. As correspondéncias emitidas por retornados da 
Austrália eram, em geral, escritas em inglés ou tétum. Por outro 
lado, grande parte dos instrumentos de comunicando gráfica 
oficiáis elaborados pelos leste-timorenses que ficaram no país 
durante a ocupando era construida com a língua indonésia. Nesse 
último caso, a língua portuguesa se fazia presente somente no 
brasao da República, impresso em todos os documentos oficiáis.

Embora a língua portuguesa e o tétum sejam as línguas oficiáis 
e nacionais do país, nao observei a existéncia de qualquer projeto 
massivo de divulgando e ensino da primeira entre o funciona
lismo leste-timorense no período da pesquisa. Existiam, em 
determinadas repartinoes do Estado, iniciativas localizadas de 
ensino e aprendizado da mesma. Eu mesma ministrei algumas 
aulas de portugués para a equipe da UCDC. Sabia também que o 
Ministério da Educando e o Servino de Receita disponibilizavam 
aulas de língua portuguesa para seus funcionários, bem como 
fazia o Centro de Formando Judiciária para com os operadores 
da justina do país. Mais tarde, tomei conhecimento de um fato 
que indicava que tal cenário nao se tinha configurado por acaso. 
Em 2002, ás vésperas da publicizanao do GPSM (Governance and 
Public Sector Management), plano de capacitando dos servidores 
públicos formulado com o apoio do PNUD, considerou-se que 
se um projeto para difusao da língua portuguesa fosse adotado 
como estratégia emergencial e massiva para a construnao do Estado
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poderia colocar em risco a continuidade do apoio dado pelos 
parceiros do  desenvolvim ento  anglófonos, que, oficiosamente, 
cortejavam parcelas da populaqáo timorense para que adotassem 
a língua inglesa como língua de trabalho. Essa tentativa de 
seduqáo se fazia mediante estratégias diversificadas: lotaqáo de 
conselheiros anglófonos, por projetos bi ou multilaterais, em 
diferentes repartiqóes do Estado; disponibilizaqáo de cursos de 
capacitando nos países doadores; oferta de cursos de inglés etc.

A escolha da língua portuguesa como idioma oficial e nacional 
de Timor-Leste precede a resoluqáo constitucional que a institui. 
Em 1998, a Carta Magna da Primeira Convenqáo Nacional de 
Timorenses na Diáspora, ocorrida em Portugal, afirmava que a 
língua portuguesa seria o idioma oficial do país. O documento 
final da conferencia “Plano de Desenvolvimento Estratégico para 
Timor-Leste” sugeria nao só que a língua portuguesa fosse o idioma 
oficial, mas que o currículo a ser adotado ñas escolas timorenses 
fosse similar ao existente no sistema de ensino portugués.24 As 
resoluqóes do Congresso do C N R T, em agosto de 2000, previam 
o mesmo.25

A necessidade de manter a chamada identidade particular do 
povo timorense, no contexto geográfico em que o país está situado, 
era argumento comum entre os retornados que defendiam a 
adoqáo da língua portuguesa. Segundo eles, o sentimento, entre 
os timorenses que permaneceram no país durante a ocupaqáo, de 
que eles possuíam urna singularidade cultural diante da populacáo 
indonésia, teria alimentado a resisténcia á ocupacáo e garantido o 
acesso á independéncia. Tal singularidade teria sido gestada a 
partir da interaqáo com os colonizadores portugueses e, sobretu- 
do, pela conversáo ao catolicismo. Nos termos de um retornado 
da diáspora timorense em Mozambique, “a maior arma para 
manutenqáo da soberania timorense é a identidade do povo”. 
Segundo ele, faria parte do projeto do governo dar ao povo urna 
consciéncia de cidadania diferenciada. Para tanto, pretendia-se 
cultivar a identidade timorense em dois sentidos: sublinhando 
um passado muito específico, que tem reverberares no presente,
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no qual a língua portuguesa ocupa lugar fundamental, e urna 
identidade geoestratégica, que reconhece a localizando espacial 
de Timor e que, portanto, “sabe da necessidade de nao se deixar 
de utilizar a língua indonésia”.

Entre os retornados, o tétum nao bastava como única 
língua nacional e oficial do país em fungao de sua considerada 
precariedade lexical e sintática. Afirmava-se que o tétum nao 
comportava flexáo verbal complexificada, nem a expressáo de 
abstragóes ou conceitos técnicos necessários para a promondo 
do desenvolvim ento.

A defesa da adoqáo da língua portuguesa entre os retornados 
de países lusófonos também era justificada em termos de gratidáo 
aos países que, ao longo dos anos, apoiaram a independencia de 
Timor-Leste e, mais tarde, a resistencia á ocupando militar, em 
especial os PALOR Foi justamente esse o argumento colocado 
pelo primeiro-ministro na I Feira do Livro Lusófono, discutida no 
Capítulo 2. Outras autoridades, por sua vez, agregavam aos argu
mentos precedentes a ideia de que a língua portuguesa foi a língua 
da resistencia armada. Era nesse idioma que seus comandantes 
se comunicavam e faziam chegar ordens as frentes clandestina 
e diplomática.

Um lingüista timorense e outro australiano -  Benjamim Corte- 
-Real e Geoffrey Hull, respectivamente -  defendiam a utilizando 
da língua portuguesa com base em outros argumentos: para 
Corte-Real, o fato de o tétum ser um crioulo que tem na língua 
portuguesa urna de suas principáis fontes lexicais faz déla o 
idioma de mais fácil aprendizagem para os timorenses. Ademáis, 
o fato de ser urna língua latina facilitaría aos seus falantes o 
aprendizado do francés, do espanhol, do italiano etc. Segundo 
ele, o portugués seria urna língua intermediária, a partir da qual os 
timorenses teriam acesso aos demais idiomas europeus. Sugería 
ainda, em nossa interlocunao, que a permissao de que o inglés e a 
língua indonésia continuassem a ser utilizados como línguas de 
trabalho depois da restaurando da independéncia, conforme 
prevé a Constituido, teria sido um equívoco, pois os parlamentares
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estavam a disponibilizar “balas para se instaurar em Timor 
urna verdadeira guerra lingüística”. Aliás, o vocabulário bélico 
era frequentemente acionado por diferentes atores quando se 
tratava de discutir o cenário lingüístico em Timor-Leste. Falava- 
-se da ofensiva australiana para a difusáo da língua inglesa no 
territorio, da batalha do  portugués etc.26

Corte-Real, como os retornados timorenses de Portugal e 
dos PALOP, criticava também a posigáo adotada pela ONU em 
definir como sua única língua de trabalho no territorio o inglés. 
Tal decisáo teria fortalecido o lobby  anglo-saxáo na missáo e 
as pretensóes lingüísticas dos australianos para Timor-Leste. Ao 
resgatar o apoio pretérito da Austrália á Indonésia, o professor 
da Universidade Nacional de Timor-Leste sugería que a forte 
presenta de australianos no país representava um risco para o 
projeto de identidade nacional presente na Constituido. Daí, 
justificou ele, sua reticencia em aceitar o repentino interesse e 
a preocupando que os australianos diziam ter por Timor-Leste:

A língua portuguesa é urna questáo de defesa para nao sermos 
satélite da Austrália ou somente mais um país no arquipélago. (...) As 
pessoas que defendem o tétum e criticam o portugués sao falsas porque 
o tétum nao sobrevive sem o portugués. Pessoas que falam bem o 
portugués e o inglés defendem o portugués. Pessoas que falam mal o 
inglés o defendem.

Benjamim lancava aínda máo de argumentos históricos para 
defender a língua portuguesa, a partir de urna comparando com 
a Austrália: segundo ele, embora os portugueses tivessem se 
fixado em Timor-Leste durante 450 anos, sua língua nao tinha 
acarretado a morte de nenhum idioma local. Ao contrário, a 
difusao da língua inglesa na Austrália teria sido avassaladora, 
implicando na extinnao de mais de 100 línguas indígenas no 
último século.27 Como vemos, Benjamim considerava a perfor
mance da língua portuguesa em Timor-Leste, do ponto de 
vista da relanao estabelecida com os idiomas locáis, como um
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fenómeno descolado dos padróes de relagóes sociais em que ela 
era colocada em uso -  um regime colonial de presenta ausente 
que operou como um protetorado até o final do século XIX . 
Esse silenciamento proporciona certa positivaqáo da presenta 
portuguesa no territorio ao longo do tempo, mecanismo que 
ficará mais explícito no próximo capítulo.

Por ocasiáo da Primeira Convenqáo Nacional do CNRT em 
Timor-Leste, convidou-se o lingüista australiano Geoffrey Hull 
para proferir urna palestra, por ele intitulada “Timor-Leste: 
identidade, língua e política educacional”. Embora nao se tra- 
tasse de um leste-timorense, nao obstante seu ativismo pela 
independencia do país, os argumentos apresentados por ele no 
evento -  e posteriormente publicados na forma de um livreto 
pelo Instituto Camóes -  sao resgatados de maneira difusa por 
aqueles que defendem o projeto de fazer da língua portuguesa 
a língua nacional e oficial do país, junto com o tétum. Eis o que 
os tornam interessantes para a análise aqui empreendida.

Neste momento existem duas perspectivas antagónicas sobre a 
identidade cultural de Timor-Leste. (...) Por um lado, os elementos 
da velha geragáo querem que o portugués seja a única língua oficial, 
e nao preveem qualquer tipo de estatuto oficial para o tétum ou para 
outros vernáculos. No extremo oposto, estao os jovens que querem 
que apenas e só o tétum seja a língua oficial, manifestando-se deveras 
apreensivos em reí agao ao portugués. (...) Quanto ao indonésio, exis
tem timorenses dispostos a restabelecer esta língua por ser de grande 
utilidade na regiáo em que Timor-Leste se encontra geográficamente 
integrado. Outros gostariam de a abolir por completo, em virtude de 
sua identificagáo á ocupagáo de Suharto.

( . . . )

No estudo da historia mundial sao bem conhecidas as diferengas 
entre os modelos de colonialismo holandés e portugués. O que qualquer 
pessoa pode observar é que o colonialismo portugués e o holandés 
produziram tendéncias opostas ñas térras por estes colonizadas. Sem 
querer simplificar este tema táo complexo, é possível afirmar que os
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holandeses estavam pouco interessados (pelo menos ao nivel político) 
em se misturar com os povos indígenas. Os holandeses tinham pouca 
motivagáo para impor a religiáo calvinista aos seus súbditos. (...) O 
complemento de tal política aparentemente filomalaia, a exclusao dos 
indígenas á cultura holandesa, era apenas urna das estratégias utilizadas 
pelos holandeses para manterem a sua supremacía racial. Quando os 
holandeses saíram de vez da Indonésia, a sua influencia sobre as línguas 
e culturas locáis era ainda bastante superficial.

Contrariamente aos holandeses, os portugueses tiveram sempre 
como objeto a assimilagáo das populares por si conquistadas e 
acrescentadas ao seu império. Em Timor, como ñas outras colonias, os 
casamentos mistos entre as duas ragas eram normáis. Os portugueses 
chegam á ilha de Timor com a finalidade -  embora nao totalmente 
realizada no período colonial -  de converter toda a populagáo ao cato
licismo. Embora seja de notar que a conversao nao foi forcada (como 
havia sido em Goa e Malaca), a maioria dos régulos timorenses aceitou 
o baptismo, aceitando nomes portugueses e títulos aristocráticos. Em 
muitos reinos a bandeira portuguesa tornou-se um lúhc [objeto sagrado], 
guardado e adorado em casas sagradas.

Como resultado da campanha de difusáo da língua portuguesa 
durante a segunda metade do século XIX, o tétum e outros vernáculos 
ficaram impregnados de expressoes, vocábulos e estruturas sintáticas 
portuguesas. Pelo menos duas vezes durante a “missáo civilizadora” 
de Portugal em Timor-Leste, a colonia adquiriu o estatuto de provincia 
ultramarina, sendo considerada tal como Lisboa ou Coimbra parte da 
pátria portuguesa.

( . . . )

A política que procura a aboligáo do portugués em Timor-Leste 
nao toma em consideragáo a forca que canalizou a resistencia nacional 
contra o dominio indonésio: o tradicionalismo. Os timorenses sao um 
povo fortemente enraizado na sua térra e nos seus costumes tradi- 
cionais. Os seus antepassados submeteram-se ao poder portugués só 
porque os europeus nao interfeririam muito ñas instituigoes nativas e 
fizeram poucas tentativas de mudar a cultura indígena. Para a maioria 
dos timorenses, a influéncia do cristianismo e da língua portuguesa,
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apesar de ser constante, era indirecta. Pelo contrário, o regime de 
Suharto tornou-se profundamente odioso para a populagáo em geral 
por causa do seu desprezo pela cultura timorense e das suas pesadas 
medidas para eliminar o passado coletivo dos timorenses.

Parece-me que o papel central da língua portuguesa na civilizando 
timorense é completamente inquestionável. Em poucas palavras, se 
Timor-Leste deseja manter a sua rela^ao com o seu passado, deve manter 
o portugués. Se escolher outra via, um povo com urna longa memoria 
tornar-se-á urna nagáo de amnésicos, e Timor-Leste sofrerá o mesmo 
destino de todos os países que, voltando as costas ao seu passado, tém 
privado os seus cidadaos do conhecimento das línguas que desempe- 
nharam papel fulcral na gánese da cultura nacional.

(...)

Receio que considerares de caráter materialista tenham inspirado, 
pelo menos em parte, o súbito movimento em Timor-Leste para a 
promogáo do inglés como língua oficial. Neste momento parece haver 
urna certa corrente popular que identifica a língua inglesa como a única 
chave da tao desejada prosperidade económica. O que me parece que 
nao é tido em conta é a considerável anteaba que o inglés pode repre
sentar para a integridade cultural de Timor-Leste.

(...)

Os lingüistas referem-se frequentemente á língua inglesa como urna 
língua “assassina”, urna língua imperialista, que na historia mundial 
tem mais do que qualquer outra, a triste fama de levar outras línguas 
á extingáo. (Esse carácter linguicida do idioma de Shakespeare nao tem 
nada a ver com a sua estrutura interna; é sim um produto das culturas 
de que o inglés tem sido o veículo.) Nos tempos modernos, a identifi
cando do inglés com a superioridade tecnológica dá-lhe urna decisiva 
e injusta vantagem em relagao as outras línguas que sao veículos de 
culturas tecnológicamente menos sofisticadas.

O prestigio da língua inglesa é responsável pela arrogáncia, geral- 
mente nao intencional, que tende a caracterizar os anglófonos, sobre
nado quando estes entram em contacto com outras línguas e culturas. 
Nos países em que domina o inglés, a ideia de que esta língua é um 
meio “normal” ou “preferível” para o ensino escolar, para o rádio, a
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televisáo, os vídeos, os jomáis, as revistas e para a produqáo literária 
pode fácilmente levar á conclusao de que as outras línguas sao menos 
adequadas aos tempos modernos, e por isso devem ser substituidas 
pelo inglés. Este problema é particularmente preocupante nos países 
em que o idioma inglés coexiste com urna ou mais línguas indígenas.

Quando os falantes de línguas minoritárias e do Terceiro Mundo 
se tornam infectados com este complexo de inferioridade, os resultados 
tendem a ser desastrosos. As populacóes afectadas tendem a ficar 
envergonhadas com as suas línguas maternas, e existe nelas a grande 
tentaqáo de nao transmitirem aos seus descendentes o que consideram 
ser “desnecessárias reliquias do passado” (...) As vítimas deste processo 
de atrofia cultural sao numerosas, sobretudo nos Estados Unidos e na 
Austrália. A maioria das línguas indígenas, fora das Reservas Indias, já 
desapareceu nos Estados Unidos. Das 250 línguas aborígenes faladas 
na Austrália quando os ingleses a invadiram em 1788, apenas 100 
sobreviveram hoje, e muitas destas encontram-se á beira da extincao.

( . . . )

Voltando agora para o caso da língua oficial portuguesa em Timor- 
-Leste, podemos ver a aparéncia de urna ¡mediata vantagem, para o 
tétum e para outros vernáculos, no portugués ter um prestigio menor 
do que o inglés. Este facto faz com que o portugués nao vá constituir 
urna ameaqa para a ordem lingüística tradicional. No entanto, contra
riamente a isso, nos países em que o portugués é a língua oficial, poucos 
foram os vernáculos que desapareceram por causa da língua. Por vários 
fatores de ordem histórico-cultural, a língua portuguesa tem-se mostra
do mais capaz de se harmonizar com as línguas indígenas que o inglés.

Para Timor-Leste, o portugués tem também a vantagem de que o 
tétum (língua franca) nao seja formalmente muito afastado do portu
gués na sua pronuncia, gramática e vocabulário. O portugués nao é 
um idioma demasiado difícil para os timorenses, pois estes já possuem 
um relativo conhecimento passivo do portugués devido ao facto de 
que já falam o tétum-Díli. O mesmo já nao se poderia dizer da relaqáo 
entre o tétum e o inglés. Mesmo quando os timorenses (que pelo fato 
de serem poliglotas sao naturalmente bons lingüistas) aprendem a 
falar fluentemente o inglés, a qualidade do seu inglés -  sobretudo em
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rela^áo á pronuncia e á gramática -  tende a ser notavelmente inferior 
em rela^áo ao seu portugués.

Parece claro que o tétum seria um parceiro muito inferior e ame- 
agado num eventual binomio com o inglés. As perspectivas para a 
sobrevivéncia e o desenvolvimento do tétum sao mais animadoras 
num contexto de rela^ao continua com o portugués, que é a sua fonte 
tradicional para a ampliagáo e a renovado do léxico. (...)28

Como podemos observar, Geoffrey Hull defendía a adogáo 
da língua portuguesa -  junto do tétum -  como idioma oficial de 
Timor-Leste. Para tanto, elogiava, de certa forma, os projetos 
coloniais portugueses, colocados em perspectiva a partir dos 
feitos holandeses em suas antigas Indias Orientáis. Hull dava a 
entender que a chamada miscigenaqáo portuguesa teria ganhado 
o dominio da língua e originado o tétum-praga. Além disso, o 
autor associava á língua portuguesa urna ideia de respeito. O 
colonialismo de presenta ausente29 encetado por Portugal 
era tomado como um símbolo de respeito á autonomía das 
popula?5es locáis. Em Timor-Leste, como em outros países, a 
utilizando da língua portuguesa nao teria acarretado a morte de 
línguas locáis. Por fim, vemos que se procurava associar á língua 
portuguesa a historia e identidade de Timor-Leste. Nos termos 
do autor, abandonar a ideia de fazer da língua portuguesa um 
dos idiomas oficiáis do país seria voltar as costas ao passado 
do territorio. Em oposigao á língua portuguesa estava a língua 
inglesa, adjetivada por Hull como linguicida. Ele denuncia en- 
táo o que chama de tendencia homicida desse último idioma 
quando confrontado com línguas locáis. Defendendo a posi^áo 
de que o tétum fosse também urna das línguas oficiáis do país, 
Hull argumentava que o binomio portugués-tétum seria a opqáo 
mais adequada para a política lingüística em um Timor-Leste 
independente, posi^áo que dois anos mais tarde ganhou corpo 
na Constituiqáo do país.

O fato de Hull ser um australiano que defendía a adogáo da 
língua portuguesa constituía urna exce^áo no cenário político
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existente em torno da política lingüística no país, indicando sua 
independencia intelectual. Oficiosamente, burócratas contratados 
por Estados anglófonos, bem como militares e técnicos de ONGs 
desses países -  Austrália, Nova Zelandia e Estados Eínidos, por 
exemplo -  criticavam a política do Estado. O mesmo fenómeno 
se verificava entre os retornados timorenses da Austrália.

Para Miriam, urna retornada da Austrália, a adogáo da língua 
portuguesa como idioma oficial era um equívoco, urna escolha 
realizada por urna elite em proveito déla própria, sem nenhuma 
relaqáo com a realidade existente no país. Na sua perspectiva, 
essa decisáo emperrava o processo de desenvolvim ento, pois 
exigia que os documentos produzidos pelo Estado fossem tradu- 
zidos em mais urna língua. A fim de exemplificar o que chamava 
de realidade do  país , relatou que quando os funcionários locáis 
recebiam cartas em portugués, redigidas pelas autoridades que 
vieram de países lusófonos, nao faziam ideia do assunto tratado 
na correspondencia. Rebatendo os argumentos colocados pelos 
defensores da língua portuguesa, Miriam afirmava que o tétum 
já bastava para manter a singularidade da identidade do povo 
timorense. Nao seria preciso utilizar a língua portuguesa para 
tanto. Disse aínda que a ideia, normalmente encontrada entre 
os defensores da língua portuguesa, de que o tétum nao possuía 
estrutura sintática e lexical para expressar certos conceitos nao 
era verdadeira. Declarou que ela e sua assistente traduziam com 
facilidade os discursos da autoridade política com a qual traba- 
lhavam para o tétum. Afirmou entáo que Timor-Leste estaría 
inserido com maior facilidade no mundo se o inglés fosse a língua 
oficial. Os timorenses poderiam receber treinamentos em países 
tecnológicamente mais avanzados e nao somente nos países de 
língua portuguesa. Simone sustentava opiniáo semelhante:

Eu nao vejo problema, mas eu nao haveria de escolher a língua 
portuguesa como língua oficial ou língua de trabalho. Obviamente 
eu sei por que a lideranga escolheu o portugués, porque no tempo da 
resistencia essa era a língua em que comunicávamos e já tem os lagos
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com Portugal e obviamente la^os com outros países da língua portu
guesa, nao é? Mas eu, por mim, escolheria inglés porque é a língua que 
praticamente todo mundo fala (...)

Fomos escolher o portugués? Para que serve? Estamos a ter difi- 
culdades. Primeiro porque Portugal nao está a oferecer muitas, muitas 
alternativas. E agora tem muitas ofertas da Austrália, da Malásia, de 
Cingapura para as pessoas irem estudar e desenvolver mais os seus 
skills em termos de trabalho, essas coisas todas e nao estamos a tirar 
proveito porque nao temos a língua e é um bocado difícil porque as 
pessoas vao ter que aprender o inglés. Entao eu acho que foi muito 
mal terem escolhido o portugués como língua oficial.

Nina, outra retornada da Austrália, declarava entender as 
escolhas do governo, nao obstante o inglés lhe parecesse o idioma 
mais apropriado para Timor.

(...) Eu pensó que nao foi urna boa escolha, mas eu sei que essa 
é urna opiniáo egoísta, porque eu me sinto mais confortável com o 
inglés do que com o portugués. Em um mundo ideal eu acho que o 
portugués seria a língua mais adequada para Timor. (...) E eu pensó 
que há razóes sérias para isso: urna é a razáo histórica; o inglés é urna 
língua que elimina fácilmente outras línguas. Mas eu acho que se o 
inglés se tornasse a língua oficial de Timor, seria apenas isso, sabe (...) é 
também mais fácil aprender inglés do que portugués. (...) Eu pensó que 
o inglés é urna língua atraente, nao iria demorar muito para o tétum 
morrer. Eu pensó que isto está claro, (...) isso tem sido provado por 
várias pop ulares em várias partes do mundo; é urna tendéncia. (...) 
Mas é um pouco assustador quando vocé pensa; nossos líderes, nós 
teremos urna língua oficial com a qual nossos líderes nao podem lidar, 
com a qual nao se sentem confortáveis, mas parece que a maior parte 
das pessoas mais velhas se sentem mais confortáveis com o portugués 
do que com o inglés; (...) Entao, para mim, em minhas razóes egoístas, 
eu tenho o desejo de ver o que é melhor para Timor. Entao, novamente, 
económicamente, o melhor para Timor seria o inglés. Mas há muitos 
argumentos em considerando.30
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Tensdes em torno da política lingüística oficial existiam até 
no primeiro escaláo do I Governo Constitucional. Alguns de seus 
membros declaravam sentir certo desconforto diante do fato 
de as reunióes de conselho de ministros serem administradas 
somente em portugués e afirmavam acreditar que algumas de 
suas propostas nao eram bem recebidas por certos colegas pelo 
fato de serem redigidas em outras línguas.31

Por fim, vale notar que os depoimentos e os fenómenos apre
sentados acima eram acionados por pessoas alocadas em espatos 
de poder. A m anutengo de urna ou outra língua potencializava 
a atuagáo de diferentes grupos de atores no interior do Estado. 
A dinámica da política lingüística existente entre aqueles que 
permaneceram no territorio na época da ocupaqáo era outra. 
Essa dimensáo do problema será abordada no próximo capítulo.

RETORNADOS COM O ESTRANGEIROS?

Os eventos analisados acima evidenciam similaridades entre 
os discursos e os comportamentos existentes entre os interna- 
cionais que atuavam sob a estrutura da ONU e os leste-timorenses 
retornados das diásporas. Ambos os grupos patologizavam os 
leste-timorenses que permaneceram no territorio durante a ocu
p ad o  e responsabilizavam a Indonésia pelos pretensos vicios 
existentes entre eles. Ambos os grupos se autopropunham urna 
missáo civilizadora, que tinha como meta alterar os hábitos 
de trabalho dos funcionários públicos, imprimindo-lhes maior 
disciplina e competencia. Nesse sentido, os retornados se juntavam 
aos internacionais quando se tratava de afirmar o quáo incom
petentes os servidores locáis seriam.

Ao confrontarem-se com os compatriotas que permaneceram 
no país, alguns retornados tiveram um choque, mostrando-se 
surpresos diante dos ditos comportamentos observados -  entre 
eles os ritos fúnebres e matrimoniáis praticados -  e das priori
dades de consumo existentes. Avaliavam-nos tomando como 
parámetro as experiencias vividas nos países que os acolheram
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no tempo de refúgio. Simone procurava dar sentido as suas 
críticas ao padráo de trabalho local a partir de sua trajetória 
como funcionária pública na Austrália, por exemplo.

As experiencias acumuladas na diáspora serviam também de 
substrato para justificar por que um grupo de retornados estaria 
mais apto que o outro a lidar com certos processos de edificando 
institucional que tinham lugar no país. Era, pois, trazendo á tona 
esses argumentos que diferentes grupos de retornados negociavam 
o acesso a lugares de poder dentro do Estado. Nesse contexto, o 
dominio da língua portuguesa ou inglesa figura como um capital 
importante. Nao parece ser aleatorio, pois, que os retornados da 
Austrália estivessem, sobretudo, em posiqóes que demandavam 
um contato cotidiano com os parceiros do  desenvolvim ento  e 
gerenciassem parte da contabilidade da assisténcia externa ao 
país, sistematizada em um modelo administrativo que eles deno- 
minavam de Com m on Law .

Poder-se-ia dizer, assim, que o patrimonio lingüístico acumu
lado pelas diásporas leste-timorenses nao só potencializa o papel 
que alguns de seus membros tém vindo a ocupar na edificando 
da administrando pública como o condiciona.

Observamos ainda convergencias e divergencias entre os 
projetos dos retornados para a construnáo do Estado. A política 
lingüística oficial era urna das principáis fontes de embate entre 
eles. De um lado, temos os retornados dos PALOP e de Portugal, 
que defendiam a difusáo da língua portuguesa e do tétum como 
idiomas oficiáis e nacionais. De outro, figuravam os retornados 
da Austrália, para os quais só o tétum bastaría para marcar as dife- 
renqas culturáis e sociais existentes entre a populando timorense 
e aquelas que habitam no contexto geográfico em que o país está 
localizado. Argumentavam que a língua inglesa potencializaria o 
contato da populando timorense com países mais desenvolvidos, 
proporcionando sua capacitando em diferentes partes do globo. 
Atribuíam ao ingles um sentido de modernidade e de alta quali- 
dade de vida. Lembremo-nos, pois, da pergunta colocada por 
urna retornada da Austrália, a fim de justificar a necessidade de
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se utilizar a língua inglesa como idioma oficial em Timor-Leste, 
apresentada no Capítulo 4: “vocé conhece algum país de língua 
oficial portuguesa desenvolvido?”

Por outro lado, sujeitos envolvidos em outras frentes da resis
tencia leste-timorense que nao a diplomática vinham tendo 
dificuldades em acomodar-se á nova estrutura do Estado. Os 
problemas existentes em torno da incorporando cívica dos ex- 
-guerrilheiros das FALINTIL sao exemplares nesse sentido. Depois 
de longos períodos “no mato”, a maioria deles retornava á 
vida civil desprovida de conhecimentos técnicos ou experiencias 
administrativas que a habilitasse ao desempenho de fungóes na 
administrando pública entáo em construido.32 Diante da tarefa 
de edificar um aparelho de Estado, eram os ex-componentes da 
frente diplomática da resistencia -  inseridos na administrando 
pública -  que detinham mais poder. Urna parte dos envolvidos 
na frente clandestina, especialmente os entao correligionários da 
FRETILIN com experiencia em administrando pública no período 
da ocupando indonésia, vinha sendo incorporada ao Estado em 
posinoes de médio escaldo.

Ademáis, a maneira como as políticas públicas, no campo 
lingüístico, vinham sendo formuladas e gestadas criava condinoes 
para que as elites leste-timorenses no poder potencializassem os 
interesses de certos parceiros d o  desenvolvim ento  em proveito 
do Estado. Nesse sentido, pode-se compreender a inexistencia 
de um plano massivo para o ensino da língua portuguesa na 
administrando pública. Embora definida como urna das línguas 
oficiáis, sua tímida penetrando na vida cotidiana dos locáis 
alimentava expectativas de agentes sociais ligados, direta ou 
indiretamente, a certos doadores anglófonos, de que o inglés 
pudesse vir a ser urna das línguas oficiáis no futuro.

Antes de passar ao próximo capítulo, é preciso dizer que 
muitos retornados nao foram bem recebidos pelos timorenses 
que permaneceram no país, quando decidiram regressar. Esse 
sentimento veio á tona em algumas entrevistas, além de ter se
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m anifestado na conduta de alguns funcionários educados no 
regim e indonésio.

(...) Urna coisa (...) que me machuca équandoos membros da minha 
familia sentem desta forma: (...) que eu sou urna ameaga para eles (...) 
apesar da ajuda durante o tempo da Indonesia, através de dinheiro, 
bolsa de estudo ou o que quer que fosse. Térras e propriedades sao 
urna grande questáo, especialmente para aqueles que estáo retornando 
porque agora há pessoas dizendo: veja, urna vez que eles estáo voltando, 
isso significa que eles [os retornados] váo ganhar dinheiro e que vocé 
[retornado] tem que pagar para mim [que fiquei no país], porque eu 
evitei que sua térra fosse invadida por outros (...) independentemente 
de todo bem que vocé possa ter feito, trazendo todas aquelas coisas 
que nao tem nada a ver com o problema da térra (...) Essa é urna de- 
cepgáo que as pessoas tém. E a realidade é que grande parte da minha 
familia nao pode vir para cá porque haveria problemas financeiros, 
e vocé sabe, eu tenho irmás que trabalham sete dias por semana para 
viver porque elas tém filhos para sustentar e é muito difícil para os 
meus parentes entenderem tudo isso, somente porque minhas irmás 
vestem bons vestidos ñas fotos. Mas todo o dinheiro que eu trago deles 
é sacrificado, mas as fotos fazem parecer como se fosse um estilo de 
vida muito bom e fácil.33

A relagáo entre os de fora  e os de dentro também foi um choque 
para mim porque náo esperava que os de dentro tivessem ressentimento 
para os timorenses de fora. Primeiro porque eu achei estranho, porque 
eu, como ativista, esperava mais que eles dessem, que eles abrissem 
os bracos para aqueles que estavam lá fora, mas esse náo foi o caso. 
(...) Nós tivemos, vamos assim dizer, horrible times. Mas, entretanto, 
como tínhamos que fazer um trabalho (...) tivemos que deixar isso 
para trás e continuar o trabalho e deixar com que as coisas depois, 
com o processo, que eles haveriam de ver que nós náo éramos pessoas 
que, depois disso tudo, estávamos á procura de urna posigáo alta para 
encaixarmos lá. Nosso tipo de trabalho era diferente. Eu pensó que
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depois, ao longo desses anos, eles vieram a perceber que as coisas nao 
eram assim como eles pensavam.

P -  Que tipo de resistencia os timorenses que ficaram tinham em 
relagáo aos da diáspora?

