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RESUMO

O presente trabalho examina questões trazidas pela história do tempo presente,
voltando-se para a análise de constituição de narrativas históricas e processos de
patrimonialização frente a situações traumáticas. Neste sentido, toma-se como ponto
de partida a problematização da narrativa histórica do Arquivo e Museu da
Resistência Timorense, instituição localizada na capital de Timor-Leste, Dili. A
instituição em questão foi construída através de uma parceria com a Fundação Mário
Soares, de Portugal, fator que influencia em tal narrativa de forma que a resistência
seja atribuída ao período de ocupação indonésio. Neste sentido, há o
enquadramento de uma memória nacional que seleciona datas que deverão ser
lembradas pelo povo timorense, resumindo ou relegando ao esquecimento outros
períodos em que houve resistência por conta de um contexto de violência, como o
colonial. Ao problematizar a narrativa do museu aliada a ações de patrimonialização
pelo país, é possível perceber que datas e que pessoas a narrativa busca colocar
em destaque. Além disso, as relações de Timor-Leste com seu colonizador e seu
ocupante são passíveis de análise na medida em que estas possuem relação com a
constituição da memória nacional.
Palavras-chave: Timor-Leste. Arquivo. Museu. Patrimonialização. História do
Tempo Presente.

ABSTRACT

This study seeks to answer questions that result from the history of the present,
focusing on the analysis of the constitution of historical narratives and
patrimonialization processes when dealing with traumatizing situations. In this
context, the starting point is the problematization of the historical narrative of the
Archive and Museum of Timorese Resistance, an institution located in Dili, the capital
of East Timor. The aforementioned institution was built through a partnership with the
Mário Soares Foundation, from Portugal, a factor that influences the narrative in such
a way that the resistance is attributed to the period of Indonesian occupation. This
results in a national memory framework which selects dates that should be
remembered by the Timorese people, vaguely mentioning or dismissing other periods
in which there was resistance to a context of violence, such as the colonial years.
When problematizing the museum’s narrative alongside patrimonialization actions
throughout the country, it is possible to realize which dates and people the narrative
chooses to highlight. In addition to that, the relations that East Timor has with its
colonizer and its occupier can be analyzed, as they are related to the constitution of a
national memory.
Keywords: East Timor. Archive. Museum. Patrimonialization. History of the Present.
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1. INTRODUÇÃO
Cerca de dezesseis mil quilômetros separavam Florianópolis do destino que
me abrigaria ao longo de nove meses. A primeira viagem internacional, que faria
com que trouxesse na mala um projeto de mestrado como forma de encerrar um
ciclo importante de aprendizado. Timor-Leste, este pequeno país do sudeste
asiático, contou com uma série de conflitos, principalmente ao longo do século XX, e
após finalmente conquistar sua independência, tendo suas primeiras eleições já no
século XXI, realiza ao longo de seus primeiros anos de autonomia um esforço
institucional para consolidar o território como uma nação. Sua trajetória antes da
independência é marcada por séculos de colonialismo português e pela ocupação
indonésia que durou vinte e quatro anos. A ocupação indonésia em Timor e a
violência que caracterizou o período fizeram com que o país se tornasse
independente através de um movimento de resistência armado e diplomático frente
ao ocupante, de oposição a uma anexação do território à Indonésia feito por
interesses principalmente econômicos.
O Programa de Qualificação Docente e Ensino de Língua Portuguesa em
Timor-Leste (PQLP-CAPES), foi o programa que integrei ao longo do tempo de
permanência no ano de 2014. O PQLP, parceria da CAPES com o governo
timorense, foi instituído através do decreto nº 5.274 de 11 de junho de 2004, pelo
então presidente Luiz Inácio Lula da Silva 1.
[...] o PQLP tem como objetivo a execução do ensino da língua portuguesa
e outras atividades relacionadas à formação de docentes de diversos níveis
das instituições de ensino timorenses. Dessa forma, o Programa atua em
três áreas fundamentais, a saber: a) formação inicial e continuada dos
docentes; b) fomento ao ensino da língua portuguesa e c) apoio ao ensino
superior. (PQLP, 2015)

O último edital de seleção para professores foi aberto em 2013 para a ida a
Timor no ano seguinte, edital em que me inscrevi e fui selecionada. A principal
instituição de atuação dos professores no país era a Universidade Nacional Timor
Lorosa’e2. Outras instituições com foco para o ensino em língua portuguesa, como
1

Decreto disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5274.htm.
De acordo com Costa (2001, p. 233), Loro Sa’e em tétum (uma das línguas oficiais do país) significa
“nascer do sol, amanhecer”. Sua variante Lorosa’e é traduzida pelo autor como “oriente”. Dessa
forma, o lado oriental da ilha de Timor é chamado Timor Lorosa’e ou em português Timor-Leste. A
parte ocidental da ilha é chamada Loromonu, traduzida por Costa como “pôr-se o sol”. A divisão da
2
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alguns órgãos do governo, por exemplo, também se utilizavam dessa parceria para
promover formações de equipes/grupos. Um deles, por exemplo, era o Centro de
Formação Técnica em Comunicação (CEFTEC), um centro de formação vinculado à
Presidência do Conselho de Ministros3.
Logo após o desembarque no país, uma das primeiras atividades foi visitar o
Arquivo e Museu da Resistência Timorense4 (AMRT). O museu, ao mesmo tempo
em que despertaria um encanto como primeira impressão, traria logo de início uma
inquietação com o fato de, em sua localização, ser uma construção imponente e
moderna em local privilegiado, enquanto que ao seu lado um dos campi da
Universidade Nacional Timor Lorosa’e, de Educação, Artes e Humanidades,
configurava-se como uma construção bem distinta.
Uma grande praça arborizada é o que separava o museu da Universidade. A
Universidade, por sua vez, com estrutura precária, carecia do mais básico que uma
instituição do tipo poderia precisar: lousas novas, sistema elétrico funcionando
adequadamente nas salas, ventiladores que funcionassem em todas as salas (o
calor é intenso e dura o ano todo), mesas e cadeiras novas (as existentes são
grandes, de madeira, com bancos embutidos na mesma, lembrando as mesas com
bancos das escolas brasileiras que eram utilizadas algumas décadas atrás).
Duas instituições, duas realidades. Chamaram-me bastante a atenção. Mas
não apenas isso: aquele museu foi o primeiro lugar a me levarem, e logo percebi que
seria o primeiro lugar que muitos outros também visitariam assim que chegassem ao
país - e não apenas professores do mesmo programa que participava. Timor não é
um país que recebe turistas em grandes quantidades, mas possui um fluxo
considerável de pessoas que, assim como nós que estávamos lá, atuavam por
intermédio de alguma cooperação internacional. Médicos cubanos, uma grande
quantidade de portugueses em diversas áreas, australianos, japoneses, chineses,
entre outras nacionalidades. Em sua grande maioria, sempre que chegam ao país,
são conduzidos ao Arquivo e Museu da Resistência Timorense, e o registro da visita
ilha em parte oriental e ocidental possui influências de grupos étnicos anterior aos períodos coloniais
em ambas as partes, sendo que a divisão da ilha entre Holanda e Portugal vai considerar tais critérios
(no Tratado de Demarcação e troca de algumas possessões Portuguezas e Neerlandezas no
Archipelago de Solor e Timor entre Sua Magestade El-Rei de Portugal e Sua Magestade El-Rei dos
Paizes Baixos, de 1859).
3 Ministrei aulas de português como língua estrangeira, nível básico, para a equipe do CEFTEC.
4 A resistência timorense faz referência ao movimento armado e diplomático para a libertação do país
que fora ocupado pelos indonésios ao longo de vinte e quatro anos, tendo início no ano de 1975 e
findando em 1999.
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geralmente é divulgado em uma rede social oficial da instituição por meio de
fotografia.
Iniciei meus trabalhos na universidade do outro lado da praça, ministrando em
regime de codocência5 uma disciplina intitulada Metodologia do Ensino de História e
Ciências Sociais para uma turma de Formação de Professores do Ensino Básico,
que no Brasil seria o equivalente a Pedagogia.
A experiência na universidade, assim como minha estadia no país,
proporcionava descobertas e uma exigência de esforço para desconstruir o
arcabouço de práticas culturais a que somos conduzidos automaticamente e
cotidianamente, uma vez que eu estava em um país em que as lógicas de interação
eram muito distintas se comparadas a qualquer modelo que possa existir no Brasil.
Uma delas era justamente o ensino na universidade.
As comunidades de Timor possuem forte influência da oralidade6, e a
burocracia da universidade exigia um conjunto de avaliações escritas. Ao longo do
semestre, além das avaliações exigidas pela universidade, promovi apresentações
de seminários em que os grupos de alunos tinham que apresentar um tema
específico acerca da história do país.

Foi ao longo desta atividade que me

surpreendi de diversas maneiras.
Havia oferecido, para a apresentação dos seminários, textos acadêmicos para
auxiliar no processo. Todos eram de autores estrangeiros, pois a maior parte dos
pesquisadores que produzem pesquisas sobre o país não são timorenses. Percebi,
porém, que havia cometido um erro no momento das apresentações. Aquelas
alunas7, que se esforçavam para conseguir interagir comigo em português 8 (pois a
Segundo o Projeto Político Pedagógico do PQLP (2015, p. 32): “A codocência, em princípio,
consiste em um apoio ao professor titular na preparação da aula, ampliação de bibliografia com títulos
em língua portuguesa ou no aprimoramento da ementa das disciplinas dos diversos cursos (chamado
de sílabo nas universidades de Timor-Leste). Entretanto, existem diversas situações que fazem com
que a codocência se confunda com a docência e o professor da cooperação brasileira assuma a
disciplina quase integralmente. Essas situações relacionam-se com a falta de professores timorenses
para atuar em sala de aula ou com o fato de os professores não terem conhecimento do tema e
ministrarem a aula com referências em línguas não oficiais como indonésio e inglês.”
6 “Existe em todos os grupos etnolinguísticos, embora de forma diferenciada, uma tradição oral, que
se transmite de geração em geração, com grande interesse etnográfico e também com um verdadeiro
conteúdo literário. De modo geral, as culturas orais na sociedade timorense têm um valor de
primordial importância: hoje algumas delas estão já devidamente documentadas.” (PAULINO, 2013,
p. 104)
7 Refiro-me no feminino, pois era uma turma composta majoritariamente por mulheres, sendo, em
uma turma de 23 alunas, 21 mulheres e 2 homens.
8 O português é uma das línguas oficiais do país, porém na universidade não há fluência da língua
por parte dos alunos. Nesse processo, tive que fazer um curso de tétum básico (outra língua oficial do
país) para otimizar a comunicação.
5
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universidade assim exigia), tiveram ainda maior dificuldade para interpretar os textos
acadêmicos.
O problema nesta atividade não estava nas alunas e em sua leitura do texto
acadêmico, e sim na forma cristalizada que eu tinha como modelo de ensino
universitário, pautada na experiência do meu país de origem. Como recurso, solicitei
que abandonassem o texto e que fizessem a exposição com base no que suas
comunidades propagavam sobre cada tema. Os seminários trouxeram uma
percepção importante acerca da apreensão de muitos timorenses em relação a
muitos acontecimentos da história de seu país, que é a relação direta geralmente
estabelecida entre acontecimentos, personagens e mitologia. Há uma linha tênue
que separa as histórias da oralidade dos marcos históricos estabelecidos no país,
uma vez que, na oralidade, estão acrescidos elementos da crença animista e
católica9.
Ao longo deste processo, o Arquivo e Museu da Resistência Timorense havia
se tornado um local que visitava com certa frequência, e mais ainda quando fui
convidada, em uma parceria do PQLP com a instituição, a ministrar algumas oficinas
para compor a programação de um evento intitulado “Conferências de Maio”, que
aconteceria ao longo de um mês em diversos espaços da capital, Dili.
As turmas da universidade eram o foco das oficinas. Aquele museu grande e
repleto de recursos, tão próximo da universidade, ao mesmo tempo era muito
distante para os alunos. Os alunos não tinham o costume de entrar naquele museu,
mesmo tão perto do local onde estudavam. Os mesmos acessavam a instituição
principalmente por iniciativa de professores. Visitas escolares eram frequentes. Lá
chegavam e eram guiados pelos monitores do museu numa “via sacra” cronológica
dos heróis da nação, a qual terminava em uma sala de vídeo que assinala o final da
exposição permanente10. O que vinha depois? Essa era a pergunta para a qual eu
buscava uma resposta - como essas alunas percebiam os heróis da nação
presentes neste museu e como perceberiam após a análise de algumas fontes.