Eles achavam que porque eles sofreram mais eles tém mais direitos 
para estar ao lado do presidente ou tém mais direito a ter um emprego 
e achavam que a gente vinha para tirar o lugar deles. Quando pelo con
trario: nós viemos porque nós queríamos contribuir para o nascimento 
de urna nova nagáo e construir através da nagáo. (...) E compreende-se 
por que eles ficaram aqui e passaram mais maus bocados e, obviamente, 
em termos de emprego, aqui nao há muito emprego, e entáo se um de 
fora vem e tira a posicáo, obviamente que eles ficam chateados, nao é...34

Como os depoimentos acima revelam, os retornados eram 
vistos como privilegiados, que saíram do país, puderam estudar 
e ganhar dinheiro. Como máo de obra qualificada, eram vistos 
como ameaqa á recolocagáo dos nacionais que permaneceram no 
territorio durante a ocupagáo. Tal situagáo gerou várias fontes 
de conflito entre esses grupos, problema que passo a discutir no 
próximo e último capítulo do livro.
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C A P Í T U L O 7

O S D E FORA  E O S D E DENTRO
Novas fontes de conflito e ressenfimenío

Discutí, no capítulo anterior, alguns dos projetos e fontes de 
tensáo existentes no cotidiano da administrando pública leste- 
-timorense, do ponto de vista de como os retornados punham 
em perspectiva a edificando do servio  público nacional. Dando 
continuidade ao esforno de elucidar alguns dos problemas exis
tentes nesse processo, proponho que desloquemos nosso olhar 
para a maneira como os leste-timorenses que permaneceram no 
territorio á época da ocupando indonésia se posicionavam diante 
de certos fatos que constituíam esse fenómeno.

Como apontei, os retornados das diásporas timorenses esta- 
vam espalhados por diferentes instituinóes de Estado, embora 
concentrados em algumas délas. Era possível observar entre os 
diferentes grupos algumas tendencias. Os retornados de Mopam- 
bique ocupavam, em geral, posinóes de autoridades políticas no 
governo, enquanto a contradiáspora vinda da Austrália estava 
incorporada ao Estado, em sua maioria, em posinóes técnicas 
de assessoramento, na qualidade de internacionald

De outro lado, tínhamos os de dentro , aqueles que permane
ceram no país durante a ocupando indonésia. Entre eles também 
era possível identificar fontes de conflito, algumas das quais 
relacionadas ao pertencimento partidário e á participando ñas 
diferentes frentes da resistencia timorense. Outro demarcador 
de diferennas refere-se á atuanao que tiveram na guerra civil de



1975, fato também muitas vezes ligado ao alistamento partidário. 
Outra fonte de segmentando pouco explorada, contudo, está 
relacionada á forma como alguns leste-timorenses pensavam 
suas performances no cotidiano da administrando pública a 
partir das experiencias que tiveram ou nao com o Estado colonial 
portugués. Obviamente, todas essas quatro dimensóes do conflito 
estao inter-relacionadas, já que a UDT tinha sobretudo correli- 
gionários mestinos, inseridos na dinámica do Estado colonial, 
enquanto a FRETILIN procurava angariar simpatizantes entre 
os “pés descalnos”, mauberes e biberes.2 Apesar disso, era possível 
reconhecer durante o trabalho de campo a existencia de certas 
diferennas que nao eram explicadas, do ponto de vista nativo, pelo 
idioma partidário, mas sim pelas experiencias vivenciadas no que 
chamavam de tem po indonésio  e tem po portugués.

Os trechos de entrevistas com os quais concluí o capítulo 
precedente sugerem que o retorno de membros das diásporas timo- 
renses ao territorio nao foi bem visto por muitos daqueles que 
experimentaram cotidianamente a ocupando. Ao contrário, foi 
fato gerador de ressentimento e disputas entre ambas as partes.3 
O objetivo deste capítulo é explorar alguns dos embates existentes 
entre esses diferentes grupos, do ponto de vista daqueles que nao 
participaram de nenhuma corrente de diáspora. Abordo essa 
questáo a partir de discussdes a respeito da edificando do sistema 
judiciário em Timor-Leste, ñas quais estao envolvidas questdes 
relacionadas á capacitando de recursos humanos, definido de 
legislando subsidiária e utilizando das línguas oficiáis e nacionais 
do país. Os debates em torno dessas questoes revelam aínda 
características típicas do modo de operando da ONU e de suas 
agencias em Timor-Leste, fornecendo-nos pistas para compreender 
de que forma se relacionam, em campo, projetos de desenvol- 
vimento e a construnao do Estado-Nanao.4 Posteriormente, na 
sendo “Os de dentro , por dentro”, trago á análise algumas das 
categorías pelas quais os de dentro  pensavam as diferennas que 
os marcavam a si próprios. Nesse debate, a participando na 
sociedade colonial portuguesa, por um lado, e a maneira como
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foram incorporados ao Estado indonésio, por outro, figuravam 
como fatos que orientavam a avalia^áo que faziam da construido 
do Estado da RDTL. Por fim, na última sendo do capítulo, apre
sento faces do cenário lingüístico entáo existente no cotidiano 
da administrando pública e discuto como diferentes grupos de 
leste-timorenses que nao participaram das diásporas abordam 
a política lingüística do Estado. Nesse contexto, é importante 
notar que os leste-timorenses que estudaram na Indonésia, as 
vezes por mais de seis anos, nao eram considerados retornados. 
A Indonésia, onde a maior parte dos funcionários públicos com 
formando em nivel superior foi educada, nao era tomada como 
um territorio estrangeiro.

Antes de iniciar a discussao cabe urna ressalva. A quantidade 
de informanóes produzidas a respeito dos retornados foi, durante 
o trabalho de campo, maior do que aquela acumulada sobre as 
disposinoes e anoes dos leste-timorenses que viveram no territorio 
sob a ocupando indonésia. Isso se deve, entre outras coisas, as 
posinoes que assumi durante a investigando, ñas quais minha 
identidade como brasileira e, portanto, estrangeira, sempre se fez 
presente. Enquanto tal, sempre estive mais próxima dos retor
nados.5 Gostaria também que este último capítulo do livro fosse 
lido como um roteiro que apresenta questóes a serem melhor 
exploradas em pesquisas futuras.

A FORMAgÁO DOS QUADROS 
DO PODER JUDICIÁRIO

Na opiniao de alguns internacionais e leste-timorenses, o 
processo de edificando institucional levado a cabo pela UNTAET 
a fim de construir o Poder Judiciário tinha sido bastante infeliz 
e ineficaz.6 Diante desse legado, o Estado da RDTL, em 2003, 
concentrou esfornos para melhoria do funcionamento desse brano 
do Estado, formulando projetos de cooperando junto a órgaos bi 
e multilaterais, o Estado portugués e o PNUD, respectivamente. 
Também em 2003, teve lugar a discussao sobre a lei subsidiaria
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a ser aplicada no territorio. Tais eventos foram reveladores de 
algumas das tensoes existentes no Estado leste-timorense, sobre- 
tudo aquelas relacionadas ao embate geracional entre os quadros 
que se formaram no Estado indonésio e os projetos de membros 
das diásporas que retornaram ao país ocupando importantes 
posigdes de poder.

Em 2003, o PNUD promoveu pelo menos dois ivorkshops  
tematizando a questáo do fortalecimento do Poder Judiciário. 
Nessas sessóes de trabalho, cujas agendas eram inclusive muito 
similares, alguns dos atores envolvidos na operacionaliza^áo 
do aparelho moderno de justi^a do país expressaram as condi- 
£Óes de funcionamento de cada órgáo -  tribunais, procuradoria 
e defensoria pública -  e as carencias de recursos humanos e 
infraestruturas existentes. Representantes dos países doadores 
também tiveram assento nos eventos, já que o principal objetivo 
de ambos era fazer urna exposigáo dos problemas e necessidades 
existentes a fim de, posteriormente, angariar fundos para imple- 
mentaijáo de atoes que ajudassem a superar os diagnósticos 
entáo apresentados. Os dados expostos e discutidos, em ambos 
os w orksbops, já haviam sido recolhidos e sistematizados pelo 
PNUD anteriormente, após consulta as autoridades de cada órgáo 
da Justina. As necessidades identificadas para o fortalecimento e 
estabilidade do sistema judiciário foram entáo organizadas em 
um grande projeto de cooperado, que, ao final dos seminários, 
foi entregue aos representantes dos países doadores. Em ambos 
os eventos, manifestaram-se conflitos entre autoridades educadas 
em Portugal ou no período da colonizado portuguesa e a geragáo 
de servidores formada sob o regime indonésio. Esse campo de 
conflito manifestou-se novamente quando da discussáo sobre 
a lei subsidiária. Vejamos em que termos os embates se deram.

O w orksbop  Fortalecendo o Sistema de Justina em Timor-Leste 
(Strengthening the Justice System in Timor-Leste) ocorreu logo 
depois da Reuniáo de Timor-Leste com os Parceiros do Desen- 
volvim ento, analisada no Capítulo 1. A fim de otimizar a pre
senta dos representantes dos países doadores para a Reuniáo, o

356

-



PNUD promoveu esse evento com o objetivo de sensibilizá-los 
para os problemas existentes na área da justiga e assim angariar 
recursos financeiros e humanos. Com a mesma intennáo, realizou- 
-se, em 30 de setembro de 2003, o Encontró de Consulta sobre 
as Necessidades de Estabilidade no Setor de Justina de Timor- 
-Leste (Consultation Meeting on Stability Requeriments in the 
Justice Sector of Timor-Leste). Ao que tudo indica, o w orkshop  
foi reeditado quatro meses depois com nova denominando a 
fim de estimular mais urna vez os doadores a disponibilizarem 
recursos. Nao descreverei em detalhe a dinámica de cada um 
desses seminários. Destacarei somente os episodios expressivos 
para a abordagem do problema tematizado neste capítulo. Dada 
a similaridade temática entre os eventos, priorizarei, na análise, 
os debates ocorridos no primeiro w orkshop .

Nos eventos supracitados, as principáis autoridades do 
Sistema ONU lotadas no país, o presidente da República, o 
primeiro-ministro, o presidente do Tribunal de Recurso, o 
procurador-geral, o chefe da Defensoria Pública de Timor-Leste, 
entre outros, pronunciaram-se. Em diferentes momentos, cada 
um deles apontou problemas e desafíos para o fortalecimento 
do Poder Judiciário. Fizeram-se presentes ainda muitos juízes, 
procuradores e defensores públicos internacionais e timorenses.

Dos temas abordados na sessáo de abertura do primeiro 
w orkshop, vale a pena notar o relevo dado pelo primeiro-ministro 
ao protocolo de cooperado que o governo timorense estava assi- 
nando com o Estado portugués.7 Ñas palavras de Mari Alkatiri, 
o acordo proporcionaria, pela primeira vez, urna capacitando 
continua dos quadros timorenses, por até um ano, em Portugal. 
Em seu discurso, Xanana Gusmáo prezou por apontar os problemas 
existentes nos órgáos de justiga em operando e elogiar a atua^áo 
das organizares nao governamentais como instrumentos de 
monitorizanáo do sistema judiciário. Na segunda sessáo, tiveram a 
palavra o ministro da Justina, o presidente do Tribunal de Recurso, 
o representante do procurador-geral e o chefe da Defensoria 
Pública. Todos eles apresentaram as condinoes de trabalho entáo
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existentes em cada órgáo de justiga. Em  uníssono, exibiram as 
carencias de infraestrutura física e humana existentes em cada 
urna das instituigoes pelas quais eram responsáveis, salientando 
a precariedade da formagáo dos recursos humanos disponíveis. 
Nesse sentido, a escolha pela adogáo do sistema civilista foi 
justificada pelo ministro da Justiga como urna medida que tinha 
por fim diminuir o espago de livre-arbítrio entre os operadores 
de justiga, já que nesse sistema a lei teria maior poder que a juris
prudencia no sentido de orientar as decisoes judiciais:

Propóe-se o fortalecimento do sistema de matriz civilista no sector 
judicial timorense. (...) Para além da sua consistencia doutrinária e 
da objecgáo ao livre-arbítrio, o residuo de conhecimentos obtidos no 
passado histórico de Timor-Leste constituem experiencias relevantes 
para o sucesso de sua implementagáo. Nutrido com essa experiencia, 
Timor-Leste será capaz de estabelecer a transigió de um sistema legal 
indonésio para um sistema de direito civilista, em portugués e tétum.

Parece-nos que a adopgáo de um sistema de lei escrita, do tipo 
Civil Law, é o que mais se ajusta as actuáis necessidades de Timor- 
-Leste. É importante criar ñas pessoas urna cultura de cidadania, na qual 
todos conhecem os seus direitos e também as suas obrigagóes, na qual 
os timorenses sabem até aonde vai a sua liberdade e onde comega a 

liberdade dos outros.
( . . . )

Tem sido urna constante preocupagáo deste Ministério a busca de 
recursos humanos suficientes e capazes para preencher os postos de 
carreira e exercer fungoes, quer das estruturas técnicas superiores no 
Ministério, quer na Magistratura Judicial. Para ultrapassar essa fase 
propoem-se cursos de capacitagáo em nivel nacional e no estrangeiro.

Na Magistratura Judicial, sob a direcgao do presidente do Conselho 
Superior da Magistratura Judicial (PCSMJ), seráo enviados anualmen
te para formagáo e estágio de um ano em Portugal oito Magistrados 
Judiciais, de acordo com o protocolo assinado entre o governo de 
Timor-Leste e o governo de Portugal. Ainda sob a diregáo do CSM J e 
do Ministério Público, considera-se também premente o estabelecimento
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de diretrizes para a capacitando dos Oficiáis de Justina destacados 
nos Tribunais para o cabal desempenho das suas fungóes, sobretudo 
na gestao e coordenado dos processos cíveis e penáis com instituiqóes 
interlocutores.

No ámbito da capacitando de quadros deverá ser dada especial 
atengao ao fortalecimento da cultura institucional, dedicando, disciplina 
de trabalho, ética e deontologia profissional, valores máximos á prosse- 
cunao eficaz de um estado de direito, máximo garante da consolidando 
de urna democracia, estável e justa.8

Como nos eventos e rotinas institucionais discutidos anterior
mente, a falta de capacidade dos recursos humanos timorenses 
foi um dos principáis pontos de pauta dos w orksbops. Também 
ecoaram críticas á maneira como as Naqóes Unidas vinham 
conduzindo a instituiqáo do Poder Judiciário.

No primeiro seminário, o reverendo José da Costa, vice- 
-vigário de Díli, demandou as instituinóes do sistema ONU que 
trouxessem ao país somente assessores que tivessem tido forma
ndo no sistema civilista e que fossem fluentes em língua portu
guesa, criticando, indiretamente, a antiga hegemonia de técnicos 
oriundos de sistemas de Com m on L aw  lotados em Timor-Leste 
no período da UNTAET. Sugeriu ainda que os magistrados 
timorenses só fossem encaminhados a cursos de formando, no 
exterior, em países onde as fontes de direito operassem dentro 
do chamado sistema continental e em língua portuguesa. Ainda 
dentro do contexto de críticas as atividades realizadas pelo Sistema 
ONU no país, Manuel Tilman, parlamentar timorense já apresen
tado no capítulo anterior, apontou a existencia de urna confusao 
entre os temas que vinham sendo discutidos no seminário e o 
título que este mesmo seminário recebia. Segundo ele, o que o 
seminário estava proporcionando era urna ocasiao para que o 
Poder Executivo sensibilizasse os doadores e recolhesse junto 
a eles recursos, mediante o PNUD, a fim de prover meios para 
formando das instituiqóes do sistema judiciário: “estamos aqui 
para ajudar o Ministério da Justica a prover meios para formando
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de outras instituiqoes. Mas para que os tribunais funcionem 
precisamos de leis. Há confusáo aqui entre sistema de justiga e 
Ministério da Justina”, afirmou ele.

O que Manuel Tilman chamava de confusáo era, pois, urna 
revelaqáo e expressáo do m odus operandi típico de algumas 
agencias de desenvolvimento bi e multilaterais em Timor-Leste 
na relaqáo que teciam com os vários poderes do Estado. Como 
o parlamentar bem observara, o objetivo daquele seminário era 
sensibilizar os parceiros do  desenvolvim ento  para que fossem 
disponibilizados maiores recursos para o fortalecimento do 
sistema de justiqa. Até entáo, as doaqoes monetárias a Timor- 
-Leste eram depositadas em diferentes fundos administrados por 
agencias financeiras, como o Banco Mundial, por exemplo, ou na 
conta do Tesouro timorense, gerida pelo Poder Executivo, que, 
por sua vez, direcionava sua distribuiqáo para os demais pode
res do Estado. Até ai o mecanismo parece similar ao que ocorre 
em outros países, á diferenqa de que em Timor-Leste ainda nao 
existiam órgáos descentralizados de gestáo de recursos, bens e 
proventos. Tudo estava concentrado no Ministério do Plano e 
Finanzas. Contudo, o Executivo tinha, á época, preeminencia e 
ingerencia nao só na administrado desses tipos de bens, mas dos 
recursos humanos contratados por outros poderes do Estado. 
Vejamos como esse mecanismo se dava.

A contratado de conselheiros internacionais era orientada 
pelos termos em que a funqáo de cada um deles era definida em 
documentos denominados jo b  description. Tais documentos eram 
elaborados por consultores internacionais e/ou funcionários do 
Estado leste-timorense, dependendo das competencias existentes 
entre eles. As agencias das Naqóes Unidas exibem os postos de 
trabalho disponíveis em sites próprios, nos quais cada posicáo é 
definida por um jo b  description  específico. A publicando desses 
documentos, contudo, só era autorizada á época depois de auto
ridades do Poder Executivo os revisarem e aprovarem, mesmo 
quando se tratavam de posiqóes lotadas sob tutela de instituiqóes
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do Poder Judiciário, como o Tribunal de Recurso. Nesse sentido, 
do ponto de vista interno do Estado timorense, a última palavra 
a respeito do perfil dos conselheiros a serem contratados vinha 
sempre do Poder Executivo. Isso nao significava, contudo, que o 
processo de selegáo nao fosse sujeito a outras mediagóes, como 
a atengáo ao sistema de cotas nacionais existente na ONE!, ás 
pressoes colocadas pelos doadores para que nacionais de seus 
países ocupassem as posigoes por eles financiadas ou mesmo ás 
preferencias dos diretores dos ministérios, que participavam, no 
caso do projeto dos 200 postos de desenvolvim ento, dos painéis 
de selegáo.9 De qualquer forma, o que parece digno de nota é 
a maneira como as instituigóes de cooperagáo, dependendo da 
forma como estruturam a execugáo de seus projetos de desen
volvimento em campo, acabam por fortalecer projetos de um 
grupo de elite em detrimento de outros. Se, no caso em discus- 
sáo, as autoridades do Poder Judiciário tivessem urna posigáo 
diferenciada das autoridades do Executivo em questoes como 
a língua a ser exigida dos conselheiros contratados -  fato que, 
como vimos anteriormente, tem reverberagóes importantes no 
processo de construgáo do Estado-Nagáo - ,  o projeto defendido 
pelo grupo do Poder Executivo teria maiores chances de se tornar 
hegemónico, urna vez que era ele quem promovia a arregimen- 
tagáo de recursos internacionais e procurava controlar o perfil 
dos assessores a serem lotados na administragáo pública. Apesar 
de ser pensado como imparcial, o m odus operandi das agencias 
de desenvolvimento internacional dá forga, portanto, a projetos 
específicos de construgáo do Estado-Nagáo. Além disso, essas 
instituigóes tendem a fortalecer os grupos políticos que estáo 
no poder, seja por meio da capacitagáo técnica oferecida aos 
quadros políticos do Estado, seja mediante a disponibilizagáo 
de recursos para a execugáo de políticas de incorporagáo cívica 
que, em médio prazo, acabam por fortalecer a legitimidade desses 
grupos, como Ferguson10 e Olivier de Sardan,11 entre outros, 
bem demonstram.
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As dificuldades lingüísticas existentes no cotidiano dos tribu- 
nais também foram tema de destaque nos seminários. O entáo 
reitor da Universidade Nacional de Timor-Leste foi um dos 
primeiros a se manifestar a respeito desse assunto. Lingüista e 
diretor do Instituto Nacional de Lingüística -  cuja funqáo, entre 
outras, era apresentar regras de normatizaqáo para o tétum 
Benjamim Corte-Real demandou que fosse definida urna data- 
dimite para permissáo do uso da língua indonésia ñas instituiqóes 
do Estado, ao mesmo tempo que se investisse maior esforco para 
a form ado em língua portuguesa dos magistrados. Reconhecia, 
contudo, a dificuldade dessa transido, dada a complexidade da 
língua portuguesa em com parad0 á indonésia. Nao obstante, 
sugeriu ele, a escolha pela língua portuguesa tinha sido urna 
opqáo soberana do povo timorense.12

A maneira como o protocolo de cooperado do governo 
timorense com o Estado portugués vinha sendo celebrado no 
seminário, bem como a sugestáo de que fosse estabelecido um 
deadline para a permissáo do uso da língua indonésia, provocou 
reaqóes entre os magistrados timorenses educados sob o regime 
indonésio. Duas juízas afirmaram que programas de capacitado 
em língua portuguesa eram totalmente ineficientes para os 
timorenses porque eles nao compreendiam a língua e tinham 
form ado no direito indonésio. Urna délas criticou, inclusive, 
o acervo que vinha sendo adquirido pelo Centro de Form ado 
Judiciária. Segundo ela, a maioria dos livros estava em inglés e 
portugués e discutia a legislado portuguesa ou australiana.13 Ao 
concluírem suas intervenqoes, ambas as juízas foram aplaudidas 
pelos seus colegas, num claro sinal de apoio.

Tais intervencoes foram rebatidas com intensidade por outros 
participantes, em especial por membros do Poder Executivo. 
O ministro da Justiqa justificou o acordo selado com a República 
portuguesa afirmando que ela havia sido o único doador a oferecer 
esse tipo de ajuda ao governo timorense sem que ele precisasse 
despender qualquer tipo de recurso.14 Sobre a língua, o ministro 
declarou:
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A língua portuguesa é a língua da identidade timorense e quer 
queira quer nao esta é a língua oficial. A questáo é de boa vontade 
para aprender a língua portuguesa. Os que já sabem portugués váo e 
os que aínda nao sabem váo receber treinamento.

Ainda sobre o protocolo, houve urna última questáo. Um 
parlamentar timorense afirmou nao ter clareza a respeito do 
perfil da formando que os magistrados receberiam em Portugal. 
Teria ouvido falar que alguns dos códigos indonésios seriam 
traduzidos para a língua portuguesa para que pudessem ser lidos 
pelas autoridades portuguesas que ensinariam aos timorenses. No 
entanto, via tal procedimento com estranheza. Afirmou entáo que 
todos os projetos que chegavam ao Parlamento consideravam a 
ocupando indonésia ilegal e que, portanto, parecia-lhe estranho 
que se aplicassem recursos para a traduqao dessa legislando. 
Concluiu sua intervencdo com a seguinte sugestao: “teríamos 
que adotar o direito portugués para sermos mais lógicos.”15

O campo de conflito constituido no w orksbop  foi formado, 
de um lado, pelas autoridades do governo crescidas e educadas 
durante o período colonial portugués,16 tivessem elas saído ou 
nao do país na época da ocupando, e, de outro, pelos operadores 
de justina formados pelo Estado indonésio. Os primeiros saí- 
ram em defesa do protocolo assinado com o governo portugués, 
demandando aqueles que tiveram acesso somente ao sistema 
educacional e profissional implantado pela Indonésia no territorio 
que se esfornassem por aprender a língua portuguesa. Os últimos 
manifestaram-se críticos e reticentes aos termos do acordo e á 
maneira como outras políticas de formando de recursos humanos 
vinham sendo conduzidas.

Urna análise do perfil dos sujeitos envolvidos em cada um dos 
campos de argumentando revela existir entre eles urna diferenna 
etária. Aqueles que demonstravam resisténcia ao protocolo assi
nado pelo governo timorense com o Estado portugués tinham, em 
geral, até 40 anos de idade. De outro lado, os que expressavam 
simpatía aos termos desse acordo de cooperando tinham mais
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de 40 anos. Daí ser possível dizer que a questáo geracional é 
fundamental para entendermos as disputas que se configuravam 
no processo de construyo do Estado em Timor-Leste. A cha
mada geraqáo Foun  (nova) era constituida por leste-timorenses 
mais jovens que tiveram acesso ao sistema educacional somente 
após a ocupado indonésia. Poucos, entre os seus componentes, 
participaram de algum movimento de diáspora. Seus integrantes 
eram reticentes á ideia de fazer da língua portuguesa um dos 
idiomas oficiáis e nacionais do país, bem como á proposta entáo 
existente de adotar a lei portuguesa como legislado subsidiária 
para Timor-Leste. De outro lado, tínhamos os líderes políticos 
mais velhos, que participaram ativamente ou testemunharam 
a proclam ado unilateral da independencia em 1975, foram 
educados dentro do regime colonial portugués e, em alguns 
casos, estiveram exilados fora do país nos 24 anos da ocupado 
indonésia.

Passo, a seguir, á análise dos debates que se constituirán! em 
torno da definido da lei subsidiária em Timor-Leste. Eles nos 
revelaráo novas faces dos embates geracionais existentes entre 
aqueles que protagonizavam a construgáo do Estado no país.

LEGISLACÓES SUBSIDIARIAS

Com a instaurado da UNTAET, a “autoridade” da Indonésia 
sobre Timor-Leste foi dissolvida. Dessa forma, todo o arcabougo 
legal que operava no territorio foi colocado em suspensáo, até 
que os técnicos das N ad es Unidas definissem as legislades 
aplicáveis e os tribunais que seriam instaurados, fosse para o 
julgamento de crimes comuns como de crimes contra a huma- 
nidade. Considerou-se, até meados de 2003, que a UNTAET 
optou por manter a legislado indonésia como lei aplicável no 
período de transido (Regulamento n° 1999/1), com excedo 
dos artigos que constituíssem violado aos chamados direitos 
humanos. Dessa forma, a pena de morte, por exemplo, foi re- 
vogada. Ao longo do tempo, a legislado da Indonésia vinha 
sendo complementada e substituida, seja com os regulamentos
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promulgados pela UNTAET, seja pela legislando aprovada pelo 
parlamento timorense. Assim, as fontes de direito modernas 
operantes no país tinham origens distintas: 1) a Constituido da 
RDTL e as leis emanadas do Parlamento Nacional; 2) regula- 
mentos e diplomas legáis promulgados pela UNTAET; e 3) toda 
a legislando indonésia que vigorava em Timor-Leste antes de 25 
de outubro de 1999, ainda nao anulada pelas fontes de direito 
enumeradas acima.17

No entanto, como vimos no Capítulo 4, essa interpretando da 
resolunao da UNTAET foi colocada em causa por juízes do Tribunal 
de Recurso, mediante o acórdao publicado em 17 de julho de 
2003 a respeito do processo n° 16/PID.C.G./2001/PD.DIL, que 
abriu precedente para que a legislando portuguesa voltasse a ser 
aplicada no territorio. Alegou-se, no documento, a ilegalidade da 
ocupando indonésia no plano das relanoes internacionais, fato 
que tornaría inválida a continuidade da aplicando da legislando 
desse país em Timor-Leste independente. Segundo o acórdao, as 
legislanoes indonésias nunca vigoraram validamente no territorio. 
Propós-se entao a retomada da aplicando da lei portuguesa, em 
suspensao desde a ocupando de 1975. Contudo, na visao de alguns, 
em especial das elites leste-timorenses formadas no regime indo- 
nésio, a decisao do Tribunal colocava em risco a manutennao da 
estabilidade e a coeréncia do Sistema Judiciário em operando no 
país. Corria-se o risco de, por exemplo, os tribunais distritais (de 
primeira instancia) continuaren! a utilizar a legislando indonésia 
e o Tribunal de Recurso (segunda e última instancia do Poder 
Judiciário em operando) fazer uso da legislando portuguesa para 
reavaliar os casos a ele encaminhados.18

A fim de resolver esse impasse o Parlamento foi chamado a se 
pronunciar. Promoveu entao urna audiencia pública, na Comissao 
de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantías, 
na qual tiveram assento as principáis autoridades envolvidas na 
discussao da questao. Os argumentos apresentados nessa ocasiao 
sao reveladores das posinóes ocupadas pelos diferentes grupos
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de elite, dos projetos assumidos por alguns dos retornados e de 
suas im plicares para o processo de construido do Estado.

Participaram da audiencia o presidente do Tribunal de Recurso, 
o procurador-geral adjunto República, o juíz administrador do 
Tribunal de Díli, o presidente do Painel Especial para Crimes 
Graves, o vice-ministro da Justina, o representante da Defensoria 
Pública e o representante da Associanáo de Advogados. As 
posiqoes de cada um foram reproduzidas na ata da Reunido.19 
Vejamos alguns trechos:

(...) O sr. vice-ministro da Justina, Dr. Manuel Abrantes, demons- 
trando-se favorável á aplicando da legislando indonésia, justificou a sua 
posicao com a necessidade de funcionamento do aparelho do Estado de 
Timor-Leste, nomeadamente na área da justipa, urna vez que a maioria 
dos recursos humanos aqui existentes tiveram formando na Indonésia 

e em língua indonésia, sendo também urna lei continental.
No entanto, salientou, também, desvantagens daí decorrentes, por 

um lado, a dificuldade do levantamento de toda a legislando indonésia 
existente e a sua aplicando em conformidade com a nossa Constituido 
e, por outro lado, essa legislando nao se encontrar traduzida ñas línguas 
oficiáis. Relativamente a este último problema informou que o Código 
Penal se encontrava em vias de ser traduzido. No tocante á opnao da 
legislando portuguesa, disse o sr. vice-ministro que a única desvantagem 

era apenas um obstáculo lingüístico.
O Sr. representante da Defensoria Pública, Dr. Sérgio de Jesús 

Hornai, defendeu a aplicando da legislando indonésia em virtude dos 
juristas, actualmente, se terem licenciado na Indonésia, falarem e conhe- 
cerem a língua indonésia.

Mas salientou, também, a desvantagem da [injconformidade de 
alguma legislando indonésia com a nossa Constituido e a necessidade 
de se proceder a esse levantamento.20

Disse ainda que os códigos Civil e Penal portugueses sao bons mas, 
neste momento, nao existem recursos humanos com conhecimentos 
para proceder á sua interpretando e aplicando. Considera, ainda, a opnao 
pela legislando portuguesa face a esta situando actual como prematura,
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o que nao impede que num futuro próximo se siga essa opcáo mediante 
um melhor conhecimento da língua portuguesa e urna formando 
adequada de magistrados, advogados e juristas em língua portuguesa. 

(...)
A dra. juíza de Direito, dra. Dora Martins Moráis -  exprimindo sua 

opiniao pessoal -  disse que era preferível ter urna lei própria tendo em 
aten^áo á identificando, á identidade nacional e á estabilidade social 
e institucional. Mas no caso de tal nao ser possível, seria preferível a 
legislando portuguesa tendo em atenqáo que urna opnao pela legis
lando indonesia seria urna legitimando da ocupando indonésia com 
consequéncias jurídicas negativas para o futuro.

( . . . )

O Presidente do Tribunal de Recurso, dr. juiz de Direito Cláudio 
Ximenes, referiu o seguinte:

(. . .)
Referiu que os projectos sobre a legislando aplicável surgiram na 

sequencia do acórdao do Tribunal de Recurso, que adoptou o enten- 
dimento de que a legislando subsidiária a aplicar em Timor-Leste, na 
falta de lei do Parlamento e do governo timorense ou de regulamento 
da UNTAET, seria a legislando portuguesa.

( . . . )

Afirmou que a conclusao pela aplicando subsidiária da legislando 
portuguesa nao tornava automáticamente inválidos os actos públicos 
e privados praticados no período de 1975 a 1999 á luz da legislando 
indonésia, já que razóes de seguranna jurídica, de tutela da confianna 
e da boa-fé impóem que esses actos possam produzir efeitos com rele
vancia jurídica, para salvaguarda dos interesses de quem intervém 
neles na convicndo de estar a fazé-lo de acordo com a legislando válida. 

(...)
Da aplicando subsidiária da legislando indonésia disse que via urna 

vantagem apenas e vários inconvenientes:
A única vantagem da aplicando da lei subsidiária da legislando 

indonésia estava no fato de a legislando indonésia estar escrita em 
língua indonésia, que é usada como língua de trabalho pelos juízes, 
procuradores, defensores e advogados timorenses. Mas “essa vantagem
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valia bem pouco, se tivessem em conta que, nao obstante utilizarem o 
indonésio como língua de trabalho, os juízes, procuradores, defensores e 
advogados timorenses nao tém, infelizmente, os conhecimentos básicos 
para 1er e interpretar a legislando indonésia, como constata através do 
que consta dos processos que chegam ao Tribunal de Recurso” .