9

De acordo com Paulino (2013), não é de se estranhar que na tradição oral timorense, os mitos e
contos populares tenham uma interpretação realista. Além disso, essa mistura de elementos faz com
as histórias tenham explicação para tanto para origem quanto para destino de diversos atores ou
acontecimentos, atendendo a essas demandas explicativas.
10 O termo “exposição permanente” é utilizado com frequência nas instituições parceiras da Fundação
Mário Soares. Destaco como exemplo o Museu do Aljube, em Portugal, disponível em
http://www.museudoaljube.pt/ e o Memorial da Escravatura e do Tráfico Negreiro (inaugurado em
2016), em Guiné Bissau, disponível em http://casacomum.org/cc/dossiers/memorial/.
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“A História como inspiração: análise de fontes históricas para a produção de
textos técnicos e literários”11, era o título da oficina que ofertei para a turma em que
ministrava a disciplina e para algumas outras em parceria com outros professores
brasileiros. A atividade consistia em fazer uma visita guiada, como de praxe, com o
monitor da instituição, e depois apresentar de forma sucinta quais os procedimentos
de análise e quais questões seriam pertinentes de se fazer a um documento,
seguida de análise efetuada pelas alunas. Optei pelo documento escrito para,
posteriormente, ao longo da disciplina, apresentar outras fontes.
No conjunto de inquietações emerge mais uma à questão do museu: a de que
todo o acervo não se encontrava no espaço, tendo sido levado para Portugal em sua
instituição parceira, a Fundação Mário Soares. Os documentos teriam sido levados
para que a fundação fizesse o trabalho de higienização, catalogação e
digitalização12. Segundo consta, após a digitalização o material será disponibilizado
em plataforma virtual. Há (no AMRT) alguns computadores em que os visitantes têm
a oportunidade de acessar o acervo. De acordo com a Declaração Universal sobre
os Arquivos (2010), documento elaborado pelo Conselho Internacional de Arquivos:
Arquivos registram decisões, ações e memórias. Arquivos são um
património [patrimônio] único e insubstituível transmitido de uma geração a
outra. Documentos de arquivo são geridos desde a criação para preservar
seu valor e significado. Arquivos são fontes confiáveis de informação para
ações administrativas responsáveis e transparentes. Desempenham um
papel essencial no desenvolvimento das sociedades ao contribuir para a
constituição e salvaguarda da memória individual e coletiva. O livre acesso
aos arquivos enriquece o conhecimento sobre a sociedade humana,
promove a democracia, protege os direitos dos cidadãos e aumenta a
qualidade de vida. (CIA, 2010)

Considerando a importância dos arquivos para o desenvolvimento da
sociedade timorense, e que o arquivo do AMRT registra “decisões, ações e
memórias” da Resistência, a importância de sua presença física no museu
representa condições de acesso para “fontes confiáveis de informação”. O
lançamento do projeto do Arquivo e Museu da Resistência Timorense ocorreu no
ano de 2005. Da independência até este mesmo ano (2002-2005) foram
arrecadados uma série de fundos documentais que comporiam o Arquivo da

11

O registro de uma das oficinas pode ser visualizado em http://konferensiamaiu.blogs.sapo.tl/.
Segundo o portal que abriga o acervo digital (Casa Comum, 2016), a Fundação Mário Soares “por
seu lado, tem vindo a tratar essa documentação, procedendo a operações de conservação e
reprodução, em termos que permitam a sua gradual disponibilização pública.”
12
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Resistência. De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística
(2005, p. 97), o fundo pode ser entendido em um “conjunto de documentos da
mesma proveniência”. Ainda acerca da nomenclatura do AMRT, torna-se pertinente
a definição de museu, utilizando como aporte a definição do International Council of
Museums (ICOM)
O museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da
sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire,
conserva, investiga, comunica e expõe o património material e imaterial da
humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e
deleite. (ICOM, 2017)

As oficinas foram pensadas considerando esta definição de museu, que se
assume como instituição a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. A
primeira turma que conduzi para a atividade foi um grupo de estudos em História de
Timor-Leste, composto por estudantes da UNTL e a que eu estava vinculada. Após a
visita guiada, utilizaríamos computadores para seleção do documento a ser
analisado. Um problema surgiu ao longo da oficina, pois a maior parte dos
timorenses não possui computador, e não sabem sequer ligar um13 - problema que
consegui resolver na segunda oficina, para a turma de alunas da disciplina que
ministrava, imprimindo os documentos para que elas tivessem acesso pleno e para
que a atividade tivesse resultados satisfatórios.
Foram selecionados para a análise na oficina os manuais e programas
políticos dos partidos que se formaram no período da descolonização 14. Seria
importante analisar tais documentos para relacionar e questionar algumas
afirmações do museu. Nesse sentido, o trabalho de ação educativa se justificou pela
intencionalidade de problematizar um espaço de memória com estudantes a respeito
de um período marcante e recente na história do país, fato este que faz com que a
temática transponha o espaço do museu e se faça presente no cotidiano da
população; no caso em questão, na vida daquelas alunas.

13

Uma questão pertinente e que será discutida ao longo do trabalho trata das condições de acesso a
um acervo que não está no AMRT, sendo disponibilizado na internet para uma população que, em
sua maioria, não possui computadores ou não sabe como manuseá-los.
14 Foram analisados os manuais da FRETILIN, UDT e APODETI, principais partidos políticos e que
representavam três propostas de encaminhamentos diferentes para Timor após a Revolução dos
Cravos, sendo respectivamente: independência de Timor, emancipação de Timor de forma gradual,
com participação de Portugal ao longo e após a emancipação, integração/anexação à Indonésia.
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Para o museu exercer realmente sua função social, deve ser trabalhado de
forma que não seja apenas espaço de contemplação. Os objetos devem ser
apresentados de forma a serem interpretados, e para este fim, é necessário
que ações pedagógicas se desenvolvam dentro da área das instituições
museológicas e em sala de aula. (RODRIGUES, 2010, p. 219)

Uma questão pertinente a quem conduz uma ação educativa consiste em
pensar o espaço dos museus de forma didática. O resultado mais importante ao
realizar a análise desses manuais seriam perceber como as propostas dos mesmos
teriam conexões com as experiências individuais das alunas, de forma que
englobassem vivências das famílias e indivíduos.
O objetivo das atividades das oficinas coloca em contraposição duas formas
com que Pollak (1992) entende a estruturação da memória coletiva, sendo estas a
hegemônica e a subterrânea. O limite entre tais memórias é difícil de estabelecer,
pois a estruturação de ambas está relacionada a disputas sociais, e para o estudo
de memórias coletivas é pertinente considerar sua maleabilidade, o que significa que
as representações nas memórias estão ligadas a aspectos sociais e subjetivos. As
definições de Pollak baseiam-se no conceito de memória individual e coletiva de
Halbwachs (1990)15. Na interpretação de Mahfoud (1993, p. 288), o indivíduo que
lembra “é sempre um indivíduo inserido e habitado por grupos de referência; a
memória é sempre constituída em grupo, mas é também, um trabalho do sujeito”.
Para Halbwachs (1990), esses grupos de referência são grupos dos quais o
indivíduo já integrou, estabelecendo uma comunidade de pensamentos e
identificação com seu passado. Dessa forma, a memória coletiva relaciona-se ao
trabalho realizado por um grupo social que articula e localiza lembranças em
contextos sociais comuns. De acordo com Mahfoud (1993, p. 291) “o resultado deste
trabalho é uma espécie de acervo de lembranças que são o conteúdo da memória
coletiva”, acervo este que para as alunas envolve suas trajetórias em suas
comunidades atravessadas pela narrativa da memória nacional.
Assim, a narrativa de uma memória nacional que atravessa as memórias
coletivas está constantemente em trabalho dinâmico com a memória individual,
dinamismo este importante para pensar a lembrança pessoal como um potencial
testemunho que pode confrontar interferências coletivas. A lembrança então não se
15

A obra mais conhecida de Halbwachs, A Memória Coletiva, foi publicada em 1950, cinco anos após
sua morte no campo de concentração nazista de Bunchenwald. Sua pesquisa foi importante ao
considerar o caráter social e coletivo da memória, considerando a forma como o indivíduo vivencia
seu pertencimento à sociedade, em contraposição a maior parte das pesquisas da época que
focavam no indivíduo e no caráter subjetivo da memória.
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construiria sem a memória coletiva; porém, ao mesmo tempo, “a recordação pessoal
é uma forma de testemunho que impõe limites à tirania”. (CARDINI, 1993)
Na medida em que as nações lutam para criar políticas democráticas no
rastro de histórias de extermínios em massa, apartheids, ditaduras militares
e totalitarismo, elas se defrontam, como foi e ainda é o caso da Alemanha
desde a Segunda Guerra Mundial, com a tarefa sem precedentes de
assegurar a legitimidade e o futuro das suas políticas emergentes,
buscando maneiras de comemorar e avaliar os erros do passado
(HUYSSEN, 2004, p. 16)

Huyssen coloca que as práticas de memória estão relacionadas às
especificidades políticas de cada nação, apesar de, em muitos casos, os elementos
do Holocausto serem entendidos no que o autor caracteriza como globalização da
memória, em uma dimensão totalizante (geradores do trauma/sofrimento),
importante para pensar eventos traumáticos em diversos contextos, porém com
limitações para associar suas especificidades (tempo/espaço). À luz do contexto
europeu após a Segunda Guerra Mundial, alguns elementos de aproximação podem
ser identificados, como o genocídio e a propagação de práticas etnocêntricas.
Segundo Hobsbawm (2006), a cultura de identidade se ancora no passado
por meio de mitos disfarçados de história, e dessa forma se constitui o nacionalismo.
O caso timorense, a partir da análise específica da exposição permanente do
Arquivo e Museu da Resistência Timorense, pode ser revelado como um lugar de
memória

forjado

de

forma

a

privilegiar

determinada

narrativa

sobre

os

acontecimentos do período de ocupação indonésio e evidenciar outros períodos e
acontecimentos. As seleções que ocorrem na instituição para composição dessa
narrativa seguem em consonância com ações de patrimonialização e das produções
de livros e materiais didáticos que circulam pelo país.
O problema de pesquisa, neste sentido, integra o questionamento levantado
pelas atividades com a turma à qual ministrava a disciplina na UNTL e pelas oficinas
que foram realizadas nas Conferências de Maio no AMRT. A análise por parte das
alunas da narrativa de uma memória nacional que constitui o museu, através de
suas memórias individuais e subterrâneas, fez com que eu me colocasse a pensar
de que forma as ações de patrimonialização em Timor-Leste, sobretudo no AMRT,
são difusoras de uma narrativa de memória nacional, e quais as configurações
dessa narrativa.
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O objetivo central desta pesquisa consiste em problematizar a narrativa da
memória nacional que está colocada na exposição permanente do AMRT, bem como
outras ações de patrimonialização que auxiliam no processo de cristalização dessa
memória. A importância do tema dessa pesquisa considera a trajetória de TimorLeste para alcançar o direito à autodeterminação - o que se insere nas
preocupações de análise da história do tempo presente, uma vez que este processo
envolve crimes praticados pelo Estado e, em consequência, disputas de memória
para a reparação de direitos civis que foram negados.
Ricoeur (2010) afirma que é através da narrativa que se torna acessível a
experiência humana do tempo, sendo que o tempo se tornaria humano por meio da
narrativa. Ainda de acordo com Ricoeur (2010, p. 112), a narrativa “descreve ações
e experiências feitas por um certo número de personagens [...]. Esses personagens
são representados em situações que mudam ou a cuja mudança reagem”.
A valorização de uma história das representações, do imaginário social e da
compreensão dos usos políticos do passado pelo presente promoveu uma
reavaliação das relações entre história e memória e permitiu aos
historiadores repensar as relações entre passado e presente e definir para a
história do tempo presente o estudo dos usos do passado. (FERREIRA,
2002, p. 321)