Quanto as desvantagens:
Referiu, em primeiro lugar, o seguinte:
Que a utilizando da legislando indonésia cria a dependencia de 

Timor-Leste da Indonésia. Os juristas indonésios conhecem e sabem 
a legislando indonésia e o direito indonésio, mas pelo contrario, tanto 
quanto lhe era dado a saber através dos processos que chegavam ao 
Tribunal de Recurso, os juízes, procuradores, defensores e advogados 
timorenses, ainda que formados na Indonésia, nao sabem da legislando 
indonésia e do direito indonésio.

Assim, os advogados timorenses nao estao em condinoes de pode- 
rem concorrer com os advogados indonésios que se vierem instalar 
em Timor-Leste.

Por outro lado, os empresários indonésios que se queiram instalar em 
Timor-Leste terao, á partida, melhores conhecimentos dos mecanismos 
estabelecidos pela legislando indonésia para a sua melhor actividade 
do que os timorenses, e, portanto, estarao em melhores condinoes para 
defender os seus interesses através da legislando indonésia do que os 
empresários timorenses.

E, continuou:
Considerou que a proximidade de Timor-Leste do territorio do 

Timor indonésio constitui um perigo real de supremacía dos juristas e 
empresários indonésios sobre os seus congéneres timorenses. Perigo que 
ndo existirá em caso de utilizando subsidiária da legislando portuguesa 
em relanao aos juristas e empresários portugueses, dada a distancia que 
separa Timor-Leste de Portugal.

Por outro, disse que a utilizando da legislando indonésia legitima 
actos de usurpando de bens timorenses por indonésios ou apoiantes da 
integracao de Timor-Leste na Indonésia, durante o período da ocupando 
indonésia, com base na legislando indonésia.



Aínda segundo o seu pensamento, perante a noticiada reclamando 
pelos indonésios dos bens deixados em Timor-Leste, a utilizando da 
legislando indonésia irá fornecer aos indonésios os mecanismos legáis 
que lhes permitem obter aquilo que reclamam, com prejuízo dos pró- 

prios cidadaos timorenses.

( . . . )

Além disso, disse que a utilizando da legislando indonésia dificulta e 
atrasa a preparando dos juízes, procuradores e defensores timorenses, 
cada vez mais urgente, contribuindo para arrastar por mais 10 ou 15 
anos a actual situando de ineficácia e falta de credibilidade dos tribunais 
timorenses, com o consequente desincentivo do investimento estran- 
geiro em Timor-Leste tao necessário para o desenvolvimento do país.

(...)
Considera nao ser de esperar que juristas internacionais, que nao 

conhecem o direito indonésio nem leem a legislando indonésia, por nao 
saber a língua indonésia, consigam ensinar os juízes, procuradores e 
defensores timorenses a aplicar o direito indonésio em Timor-Leste.

Assim sendo, nao é possível dar formando adequada aos juízes, 
procuradores, defensores públicos, a nao ser com o recurso aos juízes, 
procuradores e advogados indonésios.

( . . . )

Relativamente as vantagens e inconvenientes da aplicando subsidi- 
ária da legislando portuguesa o sr. presidente do Tribunal de Recurso 
declarou que a aplicando subsidiária da legislando portuguesa tem 
muitas vantagens e apenas um inconveniente.

O único inconveniente da utilizando subsidiária da legislando por
tuguesa é o facto de ha ver muitos juízes, procuradores, defensores e 
advogados timorenses que nao sabem suficientemente o portugués.

Porém, salientou, que a questao da língua nao pode se misturar 
com a falta de conhecimentos jurídicos, como tem acontecido, muitas 
vezes com o intuito, consciente ou nao, de esconder a falta de conheci
mentos jurídicos por parte de quem sabe falar a língua indonésia mas 
que, demonstradamente, nao tem os conhecimentos jurídicos básicos 
necessários para exercer as funnoes de juiz, procurador, defensor ou 

advogado.
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A falta de conhecimento da língua portuguesa -  disse -  resolve-se 
fácilmente através da traducáo da legislando portuguesa necessária 
para tétum ou indonésio, para permitir o acesso a quem nao domina 
o portugués.

( . . . )

Sublinhou, ainda, as seguintes vantagens da aplicando subsidiária 
da legislando portuguesa:

a) A legislando portuguesa está de acordo com a Constituido 
timorense, que teve por base a Constituido portuguesa. Nao 
acarreta os problemas de grandes lacunas legáis que derivam 
da aplicando da legislando indonésia.

b) Permite ter bases sólidas a partir das quais se pode formar 
bem os juízes, procuradores e defensores timorenses -  o que 
nao acontece com a legislando indonésia.

c) É fácil arranjar formadores com conhecimento de legislando 
portuguesa para dar formando aos juízes, procuradores e 
defensores timorenses -  o que nao acontece com a legislando 
indonésia.

d) Dá maior eficácia e utilidade ao protocolo de formando dos 
juízes e procuradores em Portugal, assinado pelos ministérios 
da Justina de Timor-Leste e de Portugal, já que os timorenses 
irao aprender em Portugal na base da legislando que vao 
aplicar em Timor-Leste -  o que ficará prejudicado com a 
adopnao da legislando indonésia.

e) A legislando portuguesa está baseada em principios e valores 
democráticos, e permite aos juízes, procuradores e defensores 
familiarizar-se com esses valores -  o que nao acontece com 
a aplicando da legislando indonésia.

f) A utilizando subsidiária da legislando portuguesa é coerente 
com a opnao do portugués como língua oficial e a insernao 
de Timor-Leste na CPLP -  o que nao sucede com a utilizando 
da legislando indonésia.

g) A utilizando subsidiária da legislando portuguesa permite 
melhor utilizando da disponibilidade de Portugal e da CPLP 
para ajudar na área da Justina.
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h) A adopcáo da legislacáo portuguesa é urna solucáo virada 
para o futuro, tendo em conta que toda a legislacáo timorense 
está a sair em portugués e a ser concebida a partir de modelos 
dos países da CPLP -  o que nao acontece com a adopcáo da 
legislado indonésia.

i) A utilizado subsidiária da legislacáo portuguesa permite 
ultrapassar a dependencia da Indonésia -  que seria fomentada 
com a utilizado da legislado indonésia.

j) A utilizado subsidiária da legislado portuguesa reforja a 
identidade de Timor-Leste como país independente -  o que 
nao sucede com a utilizado da legislado indonésia.

k) A utilizado subsidiária da legislacáo portuguesa evita a 
tendencia dos juízes, procuradores e advogados timorenses 
para aplicar soluqóes consagradas na legislado indonésia que 
já estáo fadadas pelas legislares emitidas pela UNTAET ou 
pela administrado timorense -  tendencia que será reforjada 
com a utilizaqáo da legislado indonésia.

l) A utilizado subsidiária da legislacáo portuguesa permite 
corrigir a injusta usurpado de bens de cidadáos timorenses 
durante a ocupado indonésia, quer pela administrado, 
quer pelos indonésios, quer por adeptos da integrado na 
Indonésia, com base na legislacáo indonésia.21

Por fim, manifestaram-se também na audiencia o procurador- 
-geral adjunto e o representante dos advogados timorenses: 
ambos se mostraram favoráveis á continuacáo da aplicado da 
lei indonésia. O juiz administrador do Tribunal de Díli defendeu 
a adogáo da lei portuguesa. Vale notar que ele, á época, estava 
lotado no Painel de Crimes Graves do Tribunal de Díli entre 
o coletivo de juízes internacionais que trabalhavam em língua 
portuguesa.22

A fim de defender a utilizado da legislacáo portuguesa, 
Cláudio Ximenes apresentou urna série de argumentos. Antes 
disso, porém, afirmou várias vezes que os operadores da justiqa 
timorense nao tinham capacidade para operar o sistema mesmo
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naquele contexto, em que a legislaqáo indonésia era aínda a leí 
aplicável. Sugeriu que o dominio da língua indonésia nao deveria 
ser confundido com o conhecimento da legislaqáo daquele país, 
mesmo considerando o fato de as autoridades do Poder Judiciário 
terem se formado lá.

O presidente do Tribunal de Recurso destacou entáo que a 
utilizaqáo da lei indonésia alimentava a rela^áo de dependencia 
de Timor-Leste com o Estado invasor, além de colocar os cidadáos 
do país, bem como seus bens, numa situaqáo de vulnerabilidade 
diante da Indonésia, na medida em que ela teria profissionais 
com conhecimento do regime jurídico operante em sua antiga 
27a provincia.

Das vantagens destacadas por ele para utilizaqáo da lei portu
guesa, salta aos olhos o silencio com relaqáo á dependencia que 
essa opqáo poderia criar com Portugal. Ao contrario, Cláudio 
Ximenes ressaltou que ela potencializaria os acordos já firmados 
com o governo portugués, bem como os apoios que futuramente 
poderiam ser oferecidos por países da CPLP. Além disso, a adocáo 
da legislaqáo portuguesa estimularía o aprendizado da língua 
portuguesa e estaría em maior coeréncia com os projetos de cons
tru yo  do Estado vigentes, cuja Constituiqáo e demais leis tinham 
como fonte de inspiraqáo modelos portugueses. Identificamos 
aínda que ele atribuía á legislaqáo portuguesa e/ou á estrutura 
jurídica vigente nesse país urna série de valores positivos -  eles 
teriam bases sólidas e seriam democráticos -  em contraste com 
os quais avaliava o que vinha da Indonésia.

Por outro lado, a maioria dos operadores locáis do sistema de 
justiqa timorense se mostrava contra a aplicaqáo da lei portuguesa, 
alegando o fato de a desconhecer, assim como a língua na qual 
ela estava registrada. Em outras circunstancias, quando eram 
abordados com a questáo de qual tinha sido a melhor experiencia 
deles com cursos de capacitado, todos citaram os treinamentos 
disponibilizados pela JICA, agencia japonesa de cooperando, que 
nao só tinha trazido a Timor advogados indonésios, mas também 
facilitado e apoiado o deslocamento de profissionais timorenses



para a Indonésia. Essas iniciativas, contudo, tinham passado a 
ser proibidas pelo Executivo, que vinha dificultando inclusive a 
importando de livros jurídicos desse país, segundo alguns deles. 
A respeito desse tema, um dos operadores do sistema judiciário 
leste-timorense, formado no período da ocupando indonésia, 
declarou:

Nós temos que ser pragmáticos; nao podemos ser idealistas. Agora 
muitas pessoas sao idealistas; as pessoas da oposito querem que a lei 
subsidiária seja a legislando portuguesa. Mas eu pergunto primeiro: 
“nós temos recursos humanos?” As pessoas que podem, que tém 
condiqóes de operar o sistema de justiqa, quantas-delas sao formadas 
em Portugal? Se a lei portuguesa for colocada como lei subsidiária, 
com certeza nao bastará somente um estágio em Portugal, eu vou ter 
que voltar para a universidade, para estudar mais a lei de Portugal. 
Essa é a primeira desvantagem. Segundo: Eu vou ter de aprender as 
leis promulgadas pelo Parlamento de Portugal. Vou ter que fazer um 
acompanhamento. Sendo, nao podemos colocar esta lei aqui, porque 
o Parlamento (portugués) faz mudanzas frequentemente. Além disso, 
o Parlamento timorense também faz continuamente isso. Entao, isso é 
um problema. Entao, minha proposta é esta: eu pensó que nós temos 
que usar um principio de concordancia que nao é da lei indonésia, mas 
que a lei da UNTAET já criou. Nós usamos agora isso [a lei indonésia], 
depois, amanha, no futuro, se nosso parlamento tiver a possibilidade 
de fazer urna lei própria para Timor, nós podemos fazer. (...) Eles fize- 
ram, por exemplo, a lei da imigra^ao, mas que aínda nao está boa, mas 
pode-se fazer urna emenda, podemos fazer... Mas na lei de Portugal 
nao podemos fazer emenda. Para implementar urna lei para o povo, o 
povo tem que ser consultado; essa lei é feita para quem? É feita para 
o povo. O povo tem que tomar conhecimento. Eu sou a favor de algo 
mais pragmático, de algo que o povo possa compreender, por exemplo, 
eu sou um advogado, o que eu digo aqui para o meu suspeito, para que 
o meu cliente possa compreender? Os advogados podem compreender 
a lei, mas como fazer para que ela chegue ao povo? Isso é o que tem 
mais importancia, a imple mentará o. Vocé pode ter a lei escrita, mas
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nao ser capaz de implementá-la. Porque, por exemplo, Portugal está na 
Europa Continental. Isso é um problema por causa de recursos [para 
capacitado dos timorenses]; nao existem pessoas que conhecem a 
língua e a lei. Na Indonésia nao, muitas pessoas conhecem a língua e a 
lei. Isso nao significa que eu esteja defendendo que a Indonésia invada 
novamente Timor. Nao, nao é isso. Eu pensó que quando a Holanda 
invadiu a Indonésia, quando ela saiu, eles mantiveram a lei holandesa 
e foram substituindo-a aos poucos. Criaram urna lei própria para a 
Indonésia. Quando a Franga invadiu a Holanda o mesmo aconteceu, 
eles implantaram a lei da Franqa lá. Depois eles adotaram urna lei 
holandesa. Eu pensó de forma pragmática. Isso nao tem um impacto 
político. Temos que fazer as coisas segundo nossos recursos e nossas 
capacidades. Se eu coloco isso lá, eu tenho capacidade para fazer fun
cionar ou nao? Se nao há, nao posso obrigar.23

Os embates acima podem ser analisados a partir de categorias 
diferenciadas que, a depender das circunstancias, se sobrepóem. 
O campo de debate constituido no seminário se conformava, 
básicamente, entre aqueles que foram incluidos, de alguma maneira, 
no Estado colonial portugués e a nova geraqáo, que teve acesso 
á educando somente na ocupando indonésia. Entre os primeiros, 
estavam aqueles que defendiam os termos do acordo de coope
rando assinado com Portugal e que demandavam empenho dos 
demais no aprendizado da língua portuguesa. Os que demonstra- 
vam resistencia e desaprovaqáo a esse projeto eram, em maioria, 
integrantes da geraqáo Timtim (Tim or Timur.)24 Já na audiencia 
pública promovida pelo Parlamento, tínhamos, de um lado, um 
retornado de Portugal que, nos tempos da colonizando portuguesa, 
foi educado em seminários religiosos -  como a maior parte da 
elite do país -  defendendo a adonao da legislando da antiga metró- 
pole como lei subsidiária e, de outro, magistrados e advogados 
leste-timorenses, formados durante a ocupando, partidários da 
continuidade da aplicando da lei indonésia. Ambos os eventos 
expressam, a partir de questdes distintas, mas interligadas, algumas 
das variáveis que, a meu ver, ordenam os campos de disputas
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políticas entre os timorenses quando se trata de abordar o pro- 
cesso de construido do Estado: o pertencimento geracional, a 
condiiáo de retornado ou nao e a acolhida em diferentes espatos 
de exilio. E improvável que a proposta de adogáo da legislando 
portuguesa como lei subsidiária fosse apresentada por pessoas 
que nao tivessem fortes vínculos com Portugal. Nao por acaso, 
a proposta apresentada pelo presidente do Tribunal de Recurso 
foi apoiada principalmente por conselheiros internacionais de 
origem portuguesa contratados pela ONU para trabalhar em 
diferentes instituinóes do Estado timorense.

Para além dos confrontos existentes na área da justina, o 
desconforto e, por vezes, a desaprovanao, entre os de dentro , com 
rela^ao aos projetos dos retornados, manifestava-se em outras 
instituinóes do Estado mediante críticas aos comportamentos dos 
primeiros com rela<jao á interanáo que tinham com a populando 
timorense. Nos termos de Mauricio, um servidor de nivel 6 na 
hierarquia do funcionalismo, os retornados nao sabiam como 
conquistar a confiaba do povo. O governo ainda nao estava bem 
cozido, bem preparado para chegar até o povo. Estava cru. Na 
sua visao -  de quem, por sua vez, havia estudado ñas escolas de 
governanáo local da Indonésia -  a governanga tinha cinco fases 
principáis: orientando, adaptando, assimilanao, ajustamento e 
anao: “se o governante executa todas essas fases, o povo obedece. 
Se chegar direto com anao eles nao obedecem. Xanana, por 
exemplo, sabe o que o povo come, daí o seu poder”, afirma va ele. 
Indiretamente, Mauricio criticava os membros do Executivo, que, 
em sua opinido, pouco conheciam Timor-Leste, tendo retornado 
ao país recentemente. Segundo ele, os governantes deveriam se 
sujeitar a regras básicas de governanáo, como beber da água que 
é oferecida pelas comunidades e comer a alimentando ofertada 
por elas: “Se ele [a autoridade] faz isso, tem respeito do povo. 
Se nao, nao.”

Outro s ta ff  local de alto nivel no funcionalismo timorense 
abordava o comportamento dos retornados nos seguintes termos:
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Agora os heróis estáo voltando, eles comeqam a falar com a boca 
grande, grande a respeito de tudo, eles sabem tudo. Por exemplo, o 
senhor que voltou do Brasil. Eu posso dizer que antes ele ficou muito 
tempo no Brasil, em Sao Paulo. Agora ele volta para cá e fala com a boca 
grande sobre tudo, sobre isso, sobre aquilo no Partido de Mobilizagáo 
Nacional. (...) Mas durante 24 anos onde vocé estava que nós nunca 
encontramos vocé? De repente vocé volta e fala com a boca grande? É 
isso que nós vemos e nao é bom, nao é? Isso cria conflito, essas pessoas, 
nao quer dizer que só nós que ficamos aqui temos direito a falar, mas 
vocé tem que nos conhecer, vocé pode falar e nao falar, onde está sua 
influéncia durante os 24 anos, será que vocé foi mandado para fora 
ou só estava em busca de urna vida melhor, urna vida melhor para 
vocé. (...) Eu dou esse exemplo porque aqui existe conflito, porque 
pessoas como essas, elas nao podem, se elas nao conhecem a luta de 
24 anos do povo. Elas nao devem falar porque elas nunca estiveram 
envolvidas na vida, nessa luta. Convém manter-se calado, emudecido 
do que falar. E isso.25

A comparaqáo entre os trechos de entrevistas expostas no 
fechamento do capítulo precedente com os depoimentos apresen
tados acima traz á tona o quanto a volta daqueles que estiveram 
no exilio durante os anos da ocupaqao era algo delicado, um 
processo que fazia aflorar medo e ressentimento entre aqueles 
que permaneceram no país durante a ocupaqáo.26 Era comum 
encontrar, nos restaurantes ou bares de Díli, mesas compostas 
exclusivamente por retornados das diásporas australianas, por 
exemplo, falando inglés entre si. Dada a sua menor expressividade 
numérica, os retornados de Portugal, por sua vez, pareciam se rela
cionar mais com os internacionais falantes de língua portuguesa. 
Aínda a respeito desse tema, Wise sugere:

Aqueles que ficaram frequentemente veem os timorenses australia
nos como covardes que nao ficaram para lutar como eles fizeram. Eles 
sao vistos como oportunistas privilegiados e ricos que só vieram de 
volta para roubar os postos de trabalho. Os retornados, com frequéncia,
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se chocam com o quanto as coisas mudaram e lamentam-se por sua 
inabilidade em se reconectar com a familia e os amigos que ficaram.27

OS D E  D E N T R O ,  POR DENTRO

Urna análise do perfil dos entáo funcionários de alto escaláo 
do Estado leste-timorense -  aqueles que na hierarquia dessa insti- 
tuigáo eram classificados como de nivel 7 -  lotados na estrutura 
do Poder Executivo, em 2003, revela que a maior parte deles 
era fluente em língua portuguesa e chegara a essa posiqáo por 
nomea^áo política. Destacavam-se aínda dos demais funcionários 
por serem mais velhos e terem participado, de alguma maneira, 
do Estado colonial portugués. Daí explicava-se, por exemplo, o 
dominio relativo da língua portuguesa entre eles. Em meados de 
2003, o Estado timorense contava com 29 funcionários de nivel 
7 e outros 131 servidores de nivel 6. Dos 29 funcionários de 
nivel 7, havia 9 lotados em órgáos do Executivo, 1 no Legislativo 
e os 19 demais no Poder Judiciário. Entre aqueles de nivel 6, 
existiam 9 no Poder Judiciário e 31 exerciam funqóes de dire- 
nao no Poder Executivo. Desses 31, pelo menos 10 tinham sido 
educados no tem po portugués.

A partir da interagáo cotidiana com alguns desses funcio
nários, pude apreender algumas tensóes e disputas entre eles, 
relacionadas, principalmente, á maneira como cada grupo recons
tituía o passado da experiencia colonial com Portugal e com a 
ocupando indonésia. Era, sobretudo, em diálogo com essas duas 
experiencias, que diferentes grupos de funcionários avaliavam o 
processo contemporáneo de construqáo do Estado da RDTL. Do 
conjunto de funcionários locáis com quem interagi diretamente 
ao longo da pesquisa -  aproximadamente 30 -  pude verificar que 
a pertenqa a diferentes geranoes era o principal divisor de águas 
na leitura que cada um deles fazia do passado de colonizando e 
ocupando do territorio e das experiencias atuais de edificando do 
Estado. Dessa forma, os funcionários mais velhos abordavam com 
certa nostalgia o que chamavam de tem po portugués, atribuindo
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a ele urna série de valores positivos e tomando-o como orientador 
moral das condutas que, nesse momento, deveriam ser adotadas 
pelo funcionalismo timorense. Já os servidores da gera<jáo Timtirn 
eram mais resistentes e críticos a faces dos projetos de construido 
do Estado dos retornados, positivando certas consequéncias da 
ocupando indonésia. Nesta sendo do capítulo exploro alguns 
dos significados atribuidos por esses atores ao que chamavam 
de tem po portugués e tem po indonésio, destacando divergencias 
e convergencias em suas opinióes.

PORTUGAL, PELOS SEUS EX-AGREGADOS
E depois eu aprendi também. Urna repartigáo é como urna 
igreja. Se vai a urna repartido, tem que ir bem vestido. 
Vai a urna repartido e nao a urna festa. Nao pode vir a 
urna repartido com o corpo aberto. Tem que se vestir 
bem. Tem que respeitar a repartido. (...)

(Geraldo, funcionario do Ministério da Saúde)

As instituiqóes religiosas existentes em Timor-Leste á época 
da colonizando portuguesa foram, em grande parte, responsáveis 
pela gestagao da elite local do país. Pelos bancos das instituinóes 
educacionais mantidas por dominicanos, salesianos, jesuítas, 
madres canossianas etc. passaram muitos daqueles que á época 
da pesquisa ocupavam as funnoes técnicas e políticas de maior 
prestigio no Estado timorense.28 A maioria dos funcionários de 
nivel 7, lotada, em 2003, no Poder Executivo, passara, em algum 
momento de sua vida, por essas instituinoes. Tais experiencias 
parecem ter marcado bastante a maneira como esses atores 
atribuíam sentido e julgavam suas experiencias contemporáneas.

Entre os servidores educados no tem po portugués, era comum 
a perspectiva de que a Indonésia teria sido responsável pela difu- 
sao de maus hábitos entre a populando. Para Manuel, servidor no 
Ministério da Agricultura, o governo indonésio teria habituado 
mal a populando timorense, na medida em que oferecia muito 
dinheiro a ela. Além disso, nao demitia os funcionários incom
petentes a fim de nao fomentar resistencia á ocupando. No tempo
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portugués, segundo ele, as pessoas trabalhavam com mais disciplina, 
pontualidade e responsabilidade porque havia urna lei forte. No 
tem po da Indonésia, advertia, a lei também existia, mas nao era 
aplicada por razóes políticas, para nao criar inimigos entre os 
leste-timorenses. Nos termos de Mauricio, outro funcionário de 
alto nivel, a Indonésia procurava comprar a subserviencia dos 
leste-timorenses.

Joño atribuía ao tem po portugués as mesmas características 
apontadas por Manuel. Filho de professor catequista e simpati
zante da UDT na altura da guerra civil de 1975, Joáo comeqou 
sua carreira como funcionário público no tem po portugués , 
passou pelo Estado indonésio e chegou até o tem po da RD TL. 
Ele recorda o tem po portugués a partir dos seguintes termos:

(...) a vida era simples, pacata, as pessoas nao se ocupavam com a 
política e a administracao pacificamente fazia o que podía baseada na 
lei. Os funcionários públicos tinham lei. Leis que regulamentavam sua 
disciplina no trabalho. Naquele tempo, tudo caminhava normalmente. 
Havia ordem, justiqa, e as leis vigoravam. Toda a administragáo se 
baseava na lei. Lembro-me bem de um administrador portugués que 
tratou mal a populagáo e foi preso. Foi levado para a cadeia, apesar 
de ser um administrador. A lei foi igual para todos, inclusive para ele.

Geraldo ocupava urna posiqáo importante no Ministério 
da Saúde. No período colonial, trabalhava como enfermeiro. 
Durante a ocupaqáo, exerceu funqáo em diferentes órgáos da 
administraqáo indonésia. Passou, como os demais, pelos semi- 
nários de Soibada e Daré. Quando abordado sobre a questáo 
das diferenqas entre o Estado portugués e o Estado indonésio, 
ele afirmou:

No tempo portugués (...) havia autonomia. Cada um faz o seu 
trabalho. No interior, por exemplo, eu recebo ordens do meu superior 
mas nao vou ter com ele só para receber ordens. Eu fago meu relatório
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para o meu superior, mas nao preciso dar urna copia ao administrador. 
Havia coordenado, mas se eu era o responsável da área ia cuidar da 
área. Nao vou ficar por baixo das ordens dele.

(...) A administrado no tempo indonesio era urna administrado 
de concentrado, nao de desconcentrado. Todo mundo estava ligado 
ao governo central. O governo central tinha um individuo que fazia o 
controle nos distritos. E também havia muita corrupgáo. O dinheiro 
que chegava ia urna parte para cada um, para cada chefe...

Quando confrontados com a questáo das dificuldades exis
tentes no atual processo de construgáo do Estado, a maioria 
dos funcionários que recebeu parte de sua instruqáo quando 
Timor-Leste aínda era urna colonia portuguesa era unánime 
em afirmar a necessidade de reeducado dos timorenses para o 
abandono dos hábitos experimentados no período da ocupado. 
Geraldo, por exemplo, teceu os seguintes comentários a respeito 
dessa problemática:

(...) alguns ainda tém aquela mentalidade da Indonésia. Porque nós, 
funcionários públicos, temos nossos direitos e nossos deveres. E os que 
ainda tem a mentalidade da Indonésia só gostam de reclamar, reclamar, 
mas se esquecem dos deveres. Nao vamos muito longe. A disciplina. A 
disciplina é muito importante para um funcionário. Para ter um bom 
resultado é preciso ter disciplina. Entrar ñas horas certas, sair ñas horas 
certas. Nao ser o batalháo 702. Sabe o significado? Entrava as 7 horas 
da manhá, fazia o servido 0 e saia 2 horas. E eu estou repetindo a eles. 
Entre as horas, faga os trabalhos. Venha de casa já com os planos: o que 
que eu vou fazer? O servigo de ontem acabou? Nao, entáo vou acabar. 
Mas esse servigo precisa de coordenagáo. Entáo vou coordenar. Esse 
servigo precisa de urna consulta superior; esse servigo precisa de nova 
delegagáo? Vou delegar. Se nao sabe, pergunta. Mas aqui muita gente 
tem aquela coisa de vergonha. E a personalidade. Perguntar alguma coisa é 
[tido como] inferioridade. Eu nao [concordo]. Ai depende da pessoa né!

P - E por que no tempo indonesio as pessoas trabalhavam como 
Batalháo 702?
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Minha irmá, naquela altura (...) era recrutar. Só recrutar. Eles 
recrutam o individuo, mas esse individuo nao sabe o que vai fazer. 
Agora nao. Agora todo individuo já tem o seu job, job  distribuido. Por 
exemplo, nós somos dois funcionários. A irmá tem a sua posi^áo e eu 
tenho a minha. Somos da mesma categoria. Nós dois temos urna posi- 
iáo de trabalho, mas podemos trocá-la. Mas vamos supor que a irmá 
está numa posigáo superior. Eu náo vou agora entrar para si [entrar 
para sua equipe], porque náo pode. Antigamente náo. Por exemplo, a 
irmá tem tres subordinados. Eu náo posso pedir transferencia para si 
porque senáo a irmá vai ter quatro subordinados. Antigamente náo. O 
servido [agora] já está todo distribuido entre os tres, entáo vai fazer o 
qué? Antigamente náo. Aumentava, mas náo fazia nada. Só diminuía o 
volume do trabalho dos tres. Agora náo, cada individuo tem o seu job.

( . . . )

Por isso é que eu sempre digo menina, tem que compreender. Esquece 
o passado, tem que compreender agora, porque senáo a gente náo se 
levanta.

Gumercindo, funcionário do Ministério da Educaqáo, destacava 
a existencia de fenómenos similares em sua instituido. Segundo 
ele, esse Ministério foi o primeiro a ser reestruturado quando a 
UNTAET se instalou no territorio. Dada a necessidade de, no pós- 
-conflito, fazer com que as enancas voltassem as escolas o mais 
rápido possível, a administrando das Na^óes Unidas recrutou, 
para compor os quadros da instituicáo, os funcionários timoren- 
ses que já faziam parte déla no tem po da Indonésia. Era, pois, em 
fuñido desse fato, que Gumercindo explicava a manutenido do 
padrao B atalbao 702 nos hábitos de trabalho dos funcionários 
desse Ministério. Além disso, declarou ele, os timorenses que 
trabalharam no Estado indonésio nao aceitavam de bom grado as 
ordens daqueles que nunca foram servidores estatais. Segundo ele, 
os antigos funcionários da Indonésia achavam que sabiam mais 
do que os quadros que tinham sido contratados recentemente. 
Gumercindo deu como exemplo os conflitos existentes entre os 
funcionários a respeito da construido dos currículos escolares.
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Contou que os funcionários do tem po indonésio  achavam que 
para fazer o currículo bastava copiar o que já era aplicado na 
época da ocupaqáo e se incomodaram quando os quadros di- 
retivos do Ministério disseram que era preciso fazer mais que 
isto. Ademáis, lembrava ele, havia grande mal-estar diante da 
obrigatoriedade de se aprender portugués. Gumercindo exem- 
plificou essa situaqáo: disse que os funcionários do Ministério 
estavam liberados das 8h as 9h 30min para assistir a aulas de 
portugués, oferecidas no próprio Ministério. No entanto, poucos 
eram os funcionários que compareciam as atividades. Em torno 
de 50%  dos servidores frequentavam as aulas espontáneamente, 
segundo ele, mas somente 15%  desejavam de fato aprender. Os 
que queriam aprender eram, geralmente, aqueles que tiveram um 
contato mínimo com a língua portuguesa no passado. Todas as 
manhás, por ordem do ministro, Gumercindo fazia urna revista 
ñas salas do Ministério, obrigando os funcionários que já estavam 
lá a dirigirem-se para a sala de aula. Lembrou ainda que quando 
o Ministério precisava de algum funcionário no sábado era um 
problema: ninguém quería trabalhar. Gumercindo abordava essa 
lassidáo como legado do tem po indonésio.

A crítica ao comportamento denominado B atalhao 702 se 
fazia presente entre todos os funcionários com experiéncias pre- 
gressas no Estado portugués com os quais conviví. Além disso, 
eles apontavam a corrupqáo como urna heranqa forte do Estado 
indonésio, que deveria ser superada a todo custo:

No tempo indonésio havia muitas leis, mas era só para inglés ver. As 
pessoas decidiam de acordo com o que achavam. Havia corrupgáo em 
todos os setores. As licencias, por exemplo, funcionavam por corrupcáo. 
Lei era aplicável para os pobres, para aqueles que nao tinham dinheiro. 
Os ricos passavam impunes.

O tem po da Indonésia  também era lido como um tempo de 
violencia por esses atores. Cristiano, por exemplo, afirma que 
a resisténcia á ocupaqáo nasceu naturalmente na populaqáo
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leste-timorense na medida em que ela testemunhava cotidiana
mente as matanzas realizadas pelas tropas indonésias. Era, ñas 
palavras dele, impossível que os leste-timorenses fossem a favor 
da integrando diante dessa situaqáo.