A partir da proliferação de lugares de memória nas últimas décadas do século
XX e considerando o caso específico do AMRT, faz-se pertinente refletir sobre as
seleções da memória e os usos políticos do passado para constituir a narrativa que
auxiliaria na afirmação nacional, caracterizando um elemento de identidade, a
resistência frente ao inimigo. Nora (1993, p.19) apresenta os lugares de memória
como forma de responder a uma necessidade de identificação do indivíduo
contemporâneo, uma necessidade de identificar origens, ou algo que retome a
memória do passado, considerando que o passado é “nos dado radicalmente como
outro, ele é esse mundo do qual estamos desligados para sempre”. Além disso, o
autor ressalta que é “colocando em evidência toda a extensão que dele nos separa
que nossa memória confessa sua verdade como operação que, de um golpe, a
suprime”.
Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que não há
memória espontânea, que é preciso criar arquivos, organizar celebrações,
manter aniversários, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque
estas operações não são naturais. (NORA, 1993, p. 13)
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É possível perceber a conceituação dos lugares de memória como importante
meio de acesso para problematizar as escolhas de determinada sociedade em
relação ao que deseja perpetuar, permitindo analisar as tentativas de instituição de
sentidos. Considerando o caráter fragmentário da sociedade, os lugares de memória
poderiam permitir o reconhecimento como sujeito. Todorov (2002) destaca que o
estabelecimento dos fatos no presente atravessa um processo que não pode ser
reduzido à inscrição mecânica do passado no presente, e que, dessa forma, o
processo de seleção transcorre além da vontade dos indivíduos, de forma que a
seleção contemple uma hierarquização dos fatos destacando alguns em detrimento
de outros, que serão, em dado momento, relegados ao esquecimento. É pertinente
considerar que as seleções na narrativa histórica do AMRT e de ações de
patrimonialização e/ou ações políticas, uma vez que há “uma presença marcante do
passado no espaço público, que não é nova, mas que ganhou intensidade” (DOSSE,
2012, p. 10).
Timor-Leste atravessou um período de ocupação que pode ser apreendido a
partir de elementos que estão circunscritos nas reflexões da História do Tempo
Presente (HTP). Como um campo que emerge em um crescente processo de
produções com reflexões acerca de suas implicações, a HTP engloba vertentes de
pesquisa que ao longo do século XX colocam possibilidades novas de abordagens.
Bedarida (2001) menciona o caso do Instituto de História do Tempo Presente na
França, criado na década de 1970, que é caracterizado por temáticas que
justificariam sua criação como “o retorno vigoroso da história e da memória, uma
busca ansiosa de identidade, a crise dos paradigmas das ciências sociais”.
Aliada a esses temas, existe uma preocupação com o processo de
aceleração em que o acontecimento é breve e relegado rapidamente ao
esquecimento. Rioux (1999) salienta que a recusa do efêmero atravessa um
processo em que há a sensação de necessidade de transmissão de experiências
para as futuras gerações, bem como “a necessidade de dar sentido enquanto não se
acredita mais em progresso linear”. Dessa forma, os testemunhos adquirem um
espaço privilegiado, pois é a partir do mesmo que se propaga a experiência no
tempo e no espaço com a intenção de atribuir sentidos a um acontecimento em seu
contexto. O autor ainda atenta para o fato de que os atores e testemunhas, sejam
esses o que o autor denomina “humildes” ou não, não teriam esperado muito tempo
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para oferecer entrevistas, relatos ou similares, fator que pode ser observado
considerando a crescente publicação de livros com depoimentos, pois tais
depoimentos não pretendem “tornar insípidas suas lembranças aceitando privar de
sentido sua experiência”.
Dosse (2012, p. 6) propõe que a “história do tempo presente está na
intersecção do presente e da longa duração. Esta coloca o problema de se saber
como o presente é construído no tempo”, em que há diferenciação com a história
imediata e que deve ser pensada através de um processo de mediação. Assim, a
exposição permanente do AMRT que traça uma cronologia que tem início no período
colonial acaba por resumir eventos de séculos de colonização em uma breve
introdução para posteriormente apresentar uma detalhada cronologia do período de
ocupação indonésio, desconsiderando muitas das resistências que existiram no
período colonial e associando a resistência a um único período, atribuindo
responsabilidades de reparação a um ocupante determinado, indonésio.
Ao longo do processo de oficinas e aulas na disciplina, observei que até o ano
de 2014 não se tinha estabelecido um departamento ou curso de graduação em
história no país. Neste mesmo ano, em evento que reuniu a Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP), um acordo teria sido assinado para que os cursos de
história e geografia tivessem início no ano de 201516 (Portugal Digital, 2014), porém
em parceria com a Universidade de Coimbra, que teria a incumbência de participar
desde a constituição de uma grade curricular até o fornecimento de professores
portugueses para ministrar as aulas17.
Tal fator é significativo no que concerne aos encaminhamentos e
cristalizações de narrativas no Museu através de parcerias que propaguem os
discursos da forma como o constituíram. A ausência de historiadores timorenses18 e
a produção de livros e artigos provenientes de pesquisas realizadas por

16

Até a finalização deste trabalho (jun. 2017), verifiquei que os cursos de história e geografia não
foram implementados/não tiveram início.
17 Estive presente no encontro da CPLP e no lançamento de tal parceria, em acordo firmado pelo
então primeiro-ministro Xanana Gusmão e um representante da Universidade de Coimbra.
18 A Timor Leste Studies Association (TLSA), em sua última atualização feita em fev. 2017, conta com
um historiador timorense em sua lista de pesquisadores. Tal lista é atualizada conforme o envio de
dados por parte do próprio pesquisador, bem como seu interesse em integrar a lista. O historiador
timorense é Steven Farram, vinculado à Charles Darwin University (Austrália). Sua área de pesquisa
é ampla, envolvendo história do Norte da Austrália, Indonésia Colonial, Sudeste Asiático e história de
Timor ocidental e oriental. A lista de pesquisadores vinculados à TLSA está disponível em
http://www.tlstudies.org/Researchers.html.
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estrangeiros19 é um argumento utilizado para justificar a efetivação de determinadas
parcerias, influindo diretamente na consolidação de uma narrativa. Muitas daquelas
alunas que eu tinha na universidade teriam, então, a incumbência de ministrar aulas
de história, assim como de outras disciplinas em que não há profissionais em
quantidade suficiente.
O período de ocupação indonésio pode ser entendido em Timor-Leste como
que inscreve uma série de reverberações no contemporâneo, em que os sujeitos
que sobreviveram à ocupação indonésia estão vivos, fornecendo testemunhos e
interagindo com a história que se engessa como oficial na narrativa histórica a partir
de atores políticos que tiveram papel relevante no movimento de resistência frente
ao ocupante. Como Estado-nação efetivado recentemente, se comparado a outros,
é pertinente considerar que os espaços de memória projetam discursos que visam
consolidar e promover a manutenção do regime político vigente no país, que, de
início, estava em processo de estabilização. Huyssen (2004 p. 27) salienta que “a
musealização já não era mais ligada à instituição do museu no sentido estrito, mas
tinha se infiltrado em todas as áreas da vida cotidiana”, em que há um deslocamento
da sensibilidade temporal do nosso tempo, referindo-se a uma cultura memorialista
que teria se desenvolvido com a crise na estrutura temporal.
A questão da sensibilidade temporal se inscreve na problemática dos efeitos
que a narrativa constituída promove e a quem é direcionada, ancorada pela ideia de
rememoração dos acontecimentos do passado para que estes não se repitam,
inscrevendo um desejo de estabilidade que configure um período de permanência. É
neste sentido que atuam as ações de patrimonialização em que a temática é a
Resistência timorense.
Na formação das nações modernas, a noção de patrimônio associou-se à
ideia de bem coletivo e público expressando um tipo de sociedade como
coletivo de indivíduos e indivíduo coletivo. [...] Processos de
patrimonialização tornaram-se objetos de políticas públicas com agências
voltadas para este fim. Patrimonializar passou a significar um processo de
escolha de determinados bens ou artefatos capazes de simbolizar ou de
representar metaforicamente a ideia abstrata de nação e seus corolários,
como a ideia de humanidade. (ABREU, 2015, p. 3)

19

De acordo com a lista de pesquisadores da TLSA, há uma grande quantidade de pesquisadores
australianos, americanos e europeus com destaque para os portugueses. As áreas de atuação são
em maior parte relacionadas ao Direito, Relações Internacionais, Ciência Política e Antropologia.
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A patrimonialização confere novos significados, uma vez que além de
preservado, “se torna bem público e legado de um coletivo de indivíduos” (ABREU,
2015, p. 3), que tornam esses bens algo sagrado para as culturas ou grupos sociais.
A expansão da noção de patrimônio nas últimas décadas abre possibilidade para a
patrimonialização de espaços de rememoração de tragédias. Serres e Borges (2015,
p. 256)20 afirmam que a relação com o patrimônio traduz uma relação que uma
sociedade estabelece com o tempo, do qual não é possível ou não se deseja
desligar completamente. A patrimonialização ligada à tragédia e ao sofrimento está
presente nas ações de patrimonialização da Resistência timorense, uma vez que o
período de ocupação indonésio é caracterizado pelo uso da violência e das
violações dos Direitos Humanos, que foram pontuadas nos relatos da Comissão de
Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste (CAVR).
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi adotada pela
Organização das Nações Unidas em 1948, pensada logo após um contexto pósguerra que deixou como marcas a violência através do genocídio e as memórias
traumáticas dos que sobreviveram a um contexto de violência, submissão, trabalhos
forçados e fome em campos de concentração, deportações, entre outras. A DUDH
“reconhece que cada ser humano pode desfrutar de seus direitos humanos sem
distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro tipo, de
origem social ou nacional ou condição de nascimento ou riqueza” (Nações Unidas,
2017).
O questionamento da narrativa de uma memória nacional é parte do ofício do
historiador que, segundo Prost (2008), aflora a partir do estabelecimento das fontes
que serão entendidas como vestígios para a análise do que será pesquisado. A
musealização traz consigo uma série de fontes que constituem um problema de
pesquisa, tais como exposições, publicações. Mesmo tendo em vista que há uma
narrativa constituída e que se entende em Timor-Leste como parte de um momento
da história do país, Prost (2008, p. 77) salienta que o “historiador nunca consegue
exaurir completamente seus documentos; pode sempre questioná-los, de novo, com
outras questões ou levá-los a se exprimir com outros métodos”. Logo, questões do
presente suscitarão novos questionamentos e novos estabelecimentos de fontes a

20

Serres e Borges trabalham com processos de patrimonialização ligados a leprosários, em que
problematizam memórias marcadas pelo sofrimento. Dentre as produções das autoras há também
discussões sobre patrimônios difíceis ligados a hospitais psiquiátricos e prisões.
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partir de métodos futuros; para o questionamento do objeto deste trabalho, é
pertinente ressaltar as perspectivas problematizadas através das fontes e que
deverão atender ao processo de recuo de que o historiador necessita para elencar
as implicações que a existência da instituição (AMRT), bem como tudo que concerne
à mesma atua no âmbito político e social.
Pensar em espaços de memória oficial de uma nação como é o AMRT e
estabelecer questionamentos, principalmente partindo da ação educativa neste
espaço, foi o que me instigou a pesquisar especificidades, bem como buscar fontes
pertinentes que estivessem ligadas à construção do museu em todos os sentidos.
Assim, os questionamentos relevantes para reflexão acerca do estabelecimento do
AMRT e a narrativa instituída colocam a pertinência da abordagem que contemple
aspectos de repercussão no cenário que envolve um contexto nacional, de trajetória
traumática recente e de disseminação de discursos que envolvem o período em um
espaço que privilegia acontecimentos e sujeitos determinados, voltado à exibição e
apreensão por sujeitos igualmente determinados.
Essa experiência no AMRT me trouxe uma série de reflexões já aqui
mencionadas com relação principalmente à atuação como docente e algumas
peculiaridades nesse sentido. Os pontos de reflexão se encaminham para uma
discussão teórica importante como forma de sistematizar a experiência em um
trabalho acadêmico. Em primeiro lugar, e com algumas questões já levantadas,
elenco as memórias coletiva e individual e como as instituições atuam no sentido de
legitimar a narrativa de uma memória nacional. A questão das memórias é realmente
o primeiro ponto que vem à tona em uma experiência docente marcada por uma
frase comumente proferida em diversos espaços, “lembrar a resistência do povo
timorense para que sirva de exemplo às futuras gerações”.
Como este discurso é bastante presente no cotidiano, me levou a refletir,
pessoalmente e posteriormente neste trabalho, a respeito da constituição de TimorLeste como Estado-nação. Para tanto, um dos aportes teóricos coloca em questão o
conceito de Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson. O termo Comunidades
Imaginadas, cunhado pelo autor, é importante para pensar as causas do fracasso
indonésio em anexar Timor ao seu território e quais fatores levam ao mesmo. O
próprio autor possui uma relação muito próxima com todo este contexto, uma vez
que sua tese foi sobre a Indonésia. Uma comunidade imaginada com a característica
da resistência latente, como um grito pela autodeterminação em um primeiro
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momento,

que

posteriormente

transforma-se

em

discurso

que

favorece

determinadas relações comerciais ou institucionais, como por exemplo a
permanência de diversas cooperações internacionais até a atualidade com a
prerrogativa do auxílio no desenvolvimento do país.
Interessante, também, que ao longo da pesquisa e ao conhecer melhor a obra
de Anderson, percebi que o próprio autor reconhece fragilidades acerca das
comunidades imaginadas. Na seção específica em que discuto algumas de suas
publicações aponto essas fragilidades, mas ressalto a opção por trabalhar com o
conceito pelo fato de, em um de seus artigos, o autor o aplicar no caso de TimorLeste ocupado. No ano de 2005, o autor publica “Under three flags: anarchism and
the anti-colonial imagination”, e afirma que
Vejo o novo livro como uma correção de “Imagined Communities”. Imagine
que você está na praia à noite e, olhando para o céu, vê aquele monte de
estrelas ali paradas. Você pensa que amanhã elas vão estar do mesmo jeito
que ontem e daqui a dez anos continuarão como hoje. Muitas vezes se
pensava as nações assim, como identidades fixas, só que isso é uma ilusão
tanto para as nações como para as estrelas, que estão em relação umas
com as outras, têm campos gravitacionais que você não vê, mas que agora
se sabe que existem. O estudo comparativo dos nacionalismos, tal como
era feito, de certo modo, se assemelha à astronomia antiga, em que você
não consegue perceber o movimento dos astros. (ANDERSON, 2005, p. 14)

Apesar de existir tradução para o trabalho lançado acima, com o título “Sob
três bandeiras: anarquismo e imaginação anticolonial”, o mesmo não possui a
dimensão e a repercussão do Comunidades Imaginadas. A partir da experiência
pessoal, posso ressaltar que, em todo o percurso acadêmico, os professores
costumam utilizar a obra Comunidades Imaginadas para discussão e estabelecem
críticas que já foram apreendidas pelo próprio autor, e como o mesmo diz, foram
“corrigidas” no “Sob três bandeiras”. Além da escassa disseminação do trabalho
citado, existem poucas traduções de outras obras interessantes que, com
características semelhantes às de outros escritos traduzidos, possuem objetivo de
refletir sobre nação e nacionalismo.
É pertinente, então, a constatação de que existem seleções para tradução de
trabalhos que muitas vezes limitam a discussão e as reflexões no espaço
acadêmico, a não ser que se busquem fontes em outras línguas. O livro “The spectre
of comparisons: nationalism, southeast asia, and the world”, título que em tradução
livre seria “O espectro das comparações: nacionalismo, sudeste asiático e o mundo”
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foi um trabalho de Anderson de grande importância para pensar este trabalho. Nele,
o autor aponta especificidades sobre o nacionalismo indonésio e a ocupação
indonésia em Timor-Leste que não encontrei em outros autores.
O presente estudo está estruturado em dois capítulos. O primeiro capítulo tem
como objetivo analisar o Arquivo e Museu da Resistência Timorense em três
elementos importantes para sua implementação: o projeto, o arquivo e o museu.
Para tanto, são utilizados como fontes os catálogos publicados pela parceria AMRTFMS e sítios eletrônicos que disponibilizam documentos e páginas que possuem
relação com os elementos em discussão, como por exemplo as páginas da
Fundação Mário Soares e o Portal Casa Comum, onde é possível encontrar o
Arquivo da Resistência Timorense. A discussão é encaminhada de forma a verificar
todos os pontos da parceria AMRT-FMS e como se deram processos importantes
como a transferência do arquivo de Timor para Portugal e como este fator pode
influenciar na narrativa da exposição permanente. Além disso, no Anexo B é
possível verificar a cronologia proposta pelo AMRT, importante para compreender
como se deu a organização da memória nacional.
O segundo capítulo tem por objetivo problematizar essa memória nacional
presente no AMRT. Nesse sentido são apresentadas ações de patrimonialização
que possuem relação e um papel a cumprir nessa narrativa da Resistência. O aporte
teórico busca discutir nessas fontes o desejo de se instituir uma narrativa de
memória nacional que vai ter efeito nos processos de memória e esquecimento, e de
forma geral nas memórias coletiva e individual. Além disso, para tal questionamento,
a análise do colonialismo português e do período de ocupação indonésia são feitos
como forma de perceber quais os encaminhamentos políticos nas relações com os
antigos colonizadores e de que forma isso é aparente na memória nacional.
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2. ARQUIVO E MUSEU DA RESISTÊNCIA TIMORENSE
Os lugares de memória vinculados à Resistência timorense possuem
elementos de uma narrativa predominante que privilegia marcos cronológicos
referentes a articulações políticas tidas como únicas e determinantes no movimento
que culmina com a emancipação e o direito à autodeterminação. O Arquivo e Museu
da Resistência Timorense possui elementos importantes de análise em cada uma
das etapas que o constituiu, pertinentes para a análise da constituição de uma
memória nacional e do papel dos heróis da nação.
A análise dos processos que envolvem o AMRT é importante para a
percepção dos encaminhamentos de uma narrativa que é consolidada neste museu
e em outras ações de patrimonialização. O capítulo está divido em três partes: o
projeto, buscando apreender os objetivos de se construir este museu, bem como as
parcerias e encaminhamentos para tal; o arquivo, que discute a arrecadação dos
fundos para constituir o Arquivo da Resistência bem como sua transferência para
Portugal sem previsão de retorno; e o museu, que analisa principalmente a
exposição permanente, intitulada “Resistir é Vencer”.
Para tais análises foram utilizados todos os catálogos publicados pelo AMRT
em parceria com a FMS, que apresentam conteúdos importantes acerca da
exposição do museu e do tratamento dispensado ao arquivo no ano de sua
transferência para a sede da FMS. Além disso, as páginas da FMS vinculadas ao
AMRT e outras parcerias, bem o como o Portal Casa Comum onde está sendo
disponibilizado o Arquivo da Resistência, foram fontes pertinentes de análise nesta
seção.

2.1

O PROJETO
O lançamento do projeto do AMRT deu-se sete anos antes de sua

inauguração, em 2005. Ao longo desses anos, além da reabilitação do prédio que
abrigaria o museu, seria feita a coleta dos documentos que compõem o Arquivo da
Resistência. A parceria da FMS está sempre em atuação em todas essas atividades,
seja até a inauguração do museu ou mesmo após, com a permanência do vínculo
entre governo timorense-FMS.

38

Ao longo das últimas décadas do século XX é possível perceber uma série
de transformações na sociedade que terão como consequência no âmbito
acadêmico, e sobretudo na História, a descrença em relação ao racionalismo
científico e suas possibilidades de condução e controle. Vários países e grupos,
principalmente no início do século XXI, encontraram no passado (e no presente)
segurança que antes era projetada para o futuro, com suas possibilidades de
redenção pelo avanço científico e tecnológico ou pelo viés de vertentes políticas.
Segundo Koselleck (2006), experiência e expectativa passam a entrelaçar passado
e futuro. A memória passa a ter papel central na pesquisa histórica, impulsionando a
valorização de artefatos e práticas culturais e cotidianas, danças, costumes, jeitos de
viver e fazer, bem como de festas que têm a tradição como comemoração, como as
festas de etnias ou de famílias. Huyssen (2014) destaca a década de 1980, em que
assinala o deslocamento do foco na cultura modernista de futuros presentes para os
passados presentes. Para Rousso, a memória envolve, sobretudo, a seletividade de
um período, ao qual se deseja marcar:
[...] uma reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato uma
representação seletiva do passado, um passado que nunca é aquele do
indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido num contexto familiar,
social, nacional. Portanto toda memória é, por definição, “coletiva”, como
sugeriu Maurice Halbawchs. (ROUSSO, 2006, p. 94)

De acordo com Almeida (2014, p. 271), a respeito do período de Ditadura
Militar no Brasil, é possível observar que o processo que perpassa a busca por
justiça e reparação (com encontros e publicações que culminam com a instauração
da Comissão Nacional da Verdade) pode ser entendido em um interessante
fenômeno da memória que seria “a busca por legitimação de lugares de memória da
resistência”. Essa busca de legitimação de lugares de memória da resistência é
possível de ser apreendida no caso de Timor-Leste, salvo suas especificidades que
diferenciam seu processo histórico com o brasileiro. Os lugares de memória da
resistência proliferaram logo após a independência do país e abrangem espaços
patrimonializados e datas que remetem à ocupação indonésia, ao movimento de
resistência armada e diplomática ou ao processo que levou à independência.
O Arquivo e Museu da Resistência Timorense foi inaugurado no ano de 2012,
mas seu projeto teve como lançamento o ano de 2005. Xanana Gusmão, idealizador
do mesmo, lançara o projeto como presidente e inaugurara o prédio como primeiro

39

ministro. Com o lançamento, foi firmada uma parceria com a Fundação Mário
Soares, instituição portuguesa com sede em Lisboa.
A primeira atividade com a parceria entre o presidente de Timor e a instituição
portuguesa ocorreu no ano de 2002, ano em que o governo de transição da
Organização das Nações Unidas retirou-se do país, e logo após aconteceram as
primeiras eleições, que fizeram de Xanana Gusmão primeiro presidente do país
após a independência. A parceria em questão envolve a promoção de uma
exposição intitulada “Nossa vitória é apenas uma questão de tempo: Memória da
Resistência do Povo de Timor-Leste”, que consistia em uma mostra de documentos
e fotografias como forma de integrar as comemorações da independência da então
República Democrática de Timor-Leste. De acordo com Mário Soares
A Fundação Mário Soares, a solicitação e com o apoio expresso do
Presidente Xanana Gusmão e do Ministro Ramos Horta, honra-se de ter
podido recolher e organizar um acervo de documentação e fotografias, de
grande valor histórico, relativo a Timor-Leste e designadamente ao período
da Resistência à ocupação indonésia. Para isso contou com a colaboração
científica do Prof. António Barbedo de Magalhães e do Prof. José Mattoso,
além do Director do Arquivo Mário Soares. Dr. Alfredo Caldeira [...] (2003, p.
5)

A Fundação Mário Soares iniciou suas atividades no ano de 1991, ligadas ao
ex-presidente de Portugal Mário Soares. Soares foi o primeiro presidente eleito pelo
voto popular em Portugal, no ano de 1986, e exerceu o cargo ao longo de dois
mandatos, devido à sua reeleição no ano de 1991 (o mandato presidencial
português tem vigência de cinco anos); além disso, foi uma importante figura da
militância política contra a ditadura salazarista21. Na década de 1940 passou a
integrar o Movimento de Unidade Democrática (MUD), tendo sido fundador da MUD
Juvenil. Sua primeira formação em Ciências Histórico-Filosóficas faria com que
exercesse a atividade de professor, profissão que exercera por pouco tempo até se
formar em Direito na Universidade de Lisboa, no final da década de 1950.
Mário Soares passou a atuar como advogado defendendo os presos políticos
do regime salazarista. Por conta disso, fora preso doze vezes pela chamada “polícia
política” do governo salazarista, tendo cumprido um total de três anos de prisão. No

21

Ditadura que abrangeu os períodos de 1933 a 1974 em Portugal. O termo salazarista faz referência
ao ditador António de Oliveira Salazar, que instituiu o Estado Novo, nome oficial para a tomada do
poder de forma arbitrária.
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final da década de 1960 teve seu exílio concretizado em São Tomé22, e no início da
década de 1970 novamente na França. Retorna ao país e retoma sua atividade
política após a Revolução dos Cravos, tendo como data de retorno apenas alguns
dias após o “25 de abril”23.
Após o cumprimento do segundo mandato como presidente, Soares passa a
presidir a Fundação, criada ao longo de seu governo. A fundação, de acordo com o
quarto artigo de seu estatuto24 “tem por fim realizar, promover e patrocinar acções
de carácter cultural, científico e educativo nos domínios da ciência política, da
história contemporânea, das relações internacionais e dos direitos humanos”.
Fundamentada na finalidade proposta no estatuto e considerando o papel de
Mário Soares na trajetória política de Portugal, a fundação segue com parcerias e
inciativas relativas a contextos traumáticos e que se relacionam às questões de
Direitos Humanos em países que foram colônia de Portugal. No quinto artigo de seu
estatuto, primeira seção, discrimina:
A Fundação desenvolverá as actividades que os seus órgãos entendam
como mais adequadas à realização dos seus fins, tomando como pontos de
referência na escolha das suas iniciativas e na dos respectivos destinatários
ou dados biográficos daquele que lhe dá o nome: um político português que,
coerente e empenhadamente, lutou pela implantação no seu País da
Democracia e de um regime de solidariedade e justiça social, um europeu
interessado na construção de uma Europa onde a preservação das
identidades nacionais se conjugue com a edificação de uma sociedade
política plurinacional, um cidadão do Mundo envolvido activamente na
promoção da Paz, de maior justiça nas relações entre os povos e na
concreta universalização do respeito pelos direitos humanos.