Alguns funcionários educados no tem po portugués positi- 
vavam ainda a organizando do Estado indonésio no que con
cerne ao fluxo de procedimentos burocráticos e ao respeito á 
hierarquia. Era como contraponto a essa experiencia que eles 
avaliavam criticamente o funcionamento do Estado da RDTL. 
Destacavam a falta de regulamentos definindo os procedimentos 
burocráticos a serem adotados -  como, por exemplo, padróes 
diferenciados de correspondencias, leis orgánicas dos ministérios 
e do funcionalismo público e a fragilidade dos funcionários que 
tinham sido recrutados pelo novo Estado.

Detentores de um capital lingüístico de grande valor naquele 
momento da edificando da administrando pública, observava-se 
entre os altos servidores do funcionalismo timorense educados 
no período portugués um sentimento difuso de superioridade 
moral com relanáo aos seus subordinados. Em funnáo disso, al
guns deles se autoatribuíam urna missáo civilizadora, que tinha 
por fim reeducar aqueles que cresceram no período indonésio 
em procedimentos que incluíam desde um modo específico de 
atender ao telefone a urna maneira própria de se vestir.

Eu, como chefe, tenho que ter urna maneira de atender ao telefone. 
Nao é: Ei! E com qualquer um. Nao é porque é meu subordinado 
que nao devo respeitar. Devo falar com respeito também. E depois 
eu aprendi também. Urna repartináo é como urna igreja. Se vai a urna 
repartido, tem que ir bem vestido. Vai a urna repartináo e nao a urna 
festa. Nao pode vir a urna repartináo com o corpo aberto. Tem que se 
vestir bem. Tem que respeitar a repartináo.

Eu sou um homem, náo posso negar. Entáo se tem urna menina 
vestida de forma a que me obrigue a pensar em maldades...

Por exemplo, eu tenho que falar: “aló, bom dia, com quem vai 
falar?” Tem que aprender a falar “por favor”. (...) Eu recebi educando
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no modelo dos europeus. Os indonésios nao, eles nao tém maneiras. 
Chamam a todo mundo de “tu”. Eu chamo de “irmáo”, “irmá”. Isso 
é muito diferente...29

Por fim, era possível identificar entre os funcionários que 
no passado foram incorporados de alguma maneira ao Estado 
colonial portugués certa positivagáo a respeito do mesmo. A 
ocupando indonésia era assim colocada em perspectiva a partir da 
oposi^áo á relativa independencia de que supostamente goza- 
vam os leste-timorenses no período da colonizando portuguesa, 
dada a incapacidade de o Estado colonial em se capilarizar pelo 
territorio. Como vimos no capítulo anterior, esse argumento era 
agenciado também pelos defensores da língua portuguesa como 
idioma oficial e nacional de Timor-Leste. O mesmo fato, contudo, 
era interpretado de maneira distinta pelos servidores timorenses 
que cresceram sob o poder do Estado indonésio.

O TEM PO  PO RTU G U ÉS
E O TEM PO  IN D O N É SIO  PELA GERAqÁO TIM TIM

As políticas de desenvolvimento de infraestrutura e de pessoal 
encetadas pela Indonésia constituíam o principal tema trazido 
á discussáo por aqueles que cresceram sob a ocupando a fim 
de apontar diferenpas entre o tem po portugués e o tem po da 
Indonésia. Enquanto aqueles educados sob o regime colonial 
celebravam os hábitos de civilizando que incorporaram ao seu 
cotidiano, integrantes da geranao Timtim  eram unánimes em 
lembrar as deficiencias do regime portugués na área educacional.

Antonio era um funcionário da Receita timorense. Foi educado 
no regime indonésio e exerceu várias fun^óes na administrando 
pública provincial criada em Timor Timur. Ao falar das condigoes 
do territorio no tem po portugués, evocava as dificuldades 
de locomogáo e comunicando existentes, do acesso restrito á 
educagáo formal e aos servinos de saúde. Lembrava aínda que 
a auséncia de fomento á agricultura por parte da poténcia admi
nistrante fizera com que, até meados da década de 1970, os
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timorenses só utilizassem técnicas tradicionais de cultivo. Afirmava 
que existia urna lei que impedia os timorenses de fazer pao e 
vende-lo no mercado. Essa era urna prerrogativa dos colonos 
brancos, segundo ele. Em sua visáo, a forte presenta da Igreja 
Católica fazia com que a sociedade fosse conservadora. Já  no 
tem po da Indonésia, havia leis que faziam de todos os homens 
iguais, mas as práticas eram diferentes. Se alguém se opunha 
publicamente ao Pancasila logo era morto. As pessoas deviam 
se adequar á ideologia e nao ela as pessoas. Trouxe ainda ao seu 
depoimento o fato de que no regime indonésio todas as crianzas 
recebiam exatamente o mesmo material escolar e que todos os 
pais de familia recebiam do Estado certo número de quilos de 
arroz correspondentes ao número de filhos que tinham. Declarou 
entáo: “nesse sentido, a Indonésia era muito melhor. As pessoas 
eram mais iguais.”30

Marcos, como todos aqueles pertencentes á geragáo Timtim  
com os quais interagi, lembrava que sob a ocupaqáo indonésia 
centenas de timorenses tiveram acesso á educapáo superior.31 
Destacava, entáo, que no período da colonizaqáo portuguesa 
somente um timorense tinha sido licenciado em urna universidade 
da metrópole, e que mesmo assim, tratava-se de um mestiqo:

Em 450 anos, quantos engenheiros existiam? Enfermeiro, doutor, 
também, quantos existiam? Entáo, eu nao sei o que os impérios 
coloniais faziam. Entáo, nós somos vítimas dessas duas ocupagóes. 
Mas existem vantagens e desvantagens. A desvantagem do tempo 
da Indonésia era a repressáo, o uso da forca, mas havia progresso, a 
vantagem de preparar quadros para Timor. Timor fez urna estratégia 
coletiva de enviar quadros para as escolas, mas eles nao calcularam 
bem as consequencias. Essa foi urna grande vantagem. Com Portugal, 
bem, eu náo vivi no tempo portugués, mas, na realidade, eu posso 
dizer que quantos engenheiros timorenses existiam? Sr. Mario Carras- 
caláo. Só que ele era mestizo. Sua máe era daqui. Doutores, quantos? 
Eu náo entendo. Economistas, quantos economistas existiam no tempo
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portugués? As pessoas que iam para a escola, iam para a escola para ser 
padres, madres, mas licen^a para ir para a universidade era pequeña.32

Sérgio, por sua vez, reproduzia o que afirmara ter ouvido 
falar do regime portugués. Segundo ele, no período colonial, os 
timorenses só podiam ir até a quarta classe (nivel primário). A 
fim de evitar que as pessoas fossem críticas ao regime, Salazar 
teria proibido os nativos de progredirem nos estudos. As pessoas 
que criticavam o regime portugués eram torturadas. Segundo 
ele, no tem po portugués, Timor-Leste era formado por urna série 
de feudos e só os liurais tinham vantagem com a presenta dos 
portugueses, pois obrigavam as pessoas k iak  (pobres) a pagar 
impostos para eles e para Portugal. Frisou, porém, que no tem po  
portugués a corrupcao nao era algo visível, como acontecía no 
tem po da Indonésia. Se as pessoas eram corruptas, ninguém 
sabia. A corrupqáo nao fazia parte da cultura do Estado, como 
acontecía com a Indonésia. Na sua opiniáo, quando os portu
gueses chegaram a Timor vieram para difundir a fé crista e por 
isso nao fizeram uso da violencia, como tinha sido corrente entre 
os indonésios.

Os elogios as regras de procedimentos administrativos existentes 
no Estado indonésio eram constantes entre aqueles da geragáo 
Timtim. Isso nao significava, contudo, que eles nao fossem 
críticos aos problemas entáo existentes. Muitos dos servidores 
da geraqáo Timtim  que ocupavam posiqóes de destaque no 
Estado timorense fizeram parte dos movimentos estudantis de 
oposiqáo á ocupando. Quando estudantes universitários na In- 
donésia fizeram parte da Organizando dos Jovens e Estudantes de 
Timor-Leste (OJETiL), da Resistencia Nacional dos Estudantes 
de Timor-Leste ( RENETiL) etc.

Embora alguns salientassem os progressos na área de infraestru- 
tura e educando durante os 24 anos da ocupando, outros nao 
deixavam de lembrar que os altos postos do Estado indonésio em 
Timor-Leste, sobretudo os policiais e militares, eram ocupados pela 
elite javanesa da República da Indonésia. Aos leste-timorenses
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eram destinadas somente as posiqoes de baixo escaláo. Dessa 
forma, muitas das vantagens oferecidas pelo Estado ocupante 
direcionavam-se aos administradores vindos de outras provin
cias. Os incentivos á agricultura, por sua vez, eram destinados 
principalmente as populaqoes que chegavam a Tim or Timur 
mediante as políticas de transmigrando formuladas pelo Estado. 
Elas incentivavam o deslocamento de populaqoes de outras ilhas 
ao territorio disponibilizando recursos técnicos e financeiros 
para o desenvolvimento agropecuário. Destacavam também a 
violencia de que o Estado indonésio fez uso para controlar os 
leste-timorenses.

No tempo da Indonésia, havia urna coisa chamada KKN, corrupcáo, 
colusáo e nepotismo, que era quase urna cultura, nao era novidade para 
o povo, todo mundo fazia KKN. Se eu entrasse em um servido eu podia 
fazer entrar meus primos, meus sobrinhos, minha familia. Aquilo, o 
familiarismo era o que dominava nesse momento.33

Primeiramente, eu dou bastante importancia em ter liberdade. Todas 
as pessoas tém direito a dar sua palavra. Para poder dar sua opiniáo. 
As pessoas caminham de forma livre, mas existem muitas limitacoes, 
nesta fase da democracia existem muitas [limitacoes]. Mas todas as 
pessoas tém direito de poder falar. (...) Antes nao existia liberdade para 
mim. Se eu fosse para Liquiqá eu tinha que mostrar o cartáo: “vocé 
vem de onde? Vocé vai para onde?” Nao havia liberdade. Agora eu 
sinto que isso existe. Isso nao é porque eu sou funcionário público, 
ou um advogado, além disso, eu sinto a liberdade porque durante a 
ocupaqáo indonésia nós nao tínhamos a oportunidade de nos tornar- 
mos um juiz, de nos tornarmos um procurador. Vocé poderia entrar 
como um outro funcionário público, mas os lugares que eram mais 
estratégicos, vocé nao podia ocupá-los. Entáo, durante os 24 anos, nós 
podemos dizer que nao havia juízes, procuradores timorenses, porque 
os timorenses nao podiam ocupar esses lugares. (...) Vocé poderia ser 
funcionário público. Por exemplo, se vocé é formado em Direito vocé 
pode trabalhar no Ministério da Saúde, no Ministério da Educagáo,
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mas nao pode entrar na área da justica. Mas agora já existe liberdade 
para nós. E depois, há algo além disso. A liberdade garante ao povo o 
direito de fazer urna boa crítica, construtiva. Isso já existe. Antes nao 
havia essa liberdade.34

O processo de edificado do novo aparelho do Estado era 
avaliado, por aqueles que cresceram sob a ocupa^ao, pelas ex
periencias acumuladas com o Estado indonésio. Alguns critica- 
vam esse processo alegando a centralizando excessiva do atual 
Poder Executivo. Demandavam, portanto, urna descentralizando 
da máquina administrativa do Estado da RDTL e urna desconcen- 
tranao de poder. Outros elogiavam a transparencia dos processos 
de selegáo e o abandono das práticas de fam iliarism o. Pedro, por 
sua vez, criticava o horário de funcionamento que a adminis
trando pública passou a ter desde a instaurando da UNTAET. 
No tem po da Indonésia, a administranáo pública funcionava de 
segunda-feira á quinta-feira das 7h as 14h; as sextas-feiras das 
7h as l lh ;  e aos sábados das 7h as 12h. Segundo ele, esse era 
um horário mais adaptado ao clima e cotidiano dos timorenses. 
Ele criticava entao os novos horários: de segunda-feira a sexta-feira 
das 8h as 12h 30min e das 14h as 17h 30min, dizendo que eles 
tinham sido mantidos depois do fim da UNTAET porque, nos 
países de onde os retornados vinham, a rotina do Estado era 
organizada dessa maneira.

Por ocasiáo do último Seminário Consultivo sobre o Estatuto da 
Funnáo Pública,35 evento para o qual foram convidados muitos 
dos servidores de nivel 7 e 6 do Estado timorense, pude verificar 
que a crítica de Pedro era bastante comum entre seus colegas. 
Durante os debates ocorridos em torno do projeto de lei, urna das 
funcionárias presentes sugeriu que o horário de trabalho existente 
no tem po da Indonésia  fosse retomado. Ela foi imediatamente 
aplaudida por um grande número de servidores presentes na sala.

Outro tema constante ñas narrativas construidas pelos jovens 
servidores leste-timorenses a respeito das condigóes de funciona
mento do Estado era a tecnologia disponibilizada na administrando
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pública. Quando os questionava sobre as diferenqas existentes 
entre o Estado indonésio e o Estado da RDTL, todos destaca- 
vam a quantidade de carros e computadores existentes agora. 
Lembravam que no tem po da Indonésia  havia poucas máquinas, 
as quais eram operadas somente por funcionários de alto nivel, 
em geral javaneses:

(...) esses dias um colega meu da Indonésia veio aqui me visitar e eu 
o trouxe ao meu escritorio. Ele ficou surpreendido com essa máquina 
[urna impressora a láser muito moderna e cheia de recursos, capaz de 
imprimir um número enorme de folhas por minuto] dizendo que na 
Indonésia talvez nem os ministros tivessem urna máquina como essa. 
Eu disse entáo: “tá vendo, quando nós queríamos ficar independentes 
os indonésios diziam para nós que se fóssemos independentes seríamos 
muito pobres, nao teríamos nada, nem o que comer, e hoje um funcionário 
de nivel 6, como eu sou, pode ter urna máquina impressora melhor do 
que aquelas que os ministros tém na Indonésia.”36

A política lingüística oficial do Estado era, também entre 
os leste-timorenses que permaneceram no territorio durante a 
ocupando, um dos temas que originava grande polarizando de 
opinides. Eis a questáo que discuto a seguir.

EMBATES LINGÜÍSTICOS E JO G O S DE PODER

Como destaquei na Introduqáo, o cotidiano da administrando 
pública timorense era polifónico e poligráfico. Diferentes atores, em 
diferentes contextos, utilizavam as línguas portuguesa, inglesa, 
indonésia ou tétum para sua comunicando, dependendo das habili
dades lingüísticas disponíveis e da natureza do interlocutor. Em 
outro lugar, descrevi em detalhe o cenário lingüístico existente no 
cotidiano de trabalho da UCDC. Das quatro línguas apontadas 
acima, nenhuma délas era compartilhada por todos os membros 
da equipe. Cada urna délas era trazida a uso dependendo da 
proficiéncia dos atores envolvidos ñas discussóes. As sessóes 
coletivas de trabalho, das quais participavam todos os membros 
da instituináo, eram bilingües.
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Oralmente, o idioma mais utilizado na administrando pública 
timorense era o tétum, que, como veremos a seguir, tinha algu- 
mas variaqoes dialetais. Considerando-se o fato de a língua 
portuguesa e o tétum serem os idiomas oficiáis e nacionais, 
seria razoável supor que aqueles que gozavam de fluencia em 
ambos os idiomas estariam mais aptos a ocupar as posiqoes de 
maior poder na administrando pública. De fato, a maioria dos 
funcionários públicos de nivel 7, lotados na estrutura do Poder 
Executivo, gozava de alguma proficiencia em língua portuguesa, 
o que nao significava que fossem, necessariamente, hábeis para 
redigir documentos nessa língua ou para conduzir discussoes mais 
complexas fazendo uso déla. Contudo, para além dos critérios 
de nomeanao política e de competencia, o acesso a posinoes de 
status na administrando pública leste-timorense pelos falantes 
de língua portuguesa parecía estar mais condicionado a prefe
rencias dos retornados dos PALOP e de Portugal e dos quadros 
da FRETILIN em ter subordinados fluentes nesse idioma que a 
urna política oficial do Estado. Ademáis, á época da realizando 
da pesquisa, as exigencias lingüísticas apresentadas pelo Estado 
para efeito de contratanáo dos servidores estavam relacionadas 
á natureza das funqoes a serem executadas por eles.

Na UCDC, bem como na DPGAE, por exemplo -  repartiqoes 
do Estado timorense com as quais tive urna relaqao mais intensa e 
cuja principal funqao era a elaborando e monitoraqao de projetos 
de cooperando internacional com os doadores - ,  a língua mais 
utilizada pelos seus altos funcionários, quando no exercício das 
funqóes-fim das instituiqoes, era o inglés. Testemunhei o processo 
de contratando de um novo funcionário na UCDC, por exemplo. 
Ele ocuparía um cargo de nivel 5 -  oficial de pro jeto -  e teria 
como funqao o acompanhamento das relaqoes daquela entidade 
com o PNUD. Por ocasiao do edital e da seleqao de pessoal para 
o posto, a fluencia oral e escrita na língua inglesa era urna das 
condiqoes exigidas. A proficiencia em língua portuguesa nao era 
algo importante para o exercício da funqao. Isto nao quer dizer 
que a língua portuguesa nao fosse utilizada no cotidiano do
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trabalho da UCDC. Os documentos encaminhados ao primeiro- 
-ministro, bem como a outras autoridades do Estado, eram todos 
traduzidos por mim para a língua portuguesa, o que aumentava 
o status da entidade dentro da estrutura do Estado.

As disputas em torno da política lingüística oficial do Estado 
evidenciavam a existencia de pelo menos dois projetos distintos 
para a construgáo do Estado-Napáo: um que optava pelo portu
gués como língua oficial e outro pelo inglés. Diante desse fato, o 
dominio da língua portuguesa era um capital importante diante 
de certos interlocutores e em certos espatos, mas nao em outros.

Nao obstante, o fato de o primeiro escaldo do Estado e nele, o 
grupo que detinha mais poder, ser fluente em língua portuguesa 
potencializava, de certa forma, os funcionários públicos habili
tados a falar ou compreender portugués. O encaminhamento ao 
Conselho de Ministros de documentos elaborados em bom portu
gués era tomado como sinal de distingo de certos ministérios 
e/ou direnoes uns diante dos outros. O uso da língua indonésia 
era, ao contrário, sinal de demérito. Nessa corrida por status, 
muitas reparti^oes solicitavam as Nagoes Eínidas e ao PNUD 
a contratando de conselheiros que tinham a língua portuguesa 
como língua materna, a fim de facilitar o contato com os ministros 
respectivos e, em última instancia, com o Conselho de Ministros.

As legislares timorenses, projetos de lei e resolunoes dos 
poderes Executivo e Legislativo, por exemplo, eram todas publi
cadas em língua portuguesa. Tal fato dificultava a participando 
ativa da imensa maioria da sociedade civil local no debate sobre 
as questoes regulamentadas pelo Estado pelo simples fato de elas 
lhe serem parcialmente ininteligíveis.

Deve-se notar, contudo, que os internacionais eram penas 
importantes nos jogos de poder existentes no cotidiano da 
administrando pública. Entre outras coisas, eles avaliavam as 
capacidades adquiridas e desenvolvidas pelas contrapartes leste- 
-timorenses e faziam a mediando das relanoes estabelecidas entre 
a instituinao na qual estavam lotados e os países doadores. Isso 
implicava, entre outras coisas, definir qual funcionário receberia
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treinamento no exterior, em cursos oferecidos pelos parceiros do  
desenvolvim ento, por exemplo. Dessa forma, se o conselheiro 
fosse de um país anglófono, o dominio da língua inglesa, por 
parte do funcionário local, potencializava a habilidade do últi
mo em absorver as capacitares promovidas pelo assessor, bem 
como o grau de com unicado entre eles, o que, em longo prazo, 
poderia levar a promoqoes ou a convites para cursos fora do país. 
Essa tendencia se manifestava de forma aínda mais evidente ñas 
repartigóes do Estado em que já nao havia conselheiros interna- 
cionais. Nelas, a relado com os países doadores que planejavam 
desenvolver atividades de capacitado com os funcionários era 
realizada diretamente pelo sta ff  local. Eram destacados para esse 
papel aqueles que dominavam o idioma praticado pelos técnicos 
que representavam o parceiro do desenvolvim ento , que, com 
raras exceqoes, era a língua inglesa. Esses atores passavam a 
escolher entáo aqueles que teriam acesso a certos cursos, dentro 
ou fora do país.

A polifonía e a poligrafía presentes na administrado pública 
timorense nao eram marcadas somente pela variado idiomática 
no uso da língua inglesa, portuguesa, indonésia e do tétum nos 
atos de com unicado entre os diferentes tipos de funcionários. 
Elas eram também constituidas por variadles internas do próprio 
tétum, fato que tornava o processo de com unicado aínda mais 
complexo e interessante. Na opiniáo de lingüistas como Thomaz37 
e Benjamim Corte-Real (em conversa informal em Díli), o tétum 
careceria de mecanismos internos de derivado, °  que dificultaría 
a criad o de novos vocábulos a partir de recursos internos á pró- 
pria língua. Daí, segundo eles, os constantes empréstimos feitos 
a línguas de suporte, como o portugués, o inglés e o indonésio.

No plano da oralidade, como afirmei acima, a língua hege- 
monicamente utilizada entre os funcionários públicos timorenses 
que permaneceram no territorio no período da ocupado era o 
tétum-praqa, variado crioulizada do tétum -terik , originalmente 
praticado na regiáo do distrito de Suai, localizado a oeste na 
Costa Sul de Timor-Leste. Era nesse idioma que as conversaqóes
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face a face eram praticadas, bem como diálogos ao telefone. O 
tétum falado em Díli, contudo, comportava graus diversos de 
variando. Pelo fato de nao ter sido objeto de normatiza^áo, até 
entáo, sua prática era fluida e porosa, aberta a influencias de 
outros idiomas com os quais convivia. Retornados das diásporas 
leste-timorenses, por exemplo, relatavam ter estranhado o tétum 
que encontraram em exercício em Díli quando regressaram ao 
país. Para alguns deles, a língua tinha se tornado quase incom- 
preensível por estar permeada de inúmeras palavras da língua 
indonésia.

Ao longo da pesquisa, pude verificar a existencia de pelo 
menos tres variagóes dialetais no tétum praticado na rotina da 
administrando pública, definidas como tais em funqáo das ori- 
gens dos termos técnicos trazidos á fala por diferentes atores: 
1) o tétum influenciado por substratos lexicais oriundos da 
língua portuguesa; 2) o tétum permeado por expressóes técni
cas emprestadas da língua indonésia; e 3) o tétum atravessado 
por vocábulos tomados da língua inglesa. As varianóes dialetais 
encontradas estavam relacionadas, entre outras coisas, com a 
questáo geracional, com a biografía das autoridades as quais 
os funcionários públicos timorenses estavam subordinados e 
á nacionalidade dos conselheiros internacionais com os quais 
interagiam.

Tomei consciencia de tal fenómeno quando participei de um 
curso de in d u jo  para funcionários de nivel 3 e 4 no Instituto 
Nacional de Administrando Pública. O curso introduzia os 
funcionários em técnicas e conceitos gerais de administrando 
pública, familiarizando-os com a ideia de Estado, de sistema de 
governo e de procedimentos de planejamento. O coordenador 
do curso era um funcionário educado e formado no período da 
ocupando. A maioria dos funcionários do Instituto também tinha 
esse perfil. Nao pude compreender quase nada das palestras que 
foram proferidas no curso, sobretudo aquelas enunciadas pelos 
próprios funcionários do Instituto. O tétum praticado por eles 
era fortemente influenciado pela língua indonésia. Todos os
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termos técnicos típicos do vocabulário da administrando pública 
eram emprestados do indonésio. Assisti a esse curso em janeiro 
de 2003, dois meses depois de chegar a Timor-Leste, período 
no qual eu aínda estava construindo minha fluencia em tétum. 
Minha incapacidade de compreender, de forma independente, 
sem a mediando de terceiros, o conteúdo discutido no curso, 
gerava em mim grande frustrando. Sentía que meus progressos 
na língua tétum caminhavam de forma muito lenta. No entanto, 
ao chegar em casa, costumava ligar a televisao para assistir ao 
telejornal da TVTL, única emissora do país. Surpreendentemente, 
compreendia a maioria das noticias veiculadas. Diferentemente 
do tétum praticado entre os funcionários do INAP, as expressóes 
técnicas utilizadas no telejornal da TVTL -  que é urna emissora 
estatal -  eram emprestadas da língua portuguesa, fato que 
facilitava muito minha compreensao. A exposi^áo a essas duas 
experiencias revelou-me, pela primeira vez, as variagoes dialetais 
do tétum.

A partir dos critérios expostos acima -  pertenna geracional, 
nacionalidade do conselheiro internacional e da autoridade 
timorense a que se está subordinado - ,  pude entao verificar as 
seguintes tendencias ñas práticas lingüísticas oráis dos funcio
nários: aqueles crescidos e educados exclusivamente no período 
da ocupa^áo indonésia e/ou, que tinham conselheiros de origem 
anglófona, falavam um tétum com termos tomados das línguas 
indonésia e inglesa; os servidores que, direta ou indiretamente 
tiveram acesso ao Estado colonial portugués, ou que trabalhavam 
sob a tutela de conselheiros de países lusófonos ou de retorna
dos de Portugal e dos PALOP, recorriam a termos da língua 
portuguesa quando precisavam tomar em empréstimo certos 
vocábulos. Lembremo-nos também da tendencia existente entre 
os conselheiros internacionais dispostos a aprender urna das 
línguas locáis: os anglófonos davam preferencia ao aprendizado 
da língua indonésia e os lusófonos  ao do tétum.

Esse cenário, no entanto, nao existia sem certos constrangi- 
mentos. Como afirmei anteriormente, o uso da língua indonésia,
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sobretudo no plano oral, tinha passado a ser visto com certa 
reprovagáo no cotidiano da administrando. Como em um efeito 
de contiguidade, o tétum, permeado por palavras da língua 
indonésia, também nao era visto com bons olhos, sobretudo 
pelas autoridades que retornavam das diásporas timorenses em 
Portugal e nos PALOP. Assim, as variagoes dialetais apontadas 
anteriormente eram valoradas de forma diversa no cotidiano 
da administrando. O tétum que buscava na língua portuguesa 
suporte lexical era visto como urna forma mais refinada e culta 
de expressao. Sua performance agregava valor positivo á iden- 
tidade daquele que o praticava, dependendo do perfil de seu 
interlocutor. Do lado oposto, encontrava-se o tétum permeado 
por vocabulário emprestado da língua indonésia. Sua prática, 
que vinha sendo progressivamente deixada de lado, era objeto 
constante de evitando e controle, dependendo, mais urna vez, 
de com quem se estava a falar. Por ocasiao da I Feira do Livro 
Lusófono, essa última variando dialetal foi denominada por 
Xanana Gusmao de tétum deturpado.

No Capítulo 4, descrevi, sucintamente, as rotinas de comuni
cando existentes entre os funcionários da UCDC, onde trabalhava 
como voluntária. Fazíamos uso da língua inglesa, portuguesa, 
indonésia e tétum estratégicamente, de acordo com as habilidades 
de cada um de nós e as características de nossos interlocutores. 
Nao havia, entre nós, constrangimentos em se usar a língua 
indonésia, quando necessário.

No entanto, sabíamos que, em outras repartinóes do Estado, 
as coisas ocorriam de maneira diferente. Audiencias e reunióes 
com autoridades retornadas de Portugal e dos PALOP causavam 
receio e medo entre alguns funcionários que nao tiveram acesso 
a nenhum nivel de aprendizado da língua portuguesa. Alguns 
hesitavam a todo custo entrar em diálogo com elas, alegando 
nao ter habilidade para falar portugués. A apreensáo persistía 
mesmo quando cientes de que a comunicando poderia ser realizada 
em tétum: alguns me explicitaram entáo que temiam nao ter 
a capacidade de controlar todas as palavras que profeririam,

3 9 5



correndo o risco de deixar escapar expressoes emprestadas da 
língua indonésia, fato que poderia gerar reprova^áo por parte de 
seu interlocutor. Dessa forma, a necessidade de se pronunciar, em 
presenta de autoridades do Estado notoriamente empenhadas no 
projeto de fazer da língua portuguesa de fato o idioma nacional 
e oficial, era motivo de grande ansiedade.

Havia ainda o desafio de tornar compreensíveis aos leste- 
-timorenses as declarares enunciadas pelos estrangeiros quando 
em intera^áo direta com eles. Mesmo em contextos em que servidos 
de traduqáo eram disponibilizados, havia certo grau de incompre- 
ensáo. Retornados de Portugal ou da Austrália, em determinadas 
reunióes, assumiam o papel de tradutores a fim de fazer chegar 
aos funcionários locáis questóes colocadas pelos doadores. No 
entanto, o fato de essas pessoas recorrerem á língua inglesa ou 
portuguesa, em busca de termos técnicos para auxiliá-las ñas 
traduces, comprometía o entendimento dos mesmos por parte 
de alguns leste-timorenses, que só os compreendiam quando 
proferidos na língua indonésia.

IDEOLOGIAS LINGÜÍSTICAS

Observava-se, em geral, a seguinte tendencia entre os fun
cionários locáis: aqueles que tinham recebido algum grau de 
escolarizagáo em língua portuguesa tendiam a ser relativamente 
simpáticos á política oficial do Estado de torná-la idioma oficial 
e nacional; já os que cresceram sob a ocupando eram reticentes 
ou absolutamente contrários a ela. Entre os primeiros encontrá- 
vamos, normalmente, pessoas com mais de 40 anos de idade; 
entre os últimos, funcionários mais jovens. Apresento, a seguir, 
algumas narrativas comumente empregadas entre os que susten- 
tavam urna e outra posi^áo.

Jardel é um representante da geracáo Timtim. Abordando a 
política lingüística oficial do Estado em um tom de crítica, argu- 
mentava que a escolha do portugués como língua oficial estava 
longe de ir ao encontró da realidade vivida no país. Para ele, a 
adogáo do portugués como idioma oficial tinha sido somente urna
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estratégia para que Timor-Leste conseguisse mais recursos junto 
á Uniáo Europeia, dada a presenta de Portugal nessa instituigáo.

Ideia semelhante era apresentada por Marcos, que, como 
muitos de sua geragáo, sugeria a realizagáo de um referendo 
para mostrar o quanto a escolha constitucional estava longe da 
vontade popular:

Nós temos que ser pragmáticos. Nós temos que ver o interior. As 
pessoas falam portugués? As pessoas no interior nao falam portugués 
cotidianamente. Falam tétum. Ba nebe’e ? Eles compreendem. Onde 
que vai? Eles nao entendem.

P -  Na opiniáo do sr., qual é a melhor língua para Timor?
A melhor língua é aquela que promove a nossa identidade; entáo 

essa língua tem que ser o tétum. Porque vocé nao pode obrigar... por 
exemplo, minha geragáo, a maioria sabe tétum e indonésio. Agora a 
geragáo dos mais velhos gosta do portugués. Mas qual é o portugués 
que eles sabem? O que significa [ou para que serve] o portugués deles? 
Para ir ao mercado, para poder fazer o qué? Entáo eu pensó assim, 
eu apresento urna proposta: normatize o tétum para que ele saia 
como urna língua oficial timorense; nao se pode ser idealista para ser 
egoísta. Entáo, qual seria a última solugáo: um referendo. Fagamos 
um referendo para poder mostrar a escolha do povo. Isso teria, agora, 
um grande impacto para os jovens. Por exemplo, eles se candidatam 
para urna divisáo e perguntam: “vocé sabe portugués?” Eles dizem 
“eu náo sei portugués”, mas tém capacidade. (...) Eu pensó que se eles 
tomaram essa decisáo na Constituigáo da República, foi só por urna 
motivagáo política. E ambigáo política que existe. Ainda náo existe 
urna boa pesquisa, eles observaram seus interesses pessoais e náo os 
interesses do povo.38

Para M ário, outro jovem da administragáo timorense, o 
portugués era um idioma táo estranho para ele como um dia a 
língua indonésia foi para seus antepassados. Do ponto de vista 
histórico, sugeriu, ambas eram línguas invasoras. Alegou entáo 
que os políticos timorenses tinham escolhido o portugués como

3 9 7



língua oficial para saldar a divida histórica que tinham com 
Portugal e com os PALOP. De seu ponto de vista, contudo, se 
a escolha da língua estava ligada á divida histórica, ele preferia 
falar indonésio a portugués, pois os supostos 450 anos de coloni
zando portuguesa teriam sido piores que os 24 anos de ocupando 
indonésia em termos de promogáo do desenvolvim ento.