Nesse mesmo artigo do estatuto há a descrição, na segunda seção, das
atividades que lhe são permitidas realizar no âmbito de seu funcionamento. O último
item das atividades estabelece que a fundação pode “estimular a cooperação
cultural e científica entre Portugal e os países africanos lusófonos, o Brasil, Timor –
Leste, Índia (Goa) e Região Administrativa Especial de Macau”. A possibilidade de
cooperação entre tais países seria efetuada em maior ou menor escala conforme o
tipo de parceria, que abrangem exposições, atividades culturais, produção de
22

São Tomé é a capital de São Tomé e Príncipe, onde a prisão de Caxias foi umas das prisões
localizadas nas colônias destinadas a receber presos políticos por conta de articulações ou
manifestações contra a ditadura salazarista.
23 Movimento que destituiu o regime salazarista do poder de Portugal. Tem como marco cronológico
de eclosão o dia 25 de abril de 1974.
24 O estatuto teve sua última atualização no ano de 2003, de acordo com o sítio eletrônico da própria
fundação. Disponível em http://www.fmsoares.pt/fundacao/estatutos.php. Acesso em 13 mar. 2017.
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documentário e parcerias mais longas que seriam entre instituições em que a FMS
auxilia em todo seu desenvolvimento desde o início do projeto.
Nesse sentido torna-se pertinente destacar algumas dessas parcerias, como
forma de perceber os focos aos quais a FMS se dirige. Grande parte do que se
refere a acervo documental, a partir do estabelecimento da parceria, é digitalizado e
disponibilizado em um portal chamado Casa Comum, que abriga todos os arquivos
digitais de documentos de todas as parcerias que a fundação possui. Com relação à
História de Portugal, a Fundação tem em posse todo o acervo pessoal de Mário
Soares, bem como parcerias que estão relacionadas ao período ditatorial no país.
Entre as parcerias relacionadas à ditadura portuguesa com documentos
digitalizados e disponibilizados no portal Casa Comum está, por exemplo, um fundo
do Movimento das Forças Armadas (MFA) constituído pelos boletins informativos
que tinham por objetivo oferecer uma série de informações sobre o país após a
Revolução dos Cravos, com foco para aspectos econômicos, sociais, políticos e
militares em um total de vinte e cinco boletins. Uma outra parceria a se destacar
refere-se ao fundo do Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado
(MRPP/PCTP)25, contando com documentos diversos que possuem relação com
toda a estrutura do partido, como cartazes, publicações e organização de
congressos, entre outros.
Retomando a questão das cooperações com países que tiveram a presença
colonizadora portuguesa, existem parcerias pertinentes de análise no que
concernem aos processos para constituição das mesmas, principalmente nos que a
FMS participou desde o início das atividades. Uma das primeiras iniciativas de
cooperação que envolve a Fundação Mário Soares é a reabilitação da construção e
projeto de museu no local onde funcionou o Campo de Concentração de Tarrafal,
em Cabo Verde, o Museu do Campo de Concentração do Tarrafal. O projeto foi
realizado em parceria com o Instituto Amílcar Cabral e com apoio financeiro do
presidente de Cabo Verde no período (ano de 2009), Pedro Pires. De acordo com as
informações do sítio eletrônico da FMS, em sua seção específica sobre as atividades
do Tarrafal26, o campo iniciou o funcionamento em 1936 e até 1954 enviou presos

25

O partido foi criado na década de 1970, em sua maior parte por dissidentes do Partido Comunista
Português, com a justificativa de que o mesmo não defendia os interesses do proletariado. Em 1976
ocorreu o primeiro Congresso Nacional do Partido, em que é designada a mudança da nomenclatura.
O partido passa então a ser Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP).
26 Disponível em http://www.fmsoares.pt/aeb/dossiers/dossier15/index.
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políticos portugueses. Nesse primeiro período de funcionamento foram enviados um
total de 357 portugueses, tendo destes falecido 32. Ainda no mesmo sítio eletrônico
há informações sobre o segundo período de funcionamento, abarcando o período de
1961 a 1974 e tendo como presos africanos que lutavam pela independência das
então colônias portuguesas. Foram presas 227 pessoas, e destas faleceram 2
angolanos e 2 guineenses. Nesse segundo período o campo passou a ser chamado
de Campo de Morte Lenta.
No ano de 2009 a parceria teve início com a montagem de uma exposição e
de um simpósio, tendo respectivamente como título e tema “Tarrafal” e “Simpósio
Internacional sobre o Campo de Concentração de Tarrafal”. Após a exposição, um
catálogo seria lançado com o conteúdo da mesma. A respeito do simpósio, que
ocorreu entre os dias 28 de abril e 01 de maio, ele contou com alguns painéis de
debate em que participaram historiadores, sociólogos, pessoas ligadas a instituições
interessadas ou grupos/movimentos pela memória do campo e presos políticos.
Entre os presos que realizaram falas como forma de explanar sua experiência no
campo estava Mário Soares. Além disso, o documentário “Tarrafal: Memórias do
Campo de Morte Lenta” foi um outro resultado do simpósio, uma vez que os relatos
presentes no vídeo foram gravados ao longo do mesmo.
Figura 1 - Fachada do Campo de Concentração do Tarrafal

Fonte: Portal FMS, 2017.
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Um dos painéis realizados sob o título “Que futuro para o Campo do
Tarrafal”27, moderado pelo então Ministro da Cultura de Cabo Verde, Manuel Veiga,
possui interessante composição pertinente de análise. Houve o cuidado de se inserir
um ex-prisioneiro do Tarrafal em cada um dos painéis do evento, e neste em
questão estava Pedro Martins. O papel das testemunhas na História do Tempo
Presente é fator de grande relevância em que essas buscam oferecer seus relatos e
consequentemente seus pontos particulares com relação às suas experiências no
tempo. Hartog (2001) ressalta essa importância:
Levada pela ondulação da memória, a testemunha, vista ela própria como
portadora de memória, impôs-se pouco a pouco em nosso espaço público.
É reconhecida, buscada, presente e até, à primeira vista, onipresente. A
testemunha, qualquer uma, mas principalmente a testemunha como
sobrevivente. Aquela que o latim designa por superstes, isto é, aquela que
se mantém sobre a coisa mesma, ou aquela que subsiste além. (HARTOG,
2001, p. 13)

Como “portadores da memória”, a presença de ex-prisioneiros nos painéis do
simpósio demonstra a importância e a presença dos testemunhos em um espaço
que se configura como acadêmico devido às suas características de simpósio,
principalmente considerando a presença de pesquisadores e de instituições.
Os outros componentes demonstram que a intencionalidade do painel voltase para questões de patrimônio e constituição de museus: Antoninho Baptista
Hamar, que já ocupava a função de diretor do AMRT, ainda em processo de
desenvolvimento; Alfredo Caldeira, diretor do arquivo e biblioteca da FMS e Carlos
Carvalho, presidente do Instituto de Investigação e Patrimônio Cultural de Cabo
Verde.
Alfredo Caldeira é investigador licenciado e vinculado ao Instituto de História
Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, atuando no grupo de pesquisa de
“Economia, Sociedade, Patrimônio e Inovação”, além do cargo que ocupa na FMS.
Sua atuação na cooperação com Timor-Leste na constituição do AMRT dá-se pela
coordenação de todos os catálogos publicados da instituição, sendo um total de
quatro, nos anos de 2002, 2005, 2014 e uma edição de 2015 comemorativa dos 500
anos da chegada dos portugueses na ilha de Timor. Após o simpósio em questão, a

27

As informações sobre o simpósio e a programação, bem como a composição dos painéis estão
disponíveis no portal da FMS. Disponível em http://www.fmsoares.pt/aeb/dossiers/dossier15/08.
Acesso em 26 mar. 2017.
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coordenação do catálogo da exposição Tarrafal é feita pelo mesmo. Antoninho
Baptista fora nomeado diretor do AMRT desde o lançamento do projeto.
O Museu do Campo de Concentração do Tarrafal foi inaugurado sete anos
após o simpósio, em janeiro de 2016, pelo primeiro ministro de Portugal, António
Costa. O longo processo para a constituição deste museu possui algumas
similaridades com o Arquivo e Museu da Resistência Timorense, bem como
diferenciações pontuais. O lançamento de uma exposição como ponto de partida
dos projetos é um dos elementos em comum, tendo os dois, como já discriminado,
publicações com o tema da exposição de catálogos que foram coordenados por
Alfredo Caldeira. Um longo período entre lançamento do projeto e inauguração do
museu pode ser considerada outra similaridade, remetendo o espaço de tempo ao
processo de reabilitação dos prédios, tendo, tanto o Tarrafal quanto o AMRT, um
período de sete anos entre lançamento e inauguração - Tarrafal (2009 – 2016) e o
AMRT (2005 – 2012). Dessa forma, questões mais práticas relacionadas à
administração constituem as similaridades.
Outro ponto de comparação aqui consiste nas parcerias que envolvem a
constituição de instituições de países que foram colônias portuguesas e que
possuem contextos particulares de violência por conta de regimes ditatoriais. No
passo em que esta característica é uma similaridade, pode ser classificada como
diferenciação, considerando as narrativas propostas das mesmas.
A pontualidade das diferenciações pode ser conferida às narrativas
constituídas de acordo com os locais que abrigam os museus. O museu do Tarrafal
encontra-se no espaço do antigo campo de concentração, e sua exposição é
dedicada a violações dos Direitos Humanos de presos políticos ao longo de uma
ditadura, o que em Timor-Leste seria uma iniciativa similar ao Memorial de Balide.
Tal iniciativa foi efetivada em uma prisão utilizada para abrigar presos políticos,
principalmente integrantes e apoiadores da FRETILIN, a prisão de Balide, e possui
como exposição a mesma intencionalidade com relação a violações dos Direitos
Humanos ao longo da ocupação indonésia. O Memorial de Balide não é uma
iniciativa que conta com o apoio da FMS.
O AMRT trata do período de ocupação indonésia de forma distinta ao
Memorial de Balide, uma vez que o mesmo “representa a concretização de um
projecto da maior relevância para a preservação da memória da heroica luta do povo
de Timor-Leste pela sua independência” (AMRT, 2005, p. 7). Nesse sentido, a
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principalmente das articulações políticas através de uma cronologia (Anexo B). O
Tarrafal possui como foco a experiência dos presos políticos no campo de
concentração com base na dinâmica de funcionamento da prisão, como castigos e
trabalhos forçados. Além disso, é necessário considerar que as pessoas que ali
foram presas, além de portugueses que foram contrários ao regime salazarista, eram
também originárias de movimentos nas colônias africanas que estavam em
movimentação pela independência, sobretudo angolanos, guineenses e caboverdianos. Dessa forma, os presos que tiveram uma importância política na
libertação ficam em segundo plano da narrativa, uma vez que a dinâmica da prisão
se constitui como tema principal do museu.
O financiamento para a construção do projeto partiu de várias entidades. De
acordo com o portal do AMRT28, em 07 de dezembro de 2005, data da cerimônia de
lançamento do projeto, foram doados 150 mil dólares do Governo Português por
meio do órgão “Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento”. Já em fevereiro
do ano seguinte a Fundação Macau realizou a doação de 150 mil dólares. Além
disso, o banco BNU – Caixa Geral de Depósitos, o Instituto Camões e o grupo Timor
Telecom contribuíram da seguinte forma:
Desenvolveram-se, entretanto, em Timor-Leste contatos para mobilização
de apoios e patrocínios específicos para a aquisição de mobiliário e
equipamento informático de suporte à exposição e ainda para cobrir os
custos associados à impressão do catálogo, documentação administrativa e
cerimónia de inauguração oficial do Arquivo & Museu da Resistência
Timorense a 7 de dezembro de 2005. (AMRT, 2017)

O projeto arquitetônico foi desenvolvido pela arquiteta portuguesa Tânia
Bettencourt29, por intermédio de parceria do governo timorense com a empresa da
qual é sócia, chamada IDA-TL. O portal eletrônico da empresa encontra-se em
construção, portanto sem informações de seus projetos, que podem por sua vez ser
encontrados na página da empresa em uma rede social. E, de acordo com
informações da mesma, publicada em janeiro de 2012, a intenção do projeto
arquitetônico “procura complementar a valorização da pré-existência, respeitando a
28

Disponível em http://amrtimor.org/apoios.php?page=1
De acordo com a página pessoal na rede social Linkedin, possui graduação e mestrado em
arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa. Além disso, há a informação de que na empresa
ocupa os cargos de Diretora Executiva e Diretora do departamento de Arquitetura.
29
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sua traça original e suas fachadas, com a introdução de uma linguagem
contemporânea nas novas edificações”. Além disso, o projeto priorizou a recepção
de luz natural nos espaços que o poderiam receber.
A reabilitação da parte já existente30 fora organizada em duas alas em forma
de “L”, que “destina-se à instalação da exposição permanente do AMRT (ala
nascente) e ainda uma área de biblioteca, consulta pública do arquivo e investigação
(ala poente)” (IDA-TL, 2012), sendo que
No extremo sul da ala Poente do antigo edifício será construído um novo
edifício, de acesso restrito, destinado a acolher os materiais de arquivo e
museológicos. Este edifício foi concebido como uma caixa-forte,
respondendo à necessidade de assegurar um local seguro para a
salvaguarda e preservação da documentação e objectos que vier a acolher.
No extremo Nascente do antigo edifício, e complementado a sua fachada a
norte, localiza-se a segunda edificação construída de raiz, de carácter
eminentemente público e que integrará um auditório para 90 pessoas, sala
de exposições temporárias, cafetaria e loja, e ainda a área administrativa.
(IDA-TL, 2012)

Anterior ao início das obras que reabilitariam o espaço onde seria o AMRT,
no ano de 2002, ocorreu a exposição “Nossa vitória é apenas uma questão de
tempo”. Para que a exposição fosse possível em um local parcialmente destruído, a
parceria FMS e governo timorense alugou estruturas metálicas de grande porte. Ao
mesmo tempo foi estabelecida uma parceria com as Forças Armadas Portuguesas,
que fizeram a instalação de uma cobertura temporária e ficaram responsáveis pela
segurança do local. Após a exposição, seria lançado um catálogo com o mesmo
título da exposição, no ano de 2003, sendo a primeira publicação desta parceria.
Seguindo a questão dos usos do prédio, a arquiteta Tânia Bettencourt apresentou o
projeto (ver Figura 2), que seria concebido sem alterações.

30

A parte já existente do prédio diz respeito à estrutura da construção original, que foi incendiada e
parcialmente destruída em 1999, sendo comprometidos o teto e partes de paredes que caíram. A
construção original foi feita na década de 1960 para abrigar a sede do Tribunal Colonial Português.
Durante a ocupação indonésia, o prédio foi utilizado para abrigar um departamento ligado à
educação.
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Figura 2 - Projeto arquitetônico do AMRT

Fonte: AMRT (2005, p. 6)

O projeto em si não previa apenas uma reabilitação do espaço já construído,
mas também uma ampliação que poderia abrigar todos os espaços que foram
projetados (arquivo, exposição permanente, etc). A Figura 3 representa em desenho
arquitetônico a parte da área total que seria nova no projeto, que não pertencia à
construção original.
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Figura 3 - Área de intervenção e de construção do AMRT

Fonte: AMRT (2005, p. 6)

O lançamento do projeto ocorreu em 07 de dezembro de 2005, comemoração
dos trinta anos da invasão indonésia em Timor-Leste, e sua inauguração aconteceu
em 20 de maio de 2012, na celebração de dez anos da independência do país - um
plano simbólico na composição institucional, passando do período de ocupação à
independência, como forma de mostrar que a instituição emerge na medida em que
o país independente segue “vitorioso” frente ao ocupante em um cenário de
legitimação que envolve a comunidade internacional.

2.2

O ARQUIVO
Depois, de tanta morte, sofrimento e sangue derramado, cuidem, destes
documentos, eles são a vida. (AMRT, 2005, p.25)

O Arquivo e Museu da Resistência Timorense, como a própria nomenclatura
assinala, possuía desde o início, quando ainda projeto, o objetivo de abrigar
documentos relacionados à Resistência Timorense. Como ao longo de todo o
processo a FMS encarregou-se das atividades, inclusive da coleta de documentos
para constituição de arquivo, torna-se pertinente explanar a noção de arquivo a partir
da concepção ocidental, especificamente portuguesa, nacionalidade de origem da

49

FMS. Nesse sentido, a Lei portuguesa de número 16/93 estabelece diretrizes
relacionadas à política arquivística.
Artigo 4º - 1. O Arquivo é um conjunto de documentos, qualquer que seja a
sua data ou suporte matéria, reunidos no exercício da sua atividade por
uma entidade, pública ou privada, e conservados, respeitando a
organização original, tendo em vista objetivos de gestão administrativa, de
prova ou de informação, ao serviço das entidades que os detêm, dos
investigadores e dos cidadãos em geral. (DIÁRIO DA REPÚBLICA, 1993, p.
264)

O segundo item do artigo considera também o arquivo uma “instituição
cultural ou unidade administrativa”, local designado para a coleta, tratamento,
conservação e difusão de um conjunto documental arquivístico.
O catálogo do AMRT que fora lançado no mesmo ano do projeto (2005) é
uma importante fonte nesta seção, uma vez que seu conteúdo dedica-se, em grande
parte, à atuação da FMS com relação aos documentos coletados em Timor-Leste.
No início do mesmo são oferecidas algumas informações gerais como forma de
visualizar melhor o desenho do projeto arquitetônico (ver Figura 3), assinalando que
o objetivo da construção é o de abrigar o “Arquivo da Resistência Timorense” e o
“Museu da Resistência Timorense”. Dessa forma, entre os anos de 2002 e 2005
ocorre o período de coleta de documentos relacionados à Resistência, através de
ampla divulgação realizada pelo governo timorense.
Os conjuntos documentais recebidos neste período foram classificados como
fundos. De acordo com Heymann (1997), o mais importante sobre a questão dos
fundos não é a produção dos documentos, e sim a acumulação que deu origem ao
conjunto, sendo que em seu processo de salvaguarda deve ser mantido de forma
coesa, ou respeitando sua individualidade de conjunto, não o misturando a outros
documentos. Os fundos recebidos foram atribuídos a grupos de acordo com suas
origens: documentos que estavam no exterior (Portugal, Austrália); documentos
encontrados em abrigos da Resistência, dentro do país; documentos guardados por
pessoas vinculadas ao movimento de Resistência da população em geral ou
pertencentes à Frente Clandestina e Resistência Juvenil; e documentos guardados
por padres/freiras e documentos de timorenses que tiveram algum tipo de relação
com as chamadas “autoridades de ocupação”. O Quadro 1 contém informações de
todos os fundos recebidos até o ano de 2005, que constam no catálogo do AMRT:
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Quadro 1 - Fundos recebidos pelo AMRT até 2005

Fundo

Localidade

Mês/Ano de
recebimento

Konis Santana

Mirtutu (Ermera)

Mai. 2002

Sabalae

Abrigo de Coluhun

Fev. 2002

Fatumeta

Jul. 2002

Tuloda

Nasuta (Gleno)

Jul. 2002

Cohen32

Loblala, Ersoi e Doul (Ermera)

Jun. 2004

Grei Harana/Leorema

Liquiça

Não informado

12-14/ Halibur/Leorema

Leorema

Não informado

Zona 3 de Setembro/Leutala

Liquiça

Não informado

Naka Pu

Não informado

Riak

Leman31

Zona 3 de
Setembro/Fatukessi/Condenado
Frente Clandestina
Pelotão Tigre Alias/ Boina M.

Diversos, tendo o fundo sido dividido em
subgrupos com os nomes dos doadores

Não informado

Naka Pu

Não informado

Maputo

Naka Pu

Não informado

Saca Sina Mau

Naka Pu

Não informado

Roque

Maliana

Não informado

Leo Balu

Bilimau

Não informado

ODIR Hafunan/Bobonaro/AVR

Maliana

Não informado

Dotim

Lourba

Não informado

Angrek

Lourba

Não informado

Russa Fuik e Kameli

Lourba

Não informado

Na’mau

Lourba

Não informado

Piti Lasidi

Lourba

Não informado

Sesurai e La Mesak

Suai

Não informado

Simão

Dili

Não informado

Gattot

Não informado

Não informado

Besi Mean

Não informado

Não informado

Tata Mailau

Não informado

Não informado

Railos

Fonte: AMRT, 2005, p. 22-2933.

31

Boa parte da documentação havia sido comida por ratos.
No catálogo (AMRT, 2005) há a informação de que este fundo é mais volumoso comparado aos
demais por abrigar documentos de Xanana Gusmão. As condições do fundo na coleta foram
entendidas em um estágio avançado de degradação.
33
A lista dos fundos recebidos consta na mesma ordem que são listados na fonte. Os nomes
representam nomes de pessoas, localidades ou grupos (como pelotão, por exemplo).
32
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Foram recebidos outros documentos que, com a destruição de boa parte do
país após o referendo da Organização das Nações Unidas, em 1999 (Anexo B),
foram parcialmente queimados por milícias e tropas indonésias, cabendo aos que os
coletaram analisar a possiblidade de utilização/tratamento.
Dentre os documentos recolhidos nos fundos há uma variedade em tipologia,
contando, além de documentos escritos de diversos segmentos (manuais políticos,
atas de reunião, descrição de estratégias de combate) com fotografias e arquivos
sonoros em fitas do tipo “K7”. O catálogo utilizado como fonte nesta seção possui
uma característica pertinente de ressaltar e que o diferencia dos demais, pois sua
composição, quase que por completa, é dedicada a questões de arquivo e
procedimentos adotados pela FMS ao longo da coleta dos fundos, bem como as
justificativas para retirar os documentos de Timor-Leste e levá-los para a sede em
Lisboa; e posterior ao levantamento dos fundos coletados, o mesmo conta com
tópicos que descrevem o tratamento que seria atribuído aos documentos,
justificando sempre, neste sentido, a necessidade e a importância da parceria entre
governo timorense e FMS.
Os tópicos específicos sobre “registros sonoros” e “salvaguarda dos
documentos” ressaltam da mesma forma o estado de conservação, tendo no
trabalho da FMS, com seus recursos específicos, condições de restaurar o que fosse
possível. No tópico “Procedimentos” a mesma afirmação é realizada, de forma que
Face à situação de grande deterioração dos documentos recolhidos, tornouse necessário proceder a sistemáticas intervenções de limpeza e
conservação e, em alguns casos, a intervenções de restauro e reforço dos
documentos em papel, ao mesmo tempo que são realizadas extensas
operações de transferência de suporte e tratamento dos registros sonoros e
fotográficos, de modo a recuperar os respectivos conteúdos. (AMRT, 2005,
p. 33)

A citação em questão refere-se às medidas emergenciais que a FMS adotou
para os documentos que estavam em grau elevado de deterioração. O primeiro
tratamento dos documentos deu-se em Dili, e na medida em que chegavam as
doações, era efetuada uma identificação prévia e o acondicionamento em pastas
acid free34. Outras atividades como higienização, classificação, catalogação e
digitalização seriam feitas na FMS.
34

Tipo de papel que é produzido com Ph controlado, de forma que acondicione documentos sem que
ocorra alguma interação química que possa deteriorar o mesmo.
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Essa importância perceptível que é atribuída ao papel da FMS no catálogo
demonstra uma intencionalidade na produção e nos usos deste material em que o
discurso se volta para a falta de recursos em Timor, justificando a necessidade de
levar os documentos para outro país. Nesse sentido, é pertinente destacar que
Timor-Leste é um país que se encontrava em reconstrução, recentemente
independente, o que comprova as afirmações com relação aos recursos. Porém, não
foram sugeridas alternativas em qualquer passagem, como o envio de equipamentos
e pessoal habilitado a fazer todas as atividades em Dili, ou treinamento/formação de
timorenses, fatores que poderiam evitar a transferência do arquivo. Em diversas
passagens do catálogo, como já ressaltadas ao longo deste texto, se atribui sempre
a necessidade de deslocamento ao estado dos documentos, que se encontravam
bastante deteriorados. Outro ponto a ser considerado é o real estado de
deterioração em que poderiam encontrar-se os documentos, uma vez que muitos
estavam na posse de guerrilheiros, por exemplo, que viveram nas montanhas ao
longo da ocupação, sem um lugar adequado para alocar os documentos, assim
como outros, que viviam em abrigos subterrâneos35, geralmente construídos abaixo
de cômodos das casas para não levantar suspeitas por parte dos soldados
indonésios, sendo o abrigo um pequeno espaço sem ventilação que da mesma
forma não estava apto a acondicionar documento. Há ainda casos de locais que
abrigavam documentos que foram incendiados com a destruição promovida pelos
indonésios no pós-referendo, em que foram recuperados os que não foram afetados
pelas chamas.

35

A Figura 4 mostra um abrigo subterrâneo embaixo de um oratório. Era comum que os abrigos
fossem feitos embaixo de oratórios para que não levantasse suspeita dos militares indonésios em na
ocorrência de uma revista na casa. Existiram também abrigos embaixo de depósitos e banheiros,
cômodos da mesma forma selecionados para que não se levantasse suspeita da existência do
abrigo.
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Figura 4 - Entrada de abrigo subterrâneo e visão interna do mesmo

Fonte: Portal AMRT, 2017.