Roberto, por sua vez, criticava a adoqáo da língua portuguesa, 
reproduzindo, em parte, argumentos apresentados por retorna
dos da Australia. Segundo ele, o inglés seria urna língua mais útil 
ao processo de desenvolvimento do país, pois proporcionaría a 
interaqáo e capacitando dos recursos humanos timorenses com 
um número maior e mais competente de doadores.

Geraldo, considerado pelos jovens um katua  (anciao), apoiava 
a escolha da língua portuguesa como idioma oficial e justifi- 
cava-se nos seguintes termos:

Nós temos que considerar a historia. Eu nasci com língua portu
guesa. E eu nao sabia que num dia qualquer viria a língua indonésia. 
Por isso a língua portuguesa é a nossa historia. Por isso, se a gente nega 
a língua portuguesa, negamos a historia. Mas, agora é difícil. E difícil 
para nossos rapazes que nasceram depois de 75 ou entao que em 75 
ainda eram criancas. Nao aprenderam portugués. Por isso para eles 
dificulta, nao é? Mas nós nao vamos deixar de usar essa língua para 
usar a língua inglesa. Porque a língua inglesa nao é a nossa historia. 
Indonésio nao é urna língua-história. É urna língua invasora. Pode se 
usar essa língua no trabalho, pode, mas nao pode usar essa língua 
como língua nacional ou oficial. Temos que perceber isso. Sempre 
há dificuldades. Entre meus filhos também há alguns contra mim. Eu 
disse: “nao, nao é urna coisa impossível. Tudo é possível. Depende da 
vontade de aprender. Eu nunca aprendi inglés, indonésio. Nunca peguei 
num livro para estudar.” Mas eles dizem: “indonésio é fácil, portugués 
é difícil.” Eu digo: “tá certo, mas escrevam com portugués” porque 
ninguém nasceu com o portugués mas as pessoas entendem. Eu já dei 
urna instrugáo [no Ministério] para que as cartas sejam respondidas
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em tétum ou em portugués. Mas as pessoas nao gostaram. Mas tem 
que respeitar a Constituido.

Joño defendía a escolha do governo com base em outra ideia. 
Dizia que o tétum nao poderia ser a única língua oficial porque 
nao era urna língua escrita e era fraca de vocabulario. Propunha 
que ela viesse a ser a única língua nacional e oficial somente após 
um processo de expansáo e desenvolvimento.

André, por fim, criticava o que chamava de tolerancia do 
governo para com o uso da língua indonésia. Considerava que o 
portugués estava tendo dificuldades de se impor porque o governo 
estaría m im ando  muito os timorenses. Para ele, o Estado deveria 
adotar as mesmas a^oes que Soeharto tomou no país com relaqáo 
á obrigatoriedade do uso da língua indonésia: impelisse, sob 
pena, o uso do portugués no Estado.

ESTRUTURA SOCIAL E DISCURSOS COLONIAIS

Através da análise de depoimentos de leste-timorenses exi
lados em Portugal, Carey39 indica que, nos últimos anos de 
colonizando, Portugal investiu na difusáo de urna imagem da 
Indonésia como um país atrasado e bárbaro. O entáo Timor 
portugués era apresentado como urna ilha de paz no conturbado 
Sudeste Asiático em que estava localizado. Alguns dos entrevis
tados por Carey40 revelam que professoras de escolas religiosas 
retratavam os indonésios como gente nao civilizada, que comía 
com as máos e era suja.

Anos depois, a fim de procurar legitimar a ocupaqáo de Timor- 
-Leste, a Indonésia promovía a imagem, interna e externamente, 
de que seria capaz de engendrar no territorio um processo de 
desenvolvimento que Portugal jamais teria sido capaz de fazer. 
Era com base na ideología do desenvolvimento que a Indonésia 
procurava angariar simpatizantes ao seu projeto de manter Timor 
Timur como sua 27a provincia.41 Em documentos de propaganda 
do Estado da RI, abundam imagens de escolas, estradas, hospitais,
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campos de agricultura etc. que teriam sido instalados em Timor- 
-Leste somente grabas á presenta indonésia por lá.

As formas como diferentes gera^oes de leste-timorenses abor- 
davam ora o tem po portugués, ora o tem po indonésio, revela-nos 
que, em muitos sentidos, elas reproduziam os discursos coloniais 
dentro dos quais foram educadas. Os elogios apresentados por 
integrantes da gera^áo Timtim  ao chamado desenvolvimento 
promovido pela Indonésia no territorio, bem como as críticas 
direcionadas á timidez do colonialismo portugués, reproduzem, 
em linhas gerais, a ideologia por meio da qual a Indonésia pro- 
curava legitimar a ocupando do territorio. Dando forma a um 
movimento similar, timorenses educados sob o regime colonial 
portugués pensavam as diferencas que os marcavam, diante da 
nova gera^áo, a partir de ideias e símbolos veiculados ainda no 
tem po portugués. Imaginavam-se, assim, como mais civilizados 
que aqueles que cresceram sob a ocupando, portadores de urna 
educando europeia. Além disso, positivavam a presenta tímida 
do Estado colonial portugués existente no territorio, tomando-a 
agora como índice do respeito existente a certas práticas sociais 
imaginadas como autóctones.

Ambos os movimentos póem em evidéncia como sao dura- 
douros os discursos coloniais. Eles condicionam a maneira 
como diferentes geragoes de leste-timorenses abordavam as fases 
históricas pelas quais o territorio passou, apesar de, á época do 
trabalho de campo, a colonizando portuguesa tivesse formalmen
te acabado há quase 30 anos e apesar de a ocupando indonésia 
ter sido rechazada por 78%  dos votantes no referendo de 1999.

Os dados discutidos ao longo dos dois últimos capítulos 
indicam algumas das fontes de ressentimentos e disputas que 
se faziam presentes na formando da administrando pública timo
renses. Estavam em jogo, entre outras coisas, as práticas de 
capacitando dos funcionários públicos, a definido do quadro 
normativo aplicável, a identidade da língua nacional e oficial 
etc. Em torno desses e de outros objetos alinhavam-se distintos
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grupos, com maior ou menor poder de barganha e rela^óes de 
afinidade entre si.

A segmentado entre os retornados e os leste-timorenses que 
ficaram no país durante a ocupado indonésia era fundamental. 
Essa diferenciado, por sua vez, desdobrava-se em outras duas. 
Entre os retornados podiam-se identificar dois grandes grupos: 
os retornados de países anglófonos (sobretudo Austrália), de um 
lado, e os retornados de países lusófonos (PALOP e Portugal), de 
outro. Entre os de dentro verificamos também outra classificacáo 
dual: gerado Foun  (nova) e geracáo mais velha.

Ademáis, cada um desses subgrupos esteve localizado em 
diferentes posi^oes na estrutura da resistencia á ocupado indo
nésia, as quais condicionavam, de certa maneira, os postos que 
vinham ocupando no cenário político pós-independéncia. Nao se 
deve esquecer também que a memoria da participado na guerra 
civil de 1975 era um elemento que pautava as relacóes políticas 
entre diferentes atores.

Essas diferentes trajetórias, instituidas enquanto tais como 
consequéncia da ocupado indonésia, permitiram acessos distintos 
aos bens simbólicos que tém estruturado a dinámica da edifi
ca d o  do Estado. Daí o tom de ressentimento que permeava a 
narrativa de muitos atores da gerado Foun  diante das decisóes 
de alguns retornados.

Como vimos, havia forte oposiijáo da gerado Timtim  com 
relad o  a certas facetas do processo de form ado do Estado 
no país levadas a cabo por integrantes da contradiáspora. A ado- 
d o  do portugués como idioma nacional e oficial era urna das 
principáis fontes de conflito. Língua estrangeira para a maioria 
dos funcionários públicos que cresceu sob a tutela do Estado 
indonésio, a inabilidade em fazer uso desse idioma colocava os 
membros da gerado Foun  em urna situado enfraquecida frente 
aos retornados de países lusófonos que capitaneavam as frentes 
mais importantes de form ado do Estado local. Assim, a decisáo 
de instituir a língua portuguesa como idioma nacional e oficial 
era muitas vezes tomada como um ato de desconsiderado ao
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papel que a juventude timorense performou na frente clandes
tina da resistencia e um símbolo do pretenso autoritarismo dos 
retornados diante daqueles que conviveram cotidianamente 
com o Estado indonésio. Diante dessa problemática, nao era 
raro observar os funcionários públicos crescidos sob o regime 
da Indonésia alinharem-se aos retornados da Austrália quando 
o que estava em jogo era o projeto de transformar o inglés em 
língua oficial. De outro lado, observava-se urna maior afinidade 
entre os projetos dos retornados de Mozambique e Portugal e 
os de dentro  educados sob a colonizando portuguesa, apesar das 
diferenqas advindas das posi^oes assumidas na guerra de 1975.

Deve-se considerar aínda que esse quadro de relacoes políti
cas é produzido sobre estruturas cosmológicas típicas de várias 
sociedades da indonésia oriental.42 E com base nesse preceito que 
Soares43 vincula alguns dos fenómenos envolvidos na construido 
da naqáo em Timor-Leste a formas características de classifica- 
qáo social existentes entre as populares que habitam a parte 
oriental da ilha de Timor. Dentre elas, ocupam lugar de distinqáo 
a hierarquia e a precedencia geracional.

Como em muitas sociedades da Indonésia Oriental (...) a classifi- 
cazáo das categorías sociais em Timor-Leste encontra suas raízes na 
cultura local. Classificagóes pessoais como tuan/foinsae “velho/jovem”, 
ema-boot/labarik “adulto/crianga”, ou kaben-nain/klosan “casado/ 
solteiro”, e classificapoes institucionais como uma-kiik/uma boot “casa 
mais jovem/casa mais antiga” e maun/alin “irmáo mais velho/irmáo 
mais novo” sao usadas como base para classificazóes. Tuan, ema-boot, 
kaben-nain e maun constituem a categoría de “pessoas plenas”, a “ge- 
ragao mais velha” e, em um contexto político, os “líderes”, enquanto 
foinsae, labarik, klosan e alin constituem as categorías júniores, de 
“geracáo mais jovem” e de “pessoas incompletas”.44

Desse modo, pode-se aventar que a posiqáo subordinada a 
que membros da geracáo Foun estavam submetidos desde a restau
rando da independencia devia-se nao só ao acesso privilegiado
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a determinados bens simbólicos que atores das geragóes mais 
velhas tiveram, mas também a um preceito básico de estr aturando 
social na regiáo: a precedencia e o englobamento das pessoas e 
instituigóes mais velhas sobre as mais novas.

No entanto, a possibilidade dessa articulando merece ser 
abordada com maior rigor, em oportunidade futura. Embora a 
presenca da aldeia como referencia social e moral seja explícita 
no espado urbano de Díli,45 nao se pode supor que as estruturas 
cosmológicas que ordenam a vida ñas montanhas sejam simples- 
mente transplantadas para as disputas que pautam a edificando 
da administrando pública sem as devidas medianóes, sobretudo 
quando abordamos as relanoes entre grupos de elites nacionais 
em um processo de natureza eminentemente glocal, como é a 
formando do Estado-Nanao em Timor-Leste.
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C O N C L U S A O

PARADOXOS DA AUTODETERM INACÁO
/

Algumas perspectivas

Tomando como tema gerador a formagáo do funcionalismo 
público em Timor-Leste, procurei retratar neste livro alguns dos 
fenómenos que tém caracterizado a construyo do Estado-Nagao 
no país. Circunscrevi entáo o elenco e alguns dos cenários em 
que esse processo tem ocorrido, priorizando a análise das agóes 
dos atores em contexto. Em fungió das posigóes de observagio 
adotadas na pesquisa, abordei prioritariamente relagóes entre 
grupos de elite.

Sugerí, na Introdugio, que esse era um recorte estratégico 
por nos permitir visualizar, simultáneamente, urna série de fenó
menos: 1) faces do m odus operandi, valores e registros simbólicos 
que circulam no campo da cooperario técnica internacional; 
2) tensóes e ambiguidades que constituem as práticas das Nagóes 
Unidas em campo; 3) implicagóes dos projetos de desenvol- 
vimento para o processo de construido do Estado-Nagio; e 
4) relagóes entre grupos das elites leste-timorenses incorporadas 
na administragio pública.

Vimos entao que a edificagio do servigo público nacional 
colocava em relagio um número expressivo de atores: os parceiros 
do desenvolvimento de Timor-Leste, sobretudo as Nagóes Unidas; 
os retornados das diásporas leste-timorenses; e aqueles que 
conviveram cotidianamente com a ocupagáo indonésia; entre 
outros. As relagóes internas a cada um desses grupos, por sua 
vez, comportavam virios tipos de disputas.



Pudemos analisar os embates entáo existentes entre os parceiros 
do desenvolvim ento  em vários contextos: em sua configurando 
institucional e ritual, na maneira como se expressavam na Confe
rencia dos doadores; no ámbito da implementagáo de projetos 
para o desenvolvim ento de capacidades  dos timorenses; e nos 
padróes de sociabilidade existentes entre os internacionais, dos 
quais as festas eram momentos exemplares. Em todos esses 
episodios, as disputas aparecem como um meio privilegiado de 
comunicando social, um tra^o peculiar do m odus operandi do 
campo da cooperando técnica internacional no país e alhures.

Embora, do ponto de vista público, os parceiros do  desenvol
vimento de Timor-Leste se apresentassem como urna com unidade 
de doadores, suas relaqoes estavam longe de ser consensuáis. 
Agentes de um campo no qual a dádiva é fonte de prestigio e 
poder, suas atuaqdes na Reunido de Timor-Leste com os Parceiros 
do D esenvolvim ento  eram regidas por um padráo de etiqueta 
que, em última instancia, punha em destaque as ofertas dispo- 
nibilizadas ao Estado timorense. Em contextos como esse, sao 
definidas as relaqóes de precedencia entre cada um dos parceiros, 
Estados-Naqóes e agencias internacionais, que, a fundo perdido, 
repassam recursos humanos, financeiros e técnicos para a RDTL. 
A hierarquia entre eles é entáo definida em razáo do volume 
de recursos que sao capazes de transferir a Timor-Leste. Além 
disso, disputam entre si as direqóes a serem dadas ao processo 
de construqáo do Estado-Naqáo no país, criticando, por vezes, 
as prioridades definidas pelo governo. O primeiro escaldo do 
Estado, contudo, nao aceitava figurar como mero depositário dos 
projetos definidos pelos doadores e colocava em causa alguns dos 
mecanismos de funcionamento do campo da cooperando técnica 
internacional, responsabilizando-os por problemas existentes na 
gestao da administrando pública.

Quando abordamos os processos envolvidos na concepnao 
e implantando de projetos para formando dos recursos humanos 
leste-timorenses, vimos que, entre as próprias agencias das Nanoes
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Unidas, havia competidlo pela autoridade de enunciar quais 
eram as necessidades do Estado da RDTL. Procurando apreender 
a maneira como certos funcionários contratados pelas Nagóes 
Unidas atribuíam sentido as suas experiencias, vimos que havia 
urna disputa incessante entre os conselheiros internacionais por 
demonstrar competencia para promover o desenvolvim ento de 
capacidades  dos locáis. Procuravam entáo se diferenciar uns 
diante dos outros veiculando as pretensas habilidades técnicas e 
vocacionais que suas origens nacionais e historias profissionais 
lhes teriam imprimido. A análise da I Feira do Livro Lusófono, 
por exemplo, revela-nos tragos da maneira como certos coope
rantes, inseridos ou nao dentro da estrutura das Nagoes Unidas, 
assimilavam suas atuagoes em Timor-Leste em oposigáo as 
práticas de outros internacionais lotados no territorio: as ativi- 
dades realizadas pelos portugueses eram por eles consideradas 
mais humanas, com prom etidas  e com petentes  em fungáo dos 
lagos históricos e emocionáis que os ligariam aos leste-timorenses; 
um discurso que evoca a ideologia lusotropical.

Ñas festas apresentadas no Capítulo 5, tivemos a oportunidade 
de observar como as disputas existentes entre os internacionais e 
as categorías por meio das quais estavam organizadas no espago 
de trabalho -  identidades nacionais e regionais -  extrapolavam-no 
e ordenavam os padróes de sociabilidade existentes entre os estran- 
geiros em Díli. Sugiro que as festas eram rituais que proporcio- 
navam a produgáo e reposigáo de diferengas, entáo apropriadas 
estratégicamente a fim de potencializar o poder de certos grupos, 
diante de outros, ñas disputas que ordenavam as rotinas da 
missáo das Nagóes Unidas e demais agencias internacionais. Em 
um contexto formalmente ordenado pela ideologia da igualdade 
entre Estados-Nagóes, as disputas que observamos catalisavam 
movimentos de um holofote imaginário que colocava em des
taque urna ou outra nagáo, um ou outro advisor , um ou outro 
programa no espetáculo de construgáo do Estado em Timor- 
-Leste. As disputas ordenavam também maneiras de perceber a 
alteridade. Era a partir délas que se procurava atribuir sentido
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a diferengas individuáis, culturáis e institucionais na busca pela 
definido de quem era melhor, de quem era mais competente.

Entre os retornados das diásporas leste-timorenses, o cenário 
nao era muito diferente. Procurava-se legitimar o papel de cada 
grupo como agente privilegiado do desenvolvimento em Timor- 
-Leste resgatando as experiencias acumuladas nos países em que 
foram acolhidos no exilio. Identificamos, pois, a seguinte ten
dencia: os retornados de Mozambique exibiam as competencias 
adquiridas com a participando na construido do Estado africano. 
Muitos retornados da Australia, por sua vez, veiculavam o que 
consideravam ser a eficiencia do Estado australiano -  no qual 
estiveram incorporados -  e suas competencias lingüísticas como 
elementos que os habilitavam a atuar como mediadores entre 
o campo da cooperando técnica internacional e as elites locáis. 
Colocavam entao em questao as escolhas políticas realizadas por 
outros setores das elites, como a adocdo da língua portuguesa 
como idioma oficial e nacional. Atribuindo á língua o poder de 
fazer um país mais desenvolvido que o outro, sugeriam que parte 
dos problemas existentes na formando e gestao da administrando 
pública local advinha da escolha da língua portuguesa como idioma 
oficial. Destacavam, entao, que a maioria dos funcionários locáis 
nao tinha proficiéncia nessa língua, nao podendo entender, por 
exemplo, as correspondencias e os documentos oficiáis que circu- 
lavam na rotina da administrando. Além disso, a definido da 
língua portuguesa como um dos idiomas oficiáis estaría levando 
certos membros do governo a considerar como parceiros do  
desenvolvim ento  preferenciais do Estado da RDTL países da 
CPLP, todos subdesenvolvidos , argumentavam. Retornados de 
Portugal, por sua vez, procuravam angariar prestigio e poder 
afirmando as competencias adquiridas no Estado portugués, 
do qual o Estado da RDTL estaría herdando muitos trazos, tal 
como a língua e os modelos legislativo e judiciário.

Posteriormente, tivemos a oportunidade de verificar que o 
regresso das diásporas e alguns dos projetos sustentados pelos 
diferentes grupos de que elas sao formadas nao eram bem-vindos
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por muitos leste-timorenses que permaneceram no territorio 
durante a ocupando. Nesse contexto, funcionários públicos de 
alto escaláo -  sobretudo aqueles lotados no Poder Judiciário -  
crescidos e educados durante a ocupando indonésia, constituían! 
a linha de frente da oposi^áo a certos projetos dos membros do 
governo, principalmente aqueles defendidos por retornados de 
Mozambique e Portugal.

Vale ainda notar que, embora, para efeito de análise, cada um 
desses grupos tenha sido colocado em perspectiva separadamente 
-  parceiros do  desenvolvim ento, retornados e leste-timorenses 
que permaneceram no país durante a ocupando indonésia - ,  eles 
estavam em interagáo continua no cotidiano da administrando 
pública e gestáo da assisténcia externa. Assim, a depender das 
circunstancias, coalizóes específicas se formavam. Quando o 
debate em torno da lei subsidiária a ser utilizada pelo Judiciário 
local ganhou o espado público, por exemplo, a maioria dos 
conselheiros portugueses contratados pela ONU solidarizou-se 
com a postura adotada por Cláudio Ximenes, presidente do 
Tribunal de Recurso. Sua identidade, por sua vez, era formada 
pela afluencia de várias posi^óes de sujeito. Ele era: 1) um leste- 
-timorense educado na época do regime colonial portugués;
2) um retornado da diáspora leste-timorense em Portugal, que 
ocupava a posindo de maior autoridade do Poder Judiciário; e
3) um assessor internacional contratado pelas Nanoes Unidas e, 
portanto, um internacional também. Ademáis, é digno de nota 
que leste-timorenses fluentes em língua portuguesa tinham um 
contato bem mais intenso com a cooperando portuguesa, por 
exemplo. Da mesma forma, retornados da Austrália e leste- 
-timorenses fluentes em língua inglesa tinham maior facilidade em 
lidar com as instituinoes e projetos que davam corpo á cooperando 
australiana no país.

Urna vez identificado o lugar que as disputas ocupavam na 
interazao de diferentes atores no cotidiano da administrando 
pública em Timor-Leste, cabe-nos apontar as motivanbes que as 
orientavam. Através desse exercício seremos capazes de mapear
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alguns dos valores e registros simbólicos que informavam as 
atividades descritas. Ao longo do livro, essa análise foi realizada 
observando práticas concretas. Nesse sentido, além de apontar 
os conteúdos que as constituíam, procurei circunscrever suas 
formas, identificando os tons, os estilos através dos quais ganhavam 
existencia material e moral.

Na Reunido de Tim or-Leste com os Parceiros do  D esenvolvi
miento, vimos, como citei acima, que a doa?áo é um valor muito 
importante no campo da cooperando técnica internacional. Ainda 
na descricáo desse evento, pudemos observar o lugar de destaque 
que documentos de planejamento, relatórios, entre outros, 
ocupam nesse campo. Como icones do Estado, eles produzem 
urna realidade: um aparelho de administrando que se mostra 
capaz de formular políticas públicas de acordo com sistemas 
classificatórios considerados adequados pelos doadores. Através 
da análise da implementanao dos programas dos 100 postos de 
estabilidade e 200 postos de desenvolvimento, familiarizamo-nos 
com alguns personagens típicos desse universo de anao social. 
Confrontamo-nos entao com a figura do especialista e com os 
infinitos relatórios produzidos por ele, configurados em lingua- 
gem técnica característica que encontra em gráficos e tabelas 
formas exemplares de expressao. Sugeri entao que a valorizando 
dessas formas de linguagem possa ser interpretada como urna 
expressao da visao cartesiana que marca a performance dos 
especialistas desse campo: para eles qualquer fenómeno possui 
causas identificáveis, quantificáveis e consequéncias previsíveis. 
Tudo é passível de controle por um processo racional baseado 
na predinao de consequéncias. Tais fatos sao constantemente 
emulados a fim de repor a demanda de monopolio da expertise 
para promonao do desenvolvimento ao campo da cooperando 
técnica internacional.

O perfil das capacitanóes disponibilizadas aos leste-timorenses 
era definido, em muitos casos, com o objetivo de torná-los aptos 
a produzir e manusear as ferramentas de trabalho utilizadas pelos 
especialistas contratados pelas Nanóes Unidas e demais agencias
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de assisténcia técnica, adaptadas ou simplesmente implantadas 
na rotina da administrando pública local. Esse processo nao se 
limita va, contudo, a transferir conhecimentos técnicos. Ele era 
imbuido de urna missáo moral, de projetos civilizatórios que 
buscavam domesticar as atitudes e comportamentos dos locáis em 
determinadas diregóes. Nesse sentido, os leste-timorenses eram 
avaliados, entre outras coisas, pela habilidade que tinham em 
incorporar ao seu cotidiano de trabalho modelos de conduta tidos 
como ideáis pelos conselheiros internacionais, caracterizados por 
tragos como frontalidade, gestáo eficaz do tempo, capacidade de 
tomar decisóes e cumprir responsabilidades. Todas essas ideias 
estáo sintetizadas no conceito de assertiveness, que encontra 
na ideología individualista sua fonte de orientagáo. Em alguns 
casos, diagnosticavam-se entre os funcionários locáis síndromes 
de falta de stress, fato que era visto como urna patología para o 
bom funcionamento da administragáo pública.

Quando abordados com questóes que tematizavam as dificul- 
dades existentes no processo de capacitagáo dos leste-timorenses, 
os conselheiros revelavam a maneira como davam sentido as 
suas experiencias e as suas motivagoes que orientavam suas inter- 
vengóes. Alguns deles declaravam estar em Timor-Leste a fim de 
ajudar os funcionários locáis a evoluírem. No entanto, nao havia 
consenso entre eles com relagáo a qual modelo de civilizagáo e 
competencia os leste-timorenses deveriam aderir. Era em torno 
da definigáo e afirmagáo desse modelo que surgiam as disputas 
existentes entre os internacionais, polarizadas principalmente 
entre anglófonos  e lusófonos.

Ao descrever os problemas com que se deparavam no dia 
a dia da capacitagáo dos locáis, os assessores internacionais 
inventavam urna cultura timorense. Ela seria a responsável, 
junto com as herangas deixadas pelo Estado indonésio, pelas 
limitagdes e características da populagáo do país. Ela aínda 
era considerada como fator explicativo todas as vezes que se 
procurava justificar os fracassos das políticas de capacitagáo. 
Nesse contexto, os timorenses eram muitas vezes caracterizados
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como preguigosos, oportunistas, mal-intencionados, corruptos, 
limitados e incapazes.

Aínda tentando responder aos problemas que atravessavam 
o treinamento dos locáis , os assessores internacionais trocavam 
acusagóes entre si a respeito de quem seria mais ou menos 
competente para desenvolver as capacidades dos locáis. Vimos 
entáo a importancia da nacionalidade, do ponto de vista nativo. 
A origem nacional de cada advisor era abordada como fenómeno 
que o tornava mais ou menos apto a promover, de maneira 
adequada, a formagáo dos locáis. Essa relagáo de causalidade, 
contudo, nao era assumida publicamente pelos conselheiros nem 
institucionalmente pela ONU. O reconhecimento das diferengas 
de poder e/ou de capacidade entre os técnicos da missáo e entre 
os Estados-Nagoes de que eram originários era, ao contrário, 
tema tabú no cotidiano de trabalho dos funcionários das Nagdes 
Unidas em Timor-Leste.

Por meio da descrigáo da forga-tarefa, do treinamento de indugáo, 
dos aconselhamentos de seguranga e de algumas entrevistas, 
tivemos acesso aos registros que orientavam as intervengoes dos 
funcionários da ONU no país. Vimos entáo que metáforas ligadas 
á infancia e á doenga, formas infantilizadoras de se referir ao 
outro, gráficos que quantificam carencias locáis em termos da 
dependencia leste-timorense da ajuda internacional, eram todos 
elementos recorrentes nos discursos e práticas de muitos atores 
envolvidos ñas estratégias de capacity building. Ao mesmo tempo, 
ideias que exotizam e “barbarizam” os locáis, em termos de riscos 
típicos de países em desenvolvimento -  saúde e violencia urbana - ,  
eram reafirmadas ritualmente desde o primeiro momento do 
trabalho dos internacionais em Timor-Leste. Esse conjunto de 
dados permite-nos pensar em um estilo de práticas e discursos 
entre os assessores internacionais que, se nao faz necessariamente 
referencia a urna experiencia colonial localizada no tempo e no 
espago, guarda grande proximidade com a incapacidade caracte
rística das narrativas coloniais de perceber a alteridade em seus 
próprios termos. A intengáo de civilizar os locáis de maneira a
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torná-los aptos a manter em funcionamento urna estrutura de 
Estado também pode ser lida como um ponto de aproximando 
entre esses dois universos institucionais, aquele das práticas colo- 
niais e o da cooperando internacional para o desenvolvimento.

Nesse contexto, vale aínda acrescentar que, em muitas das 
capas de relatórios e outros tipos de pu blicares produzidas 
por agencias de cooperando técnica internacional, imagens de 
criannas e/ou, de leste-timorenses em trajes rituais típicos sao os 
meios mais utilizados para ilustrar a condado do país. Do ponto 
de vista nativo, o uso dessas imagens é justificado com o fim de 
veicular a mensagem de que Timor-Leste é um dos mais novos 
países do mundo e portador de expressao cultural característica. 
Considero, no entanto, que o significado dessas imagens deve ser 
melhor explorado. Utilizadas em documentos que, por exemplo, 
medem o grau de desenvolvimento humano dos locáis a partir 
de indicadores exógenos, essas imagens podem ser alegorías da 
maneira como os agentes desse campo assimilam a diversidade das 
experiencias humanas, colocando-as em urna linha de evoluqdo 
continua. Assim, os países com baixos índices de desenvolvi
mento, como Timor-Leste, sao comparados a crianzas que aínda 
teráo que percorrer um caminho de evolugáo, denominado 
desenvolvim ento. O relatório Ukun Rasik a ’an  (independencia, 
em tétum), produzido pelo PNUD,1 é exemplar nesse sentido. 
Em oportunidade futura pretendo explorar de maneira mais 
profunda a iconografía desse campo.

Ao analisarmos a I Feira do Livro Lusófono, tivemos contato 
com algumas das m otivares que orientavam certos portugueses 
nos trabalhos desenvolvidos em Timor-Leste. Deparamo-nos 
entáo com o que sugiro chamamos de registro colonial, urna for
ma, um estilo de relacionar-se com a alteridade orientada sempre 
por um diálogo com urna experiencia histórica de colonizando 
recente. Constatamos entáo que entre alguns cooperantes, projetos 
e práticas para promocáo do desenvolvimento encontravam sua jus
tificativa no fato de a populando leste-timorense ser pensada como 
similar á populando portuguesa. Daí os movimentos de projegao
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identitária sobre os leste-timorenses: esses últimos ganham 
existencia moral positivada na medida em que sao capazes de 
demonstrar que compar,tilham certos modos de ser e estar com 
a populagáo da antiga metrópole. Alguns cooperantes faziam 
isso com tanta naturalidade que, ao se dar conta das muitas di
ferencias que os separavam dos leste-timorenses, indignavam-se. 
Além de expressar o que defino por registro colonial, reagoes 
como essa se deviam, em parte, ao fato de que a retórica de 
identidade nacional, forjada pelas elites timorenses durante a 
resistencia (especialmente para consumo externo), enfatizava os 
lagos de identidade com Portugal como sinal diacrítico do “povo 
timorense” em contraste com o ocupante indonésio.

Ao observarmos a maneira como os retornados das diásporas 
leste-timorenses referiam-se aos conterráneos que permaneceram 
no território á época da ocupacáo, vimos que muitas de suas 
posturas e motivacóes aproximavam-se daquelas existentes entre 
os internacionais. Como estes últimos, eles também pretendiam 
domesticar as condutas de seus conterráneos a fim de torná-los 
aptos a gerir a administragáo pública. De maneira intensiva, os 
retornados responsabilizavam a Indonésia pelos chamados vicios 
existentes nos hábitos de trabalho da populagáo local. Eles eram 
apreendidos a partir de urna comparagáo com um passado idea
lizado, que seria depositário de um auténtico espirito timorense. 
Era do confronto entre esse passado idealizado e a realidade com 
que se deparavam no regresso ao país que nasciam as decepgoes 
e frustragoes que narravam. Dentre elas, destacava-se a surpresa 
de terem percebido que nao eram bem-vindos de volta ao país 
em fungáo de serem tomados como ameaga á recolocagáo, no 
mercado de trabalho, dos servidores que conviveram cotidiana
mente com a ocupagáo.