A destruição em questão em grande parte foi executada por timorenses que
eram recrutados em milícias, “muitos dos quais eram forçados a aderir” (CAVR,
2005, p. 4). Guterres (2014)36 também descreve a presença de timorenses
trabalhando com os militares indonésios compulsoriamente, muitos deles amigos ou
conhecidos antes da ocupação. Durante um dos interrogatórios a que foi submetida,
relata a presença de Pity entre os militares. Não há a descrição da relação dela com
este homem, ou como ela o conheceu. Nos interrogatórios Pity atuava como
intérprete, e Guterres ressalta sua tentativa em ajudá-la quando, ao fingir que está
traduzindo uma das perguntas, diz a ela em português: “Diz que és mulher e não
sabes de nada. Por favor, não os provoques, para evitares estas torturas todas.
Confia em mim” (Guterres, 2014, p. 332). Porém, mesmo que tentasse ajudar de
alguma forma timorenses que estivessem presos, sua atuação como intérprete,
ainda que feita de forma compulsória, teria que ser julgada nas audiências
comunitárias da CAVR para que ele pudesse voltar para sua comunidade.
Com a CAVR, que iniciou as atividades no ano de 2001, os timorenses que
colaboraram com o regime indonésio tiveram a oportunidade de serem reintegrados
em suas comunidades através do relato de seu testemunho, bem como dos crimes
que cometeram. Esse processo de reintegração ocorreu nas audiências promovidas
pela CAVR nas comunidades, em que, após o relato, a comunidade decidiria quais
os “actos de reconciliação” adequados a essas pessoas para que pudessem ser
A obra de Fátima Guterres, “Timor: Paraíso Violentado” diz respeito à trajetória da autora ao longo
da ocupação indonésia. Integrante da FRETILIN, teve seu marido assassinado e foi presa. Na prisão
sofreu estupros, junto a outras mulheres timorenses que também estavam presas. Após sua
libertação, consegue mudar-se para Portugal, onde vivia até a publicação do livro, ano de 2014.
36
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reintegrados às comunidades. Dessa forma, os “actos poderiam incluir o serviço
comunitário, a apresentação de um pedido de desculpa ou o pagamento de
reparações” (CAVR, 2005, p. 11). É plausível, então, o argumento de que a
destruição de locais que possuíam documentos tenha relação com um desejo de
apagamento de possíveis registros de crimes em documentos da Resistência, uma
vez que, no processo de reconciliação, o relato era tido como verdadeiro, desde que
quem fornecesse o relato não se recusasse a responder nenhuma pergunta. Nesse
sentido, seria possível ocultar crimes e, uma vez incendiados documentos que
pudessem atestar os mesmos, o ocultamento torna-se esquecimento na história.
Com relação às condições dos documentos encontrados, abarcando todos os
contextos físicos em que foram guardados (desde os abrigos subterrâneos até os
que escaparam ao fogo em locais incendiados), é pertinente ressaltar que, ao longo
do movimento de Resistência, manter documentos em condições ideais de
acondicionamento não se configurava como uma prioridade. Da mesma forma,
mesmo apontando as condições precárias de deterioração, não foram sugeridas
soluções pela FMS que não precisassem realocar o arquivo.
Ao longo do período de coleta de documentos, equipes da FMS foram
enviadas para realizar o tratamento prévio, sendo que “foi necessário efectuar
numerosas deslocações a Timor-Leste, implicando complexas questões logísticas a
custos elevados” (AMRT, 2005, p. 35). Junto a este trecho, há uma imagem de carro
em uma via sem asfalto, com buracos e enlameada (Figura 5), como forma de
ilustrar uma dificuldade de deslocamento no interior do país. Os custos elevados não
são especificados em valores.
Figura 5 - Representação das condições de deslocamento da equipe da FMS em Timor-Leste

Fonte: AMRT, 2005, p. 35.
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O formato de arquivo digital era uma proposta desde o início do projeto, tendo
sido utilizado um sistema informático de gestão documental chamado Fortis, onde a
intenção de disponibilizar o acervo para consulta de forma digital já constava como
intencionalidade neste processo, bem como a gravação de CD-ROMs e DVDs, com
cópias de documentos para divulgação. É nesse sentido que foi lançado o CD-ROM
e o DVD “Timor-Leste: O sonho do crocodilo”, no ano da independência e que conta
com “documentos, sons e fotografias essenciais da ‘Resistência Timorense” (AMRT,
2005, p. 38), além de reportagens e uma entrevista com Xanana Gusmão. A
entrevista de Gusmão compõe também o DVD, sendo um documentário em versão
curta.
Xanana Gusmão é o fio condutor da versão do curta, embora com a sua voz
se cruzem muitas outras, de combatentes armados e clandestinos, de
padres e de bispos, até de quem foi visto, por vezes, como colaborando
com o inimigo – e foi, afinal, também, um interlocutor da resistência. (AMRT,
2005, p. 39)

Gusmão como “fio condutor” ou personagem central do documentário,
viabilizado através de uma parceria estatal do mesmo, na condição de presidente,
com a FMS, suscita questões relacionadas a disputas de memórias. Considerando
que o material fora lançado no ano da independência, e que a imagem de Gusmão
já havia se consolidado como a de herói da nação, devido ao seu papel na
Resistência armada, é perceptível que através do aparato institucional é possível
construir, a partir da memória, uma narrativa para consolidar uma imagem, ou
cristalizar a mesma em um país que acabara de nascer, com seus desafios e
fragilidades. Contando com documentos selecionados (não especificados no
catálogo), a hipótese é de que tais documentos atuam para a manutenção do papel
central do político em questão, de forma que possa se manter na posição de fio
condutor de uma narrativa histórica.
As preocupações do momento constituem um elemento de estruturação da
memória. Isso é verdade também em relação à memória coletiva, ainda que
esta seja bem mais organizada. Todos sabem que até as datas oficiais são
fortemente estruturadas do ponto de vista político. Quando se procura
enquadrar a memória nacional por meio de datas oficialmente selecionadas
para as festas nacionais, há muitas vezes problemas de luta política. A
memória organizadíssima, que é a memória nacional, constitui um objeto de
disputa importante, e são comuns os conflitos para determinar que datas e
que acontecimentos vão ser gravados na memória de um povo. (POLLAK,
1992, p. 204)
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Pollak (1989) assinala que o trabalho de enquadramento da memória
alimenta-se do material fornecido pela história, e configura-se como estratégia de
manutenção da coesão em grupos sociais. A memória nacional constituída pelo
AMRT pode ser entendida na preocupação com a coesão nacional, articulada não
apenas por esta instituição, mas também por outras ações de patrimonialização37,
que destacam sobretudo a memória a partir de uma trajetória política da Resistência.
As implicações de se utilizar a constituição de uma memória nacional como
elemento de coesão se entrecruzam nas memórias individual e coletiva. É neste
sentido que são direcionadas as reflexões de Pollak (1989), uma vez que as
mesmas partem das definições de memória individual e coletiva de Halbwachs
(1990). Para este, a memória é constituída com base em vivências de grupos
sociais, e neste contexto a memória individual pode ser caracterizada como um
ponto de vista ou uma vivência particular dentro da memória coletiva. Como são
sensíveis a transferências, projeções e fragmentações, Pollak concorda com
Halbwachs quando faz a afirmação de que existem negociações em suas
constituições que, no caso das memórias nacionais, são excludentes e relegam
diversos grupos às memórias subterrâneas.
Para Pollak (1989) as memórias subterrâneas são uma forma silenciosa de
resistência, uma vez que essas memórias colocadas à periferia foram silenciadas,
porém permanecem e podem ser potenciais questionadoras das memórias oficiais
quando interrogadas38. O AMRT atua no trabalho de constituição do enquadramento
da memória considerando seu caráter político na narrativa e nas datas que
considera importante consolidar. As memórias individuais dos que não estão em
destaque na exposição permanente são negligenciadas e as daqueles que
porventura poderiam contestar tal narrativa estão até então silenciadas, ou tornamse memórias subterrâneas.
Pensando na constituição de determinada memória e pensando também no
apelo que faz a parceria com a FMS necessária, uma conclusão pertinente é a de
que esta publicação pretendia incitar as pessoas que porventura adquiriram o
catálogo de uma real necessidade da presença e da atuação da FMS. De todos os
37

Ver capítulo 2
Pollak (1989, p. 4) destaca que o trabalho com história oral foi importante pois teria privilegiado a
“análise dos excluídos”, uma vez que “ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como
parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à Memória oficial, no caso a
memória nacional”
38
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catálogos publicados, o que corresponde à exposição “Nossa vitória é apenas uma
questão de tempo” (de 2002) e o que atua como principal fonte deste capítulo,
“Resistência Timorense: Arquivo e Museu” (de 2005), não se encontram disponíveis
para compra no AMRT39. A não disponibilização sugere uma função para o catálogo
que fora cumprida, período de formalização da parceria e consolidação da atuação
da FMS em Timor-Leste através do AMRT.
De acordo com Orlandi (2014), cabe à pessoa que analisa o discurso não
apenas o gesto de interpretação pela descrição e análise, fator que por si gera
interrogações ao próprio gesto de interpretação, mas também maneiras nas quais
funcionam a memória na constituição do próprio sujeito, pois neste há interpretação.
Consideramos que a memória discursiva é estruturada pelo esquecimento.
É quando esquecemos como um sentido se constituiu em nós que ele
passa a produzir seus efeitos, entre eles, o principal, de que este sentidos,
quando falamos, nascem em nós, quando , na realidade para significar é
preciso que as palavras, expressões, proposições já signifiquem.
Retomamos sentidos já existentes, efeitos do já dito e esquecido em nós.
Por outro lado, há o que tenho chamado memória de arquivo, como disse
acima, que é a memória que não esquece: é a que se institucionaliza e é
arquivada. A dos museus, a das instituições em geral, a da escola, a do
Estado, oficial etc. E há o que chamo memória metálica, a da
informatização, a digital, a da informação de massa: a que serializa, repete
na horizontalidade, sem se historicizar. Memória descartável. (ORLANDI,
2014, p. 6)

A memória nacional que se ancora no esquecimento pode ser vinculada ao
que Pollak (1992) chama de projeção da memória. Considerando o caráter
fragmentado da memória, é pertinente considerar que, além de excluir elementos,
ela também pode agregar e projetar algo na memória como se tivesse sido algo
vivido. O efeito de projeção de uma memória individual vinculada à memória
nacional é uma possibilidade aos que viveram o período de ocupação indonésia em
Timor, bem como pode ser considerada intencionalidade por parte do Estado. Às
gerações posteriores, a projeção estaria relacionada em sua totalidade a algo não
vivido, e neste caso tal projeção seria uma soma da memória nacional com as
memórias individuais de familiares e suas experiências do período de ocupação.
A linguagem discursiva estruturada pelo esquecimento é aplicável não apenas
aos enunciados do catálogo, e sua ausência para venda no AMRT, mas também na
ausência do arquivo na instituição. O portal Casa Comum é a plataforma que abriga
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A autora adquiriu os catálogos na sede da FMS no ano de 2015.
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e disponibiliza o acervo digital, e de acordo com a mesma o arquivo tem sido
“tratado e classificado de forma progressiva e muitas vezes dependente de
informação complementar oriunda de elementos responsáveis da Resistência
Timorense” (CASA COMUM, 2017). No mesmo sítio eletrônico é possível averiguar
que 16.02840 itens documentais estão disponíveis para pesquisa, divididos por anos.
Dessa forma, não há a possibilidade de pesquisa através do fundo ao qual o
documento pertence, mas é possível obter essa informação ao acessar-se um
documento individual.
Figura 6 - Portal Casa Comum: Arquivo da Resistência Timorense

Fonte: Portal Casa Comum, 2017.

Ainda de acordo com o portal, a FMS tem em posse, atualmente, para
tratamento e digitalização, mais de 150 fundos documentais entregues. Os fundos
não estão relacionados em qualquer listagem específica para que quem efetue uma
pesquisa possa fazê-la através do nome dos fundos, que estão especificados
apenas quando se abre um documento através do menu dividido por anos (Figura
6). É possível também realizar uma pesquisa pelo nome do fundo, que quando
realizada apresenta documentos que pertencem ao mesmo. Porém, sem uma
40

Os dados de consulta presentes nesta seção referentes ao portal Casa Comum foram coletados
entre os meses de março e abril de 2017.
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listagem ou saber ao certo quais fundos documentais estão disponíveis, a tarefa da
pesquisa torna-se inviável.
Naturalmente, se os escritos constituem a porção principal dos depósitos de
arquivos, e se entre os escritos os testemunhos das pessoas do passado
constituem o primeiro núcleo, todos os tipos de rastros possuem vocação de
serem arquivados. [...] Pela mesma razão, toda a defesa do arquivo
permanecerá em suspenso, na medida em que não sabemos, e talvez não
saibamos jamais, se a passagem do testemunho oral ao testemunho escrito,
ao documento de arquivo, é, quanto a sua utilidade ou seus inconvenientes
para a memória viva, remédio ou veneno [...] (RICOEUR, 2007, p.178)

Ricoeur aponta os inconvenientes que podem surgir na análise dos
documentos de um arquivo em que suas informações podem ser recebidas como
remédio ou veneno para a sociedade. As evocações que podem surgir ao analisar
um arquivo como o da Resistência Timorense podem levar à contraposição de
narrativas e estratégias de combate em que os usos da memória constituem-se
através dos enunciados que formam um discurso homogeneizador de uma narrativa.
Nesse sentido relacionam-se memória e esquecimento. O Arquivo da Resistência na
FMS não está disponível para consulta presencial41, sendo a única forma de acesso
aos documentos o portal da Casa Comum. No AMRT há uma sala com
computadores para consulta pública no portal, o que é outra questão com relação ao
acesso aos documentos. De acordo com o Ministério das Finanças de Timor-Leste
(2012), a média salarial no país seria cerca de três dólares por dia. Nesse sentido, o
acesso a computadores, no sentido de poder de compra para os mesmos, é limitado,
visto os baixos salários no país. Dessa forma, confere-se uma dificuldade em
manusear um computador, bem como acessar arquivos pela internet, o que pode ser
caracterizado como obstáculo ao acesso virtual, uma vez que, mesmo diante da
disponibilização de computadores no AMRT, existe a dificuldade em utilizá-los.
Uma conclusão pertinente ao Arquivo da Resistência remete à forma em que
se deu a limitação de acesso. O transporte do arquivo para a sede da FMS atua
neste sentido, em que o arquivo encontra-se ausente em uma instituição que possui
o termo arquivo no nome, Arquivo e Museu da Resistência Timorense. De acordo
com Farge (2011, p. 73)
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Em fev. 2015, a autora esteve na sede da FMS em Lisboa, e mesmo tendo em mãos uma carta de
autorização do AMRT para pesquisa (ver Anexo A), não foi concedida autorização de acesso ao
Arquivo da Resistência.
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[...] o acontecimento toma desde então um lugar evidente e “regular” num
discurso que pode dificilmente recolocar em questão as modalidades de sua
escolha e oblitera que, ao selecionar tal acontecimento, deixou outros de
lado. Assim, pode-se construir de “fonte segura” uma espécie de amnésia.