Com relagáo as diferengas existentes entre os leste-timorenses 
que permaneceram no território durante a ocupagáo, o pertenci- 
mento a diferentes geragóes é o fator explicativo mais evidente 
para dar sentido as avaliagóes que teciam diferentes grupos sobre 
as políticas do Estado da RDTL, muitas délas orientadas por
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diretivas de retornados vinculados á FRETILIN. Funcionários 
públicos e autoridades políticas locáis que tiveram algum nivel 
de inserqáo no Estado colonial portugués, por exemplo, eram 
mais cordatos á ideia de fazer da língua portuguesa de fato o 
idioma nacional e oficial do país. Alguns se mostravam inclusive 
inclinados á ideia de utilizar a legislaqáo portuguesa como lei sub- 
sidiária no país. A geraqáo Timtim (Tim or Timur), por sua vez, 
posicionava-se veementemente contra tais projetos, mostrando-se 
mais próxima dos retornados da diáspora na Austrália, em de
terminadas circunstancias, por sugerir que o tétum fosse a única 
língua nacional e o inglés a língua oficial. Componentes de cada 
urna dessas geraqóes apresentavam também tendencias distintas 
ao abordar a historia do territorio: os mais velhos positivavam 
retrospectivamente a colonizando portuguesa diante da ocupaqáo 
indonésia; a geragáo Foun  (nova) destacava os investimentos 
realizados pelo Estado indonésio para promoqáo do desenvol- 
vimento em sua antiga provincia e apontava a precariedade do 
Estado colonial portugués instaurado no territorio ao longo dos 
sáculos. Como sugeri anteriormente, os membros de cada urna 
dessas geraqóes reproduziam tendéncias dos discursos coloniais 
dentro dos quais foram educados.

Deve-se ainda notar que parte importante dos funcionários 
públicos mais idosos e que ocupavam posiqóes de alto escaldo 
no Poder Executivo ai estavam por nomeagáo do governo da 
FRETiLIN. Daí também o apoio as políticas capitaneadas por 
Alkatiri, para além da pretensa afinidade que teriam com elas em 
funqáo de terem recebido parte de sua educaqáo no tempo portu
gués. De outro lado, é importante observar que um dos principáis 
e mais atuantes grupos de oposiqáo ao governo era formado por 
operadores do Poder Judiciário -  procuradores e juízes á época 
estagiários - ,  além de defensores públicos. Quando estudantes na 
Indonésia, muitos deles atuaram nos movimentos de resisténcia 
estudantil á ocupaqao. Muitos dos líderes de entidades clandes
tinas que existiam (RENETiL, OJETiL etc.) agruparam-se, no 
cenário pós-independéncia, em torno do Partido Democrático,
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cuja institucionalizado se deu com forte apoio de Xanana 
Gusmáo, em 2001 , com a dissolugáo do CNRT.

É do confronto entre os principios formáis que orientavam 
a atuagáo dos parceiros do  desenvolvim ento e a percepqáo dos 
registros por meio dos quais suas práticas ganhavam vida, que 
se revelam alguns dos paradoxos das políticas para autodeter- 
mina^áo. Elaboradas com o objetivo de garantir o principio de 
igualdade entre os povos, do qual o direito a autodeterminagáo 
é produto, problemas e práticas existentes em torno das tarefas 
de transferir conhecimento técnico aos locáis eram apreendidos 
como matéria-prima sobre a qual se conformavam práticas e 
discursos de hierarquizanáo social. Em alguns casos, como vimos 
ao longo da análise da I Feira do Livro Lusófono, projetos de 
cooperado técnica internacional eram instrumentos mediante 
os quais se repunham e reproduziam registros coloniais.

Por fim, é preciso destacar de que maneira os projetos e 
programas de desenvolvimento engendrados pelos parceiros de 
Timor-Leste interagiam com a edificando do Estado-Nanao. Em- 
bora pensados como imparciais, eles tém papel importante nesse 
processo. Como apontei no Capítulo 4, o panorama das práticas 
lingüísticas existentes na administrando pública era fortemente 
determinado pela presenna dos conselheiros internacionais. A 
língua de trabalho que utilizavam para se comunicar com suas 
contrapartes condicionava as varianoes dialetais do tétum de que 
faziam uso estas últimas, bem como a capacidade de penetrando 
da língua portuguesa ou inglesa na administrando pública. Além 
disso, a origem nacional e a historia profissional dos técnicos 
internacionais influenciavam o perfil jurídico que o Estado da 
RDTL vinha ganhando ao longo do tempo. Havia, entre os 
conselheiros legáis, a tendencia de sugerir que Timor-Leste ado- 
tasse diplomas legáis que, se nao iguais, eram bastante similares 
aqueles que vigoravam em seus países de origem. Essa, porém, 
nao era urna tendencia existente somente entre os assessores 
estrangeiros. Ela também se fazia presente entre os retornados,
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que levavam a Timor experiencias aprendidas nos países em que 
foram acolhidos durante o exilio político.

Como produto desses processos, constatamos a existencia de 
diferentes nichos de hegemonia político-cultural dos doadores 
ñas institui^óes do Estado. Em alguns departamentos do Minis- 
tério do Plano e Finanzas, por exemplo, verificávamos a exis
tencia de vários agentes -  advisors, legislando, normas técnicas 
etc. -  oriundos de países da C om m onw ealth . No Ministério da 
Justina e instituinoes do Poder Judiciário, por sua vez, a presenna 
de elementos originalmente utilizados em países de línguas por
tuguesa e/ou latinas, era intensa, nao obstante a grande oposinao 
de membros da geranao Timtim.

Além disso, o m odus operandi do campo da cooperando téc
nica internacional propicia condinoes especiáis para produnao e 
reprodunao das elites em posinao de poder no Estado. Tomando 
os projetos sustentados por esses grupos como vontade geral dos 
habitantes do país, os doadores disponibilizam recursos para 
que eles se fortalenam e se tornem hegemónicos, em detrimento 
de outros. Potencializando a capilarizanao do Estado e a sua 
capacidade de inclusao cívica em funnao dos recursos ofertados 
á administrando pública, os doadores influenciam o processo de 
legitimando dos grupos de elites no poder, fenómenos bastante 
explorados por, entre outros, Ferguson,2 para o caso do Lesotho, 
e Uvin,3 para o caso de Ruanda.

A administranáo pública timorense tem assim se construido 
a partir de encontros e desencontros de distintas propostas 
civilizadoras de elites locáis e internacionais. Circulam pelo 
país múltiplos projetos de modernizando, que sao capitalizados 
estratégicamente pelas elites locáis de maneira a servir de veículos 
para a concretizanao de suas diferentes propostas de identidade 
nacional e de distribuido de poder. Assim, o Estado local pode 
ser analisado como um híbrido composto de diversos projetos 
de modernidade, cuja síntese caracteriza a especificidade da 
administrando local. Sua particularidade advém, inclusive, da 
maneira como múltiplos passados coloniais sao rememorados
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por agentes que estiveram históricamente situados em diferentes 
posi^óes de poder.

As disputas que observamos em torno de projetos nacionais no 
país sao urna nova camada a se sobrepor ao palimpsesto de tex
tos escritos e reescritos com diferentes intensidades, e a partir de 
categorías distintas no  e sobre  o  territorio que hoje se apresenta 
a nós como um Estado-Na^áo. O resultado das eleigdes de 2012, 
bem como o reposicionamento dos agentes internacionais no 
país, poderá trazer urna nova configurado ao cenário abordado 
nesta obra, adensando e acelerando movimentos de sobreposi<jáo, 
resistencia e acomodacáo entre os grupos em conflito.
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e a United Nations Integrated Mission in East Timor (UNIMIT), presente em 
Timor-Leste até a última revisáo deste livro (margo de 2012).

/2 Para urna análise da compaixáo e catarse internacional, sobretudo portuguesa, 
com relagáo á opressáo da populagáo timorense em fungáo da ocupagáo do 
territorio pela Indonésia, ver Almeida, O epílogo do império.

73 Segundo autores como Anderson e Chomsky, a omissáo das Nagoes Unidas, 
com relagáo á situagáo de violencia da qual a populagáo de Timor-Leste era

424

http://www.uc.pt/Timor/language.htm
http://www.uc.pt/Timor/language.htm


vítima por parte do governo da Indonésia, devia-se á política de boa vizinhanna 
desenvolvida pelos EUA com a Indonésia no contexto da Guerra Fría. Para 
Chomsky, a omissáo do Ocidente (o termo Ocidente aqui é urna categoria utili
zada pelo autor) em relagáo a essa questao é explicada em fungao de interesses 
económicos e políticos, nos quais a explorando do gás e do petróleo existentes 
no entáo T im or Tim ur, a luta contra o comunismo e o controle de águas para 
passagem de submarinos americanos, á época da Guerra do Vietná, eram as 
principáis moedas de troca. Anderson acrescenta outro elemento aos argumen
tos de Chomsky, afirmando que a conivéncia do Ocidente deveu-se também a 
acordos implícitos estabelecidos com o governo de Suharto, que abriu o mercado 
indonésio a investimentos estrangeiros. Ainda segundo esse autor, mudanzas no 
cenário internacional teriam aberto espado para que a ocupando de Timor-Leste 
pela Indonésia entrasse em debate na agenda internacional. Entre elas, Anderson 
destaca: 1) o fim da Guerra Fria; 2) a entrada de Portugal na Unido Europeia, 
o que o capacitou a obstruir as relanoes dessa entidade com a comunidade 
comercial asiática, caso esta última nao revisse o estatuto de Timor-Leste; e 3) a 
entrada em cena, a partir dos anos de 1970, dos movimentos em prol da defesa 
dos direitos humanos (Anderson, Gravel in Jakarta’s Shoes; Noam Chomsky, A 
cumplicidade do Ocidente na violando do Timor, T he G uardian , 5 jul. 1995).

74 A acumulando de tantos poderes fez com que Sérgio Vieira de Mello, entáo Re
presentante Especial do Secretário-Geral (SRSG) da ONU, fosse denominado, 
entre alguns internacionais, como um “déspota esclarecido”.

75 Originalmente, o mandato da United Nations Mission of Support in East Timor 
(UNMISET) ia até maio de 2004. No entanto, o Conselho de Seguranna da ONU 
aprovou posteriormente urna extensáo no período da missdo até maio de 2005.

76 A definináo da competencia do Coletivo Especial de Crimes Graves foi objeto de 
debate durante muito tempo em Timor-Leste. Diplomas jurídicos promulgados 
pela United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET), 
bem como a própria Constituinao da República Democrática de Timor-Leste, 
sao ambiguos com relanáo a esse assunto, de forma que alguns argumentavam 
que o coletivo de juízes, defensores, procuradores e investigadores desse tribunal 
teria como funnao tratar de todos os crimes que ocorreram desde 24 de abril de 
1974 até 24 de outubro de 1999. Para urna análise desse debate, ver: Judicial 
System Monitoring Programme (JSMP), T he future o f t h e  Serious C rim es Unit, 
Dili, 2004, mimeografado.

77 Mauss, Ensaio sobre a dádiva, p. 180.

78 Mitchell, R ule o f  experts.

C a p ít u l o  1

A R EU N IÁ O  D E  T IM O R -L E S T E  C O M  OS 
P A R C E I R O S  D O  D E S E N V O L V I M E N T O

1 La’o Hamutuk e Guteriano Nicolau S. Neves, O paradoxo da cooperanao em 
Timor-Leste, em Kelly C. Silva e Daniel S. Simiao (org.), T im or-L este p o r  tras 
d o  p a lc o : cooperanao internacional e a dialética da formando do Estado, Belo 
Horizonte, Editora UFMG, 2007.
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2 De 1999 a 2005, a ajuda internacional á reconstruyo de Timor-Leste foi depo
sitada em fundos como o Consolidated Fund for East Timor/Fundo Consolidado 
para Timor-Leste (CFET) e o Trust Fund for East Timor/Fundo Fiduciario para 
Timor-Leste (TFET), ou diretamente em contas das missóes da ONU e de suas 
agencias e do governo leste-timorense. Os fundos supracitados eram adminis
trados por agencias específicas e tinham objetivos próprios, bem como cada 
urna das missóes que a ONU já instalou no país. O TFET, por exemplo, operou 
sob a tutela do Banco Mundial e do Banco de Desenvolvimento Asiático, que 
o investía em projetos de desenvolvimento e de reconstrufáo do país. Para urna 
análise da aplicando de cada um desses fundos, ver La’o Hamutuk, T he L a ’o 
H am utuk Bulletin, Díli, v. 2, n. 1-2, 2001; e Hamutuk e Neves, O paradoxo da 
cooperagáo em Timor-Leste.

3 Marcel Mauss, Ensaio sobre a dádiva, em Socio log ía  e an tropolog ía , Sao Paulo, 
Editora Pedagógica e Universitária Ltda.,1974.

4 Ib id em ; Bronislaw K. Malinowski, Os argonautas d o  P acífico  O cidental: um 
relato do empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova 
Guiñé, Melanésia, Sao Paulo, Abril Cultural, 1978.

5 Mauss, Ensaio sobre a dádiva, p. 179.

6 Alinho-me, assim, aos esfor^os analíticos empreendidos por Godbout e Caillé, 
entre outros, os quais tém destacado o potencial heurístico da teoría da dádiva 
para compreensáo de dinámicas sociais contemporáneas (Jacques T. Godbout, 
O espirito d a  dád iva, Rio de Janeiro, Editora Fundado Getúlio Vargas, 1999; 
Alain Caillé, A n tropolog ía  d o  dom : o terceiro paradigma, Petrópolis, Vozes, 
2002 ) .

7 Mauss, Ensaio sobre a dádiva, p. 179.

8 Malinowski, Os argonautas d o  P acífico O cidental.

9 Pierre Bourdieu, Marginaba. Algumas notas adicionáis sobre o dom, M an, v. 2, 
n. 2, p. 7-20.

10 Embora essa seja a regra geral, no retorno ao campo, em 2007, observei que a 
AusAID contratava técnicos de outras nacionalidades em projetos financiados 
por ela.

11 Sessenta e tres por cento do ornamento da UNTAET, no ano fiscal de-2001, 
estimado em USD 563.000.000, foram aplicados no pagamento de funcionários 
civis, militares e policiais internacionais (Hamutuk, T he L a ’o  H am utuk Bulletin, 
2001 ) .

12 Malinowski, Os argonautas d o  P acífico O cidental, p. 83.

13 Oito conferencias com os doadores foram realizadas antes de junho de 2003: 
em Washington, em setembro de 1999; em Tóquio, em dezembro de 1999; em 
Lisboa, em junho de 2000; em Bruxelas, em dezembro de 2000; em Camberra, 
em junho de 2001; em Oslo, em dezembro de 2001; em Díli, em maio de 2002 
e dezembro de 2002. Antes de maio de 2002, esses eventos eram estritamente 
denominados “Conferencia dos doadores”. Até o final de 2003, as conferencias 
ocorriam a cada seis meses. A partir de 2004, passaram a ser executadas urna
vez ao ano.



14 Como veremos no Capítulo 5, a utilizado do aparelho de ar-condicionado é 
um sinal diacrítico importante na com unidade in ternacional. Ele é um índice do 
nivel de adaptabilidade e insergáo do estrangeiro nos hábitos locáis. Algumas 
organizagoes nao governamentais tém como regra nao utilizá-lo a fim de marcar 
o seu projeto de convivencia com os timorenses. Os funcionários da ONU, ao 
contrário, tem, em sua maioria, salas e carros com ar-condicionado.

15 Essa era a disposigáo da mesa na sessáo de abertura da Conferencia. Os lugares 
B e C foram ocupados por outras autoridades no decorrer dos trabalhos.

16 Além dos países citados acima, que estiveram presentes na Conferencia aqui 
analisada, sao ou foram doadores para Timor-Leste os seguintes Estados: Bélgica, 
Dinamarca, Grécia, Indonésia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Suécia e Suíga. 
Além disso, atuaram em Timor mais de 150 organizares nao governamentais 
internacionais.

17 Tradugao livre do original em língua inglesa.

18 Tradugao livre do original em língua inglesa.

19 As governagoes abertas  consistiam em visitas que o primeiro escaláo da admi- 
nistragáo timorense realizava aos vários distritos que compoem o territorio, a 
fim de apresentar o governo á populado e ouvir diretamente suas demandas.

20 Tradugao livre do original em língua inglesa.

21 Timor-Leste, Ministério do Plano e Finanzas (MPF), Registry o f  E xternal Assis- 
tance. Report prepared for the Timor-Leste development partners meeting, Dili, 
2003, p. 4, mimiografado.

22 Ib idem .

2j Locugáo, ilocugáo e perlocugáo sao qualidades de determinados enunciados tal 
como classificados por Austin. Locugáo é um tipo de enunciado com qualidade 
referencial; ilocugáo é um tipo de enunciado que, se proferido em condigoes ade- 
quadas, faz algo ao mesmo tempo que a sentenga é anunciada. Austin denomina 
esse último de perform ative utterances. Por fim, as sentengas perlocucionárias 
sao aquelas das quais se obtém efeitos que nao estavam previstos no ato da fala 
(John L. Austin, H ow  to  d o  tbings with w ords, London, Harvard University 
Press, 1999).

24 Timothy Mitchell, Rule o f  experts. Egypt, techno-politics, modernity, Los An
geles, University of California Press, 2002.

25 James Ferguson (1990), T he anti-politics m achine. “Development”: depoliti- 
cization, and bureaucratic power in Lesotho, Minneapolis, The University of 
Minnesota Press, 2007.

26 Mitchell, Rule o f  experts.

27 O seguinte trecho do discurso de Alkatiri é expressivo dos desafios que se 
impunham ao Primeiro Governo Constitucional da República Democrática de 
Timor-Leste (RDTL): “A economía de Timor-Leste sempre foi sustentada por 
despesas públicas. Já o foi no período colonial, continuou a ser durante os 24 
anos de ocupagáo indonésia e aumentou drásticamente no período da adminis
trad o transitoria das Nagoes Unidas. A despesa pública tem sido a forga motriz 
da nossa economía e é responsável por dois tergos do nosso Produto Interno 
Bruto. (...) Isto, para além de nao ter ajudado a desenvolver os diferentes setores
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económicos produtivos -  agricultura, pesca, turismo, comércio e industria, a ex
trad o mineira - ,  deixou marcas indeléveis de urna cultura de Estado-providencia 
que tudo pode e tudo deve. As despesas públicas e nao o investimento público 
tém sido assim a grande bolha de ar que alimentava os pulmóes de todo um 
processo de desenvolvimento insustentável. Enquanto nao encontrarmos urna 
saída para um desenvolvimento sustentável, esta bolha de ar continuará a ser 
necessária por mais algum tempo, convertendo-a, contudo, em investimento 
público, de modo a permitir que se abram fendas que permitam a entrada de 
oxigenio de sustentabilidade.”

28 Tradu^áo livre do original em língua inglesa.

29 Nos termos de Mari Alkatiri: “Todo o dólar que entrou em Timor saiu porque 
as portas estavam abertas. Portanto, era necessário construir um quadro jurídico 
para criar garantías para o investidor no país. Desde o IIETTA [East Timor Tran- 
sition Administration/II Governo Transitorio de Timor-Leste], esfor^amo-nos 
por aprovar a Lei do Investimento. Ela sozinha nao funciona. Lei das Sociedades 
Comerciáis é importante para incorporar empresas. Temos empresas que foram 
embora de Timor-Leste sem decretar falencia. Temos que aprovar pacotes de 
lei. (...) Investidores devem ter compromisso com o desenvolvimento do país e 
nao pensar só em ganhar dinheiro. Devem pagar salários justos” (Comentário 
do primeiro-ministro em resposta as sugestoes dos doadores).

30 T ra d u jo  livre do original em língua inglesa.

31 “(...) Neste plano, gostaria de frisar que Portugal tem apoiado e vai continuar a 
apoiar Timor-Leste. No ámbito bilateral, Portugal irá em breve negociar com o 
governo de Timor-Leste o Programa Indicativo de Cooperado para o próximo 
trienio, bem como o Plano Anual a vigorar a partir de julho próximo. Tendo em 
conta as áreas prioritárias definidas pelo governo timorense e as possibilidades 
e mais-valias de Portugal, manter-se-áo os estorbos que tém vindo a ser desen
volvidos ñas áreas centráis de sua intervengo. Na educado, com o acordo do 
governo, preconiza-se urna reorientado de estratégia relativa aos primeiros níveis 
de ensino através da intensificado da capacitado de professores timorenses. 
No ámbito do ensino superior, será mantido o apoio á Universidade Nacional 
de Timor-Leste e aos bolseiros timorenses em Portugal. O combate á pobreza e 
a criado de emprego sao áreas transversais da Cooperado Portuguesa as quais 
seráo dadas continuidade, através da dinamiza^áo da formado profissional, do 
apoio ao pequeño negocio, do desenvolvimento de projetos de agricultura e do 
apoio institucional á Secretaria do Trabalho e da Solidariedade. A capacitado 
da estrutura do Estado e o reforjo da sociedade civil sao outras das vertentes 
que Portugal procurará desenvolver em estreita ligado com as autoridades 
timorenses. Os resultados positivos já alcanzados por Timor-Leste merecem o 
nosso aplauso e sao de molde a concluir que nao deverá decrescer a medida do 
compromisso da comunidade internacional nem o dinamismo da nossa atividade, 
sob pena da transido de Timor-Leste nao passar de um sucesso efémero.”

32 Tradudo livre do original em língua inglesa.

33 Malinowski, Os argonautas d o  P acífico O cidental, p. 287.

34 “O desafio passa por reconstituir o fluxo táo rápidamente quanto possível através 
da concentrado na preparado de programas e de projetos identificados no Guia 
d o  P lano. Gostaria deste modo de reiterar o apelo do sr. primeiro-ministro aos 
nossos p arceiros d e  desenvolvim ento, no sentido de continuarem a prestar um
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forte apoio em prol destes esforgos. (...) Como referido pelo sr. primeiro-ministro, 
o generoso apoio dado pelos parceiros d o  desenvolvim ento  representa mais de 
80% da despesa pública. No entanto, projeta-se que acóntela urna redu^ao de 
um ter^o entre 2002-3 e 2003-4 -  o que se traduz em um declínio de 16% do 
PIB. Juntamente com a retirada da ONU em junho de 2004, é obvio o signifi
cativo impacto que isso terá na economia e nos nossos esforgos conjuntos para 
reduzir a pobreza. Portanto, apesar de esta nao ser urna reuniáo para fazerem 
compromissos, é importante que essas questdes e as implicagóes financeiras de 
um financiamento em médio prazo sejam salientadas agora. E por isso que existe 
urna grande preocupagáo relativamente ao reduzido número de projectos -  só 
de USD 70 milhóes -  em preparado.”

35 Hamutuk e Neves, O paradoxo da cooperado em Timor-Leste.

36 Urna análise a respeito da forma como os recursos oferecidos a Timor-Leste eram 
executados aponta que a maior parte deles era empregada por meio de projetos 
bilaterais. O Sumário da Assisténcia a Timor-Leste por Doador (Timor-Leste, 
MPF, R egistry  o f  ex tern a l A ssistance: report prepared for the Timor-Leste 
Development Partners Meeting, Dili, 2003, mimeografado) evidencia esse fato. 
O total de USD 520.901.361 milhóes tinham sido doados á RDTL através de 
assisténcia bilateral, enquanto USD 157,695,140 milhóes tinham sido deposi
tados em nome do Fundo de Confianza para Timor-Leste, administrado pelo 
Banco Mundial para execu^áo do Programa de Apoio á Transido, também 
gerido pelo Banco. Os diferentes projetos bilaterais respondem a estratégias de 
coopera§ao definidas pelo país doador, estando, na maior parte das vezes, fora 
do controle do governo da RDTL (Timor-Leste, Registry o f  external assistance, 
p. 5).

’7 Ao estudar as fungóes da linguagem, Jackobson sugeriu a existencia de pelo 
menos cinco délas, além da referencial: fun^áo emotiva, quando a énfase do 
que é comunicado está na expressáo dos sentimentos do emissor; fungáo fática, 
manifesta quando os sinais trocados nos atos de comunicagao servem justamente 
para prolongá-los ou interrompé-los; funjáo conativa, utilizada quando a én
fase da mensagem transmitida está no seu destinatário; fumjáo metalinguística, 
presente quando o objeto da comunicagáo versa sobre o código lingüístico em 
uso e, por fim, fun^áo poética, na qual os principios de selegáo e combinado se 
arranjam a fim de produzir um efeito estético. O autor afirma ainda que as fun
ches nao sao exclusivas. Do ponto de vista empírico, manifestam-se em conjunto, 
o que nao significa, porém, que nao guardem urna relagáo hierárquica entre si, 
que varia conforme o contexto de enunciado (Román Jakobson, Lingüística e 
com unicando, Sao Paulo, Cultrix, 1965).

38 No Capítulo 6 essa dimensáo do projeto civilizatório dos retornados timorenses 
será analisada.

39 Louis Dumont, O individualism o, Rio de Janeiro, Rocco, 2000.

40 Mitchell, R ule o f  experts.

41 No Capítulo 4 discutirei os fenómenos envolvidos ñas atividades de desen vol
v im ento d e cap acid ad es  promovidas pelas Nagóes Unidas no Estado.

42 A partir de dezembro de 2003 a capital do país deixou de ter energía 24 horas 
por diá.

429



43 Utilizo os termos ícon e  e sím bo lo  no sentido proposto por Peirce. ícone é um 
signo cujo potencial significativo advém da rela^áo de similaridade com a coisa 
representada. Já os símbolos sao signos cuja capacidade representativa advém 
de urna relagao estabelecida com a coisa representada por forija de convemjao 
(Charles Peirce, S em iótica, Sao Paulo, Perspectiva, 1999).

44 Cf. Mitchell, R ule o f  experts. Como adverte Mitchell, a invemjao e gestáo de 
economias nacionais sao realizadas a partir de urna série de limites, distingóes e 
exclusoes em torno do que é monetário ou nao, nacional ou estrangeiro, público 
e privado, natural e tecnológico, tangível e intangível etc. Ao discutir a formagáo 
do Estado colonial no Egito, o autor mostra como mapas e censos (e outras 
tecnologias de saber) foram estruturantes desse processo na medida em que 
permitiam controle e manipulado de varios níveis de informado, bem como a 
conceptúo de um espa£o e conjunto de relagóes sociais que passam entao a ser 
objetos de organizado.

Capítulo 2
A F E IR A  D O  L IV R O  L U SÓ F O N O

1 O termo m aubere  é contemporáneamente utilizado como sinónimo de tim orense. 
Originalmente utilizado pela FRETiLIN entre 1974 e 1975, ele fazia referencia 
aos timorenses nao mestizos, agricultores em geral, que nao tinham lugar no 
Estado colonial portugués.

2 Instituto Camóes, Sobre o Instituto Camóes, disponível em <http://www.instituto- 
-camoes.pt/oinstituto.htm. www.instituto-camoes.pt/oinstituto.htm>, acesso em 
jun. 2003.

3 Em O m undo que o  portugués criou, Gilberto Freyre sistematiza os elementos que 
caracterizariam o que ele chama de urna fo rm a  portuguesa d e estar n o m undo  -  
definida pela mobilidade, pela apetencia á miscigenaijao e pela aclimatabilidade 
-  indicadora, na opiniáo do autor, da vocagáo colonizadora da nagáo ibérica 
(Gilberto Freyre, O m undo qu e o  portugués criou , Rio de Janeiro, Livraria 
José Olympio Editora, 1940). Para urna análise sobre a recepdo e evolugáo do 
lusotropicalismo em Portugal, ver Cláudia Castelo, O m o d o  portugués d e estar 
no m undo. O lusotropicalismo e a ideología colonial portuguesa. (1933-1961), 
Porto, Edigoes Afrontamento, 1998. 4 5 6 7 8

4 Wilson Trajano Filho, P equeños m as honrados-, um jeito portugués de ser na 
metrópole e ñas colonias, Brasilia, CESPE, UnB, 2003, (Série Antropología n. 
339).

5 D iario d e  N oticias, 2003.

6 Maria José Stock, presidente do Instituto Camóes.

7 Mari Alkatiri, primeiro-ministro da RDTL.

8 A EXPO’98 foi urna exposigao internacional, conforme eventos desse perfil sao 
definidos pelo Bureau International des Expositions (BIE). Foi realizada em Lis
boa, em 1998, no Parque das Nagóes, figurando na agenda de comemorado do 
V Centenário dos Descobrimentos Portugueses. Teve como tema “Os océanos, 
um patrimonio para o futuro” A EXPO’98 integra-se na tradigao de exposigóes 
internacionais, cujo inicio é comumente identificado com a Exposigao de Londres 
de 1851. (Disponível em <http://www.parquedasnacoes.pt/pt/expo98>).
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9 Instituto Camóes (IC), Língua portuguesa. Um océano de culturas, [S.L, s.n.], 
1998.

10 Depoimento de urna funcionária do Instituto Camóes.

11 Alfredo Margarido, A lusofon ia e  os lu sófonos: novos mitos portugueses, Lisboa, 
Edigóes Universitárias Lusófonas, 2000, p. 76.

12 Muitos aspectos da Feira se aproximam daqueles identificados por Thomaz 
(Omar Ribeiro Thomaz, E cos d o  A tlántico Sul: representares sobre o terceiro 
império portugués, Rio de Janeiro, Editora UFRJ, Fapesp, p. 192-271) em sua 
análise da Exposigáo do Mundo Portugués e da I Exposigáo Colonial Portuguesa. 
Na Feira discutida neste capítulo, como na I Exposigáo Colonial, por exemplo, 
cada dia do evento é dedicado a urna (ex-)colónia, ou em termos mais contem
poráneos, a um espago da lusofonia (ib id em , p. 237). Se na Feira do Livro os 
visitantes sao confrontados com poemas de expressáo portuguesa oriundos de 
cada urna das ex-colónias, na exposigáo colonial “o visitante era sugestivamente 
guiado por frases emblemáticas de Camóes” (ibidem , p. 222). Nos termos do 
autor, “a exposigáo foi um palco onde se encenou o ‘drama’ glorioso que seria 
a historia de Portugal e dos portugueses nos quatro cantos do mundo” (ibidem , 
p. 198).

Ij O período de duragáo de cada urna délas variou, de forma que algumas per- 
maneceram no Expo-Díli durante todo o tempo de duragáo da Feira, enquanto 
outras foram apresentadas em um único dia.

14 As perguntas apresentadas pelos alunos foram formuladas em tétum. O reitor da 
universidade as traduziu para o portugués. Antes de faze-lo, porém, Ana María 
disse que tinha compreendido parte délas pelo que chamou de vantagem do tétum 
diante das outras línguas de Timor, que, segundo ela, tem muitas palavras da 
língua portuguesa.

15 Utilizo a nogáo de ideología lingüística tal como concebida por Silvertein: um con
junto de crengas sobre a linguagem articulado pelos usuários como racionalizagáo 
ou justificagáo da linguagem em uso (Michael Silverstein, Whorfianism and the 
linguistic imagination of nationality, em Paul Kroskrity, R egim es o f  languages. 
Ideologies, polities and identities, Oxford, School of American Research Press, 
2000 ) .

16 Reprodugáo da leitura realizada por Francisco Viegas na Feira. Há pequeñas 
diferengas com relagáo á maneira como esse trecho está registrado no romance, 
na edigáo de abril de 2003. Francisco J. Viegas, Lourengo M arques, Porto, Asa 
Editores, 2003.

17 Além desses títulos, foram ainda relangadas na Feira as seguintes obras: Q uei- 
m ad o , qu eim ado , m as ag ora  nosso : Timor-Leste das cinzas á independencia, de 
Rosely Forganes; Tim or, um rosto  d e  esperanza, de José Revez, entre outros.

18 Faculdade de Arquistetura e Grupo de Estudos para Reconstrugáo de Timor- 
-Leste (GERTIL), Atlas d e  T im or-Leste, Lisboa, Lidel, 2002, p. 1.

19 Para urna discussáo a respeito da movimentagáo e empenho do Estado e sociedade 
civil portuguesa entre 1998 e 1999 pela chamada causa timorense, ver Miguel 
Vale de Almeida, O epílogo do império: Timor-Leste e a catarse pós-colonial 
portuguesa, N ov os E studos CEBRAP, Sáo Paulo, n. 55, 1999.
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20 “Camóes só me acompanhou até Londres. A partir daí deixou-me entregue a 
esse legado infinito. Ñas 13 horas seguintes, enquanto o ]u m b o  rasga va as al
titudes, só me ouvia a mim próprio a sussurrar o portugués. Nem urna palavra 
na língua que um dia cruzou os océanos e povoou o mundo. A língua -  que um 
dia aportou em águas límpidas de coráis multicores e deixou marcas arrastadas 
pelos sáculos -  tinha ficado para trás. Sentí ali, no vazio da minha palavra, a 
responsabilidade do tesouro lingüístico que transportava. Pensar em portugués. 
Era táo minha que sentí ser o último dos testemunhos de um longo caminho de 
virtudes. E ninguém o sabia. Só eu...” (Antonio Veladas, Tim or, te n a  sentida, 
Mem-Martins, Publicares Europa-América Lda., 2001, p. 10).

21 Veladas, Tim or, t e n a  sentida, p. 14.

22 Ib id em , p. 18.

23 Ib id em , p. 20.

24 Ib id em , p. 22.

25 Ib idem , p. 26.

26 Ib idem , p. 38.

27 Ib idem , p. 34, 56, 66, 68, 70, 166.

28 Ib idem , p. 38.

29 Ib id em , p. 56.

30 Ib id em , p. 70.

31 Ib idem , p. 184.

32 Ib idem , p. 150.

33 Ib id em , p. 86.

34 Ib idem , p. 100.

35 Ib id em , p. 188.

36 Ib idem , p. 86.

37 Ib idem , p. 156-160.

38 Ib id em , p. 276-278.

39 Ib id em , p. 278.

40 Para urna discussáo sobre os trabalhos do GERTiL em Timor-Leste, ver Marta 
Landa Prista, Construido do patrimonio arquitetónico colonial em Timor-Leste e 
identidade nacional, em Paulo Seixas e Aone Engelenhoven, D iversidade cultural 
na construgdo da nagdo e  d o  E stado em  T im or-Leste, Porto, Edi^oes Universidade 
Fernando Pessoa, 2006.

41 Faculdade de Arquitetura e Grupo de Estudos de Reconstruido de Timor-Leste 
(GERTil), p. 16-25.

42 Ib id em , p. 38, 71-72.

43 Ib idem , p. 18.

44 Ib idem , p. 122.
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45 Ib id em , p. 124.

46 Ib idem , p. 118.

47 Ib idem , p. 88, 118, 122, 124.

48 Ib idem , p. 36-42.

49 Ib idem , p. 70-76.

50 Ib id em , p. 37.

51 Ib id em , p. 72-73.

52 Ib id em , p. 122-123.

53 Ib id em , p. 124-125.

54 Ib id em , p. 94-95.

55 No passado, Liurai era o termo que designava autoridades políticas locáis de 
grande expressao, que exerciam poder sobre unidades territoriais (chamadas pelos 
portugueses de reinos) de diferentes tamanhos. Atualmente, em Díli, utiliza-se o 
termo para qualificar, de forma difusa, pessoas ou familias reconhecidas como 
poderosas em razao de relagóes de precedencia entre as casas religiosas (urna 
lulik, em tétum) em suas regióes de origem ou de posiijóes de poder ocupadas 
em institui^oes modernas.

56 Faculdade de Arquitetura e GERTiL, p. 96, 100, 122.

57 Ib id em , p. 10, 72, 111, 118, 122, 124, 126.

58 Ib idem , p. 39-41.

59 Ib idem , p. 41.

60 Ib idem , p. 40.

61 Veladas, Tim or, térra sentida, p. 300-302.

61 Trajano Filho, P equeños m as hon rados.

63 A partir de urna análise de diferentes fontes históricas, produzidas nos contextos 
e momentos mais diversos, Trajano Filho mapeia características da forma como o 
ser portugués tem sido adjetivado diacronicamente por eles próprios. Entre outras 
coisas, o autor encontra em suas fontes um recorrente pessimismo, entremeado 
por um olhar fragilizado, na maneira como os portugueses se autorrepresentam. 
Tal perspectiva ganha expressao através da estética da modéstia, na qual os 
portugueses se apresentam como “pequeños, mas honrados” (Trajano Filho, 
P equ eñ os m as hon rad os , p. 20).

64 Ataúro é urna ilha que fica á frente da baía de Díli.
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Capítulo 3
AS NAgOES UNIDAS
E A CONSTRUgÁO DE CAPACIDADES

1 Para um panorama das agóes da ONU em Timor-Leste em prol da formagáo 
do Estado, entre 1999 e 2004, ver Geoffrey Gunn e Reyco Huang, New nation: 
United nations peace-building in East Timor, [S.I.], Tipografía Macau Hung 
Heng Ltda., 2006.

2 Rodrigo Pires Campos, The potential of group learning for technical coopera- 
tion: evidences from JICA and CIDA projects in Brasil, thesis (PhD), Nagoya 
University, 2002.

3 A existencia de expressóes distintas, no campo da cooperagáo técnica, para 
qualificar os fenómenos envolvidos na formagáo de recursos humanos, evoca 
diferentes perspectivas a respeito desse processo. A literatura sobre o tema indica 
que o termo desenvolvimento de capacidades pressupoe a existencia prévia de 
certas habilidades, que precisam ser somente despertadas e aprimoradas por 
meio do processo de capacitagao. Diferentemente, a expressáo construido de 
capacidades sugere que certas habilidades nao existem de antemáo e que seráo 
edificadas mediante as práticas de formagáo (Campos, The potential of group 
learning for technical cooperation, p. 19). Ao longo do livro, no entanto, elas 
seráo utilizadas de maneira sinónima, já que eram assim abordadas pela maioria 
dos assessores internacionais.

4 Nao obstante, havia algumas excegoes. Entre alguns dos atores envolvidos na 
implementagáo dos projetos existiam disputas com relagáo á eficácia de seus 
respectivos trabalhos.

5 As práticas dos modernos tribunais de justiga existentes em Timor-Leste eram, 
no período da pesquisa, orientadas por pelo menos tres conjuntos diferentes 
de legislagáo: 1) aquela construida sob administragáo da UNTAET, com forte 
influencia do sistema de Commom Law; 2) as leis que, desde a restauragáo da 
independencia de Timor-Leste, tinham sido promulgadas pelo Parlamento Na
cional; e 3) a legislagáo indonésia, aplicável como lei subsidiária, ou seja, quando 
os institutos jurídicos anteriores deixam lacunas que pedem a consideragáo de 
lei suplementar.

6 United Nations Development Programe (UNDP), Support to development post 
for the Government ofEast Timor, [S.I.], 2002, p. 4, mimeografado; United Na
tions (UN), Civilian Support Group (CSG) mándate implementation plan (MIP), 
2003, p. 4, mimeografado. A administragáo do programa dos 200 postos de 
desenvolvimento era realizada por urna equipe de funcionários estrangeiros con
tratados pelo PNUD que trabalhava em parceria com a Unidade de Coordenagáo 
de Desenvolvimento de Capacidades (UCDC). Os recursos disponíveis para esse 
projeto tinham como fonte doagoes voluntarias dos parceiros do desenvolvimento 
de Timor-Leste, que podiam ser realizadas em valores monetários ou mediante a 
alocagáo de recursos humanos estrangeiros, pagos diretamente pelos doadores, 
ñas posigóes de trabalho anteriormente definidas no projeto. Denomina-se de 
via bilateral as transagoes que sao executadas entre o país doador e o Estado 
timorense, sem intermediagáo da agencia da ONU. Dessa forma, dizia-se que um 
assessor era mantido bilateralmente se seu processo de contratagáo tivesse sido 
realizado diretamente pelo país doador, a quem ele devia, portanto, qualquer tipo
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de prestado de contas. Quando o parceiro do desenvolvimento optava por doar 
os recursos ao PNUD, direcionados ao programa dos 200 postos, para que essa 
agencia fizesse o processo de selegáo do conselheiro, bem como o monitoramento 
de seu trabalho, dizia-se que a posigáo era administrada multilateralmente.

7 UNDP, Timor-Leste, strategy for strengthening the civil Service (draft copy), 
[S.I.], 2003, p. 5, mimeografado, tradugáo livre do original em língua inglesa.

8 Ibidem, p. 14, tradugáo livre do original em língua inglesa.

9 Os termos por meio dos quais tal projeto civilizatório é executado pelos agentes 
das Nagóes Unidas seráo objeto de discussáo no próximo capítulo.

10 A recomposigáo da atuagáo da UNTAET em Timor-Leste, do ponto de vista 
das políticas oficiáis adotadas, é tarefa quase impossível de ser realizada. Isso 
porque os documentos expedidos pela administragáo transitoria nao foram 
devidamente arquivados, encontrando-se dispersos em diferentes repartigoes do 
Estado timorense. Em fungáo disso, a reconstituigáo dos trabalhos da missao que 
identificou os 100 postos de estabilidade e os 200 postos de desenvolvimento 
ficou prejudicada, limitada á exigua documentagáo que conseguí angariar na 
UCDC.

11 Em maio de 2004 o Conselho de Seguranza da ONU autorizou a extensáo do 
mandato da UNMISET até maio de 2005. A missao, cornudo, sofreu um grande 
enxugamento.

12 UNDP, Priority human resource Needs for the East Timorese government at 
Independence, [S.I.], 2001, mimeografado.

13 A missao recomendou a alocagáo dos seguintes números de advisors, por área do 
Estado: instituyes financeiras: 37; sistema legal: 13; prestado de servidos: 18; 
sistemas internos da administrando do Estado: 23; servidos centráis do governo: 
5 posigóes.

14 UNDP, Priority Human Resource Needs for the East Timorese government at 
independence, p. 24.

15 Ibidem, p. 25.

16 Job description é o documento que, no sistema das Nagoes Unidas, define a natu- 
reza do tipo de trabalho a ser exercido pelo profissional contratado. Explicitam-se 
nele as competencias exigidas do candidato, o tipo de formagáo requerida, as 
habilidades lingüísticas necessárias, bem como o período do contrato de trabalho. 
Com base no job description, depois de selecionado, o profissional elabora o seu 
plano de trabalho (work plan).

<7Capacity Building Coordination Unit, Portugal, notas manuscritas de trabalho 
sobre reuniáo entre a UCDC e a cooperagáo portuguesa em 25 de fevereiro de 
2002, [S.I.], 2002, mimeografado, tradugáo livre do original em língua inglesa.

18 Os servidores da administragáo pública timorense eram entáo classificados em 
sete escaloes, correspondendo o nivel 1 á posigáo de menor status na hierarquia e 
o nivel 7, á mais alta. Em sua maioria, os funcionários públicos que participaram 
das oficinas eram de nivel 4, 5 e 6.

19 Tradugáo livre do original em língua inglesa.

20 Tradugáo livre do original em língua inglesa.
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21 As metáforas advindas do campo da medicina eram bastante frequentes no 
vocabulário de Roger. Pouco tempo depois de sua chegada a Timor comparti- 
lhamos um almo£o no qual ele logo apresentou suas críticas aos trabalhos do 
Grupo de Suporte Civil. Afirmou entao que a estratégia de contratado utilizada 
pela ONU -  que trouxe a Timor funcionários públicos de outros países -  foi 
equivocada. Declarou que esses técnicos sabiam fazer funcionar a máquina 
administrativa, mas nao tinham habilidade para capacitar o pessoal local. 
Em sua opiniáo, estavam a colocar os órgáos do aparato administrativo que 
compunha o Estado no lugar, paralisando-os, contudo, na medida em que nao 
ofereciam os treinamentos necessários aos funcionários. Declarou entao: “um 
corpo paralisado nao sobrevive.” Além disso, o discurso de Roger evidencia 
que ele também disputava com os conselheiros contratados sob os 100 postos 
a autoridade para definir qual estratégia de capacitad0 deveria ser empregada 
no Estado da RDTL.

22 UNDP, National capacity development map. Results of organizational and team 
diagnosis workshops, Dili, 2003, p. 3, mimeografado, tradugáo livre do original 
em língua inglesa, grifos nos origináis.

23 Ibidem, p. 8, tradu^áo livre do original em língua inglesa.

24 Ibidem, p. 13, tra d u jo  livre do original em língua inglesa.

25 O relatório Lack of legal frameworks, rulesIregulations, administrative Systems 
and operatingprocedures mapeia as lacunas legáis existentes no Estado da RDTL 
em 2003. Acusa a ausencia de 99 institutos jurídicos, tomados como críticos ou 
essenciais para fazer funcionar o Estado timorense (UNMISET, First report on the 
lack of legal frameworks, ndes/regulations, administrative systems and operating 
procedures, [S.I.], 2003, p. 4, mimeografado). Beyond (CSG) strategic planning 
objetiva “(...) to provide the sénior management objectively quantifiable basis for 
informed decisión making beyond 2004” (UNMISET, Beyond (CSG) Strategic 
Planning, [S.I.], 2003, mimeografado). Para tanto, o relatório consolida dados 
recolhidos pelos conselheiros internacionais, os quais comparam as habilidades 
existentes entre os funcionários timorenses naquele momento, com as habilida
des necessárias, do ponto de vista dos advisors, para o desempenho satisfatório 
de suas funpóes. O relatório sugere, por exemplo, que 44%  das contrapartes 
dos 96 conselheiros entao atuantes tinham formado de nivel superior, mas que 
seria necessário que esse número chegasse a 47% . O Projeto para Planejamento 
de Recursos Humanos / Human Resource Planning Project (CCHRPP) elaborou 
mecanismos para traduzir o Plano de Agáo Anual (Anual Action Plan - AAP) 
em planos de trabalho individuáis para as unidades administrativas do Estado. 
Identificou também as habilidades necessárias para execu^áo do AAP, apresen
tando sugestoes de como as lacunas identificadas poderiam ser preenchidas. O 
diagnóstico realizado no ámbito do projeto afirmou que em 68% dos 169 funcio
nários públicos que compunham a amostra da pesquisa faltavam habilidades 
de planejamento; 47%  deles tinham problemas de comunicado e escrita; 38% 
tinham dificuldades em gerenciar o tempo; e em 31%  deles estavam ausentes 
habilidades para resolugáo de problemas e tomada de decisdes (comunicado 
oral da equipe responsável pelo projeto em 21 de maio de 2003).

16 Michel Foucault, Seguranza, territorio, populando, Sao Paulo, Martins Fontes, 2008.

11 James Ferguson (1990), The anti-politics machine. “Development”: depoliti- 
cization, and bureaucratic power in Lesotho, Minneapolis, The University of 
Minnesota Press, 2007.
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28 UNDP, National Capacity development Map, p. 43, mimeografado, tradugáo 
livre do original em língua inglesa.

29 Cf. R. L. Stirrat, Cultures of consultancy, Critique of Antbropology, v. 20, n. 1, 
p. 31-46, 2000.

30 Cf. Gilbert Rist, The history of development. From western origins to global 
faith, London, New York, Zed Books, 1997; Jean-Pierre Olivier de Sardan, 
Antbropology and Development. Understanding contemporary social change, 
London, Zed Books, 2005.

31 Ibidem.
j2 Peter Uvin, Aiding violence. The development enterprise in Rwanda, West Har

tford, Kumarian Press, 1998.

33 Stirrat, Cultures of consultancy.

34 Ferguson, The anti-politics machine.
35 Timothy Mitchell, Rtde of experts. Egypt, techno-politics, modernity, Los An

geles, University of California Press, 2002, p. 210.

36 Víctor Turner, The drums of affliction, Oxford, The Clarendon Press, Oxford 
University Press, 1972.

37 Víctor Turner, The forest of symbols, Nova York, Cornell University Press, 
1975.

38 Tradugáo livre do original em língua inglesa.

39 Assessores submetidos aos treinamentos de indugáo relataram que eram instru
idos a manter no espado de trabalho urna mala de emergencia, para evacuares 
de última hora. Seriam orientados também a ter sempre os passaportes consigo.

40 Tradu^ao livre do original em língua inglesa.

41 UNMISET, A medical advisory bulletin for UNMISET staff heading for East 
Timor, [S.I., s.d.], mimeografado, tradu§ao livre do original em língua inglesa.

42 Ibidem, tradu^áo livre do original em língua inglesa.

43 Ibidem, tra d u jo  livre do original em língua inglesa.

44 No kit que os advisors contratados sob o programa dos 100 postos recebiam 
figurava aínda o documento Out and about Dili. Nele, eram apresentadas al- 
gumas das condi$5es de vida dos internacionais na capital do país, tais como, 
onde encontrar luxury Ítems para culinária, restaurantes disponíveis pelo tipo de 
cozinha que ofereciam -  Western Cuisine, Asían Cuisine, South Asían Cuisine, 
Traditional East Timorese/Portuguese Cuisine, Indonesian Cuisine e Coffees/ 
Cakes places -  e cuidados a serem tomados com ingestáo de água. Informava-se 
que a UNMISET distribuía garrafas de água mineral a todos os funcionários da 
missáo em seus respectivos locáis de trabalho.

45 Tradu£áo livre do original em língua inglesa.

46 UNTAET, Code ofconduct for UNTAETstaff, Dili, 2000, p. 1-2, mimeografado, 
tradu^áo livre do original em língua inglesa.
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47 Exploring aspects of East Timorese culture, customs and society, [S.L], 2001, 
p. 14-22, mimeografado, tradu§áo livre do original em língua inglesa.

48 Tools for developing skills, knowledge and capacity, [S.L], 2001, p. 44, mime
ografado, tra d u jo  livre do original em língua inglesa.

49 Ibidem, p. 56, traduijao livre do original em língua inglesa.

50 Mario L Cascato, Dayly sitrep as of 03 Aug. 03, (mensagem institucional), 
mensagem recebida por kellysa@uol.com.br, em 3 de agosto de 2003, tradugáo 
livre do original em língua inglesa.

51 Wilson Trajano Filho, Creóle rumors, em Polymorphic creoledom: the “Creóle 
Society” of Guinea-Bissau, dissertation (PhD), University of Pennsylvania, 1998.

Capítulo 4
AS NAgÓES DESUNIDAS
1 Norbert Elias, Processes of State formation and nation building, em Transactions 

ofthe Seventb World Congress of Sociology, Geneva, International Sociological 
Association, 1972, v. III.

2 Metodología, “Treinamento para defensores públicos da RDTL”, nota explica
tiva, 2003, p. 1, mimeografado.

3 Em 2004 foi instituido um grupo de trabalho para formulando de urna proposta 
de código penal timorense, em um projeto de cooperado com o Estado portugués. 
O Código Penal foi aprovado em 2010 pelo Parlamento leste-timorense. Até o 
momento de revisáo final do livro (marijo de 2012), tinham sido aprovadados 
também o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal leste-timorenses.

4 Os únicos defensores que compreendiam parcialmente o portugués haviam 
aprendido o idioma em viagens a Portugal, oferecidas pelo Estado portugués 
para capacitando deles.

5 Era comum, tanto ñas representanoes que os internacionais faziam dos timorenses, 
quanto ñas que estes faziam de si mesmos, a imagem de que um timorense nunca 
explicitava suas dúvidas ou discordancias diante de um estrangeiro. Em um dos 
documentos que constituíam o kit de orientanóes gerais dadas pela ONU a seus 
funcionários recém-chegados a Timor, já mencionado no capítulo anterior, isso 
é dito explícitamente. Assim, nao é de espantar o siléncio dos defensores, o que 
tampouco significa anuencia em relando á proposta apresentada.

6 É expressivo que o defensor timorense tenha proposto como alternativa á resolu- 
gao do caso apresentado pelo conselheiro internacional justamente a confecnao 
de um acordo. Essa é a maneira privilegiada de gestáo dos processos de justiqa 
ñas mediajoes de conflitos locáis, cujos procedimentos sao nominados por, entre 
outros termos, tesi lia ou biit boot. Para urna análise sobre esses processos, ver 
Daniel S. Simiáo, As donas da palavra: género, justi^a e a invenido da violencia 
doméstica em Timor-Leste, tese (doutorado), Departamento de Antropología 
da Universidade de Brasilia, Brasilia, 2005.
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7 UNMISET, Building peace tbrough education. Basic guidelines resource hand- 
book for in country training programme planning, [S.I.], 2003, p. 7, mimeogra- 
fado, tradu^ao livre do original em língua inglesa.

8 Timor-Leste, Capacity Development Coordination Unit, Report and proceedings 
of the results-oriented worksbop on the roles and functions of International 
advisors, Dili, 2002, p. 5, mimeografado, tra d u jo  livre do original em língua 
inglesa.

9 Ibidem, p. 6, tra d u jo  livre do original em língua inglesa.

10 Eric, assessor contratado sob o programa dos 100 postos de estabilidade, tradu^áo 
livre do original em língua inglesa.

11 PNDU Ukun rasik a’an. O caminho á nossa frente, [S.I., s.n.], 2002, p. 33-41.

12 Timor-Leste, Capacity Development Coordination Unit, Report and proceedings 
of the results-oriented workshop on the roles and functions of international 
advisors, p. 4.

13 Tradu^ao livre do original em língua inglesa.

14 Tradu^ao livre do original em língua inglesa.

15 Louis Dumont, O individualismo, Rio de Janeiro, Rocco, 2000.

16 T ra d u jo  livre do original em língua inglesa.

17 Alcida Ramos, The hyperreal Indian, em Indigenism. Ethnic politics in Brazil, 
Madison, The University of Wisconsin Press, 1998.

18 Verena Stolke, Cultura europeia: urna nova retórica de exclusáo? Revista Bra
silera de Ciencias Sociais, Sao Paulo, ANPOCS, n. 22, p. 20-31, 1993.

19 Tradu^ao livre Da língua espanhola.

20 Tradu£áo livre do original em língua espanhola. Mantive as palavras utilizadas 
em ingles para manter o tom do discurso de minha interlocutora.

21 Dumont, O Individualismo.

22 UNMISET, CSC counterparts specific language skills need, [S.I.], 2003, mime
ografado.

23 T ra d u jo  livre do original em língua inglesa.

24 Traduijáo livre do original em língua inglesa.

25 Traducao livre da língua espanhola.

26 UNMISET, 2. 09.03, traduijao livre do original em língua inglesa.

27 Irene, tradu9 áo livre do original em língua inglesa.

28 Government and Public Administration (GPA) era o nome atribuido por al- 
guns internacionais ao conjunto de edificios onde estavam localizadas a sede 
da UNMISET e a chefia do governo timorense. Essas instalares eram assim 
denominadas no período da UNTAET.

29 Traducao livre do original da língua espanhola.

30 Traducao livre do original da língua espanhola.
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31 Traduqáo livre do original em língua inglesa.

j2 David T. Goldberg, Introduction: multicultural conditions, em David T. Goldberg 
(org.), Multiculturalism: a critical reader, Cambridge, Mass-Oxford, Blackwell, 
1994, p. 1-41.

33 As sugestdes apresentadas por essa missao estao registradas no documento East 
Timor: a strategy for rebuilding Fiscal Management (IMF), [S.I.], 2000, mime- 
ografado.

34 Os servidores da administrando pública timorense eram escalonados em sete 
níveis, correspondendo o nivel um á posináo de menor status na hierarquia.

35 Para averiguando dos termos exatos do acórdao, ver Capítulo 5 e/ou consulte 
Timor-Leste, Tribunal de Recurso, Deliberando do Tribunal de Recurso em 15 
de Julho de 2003 á apelando do réu Armando Santos para o processo n° 16/ 
PID.C.G./2001/PD.DIL. do Coletivo Especial para os Crimes Graves do Tribunal 
de Díli, Díli, 2003, mimeografado.

Capítulo 5
DÍLI EM  FESTA E FESTAS EM  DÍLI

1 Os bairros de Díli sao denominados suku, designando atribuida a um agrupamen- 
to de aldeias na estrutura administrativa local desde a colonizando portuguesa.

2 As opnoes mais “populares” de restaurantes para internacionais em Díli, confor
me classificados pela UNMISET (UNMISET, Mai ho Ksolok iba Timor-Leste, 
[S.I.], 2003, p. 119-120, mimeografado) eram as seguintes: 1) Cozinha Ocidental: 
Hotel Turismo; Metro Café, City Café, Atauro View, Esplanada e Fatima’s', 2) 
Cozinha Asiática: Beacb Café, Superwok, Tbai Kitcben, Sbima, Gion; Sea Horse 
e Bangkok ]am Restaurant; 3) Cozinha do Sudeste da Ásia: Queen Restaurant 
& Hotel, Indian Megba Bar e Taj Mahal; 4) Cozinha tradicional Portuguesa e 
Timorense: Maubere, Olandina’s, Vasco da Gama, Vitoria e Sagres; 5) Cozinha 
Indonésia: Little Padang, Alian Asian Food etc.; 5) Cafés: Café Hotel Timor e 
Tropical Bakery.

J Grande parte da frota de veículos do governo era composta por TATTAS, de 
fabricando indiana. Em alguns casos, o governo disponibilizava carros de sua frota 
para os assessores contratados pelas Naqoes Unidas. Isso porque, á medida que a 
UNMISET foi sofrendo o processo de enxugamento o número de equipamentos 
disponibilizados para a missao -  entre eles os carros -  foi diminuindo, levando 
alguns assessores a ter de compartilhar carros com os colegas. Para evitar esse 
tipo de partilha, alguns conselheiros conseguiam do governo o empréstimo de 
veículos.

4 Padangs sao restaurantes típicos da Indonésia nos quais a comida é servida da 
seguinte maneira: o cliente dirige-se a urna vitrine, onde estao expostos diversos 
quitutes já prontos, em travessas dispostas urnas sobre as outras, protegidas das 
moscas por vidros, véus e velas. Ele escolhe duas ou tres délas, as quais lhes seráo 
servidas acompanhadas com um prato de arroz branco. Em geral, as comidas 
sao servidas frías.
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Já os warungs sao pequeñas tendas sob as quais se dispoem mesas onde é possível 
fazer pequeñas refeigóes rápidas. Sasate (espetinhos de cabrito ou frango com 
molho de amendoim e tamarindo) ou Bakso (ensopado de macarráo instantáneo 
com almóndegas, pimenta e coentro) sao dois dos pratos que normalmente se 
encontram nesses espagos.

5 Existiam algumas excegoes, como no Ministério da Justiga, por exemplo, no 
qual os portugueses formavam um verdadeiro “gueto”.

6 Até o inicio de 2003, havia ainda a opgáo do mercado Helio Mister. Contudo, 
suas instalagoes foram queimadas durante os conflitos de dezembro de 2002. O 
Helio Mister foi um dos primeiros supermercados a se instalar em Díli depois 
de 1999, atendendo exclusivamente á legiáo de estrangeiros que chegou ao país 
nesse período.

7 Raros eram os estrangeiros que se aventuravam pelo mercado de Komoro, para 
onde escoava parte importante do excedente da produgáo agrícola do país. Co
mercializados aos montinhos ou por número, os produtos á venda no mercado 
local nao eram contabilizados á moda ocidental, com o uso da balanga. Em 
muitas bancas ainda se utilizava a rupia indonésia e em alguns casos o escudo 
portugués para se expressar valores em dólar. Cabia ao comprador a conversáo 
analógica do valor apresentado para o dólar.

s Descrevo aqui parte da rotina dos funcionários civis da UNMISET. A disciplina 
vivida pelos militares era absolutamente diferente, submetida á lógica da Forga 
de Manutengáo de Paz.
Os batalhóes que formavam o componente militar da missáo estavam divididos 
por nacionalidade e seus acampamentos reproduziam certos hábitos nacionais. 
No batalháo portugués, por exemplo, havia bares nos quais eram vendidas bicas 
de Delta café, cervejas sagres e superbock. Além disso, a televisáo estava quase 
que exclusivamente sintonizada na RTP. No batalháo brasileiro, havia um grande 
painel com vários pontos turísticos do país e lá podíamos assistir á Rede Globo 
via satélite. Cada um dos batalhóes trazia ainda consigo militares especializados 
em cozinha de acampamento, cuja responsabilidade era preparar o alimento dos 
soldados, mantendo graus de similaridade com os hábitos alimentares do país 
de origem.

9 Em jantar oferecido ao jornalista portugués Adelino Gomes, especialista em 
Timor-Leste, em junho de 2003, professoras portuguesas convidadas para o 
evento comentaram entre si o quanto a água importada da indonésia, Aquase, era 
ruim. Na ocasiáo, disseram que só compravam água engarrafada em Timor-Leste 
ou importada de Portugal. Aliás, vale notar que muitos portugueses consumiam 
exclusivamente água importada de Portugal, sobretudo a marca Pedras Salgadas. 
O café e restaurante do Hotel Timor, por exemplo, só vendía água de marca 
Monchique, também importada de Portugal.

10 Para urna discussáo a respeito do papel das credenciais no Sistema ONU, ver 
Paul Little, Ritual, power and ethnography at the Rio Earth Summit, Critique 
of Anthropology, London, v. 15, n. 3, p. 297-320, 1995 e Paulo Góes Filho, O 
clube das nagóes. A missao do Brasil na ONU e o mundo da diplomacia parla
mentar, Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2003.
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11 A letra da música entoada na ocasiáo, de autoría de Bruce Woodley, era a 
seguinte: “I carne from the dreaming/From the dusty red soil plain / I am the 
ancient heart / The keeper of the fíame /1 stood upon the rocky shore /1 watched 
the tall ships come / for forty thousand years / I’d been / The first Australian. I 
carne on the prison ship/Bowed down by iron chains /1 cieared the land, endu- 
red the lash / And waited for the rains/ l ’m a settler, I’m a farmer’s wife / On 
a dry and barren run / A convict then a free man/I became Australian. Fm the 
daughter of a digger/Who sought the mother lode/The girl became a woman / 
On a long and dusty road / Fm a child of the depression/I saw the good times 
come/Fm a bushy, Fm a battler/I am Australian. We are one, but we are many 
and from all the lands on earth we come/We share a dream, and sing with one 
Voice /1 am / You are / We are Australian / Fm a teller of stories / Fm a singer 
of songs /1 am Albert Namatjira / And I paint the ghostly gums / Fm Clancy on 
his horse / Fm Ned Kelly on the run / Fm the one who waltzed Matilda / I am 
Australian / Fm the hot wind from the desert / Fm the black soil of the plain / 
Fm the mountains and the valleys / Fm the drought and flooding rains /1 am 
the rock, I am the sky / The rivers when they run / The spirit of the great land / 
I am Australian / We are one, but we are many/and from all the lands on earth 
we come / We share a dream, and sing with one Voice /1 am / You are / We are 
Australian / We are one, but we are many / and from all the lands on earth we 
come / We share a dream, and sing with one voice I am Australian.”

12 Valentim Alexandre, O Império africano (sáculos XIX-XX). As linhas gerais, em 
Valentim Alexandre (coord.), O Império africano, sáculos XIX e XX, Lisboa, 
Editorial Estampa, 1998.

13 Ibidem, p. 43.

14 Ibidem, p. 47.

15 Ibidem.
16 Góes Filho, O clube das na$oes; Lea María Tomass, Diferenga e igualdade entre 

os Estados. Urna etnografía da precedencia ñas rela^oes diplomáticas, dissertagáo 
(mestrado), Programa de Pós-Graduagáo em Antropología Social, Universidade 
de Brasilia, Brasilia, 2001.

17 Em 24 de outubro de 2003 a UNMISET promoveu a festa para comemorado 
do dia das Najdes Unidas. Ela foi organizada exatamente nos mesmos moldes 
da celebrado do primeiro aniversário da restaurado da independencia de 
Timor-Leste, em dois momentos continuos, consistindo da degustado das 
cozinhas nacionais e de performances musicais e corporais, denominadas nesse 
evento de country blues & rbytbms around the Globe. Cada país fez entao sua 
performance, com Timor-Leste encerrando a festa.

18 Para urna discussáo a respeito da política de significados em tomo do 12 de 
outubro no ano de 1992, ver Michel-Rolph Trouillot, Silencing the past: power 
and the production of history, Boston, Beacon Press, 1995 e Paula Montero, A 
universalidade da Missáo e a particularidade das culturas, em Paula Montero 
(org.), Entre o mito e a historia-, o V Centenário do Descobrimento da América, 
Petrópolis, Vozes, 1996.

19 Tradudo Uvre do original em língua espanhola.
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20 Luís Roberto Cardoso de Oliveira, Republican rights and nationalism: collective 
identities and citizenship in Brazil and Quebec, Brasilia, CESPE, UnB, 1999, 
(Série Antropología n. 259).

21 Taylor caracteriza o reconhecimento como um tipo de política que se define pela 
afirma5 áo e extensáo da percep^ao de dignidade e mérito as identidades coletivas 
minoritarias inseridas no interior de comunidades políticas englobantes. Para 
esse autor, o reconhecimento constituí a base para o acesso de determinados 
segmentos sociais a direitos diferenciados por grupo, pois esses últimos só seráo 
aceitos se as identidades nao hegemónicas forem apreendidas como legítimas 
pela cultura societária abrangente. O autor sugere ainda que a universalizacáo 
do pressuposto de que todas as culturas sao dignas e merecedoras de reconhe
cimento seria a extensáo lógica do pressuposto da dignidade em um contexto 
multicultural, pois que legitima o respeito a diferen^as (Charles Taylor, The 
politics of recognition, em Amy Gutmann (org.), Multiculturalism: examining 
the politics of recognition, Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 110).

22 A respeito dos conflitos entre os internacionais pela posse de carros, um deles 
relatou-me a seguinte historia. “Para muita gente o carro, o tamanho do carro é 
muito significativo. (...) Só para dar um exemplo de como se chega a esse nivel. 
[Fulano], quando foi promovido -  promogáo que ele obteve desobedecendo um 
regulamento das Naqoes Unidas que nao permite que urna pessoa que esteja há 
menos de um ano em um posto ascenda para um escaláo superior, como ele 
o fez - ,  na festa em que celebrava sua ascensáo na carreira, agradeceu a duas 
pessoas: aquela que havia conduzido o processo de sele^áo e o chefe da se£áo 
de transporte. No dia seguinte, em vez de um Land Rover ele tinha um Toyota 
Land Cruiser. (...) Outro problema é o número de matrícula do carro. O carro do 
chefe da missáo tem placa UNMISET 001, por exemplo. No tempo da UNTAET, 
houve um problema muito grave com o chefe de recursos humanos por causa do 
número de placa do carro dele. Técnicamente ele era o quarto no comando da 
missáo. Primeiro é o SRSG, depois o DSRSG, depois o ckief comander e depois 
o chefe de staff. No entanto, ele náo tinha o UNTAET 004, mas o UNTAET 
009 e isso gerou urna polémica tremenda dentro do escritorio do SRSG.”

23 Góes Filho, O clube das nagoes.
24 Gluckman caracteriza os rituais de rebeliao e/ou protesto como aqueles nos 

quais os sujeitos performam papéis opostos aos que desempenham na ordem 
social cotidiana. O autor define os rituais de rebeliáo em op o sito  aos rituais 
de revolufáo: no primeiro caso, os rituais trabalham para reproduzir e repor 
a ordem já vigente, no segundo, para alterá-la (Max Gluckman, Custom and 
conflict in Africa, Oxford, Basil Black Well Press, 1963, p. 28).

25 Taylor, The politics of recognition.

26 Góes Filho, O clube das nagoes, p. 214.

27 Ibidem.
28 Ibidem.
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C a p í t u l o  6
RETORNADOS E PROJETOS DISCIPLINARES 
PARA A FUNQAO PÚBLICA

1 Meu retomo a Timor-Leste, em 2007, revelou o quanto a questáo partidária 
era importante para compreender a dinámica política local, sobretudo após 
a crise de 2006. No entanto, essa dimensáo da experiencia nao é privilegiada 
analíticamente nesta obra por nao ter sido colocada nesses termos pelos meus 
interlocutores quando realizei meu primeiro trabalho de campo, de que este livro 
é produto.

2 Nesse contexto, é importante notar que um grupo pequeño de exilados timo- 
renses passou tanto por Portugal e/ou Mozambique, como pela Austrália. Na 
década de 1990 o Estado australiano implantou um programa de reagrupamento 
familiar que facilitava a entrada e fixagáo de parentes de migrantes timorenses 
(e de outros países), dispersos em outras partes do mundo, no país.

3 Em pesquisa realizada junto á sociedade civil timorense em 2003, Kammen aponta 
que o termo malae boot [estrangeiro poderoso] era usado entre os integrantes 
de algumas instituigoes para fazer referencia aos retornados que ocupavam altas 
posigoes técnicas e políticas no Estado timorense (Douglas Kammen, Master- 
-slave, traitor-nationalist, opportunist-oppressed: political metaphors in East 
Timor, Indonesia, v. 76, p. 84, 2003.

4 Para urna discussáo sobre o embate entre governo e Igreja Católica em Timor- 
-Leste em 2005, ver Kelly C. Silva, A Biblia como constituigáo ou a constituigáo 
como Biblia?, Revista Horizontes Antropológicos, v. 13, 2007. Sobre a crise 
política em 2006, ver Kelly C. Silva, Processes of regionalization in East Timor 
social conflicts, Anthropological Forum, v. 20, n. 2, p. 105-123, 2010.

5 Entre 1975 e 1991 a Austrália recebeu pelo menos 11.396 refugiados leste- 
-timorenses. (Amanda Y. Wise, No longer in exile? Shifting experiences of 
home, homeland and identity of East Timorese refugee diaspora in Australia in 
light of East Timor’s Independence, thesis (PhD), Centre for Cultural Research, 
University of Western Sydney, 2002, p. 57).

6 Antonio Barbedo de Magalháes, Timor-Leste na encruzilhada da transiqao 
indonésia, Lisboa, Gradiva Publicagóes Ltda., 1999.

7 Batalháo 702 é urna expressáo de uso corrente em Timor-Leste, utilizada para 
descrever o cotidiano do funcionalismo público no tempo indonésio: os servidores 
entravam no trabalho ás 7h da manhá (7), nao faziam nada (0) e saíam as 2h 
da tarde (2). Daí o 702.

s Tradugóes livres dos origináis em língua tétum.

9 Na semana posterior aos conflitos ocorridos em Díli, houve agáo de antigas 
milicias no interior do país, com um saldo aproximado de 10 mortos. Em res
posta a esses conflitos, o governo elaborou o Plano de Estabilidade, que definiu 
áreas e programas prioritários para a intervengáo do Estado a fim de promover 
a estabilizagáo do país e atender mínimamente ás necessidades prementes dos 
setores mais carentes da populagáo.

10 Tradugáo livre do original em língua inglesa.
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11 Em pesquisa realizada entre 2008 e 2009 em Díli constatei, novamente, tal posi- 
cionamento entre alguns retornados. Observei, cornudo, entre alguns deles, que, 
com o passar do tempo, as críticas aos recursos empenhados ñas práticas rituais 
por seus parentes passavam a conviver com um reaprendizado dos mesmos e 
urna consequente renegociado de suas funjdes e significados. A conquista da 
independencia do país criou espado para retomada de muitas práticas rituais, 
muitas das quais tinham deixado de ser praticadas por temor a represálias do 
Estado Indonésio que monitorava ou proibia, a depender das circunstancias, 
eventos que envolvessem aglomerado de pessoas. Tal retomada tem feito das 
práticas rituais envolvidas em casamentos e mortes objetos de atenjáo estatal 
com vistas á domesticado dos “usos e costumes”.

12 Tradudo Iivre do original em língua inglesa.

13 Maria, retornada de Portugal.

14 Simone, retornada da Austrália. A presenta de palavras em língua inglesa nesse 
trecho explica-se pelo fato de minha interlocutora a elas recorrer para se ex- 
pressar. Optei po manté-las a fim de transmitir ao leitor a multirreferencialidade 
dos cenários lingüísticos e culturáis com os quais as contradiásporas timorenses 
dialogavam em seu cotidiano, inscritos, assim, em seus próprios atos de fala.

15 Além das questoes apresentadas acíma, os resultados da pesquisa realizada por 
Wise, em 2001, junto aos retomados da Austrália em Díli, revela que alguns 
deles se incomodavam com os padróes de higiene que observavam na populado. 
Contrapunham o que vinham testemunhando em termos de “falta de higiene” 
á memoria que tinham da cidade no tempo portugués, urna cidade limpa e com 
populado muito asseada. Tal como entre meus entrevistados, aqueles abordados 
por Wise culpavam a Indonésia pela incorporado de hábitos inadequados pela 
populado (Wise, No longer in exile?, p. 226).

16 Adelino Gomes, As flores nascem na prisao. Timor-Leste: ano um, Lisboa, 
Editorial Noticias, 2004, p. 256.

17 Adelaíde, retomada da Austrália.

18 Em 2000, retomados da diáspora timorense na Austrália coordenaram urna 
pesquisa que diagnosticou o perfil dos recursos humanos timorenses disponí- 
veis. A pesquisa tinha por objetivo disponibilizar dados para os programas de 
capacitado que seriam desenvolvidos, bem como dar urna ideia a respeito das 
características da forja de trabalho que estaría disponível para ocupar as posijdes 
do funcionalismo que seria criado. Os dados do survey foram recolhidos junto 
a 56.000 leste-timorenses na capital e nos demais 12 distritos administrativos 
em que o país se subdividia. Dos entrevistados, 23%  das mulheres e 27%  dos 
homens tinham ingressado em cursos de educajao secundária; 19% das mulheres 
e 23%  dos homens tinham frequentado a escola primária, enquanto somente 3% 
das mulheres e 7% dos homens tinham tido acesso a algum tipo de educajáo de 
nivel superior. Dezenove por cento das mulheres e 12% dos homens afirmaram 
nunca ter tido acesso a nenhum tipo de educajáo formal. Trinta e quatro por 
cento dos participantes declararam estar envolvidos em trabalhos rurais. Entre 
50 e 500 declararam ter assumido em algum momento funjóes na administrajáo 
pública. Com relajáo a questoes lingüísticas, o survey revelou que o tétum era 
a língua mais difundida entre os participantes. Setenta e quatro por cento dos 
participantes afirmaram ser fluentes na língua indonésia. Somente 8% dos 
participantes indicaram falar portugués e 3% inglés (East Timor Development
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Agency, E ast T im or H um an R esources Survey: Final Report, Darwin, [s.n.], 
2001, p. 3).

19 Nina, leste-timorense-chinesa retornada da diáspora na Australia. Tradugáo livre 
do original em língua inglesa. T im or-C bina  é a maneira como os descendentes 
de chineses que vieram de Macau e se instalaram no entáo Timor portugués se 
autodenominavam.

20 Irene, retornada da Austrália. T ra d u jo  livre do original em língua inglesa.

21 Em 2005, urna reverberando clara dessa tensáo manifestou-se quando a grande 
maioria dos operadores do sistema judiciário leste-timorense foi destituida de suas 
funqoes devido á reprovaqáo em um exame elaborado e aplicado pelo Conselho 
Superior de Magistratura local, do qual Cláudio Ximenes era também presidente.

22 Na exposiqáo de motivos apresentada no projeto, seu autor defendeu a adoqáo 
da legislando portuguesa como lei subsidiária, entre outros motivos, pela pretensa 
similaridade cultural entre os portugueses e os timorenses. Recorreu, para tanto, 
á obra de Jodo Inocencio dos Reis Oliveira, que em A recon stru ido das so c ia 
bilidades tim orenses e das instituigoes sociais  sugere: “(...) O questionamento 
sobre esta sociabilidade elementar é de importáncia capital e corresponde ao 
empenho em mostrar e reamar a necessidade de urna tomada de consciencia 
mais profunda e séria dos valores culturáis que definem a identidade do povo 
de Timor-Leste e da relevancia dos mesmos em forma de atitudes, mentalidade 
e sensibilidade face á independencia. Deste modo, a tarefa de construir esta 
sociabilidade básica consiste precisamente em promover e formar urna sensibi
lidade comum que, para além das eventuais diferenqas, permanece como fundo 
da identidade tornada consciente através da valorizanáo da heranna cultural 
do povo, fruto de um encontró cultural entre os valores ancestrais do universo 
simbólico timorense e a cultura portuguesa, de modo especial por intermedio 
do cristianismo. Sem dúvida, esta síntese cultural, que impregna a identidade do 
povo timorense, foi o potencial e a forqa extraordinária de resistencia política e 
cultural á invasáo e ocupaqáo indonésias, fazendo emergir assim novos valores 
de heroísmo, perseveranqa, justiqa e fidelidade a si mesmo como povo, apesar 
da opressao. (...)
O sentido de verdade, sinceridade, responsabilidade e personalidade a que o 
timorense estava habituado, sofreu um golpe destruidor e é necessário reparar 
este desperdicio e prejuízo, reconstruindo urna nova sociabilidade. A tarefa de 
reconstruir a sociabilidade consiste, segundo o que acima foi exposto, em primeiro 
lugar na criaqáo de urna disposiqáo básica de espirito na sociedade timorense em 
termos de conscientizaqáo de sua identidade cultural, modelada pelo sistema de 
valores do universo simbólico timorense, no seu encontró e confrontado com os 
valores da cultura portuguesa e do cristianismo ao longo da historia e vivida sob 
a forma de resistencia ao invasor a custo de muito sacrificio.” (Joáo Inocencio 
dos Reis Oliveira ap u d  RDTL, Parlamento Nacional, PL 8/1/ 2a, Díli, 2003, p. 
7, mimeografado). Posteriormente, Manuel Tilman traz ao texto outros excertos 
do autor, nos quais o conceito de poder presente na sociedade javanesa e na 
legislaqáo indonésia, e expresso no sistema de ensino daquele país, é discutido. 
Na visáo de Oliveira, endossada pelo parlamentar timorense, essa maneira de 
conceber o poder -  retratada como de maneira próxima á ideia de poder do 
soberano no Antigo Regime -  estaría desvirtuando a natureza da sociedade ti
morense. Fazendo uso de estratégias similares áquelas identificadas no Capítulo 
2, observamos no projeto de lei um movimento de projeqao identitária no qual 
os timorenses sao pensados como fruto do encontró com o colonizador.

4 4 6



2j Wise identificou o mesmo cenário na pesquisa que realizou em Díli, nos pri- 
meiros meses de 2001, junto aos retomados australianos (Wise, No longer in 
exilef, p. 239).

24 Melbourne document: EastTimor strategic development plan (draft), 1999, p. 17.

25 Conselho Nacional da Resistencia Timorense (CNRT), Resultados do Congresso 
Nacional do CNRT, 2001, p. 17, mimeografado.

26 Benjamim Corte-Real é diretor do Instituto Nacional de Lingüística da Uni- 
versidade Nacional de Timor-Leste, da qual também foi reitor até o inicio de 
2011. Com mestrado e doutorado na Austrália, seu posicionamento político 
é pouco usual entre os timorenses que em algum momento de suas trajetórias 
estiveram neste país.

27 Esse argumento foi apresentado pelo entáo reitor na ocasiáo do seminário sobre 
os descobrimentos portugueses e o encontró de culturas, discutido no Capítulo 2.

28 Geoffrey Hull, Timor-Leste. Identidade, língua e política educacional, [S.I.: 
s.n.], 2000.

29 WilsonTrajano Filho, Pequeños mas honrados: um jeito portugués de ser na me- 
trópole e ñas colonias, Brasilia, CESPE, UnB, 2003, (Série Antropología n. 339).

30 Tradu§áo livre do original em língua inglesa.

31 Peter Carey, Third-World colonialism, the geragáo foun, and the birth of a new 
nation: Indonesian through East Timorese eyes, 1975-99, Indonesia, v. 76, p. 
65, 2003.

32 Apesar disso, os ex-FALINTiL eram elementos fundamentáis na dinámica política 
local, fato revelado pelas disputas dos diferentes partidos políticos pela adesáo dos 
mesmos a partir de 2000. Para urna análise da importancia dos ex-guerrilheiros 
ñas disputas políticas locáis e do modo como se transformaram em instrumentos 
de articulado entre os sistemas políticos locáis e o sistema partidário nacional, 
no contexto eleitoral de 2007, ver Kelly C. Silva, Reciprocity, recognition and 
suffering: political mobilizers in independente East Timor, VIBRANT -  Virtual 
Brazilian Anthropology, v. 2, n. 5, 2009, disponível em <http://www.vibrant. 
org.br/downloads/v5n2_silva.pdf>, acesso em 4 abr. 2011.

"Luciana, retornada da Austrália. Tradu^áo livre do original em língua inglesa.

34 Simone, retornada da Austrália.

C a p í t u l o  7
O S D E  F O R A  E O S D E  D E N T R O :
NOVAS FO N TES D E C O N FLITO  E R ESSEN TIM EN TO

1 E n q u a n to  internacionais, os re to rn a d o s co n tra ta d o s  a trav és d as e stru tu ras das 
Na<joes U n id as receb iam , co m o  os d em ais, um  c a rtá o  de id en tid ad e que lhes dava 
acesso  as i n s t a l a r e s  da in s t i tu id o , bem  co m o  aos servidos de saú de e co m é rc io  
d isp on ib ilizad os p ara  os estran g eiros . D iferen tem en te  d os d em ais internacionais, 
co n tu d o , era  co m u m  os re to rn a d o s  d isp en sarem  o  u so  d esse c a r tá o . A  m a io ria  
deles n a o  faz ia  u so  da id e n tif ic a d o  n em  n o s e sp a to s  de tra b a lh o , n em  fo ra  deles.
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Considero esse comportamento um indicador da posigáo ambigua que esses 
sujeitos ocupavam no sistema social no qual estavam inseridos: sao timorenses 
e estrangeiros ao mesmo tempo e utilizam estratégicamente essas identidades a 
depender da natureza de seus interlocutores e dos contextos em que experimentam 
diferentes padrees de interagáo social.

2 B ibere é  o feminino de m aubere.

3 Soares e Wise indicam que já entre os anos de 2000 e 2001 o retomo de timo
renses exilados ao país e suas atuagoes na dinámica política institucional eram 
fatos geradores de constrangimentos, conflitos e ressentimentos entre distintos 
segmentos da popula§áo local - (Dionisio Babo Soares, B rancbing fro m  the 
trunk: East Timorese perceptions of nationalism in transition, thesis (PhD), 
Universidade Nacional da Austrália, 2003; Amanda Y. Wise, N o longer in ex ile? 
Shifting experiences of home, homeland and identity of East Timorese refugee 
diaspora in Australia in light of East Timor’s Independence, thesis (PhD), Centre 
for Cultural Research, University of Western Sydney, 2002.)

4 Norbert Elias, Processes of State formation and nation building, em Transactions 
o f t h e  Seventh W orld  C ongress o f  Socio logy , Geneva, International Sociological 
Association, 1972, v. III.

5 Aos leitores interessados em compreender de forma mais profunda as implicares 
desse e outros fatos relacionados ao campo de poder no qual realizei a pesquisa e 
suas implica§5es no fazer etnográfico, sugiro a leitura de Kelly C. Silva, O poder 
do campo e o seu campo de poder, em Alinne Bonetti e Soraya Fleischer, Entre 
saias justas e  jog os  d e  cintura, Santa Cruz do Sul, EDUNISC, Florianópolis, 
Editora Mulheres, 2007.

6 Para urna discussáo sobre esse processo, ver King’s College, R eview  o f  P eace  
O perations: a case for change, 2002, mimeografado.

7 Os termos desse protocolo foram anteriormente discutidos no Capítulo 4.

8 Domingos Sarmentó, ministro da Justina. Domingos Sarmentó recebeu parte de 
sua educagáo primária e secundária ainda no tem po portugués. Formou-se em 
Direito na Indonésia, já no período da ocupa^áo.

9 A partir de meados de 2003, a selegáo dos conselheiros internacionais contrata
dos sob o projeto dos 2 0 0  p ostos  d e  desenvolvim ento, sob responsabilidade do 
PNUD, passou a ter os painéis de seleijáo como instancia decisoria mais impor
tante. Essa etapa da selejao era antecedida pela publicado dos jo b  descriptions  
no site do PNUD de Timor-Leste (<www.undp.east-timor.org>). A partir da 
leitura desse documento, os interessados escolhiam as posigoes mais adequadas 
ao seu perfil profissional e enviavam seus currículos para o enderezo eletrónico 
indicado na página. Um especialista em recursos humanos procedia á avalia^áo 
dos currículos e a urna pré-sele^áo dos candidatos. Aqueles pré-selecionados 
eram entao contratados e convocados a participar de urna entrevista, realizada 
com aparelhos de teleconferéncia. Participavam da entrevista o representante do 
projeto dos 2 0 0  p ostos  d e  desenvolvim ento  -  em geral o seu gerente - ,  o repre
sentante do país mantenedor do posto, representantes do órgáo estatal no qual o 
conselheiro seria lotado, representante da UCDC e, em alguns casos, um assessor 
sénior com conhecimentos na área de atua^áo da posi^áo em recrutamento. O 
candidato era submetido a dois conjuntos específicos de questóes. No primeiro, 
buscava-se mapear suas m otivares para trabalhar em Timor-Leste, avaliando-se 
seu conhecimento a respeito de práticas de desenvolvim ento d e capacidades  e
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suas aptidoes lingüísticas nos idiomas exigidos para o exercício da fungáo. Pos
teriormente, o candidato era abordado com um conjunto de questoes técnicas, 
em geral formuladas pelo assessor sénior do ministério no qual ele trabalharia. 
As respostas eram avaliadas por um valor numérico preestabelecido, bem como 
o currículo do candidato. Dessa maneira, aquele que alcangasse a melhor nota 
seria o escolhido para o exercício da fungáo. No entanto, as notas eram muitas 
vezes manipuladas em fungáo das demandas e preferencias colocadas pelos 
participantes do painel, ou mesmo por impressSes a respeito do tom de algumas 
das respostas apresentadas. Os candidatos que se mostravam relativamente arro
gantes ou mesmo despreparados para lidar com as carencias técnicas e humanas 
existentes no territorio eram mal vistos por alguns dos participantes, em geral, 
pelos representantes da UCDC e das instituigoes governamentais. Além disso, 
observei outra tendencia: os representantes dos órgáos do Estado tendiam a dar 
preferencia aos candidatos que fossem fluentes ñas línguas de trabalho pesso- 
almente utilizadas por eles, decisáo que era respeitada e apoiada pelos demais 
participantes do painel. Dessa forma, os representantes do governo da RDTL 
que tinham fluencia na língua portuguesa tendía a dar preferencia aos candidatos 
que se mostrassem hábeis nesse idioma. Em geral, esses eram funcionários que 
tinham sido educados no regime colonial portugués e que haviam tido, direta ou 
indiretamente, algum nivel de incorporagáo nele. O pessoal do Estado timorense 
crescido e educado sob a ocupagáo tendía a dar preferéncia aqueles que fossem 
fluentes em língua indonésia ou tétum. Em muitas circunstancias de avaliagáo, 
portanto, as capacidades lingüísticas do candidato/a eram um critério mais 
importante que os conhecimentos técnicos ou experiencias pregressas por ele/a 
acumuladas. Em um dos painéis, por exemplo, o representante da instituigáo 
do Estado timorense na qual o posto em questáo estava localizado destacou que 
quería um candidato que tivesse o portugués como língua materna para que 
formulasse documentos que pudessem ser encaminhados diretamente á Secretaria 
de Estado do Conselho de Ministros, pois ela só aceitava documentos em língua 
portuguesa.
Entre alguns ministros e secretários de Estado, por sua vez, era comum a crítica 
ás NagSes Unidas no que diz respeito aos critérios utilizados pela instituigáo 
para selegáo de assessores. Aqueles que retornavam dos Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa (PALOP) ou de Portugal desejavam, preferencialmen- 
te, conselheiros que fossem fluentes em língua portuguesa, alegando ser essa a 
língua nacional e oficial do país. Diante da chamada tendencia dos quadros da 
UNMISET, responsável pelos 100 p ostos  de estab ilid ad e , em selecionar conse
lheiros oriundos de países anglófonos, algumas autoridades timorenses davam 
a entender que a ONU nao respeitava as escolhas do Estado leste-timorense.

10 James Ferguson (1990), T he anti-politics m achine. “Development”: depoliti- 
cization, and bureaucratic power in Lesotho, Minneapolis, The University of 
Minnesota Press, 2007.

11 Jean-Pierre Olivier de Sardan, A nthropology  an d  developm ent. Understanding 
contemporary social change, London, Zed Books, 2005.

12 Benjamim enunciou esse último comentário em resposta a urna intervengáo do 
embaixador dos EUA que sugeriu que qualquer idioma que venha a ser escolhido 
como língua oficial, que nao seja o tétum ou a língua indonésia, trará dificuldades 
para o funcionamento dos tribunais.

13 Á época, operadores do Poder Judiciário relatavam que autoridades do Ministério 
da Justiga haviam proibido a compra de livros em língua indonésia com recursos
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do Estado. Nesse contexto, eles diziam recorrer a organizares internacionais 
nao governamentais, solicitando-lhes recursos para aquisigáo de acervo jurídico 
básico em língua indonésia.

14 O investimento do Estado portugués na edificaqao do Poder Judiciário timorense 
tem sido grande. Para a execuzáo das atividades previstas no protocolo discutido 
estavam estimados 220.000 euros. Além disso, Portugal recuperou as instalares 
do Tribunal Distrital de Díli. Sob a tutela do governo portugués, foram ainda 
deslocados a Timor-Leste juristas que trabalharam sobre a elaborado de um 
Código Penal e um Código Civil do país. Os advisors contratados sob os projetos 
das Na^des Unidas para a área da justiqa tém sido, desde a independencia, de 
origem portuguesa ou de suas antigas colonias, as quais, com excezáo do Brasil, 
em alguma medida, tém urna estrutura jurídica fortemente influenciada pela 
antiga metrópole.

ls Posteriormente, negociares em torno dos termos exatos da formazáo que os 
magistrados leste-timorenses receberiam em Portugal deram origem a grande 
polémica. O governo portugués, entre outras coisas, afirmou que em nenhum 
momento havia se comprometido com a tradu5 áo dos códigos indonésios, o que 
indicava que os leste-timorenses receberiam formazáo técnica com base na legis
lazáo portuguesa. Com o passar do tempo, encontrou-se urna saída diplomática. 
Portugal enviaría a Timor-Leste especialistas legislativos que promoveriam e 
acompanhariam a elaborado dos primeiros códigos penal e civil do país.

16 Como vimos anteriormente, o presidente do Tribunal de Recurso foi/é membro 
da diáspora timorense em Portugal. O ministro da Justina, por sua vez, estudou 
em escolas religiosas ainda no período portugués, mas concluiu seu curso superior 
na Indonésia. Dizia-se, contudo, que Ana Pessoa Pinto -  ex-ministra da Admi- 
nistrazáo Estatal, ex-ocupante da pasta da Justina e retornada de Mozambique e 
Portugal -  era quem dava o tom as políticas adotadas pelo Ministério da Justina.

17 Segundo os assessores legáis estrangeiros atuantes em Timor-Leste á época da 
pesquisa, esse quadro era ainda mais complexo se levarnos em conta o fato 
de que a legislazáo formulada pela UNTAET era inspirada em um modelo de 
Common Law, enquanto a Constituido e as demais leis timorenses, bem como 
a legislazáo subsidiária indonésia, seguem o modelo Civilista. A esse cenário se 
somam as práticas locáis de justiqa e resoluzáo de conflitos (cf. Daniel S. Simiáo, 
As donas da palavra: género, justiza e a invenzáo da violencia doméstica em 
Timor-Leste, tese (doutorado), Departamento de Antropología, Universidade 
de Brasilia, Brasilia, 2005.

18 Segundo o Programa de Monitorazáo do Sistema Judiciário, organizazáo nao 
governamental mista (composta por funcionários estrangeiros e locáis), o Tri
bunal de Recurso teria passado a aplicar a legislazáo portuguesa no julgamento 
de vários casos desde julho de 2003 (Judicial System Monitoring Programme, 
Relatório sobre a decisao do Tribunal de Recurso no caso Armando dos Santos, 
Díli, 2003, p. 4, mimeografado). Contudo, nao tenho informazóes das práticas 
que passaram a vigorar nesse tribunal depois que o Parlamento Timorense, por 
pressáo do Executivo e dos operadores de justiza do Judiciário, aprovou lei que 
definia claramente a legislazáo indonésia como lei subsidiária no territorio. Nos 
termos dessa lei, “entende-se por legislazáo vigente em Timor-Leste em 19 de maio 
de 2002, nos termos do disposto no artigo I o da lei n° 2/2002 de 7 de agosto, 
toda a legislazáo indonésia que era aplicada e vigorava ‘de facto’ em Timor-Leste
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antes do dia 25 de outubro de 1999, nos termos estatuidos no Regulamento n° 
1/1999 da UNTAET” (RDTL, PL 7/1/2% Díli, 2003, mimeografado).

19 Na ata supracitada, há um descompasso entre o destaque dado á intervengo de 
Cláudio Ximenes e áquelas dos demais participantes. Fui informada que isso se 
deu em fun^áo do Presidente do Tribunal de Recurso ter levado sua intervengo 
á audiencia já organizada na forma de um texto que, por sua vez, foi cortado e 
copiado no documento. Considero, contudo, essa questao em aberto.

20 É provável que tenha havido, por parte do relator da comissáo, um erro de 
digitaijáo ou compreensáo do discurso do representante da Defensoria Pública. 
Sérgio Hornai sugería, de fato, a existencia de possíveis desencontros entre a 
legislaqao indonésia aplicada no país e os termos da Constituido, que foi ins
pirada no modelo portugués.

21 RDTL, Parlamento Nacional, R elatório  da C om issáo  d e Assuntos Constitucio- 
nais, D ireitos, L ib erd ad es e G arantías, Díli, 2003, mimeografado.

22 O Painel de Crimes Graves, criado pela ONU para julgar os crimes contra a 
humanidade que ocorreram em Timor-Leste durante a ocupaqáo indonésia, 
esteve institucionalmente ligado ao Tribunal Distrital de Díli. Os painéis eram 
formados por procuradores, juízes e defensores in ternacionais  e locáis. Os jul- 
gamentos de cada caso eram realizados dentro de um regime de tribunal misto, 
com magistrados internacionais e nacionais. Ao longo da historia do Painel, 
funcionaram no máximo dois coletivos de juízes concomitantemente. Um deles 
operava em língua portuguesa e outro, em língua inglesa, assim estruturados em 
fungáo das competencias lingüísticas de seus integrantes.

2j T ra d u jo  livre para a língua portuguesa do original em língua tétum.

24 Tim tim  é  urna maneira comum de se referir á gerafáo de timorenses crescida e 
educada á época em que o país era a 27a provincia da Indonésia, denominada 
Tim orTim ur.

25 Tradugáo livre para a língua portuguesa do original em língua tétum.

26 Wise indica que a reinsergao dos leste-timorenses que saíram do país antes da 
década de 1990 é mais difícil que a dos demais pelo fato de esses retornarem 
ao territorio com a expectativa de encontrá-lo ñas condiqoes em que existia no 
tem po portugués  (Wise, N o longer in ex ile}).

27 Wise, N o longer in ex ile} , p. 234, traduqao livre do original em língua inglesa.

28 Para um levantamento das instituigoes educacionais religiosas existentes em 
Timor-leste até 1890, ver Soares, Branching from  tb e  trunk, p. 74.

29 Geraldo, funcionário do Ministério da Saúde.

30 Traduíáo livre do original em língua tétum.

31 Carey sugere que nos últimos anos da ocupado indonésia em tomo de 1.000 
timorenses receberam bolsas para estudar ñas universidades do país (Peter Ca
rey, Tbird-World colonialism, the gera^áo foun, and the birth of a new nation: 
Indonesian through East Timorese eyes, 1975-99, Indonesia, v. 76, p. 41 ,2003).

Traduqáo livre do original em tétum.

j3 Traduqáo livre para a língua portuguesa do original em língua tétum.
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34 Tradugáo livre para a língua portuguesa do original em língua tétum.

35 Esse seminário ocorreu em 19 de agosto de 2003, ñas dependencias do Instituto 
Nacional de Administragáo Pública.

36 Tradugáo livre para a língua portuguesa do original em língua tétum.

37 Luis Filipe F. R. Thomaz, De Ceuta a Timor, Lisboa, Difel, 2002, p. 620.

38 T ra d u jo  livre para a língua portuguesa do original em língua tétum.

39 Carey, Third-World colonialism, the geragao foun, and the birth of a new nation, 
p. 32.

40 Ibidem.
41 Rui Augusto Gomes, Pembangunan or Kolonialisme? Administering development 

in East Timor, dissertation (master), Murdoch University, 1997, p. 60.

42 James J. Fox, Category and complement: binary ideologies and the organization 
of dualism in Eastern Indonesia, em David Maybury-Lewis e Uri Almajor, The 
attraction of opposites: thought and society in dualistic mode, Michigan, The 
University of Michigan Press, 1989.

43 Soares, Brancbing from the trunk.
44 Ibidem, p. 230, tradugáo livre do original em língua inglesa.

45 Cf. Simiao, As donas da palavra.

CONCLUSÁO

PA RA DO XO S D A A U T O D ET ER M IN A gÁ O :
ALGUMAS PERSPECTIVAS

1 PNUD: Ukun rasik a’an. O caminho á nossa frente, [S.I., s.n.], 2002.

2 James Ferguson (1990), The anti-politics machine. “Development”: depoliti- 
cization, and bureaucratic power in Lesotho, Minneapolis, The University of 
Minnesota Press, 2007

3 Peter Uvin, Aiding violence. The development enterprise in Rwanda, West Hartford, 
Kumarian Press, 1998.
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