A provocação de uma amnésia onde se obliteram acontecimentos está
presente na exposição permanente, que constitui a narrativa de amplo acesso à
população timorense. Tal narrativa ressalta principalmente a atuação dos “fios
condutores”, utilizando o termo do catálogo da FMS com relação à Xanana Gusmão,
mas que pode ser percebido em outros atores do movimento de Resistência e que
atualmente atuam como importantes figuras políticas.

2.3

O MUSEU
No ano de 2014 ocorreu em Dili o encontro da Comunidade dos Países de

Língua Portuguesa (CPLP). O encontro ocorre a cada dois anos e logo após as
cerimônias o país que recebeu o encontro mantém-se como sede da CPLP até o
encontro seguinte. Dessa forma, Timor-Leste atuou como sede da CPLP entre os
anos de 2014 e 2016. Este encontro denotaria uma importância institucional para o
AMRT e demonstra de forma ampliada a quem evidencia uma seleção de memória e
que público se busca neste sentido, iniciando pelo catálogo publicado no ano de
2014. Este possui características peculiares que o diferenciam dos demais, a
começar por sua aparência física.
Enquanto os catálogos anteriores publicados pela parceria FMS/AMRT
podem ser percebidos como simples brochuras, não ultrapassando a marca de cem
páginas, a publicação de 2014 tem características bastante distintas. Com
exatamente 212 páginas, o catálogo possui largura e comprimento maior que os
anteriores (que tinham por padrão o tamanho A4), tem capa dura e, em sua lateral,
revestimento em tais42. Essas características fizeram com que o catálogo fosse
vendido a um custo elevado, 60 dólares americanos43, em seu lançamento44. Como
já mencionado, o salário médio de um timorense no ano de 2012 era de cerca três
dólares por dia. Um timorense que ganha este salário dificilmente dispensaria parte
do mesmo para a compra deste material, uma vez que seu ganho mensal cobre a
subsistência. A principal questão acerca do catálogo é o público a quem se dirige,
42

Tecido tradicional de Timor-Leste.
Moeda corrente no país desde o governo transitório da ONU.
44 A autora adquiriu o catálogo por este valor no ano de 2014.
43
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mas sua importância é aqui também colocada, pois o mesmo retrata todo o percurso
da exposição permanente do AMRT. Dessa forma, este catálogo constitui-se como
fonte principal, uma vez que não é possível tirar fotografias no percurso desta
exposição45.
Utilizando o discurso do ministro do Turismo francês em 1986, que entende
que “nosso patrimônio deve ser vendido e promovido com os mesmos argumentos e
as mesmas técnicas que fizeram o sucesso dos parques de diversões”, Choay
(2006, p. 211) afirma que os monumentos e patrimônios históricos expandem-se
tipologicamente e adquirem dupla função, pois além de um saber colocado à
disposição de todos atuam também como “produtos culturais, fabricados,
empacotados e distribuídos para serem consumidos”. A autora remete tais
conclusões baseando-se nos resultados da “Convenção para a Proteção do
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural” pela UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) no ano de 1972, que entende a abrangência do
patrimônio cultural:
Os monumentos. – Obras arquitectónicas, de escultura ou de pintura
monumentais, elementos de estruturas de carácter arqueológico, inscrições,
grutas e grupos de elementos com valor universal excepcional do ponto de
vista da história, da arte ou da ciência;
Os conjuntos. – Grupos de construções isoladas ou reunidos que, em
virtude da sua arquitectura, unidade ou integração na paisagem têm valor
universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência;
Os locais de interesse. – Obras do homem, ou obras conjugadas do homem
e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico,
com um valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético,
etnológico ou antropológico.

A patrimonialização é um processo que envolve uma série de práticas e
diversos interesses, uma vez que atende a uma seleção do que será preservado.
Tais interesses reverberam diretamente nas narrativas históricas e na relação entre
memória e esquecimento, uma vez que o que não fora selecionado por determinado
grupo para tornar-se patrimônio de uma comunidade ou não integra as seleções de
enquadramento da memória e acaba relegado ao esquecimento, seja de elementos
arquitetônicos e construções, locais reconhecidos pela natureza, entre outros, que
ao serem suprimidos condenam também as experiências e interações sociais destes
espaços.

45

Tal norma estava em vigor no ano de 2014, ano em que a autora fez diversas visitas no local.
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Os chamados patrimônios culturais podem ser interpretados como coleções
de objetos móveis e imóveis, através dos quais é definida a identidade de
pessoas e de coletividades como a nação, o grupo étnico, etc.
(GONÇALVES, 2007, p. 121)

Conforme apontado anteriormente, os lugares de memória preocupam-se
justamente com a questão do esquecimento, uma vez que, para Pierre Nora (1993),
que cunhou o termo, existe uma crescente preocupação com a aceleração do
tempo, principalmente com o advento das mídias. A partir de uma comparação entre
as comunidades tradicionais, Nora afirma que as sociedades contemporâneas não
vivenciam as experiências que nas comunidades tradicionais são transmitidas de
forma geracional através da apreensão de conhecimentos que serão importantes
para a manutenção e o convívio de tal sociedade. Dessa forma, para a sociedade
contemporânea, restaria a produção de memória, em que os lugares de memória
estariam designados para tal produção; porém precisaríamos de lugares de
rememoração, pois a memória em si já não existiria mais.
Os lugares de memória podem ser entendidos a partir dos espaços
patrimonializados ou não, monumentos e comemorações, aspectos portanto
materiais e imateriais ligados a rememoração, que façam referência ao passado,
com uma narrativa constituída que atenda aos interesses de determinado grupo
social. Essa é a grande diferença que o autor aponta para com as comunidades
tradicionais, uma vez que a sociedade contemporânea utiliza de um recurso para
perpetuar determinadas seleções a partir de uma narrativa constituída. Em TimorLeste, nas comunidades tradicionais, passar as histórias das comunidades através
das gerações é função dos liana’in. Porém, existem seleções por parte desses
oradores para transmitir histórias da comunidade, efetuando seleções e relegando,
da mesma forma, acontecimentos que geralmente os não mais gloriosos ao
esquecimento. A conceituação dos lugares de memória está bastante vinculada ao
patrimônio e aplicada por diversos autores, pertinente para compreender a
preocupação com a memória das últimas décadas. A proliferação de lugares de
memória relaciona-se a questões de catástrofes e na forma como se lidam com as
mesmas no tempo presente.
Se a situação se mostra diferente nos anos 1990 [...] é porque inúmeros
atores políticos, jurídicos e associativos temem reproduzir o exemplo de
uma história do Holocausto, que levou o tempo de duas gerações para ser
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plenamente reconhecida. Dessa hipótese, decorre [...] a necessidade de
escrever uma história do tempo presente, seja por historiadores,
testemunhas, tribunais de uma justiça qualificada doravante como
“transicional”, comissões de verdade e reconciliação [...] museus ou
memoriais, constituiu uma evidência e mesmo uma prática social efetiva que
teria sido impossível de refrear em nome de uma necessidade inversa, a de
esperar que essa história fosse escrita apenas por pesquisadores de
gerações futuras. (ROUSSO, 2016, p. 223)

A hipótese levantada por Rousso corrobora com o contexto de criação do
AMRT e sua inserção nas preocupações em escrever uma história do tempo
presente, neste caso por meio, também, de iniciativas como a CAVR e o Memorial
de Balide. Partindo de um ponto descritivo, o espaço físico do AMRT tem uma
característica de percurso em que o visitante não consegue chegar ao final sem
passar por toda a exposição permanente, que pode ser caracterizada por uma breve
contextualização do período colonial, passando pelos acontecimentos da Segunda
Guerra Mundial inserida nesse período e uma longa disposição cronológica dos
acontecimentos que envolvem em sua maioria figuras da esfera política do ano de
1975 a 199946. Não há documentos originais nesse percurso; as imagens e cópias
de documentos estão dispostas em plotagem47 que cobre de imagens e informações
toda a superfície das paredes, por vezes contando também com painéis com cópias
de documentos selecionados a partir do tema dos trechos de trajeto. O trajeto da
exposição permanente é finalizado com a passagem (obrigatória também) por uma
reconstituição de entrada de abrigo subterrâneo que dá acesso a uma sala de vídeo,
e esta reproduz um curto filme que trata do período em questão.
Além das plotagens, existem alguns televisores onde é possível visualizar
reportagens ou vídeos produzidos pela Resistência, assim como alguns artefatos
ligados à membros da Resistência, como roupas, armas, rádio para comunicação.
Tais seleções atuam na narrativa de forma conjunta com os textos produzidos e que
estão nas paredes, foco da análise neste trabalho.
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Essa cronologia pela perspectiva do AMRT está também presente no catálogo e pode ser conferida
no Anexo B.
47 A plotagem é um tipo de impressão em maior escala, utilizada comumente em banners e
propagandas em fachadas ou placas. Geralmente é feita em adesivos plásticos ou lona, utilizando na
impressão uma tinta que apresenta maior durabilidade à exposição de luz.
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Figura 7 - “Esquema geral da exposição Permanente do AMRT”

Fonte: Portal AMRT, 2017.

O percurso descrito refere-se a exposição permanente intitulada “Resistir é
Vencer”. Em tal exposição é possível verificar a ênfase com que são colocadas as
articulações políticas ao longo do movimento de resistência, seja da resistência
armada, da diplomática que atuara fora do país, bem como das mobilizações dos
partidos políticos ao longo dos anos que se seguiram de ocupação.
A narrativa da exposição faz com que sejam evidenciadas figuras da esfera
política com destaque para suas atuações, deixando, nesse sentido, a população em
geral que também vivenciara o conflito e muitos que também atuaram política ou
socialmente em segundo plano. Dessa forma, é possível afirmar que tal narrativa do
AMRT remete a um conjunto de finalidades determinadas, e a resistência como
característica do ser timorense frente ao inimigo indonésio é representada por
alguns nomes então cristalizados no museu por seus feitos e articulações.
A partir do exposto, uma outra questão vem à tona: a de quem produziu os
textos presentes na exposição e realizou a seleção dos documentos para compor os
painéis de exposição.
Há pouco se falava de uma luta comum como fundadora de uma nova
identidade (por meio da qual Timor-Leste se diferencia do Timor Indonésio).
Tal como os grandes acontecimentos da nossa vida que nos marcam para
sempre, também Timor-Leste nunca mais será o mesmo depois dessa luta
de 24 anos. Mas pouco influenciará o futuro se for esquecida. Timor-Leste
ficará de novo à mercê de povos alheios se esquecer como foi capaz com
suas próprias forças, de resistir a um inimigo muito mais poderoso. É
preciso então recordá-la. (Mattoso, 2011, p. 185)
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A coordenação da parte textual aliada a imagens de documentos
selecionados foi realizada por Alfredo Caldeira, Inês Quintanilha e Florbela
Marante48, todos a serviço da Fundação Mário Soares. Da mesma forma que o
projeto e o arquivo, a narrativa da instituição ficou a cargo de portugueses. Neste
contexto, é importante ressaltar que não existe nenhum departamento de história no
país. A partir de 2015 seriam iniciados os cursos de história e geografia, como já
mencionado, em parceria com a Universidade de Coimbra. As reflexões acerca da
história de Timor e seu contexto político pelos timorenses estão em processo, e a
bibliografia existente que aborda esta temática é de estrangeiros em sua maioria49.
Figura 8 - “Uma visitante lendo o texto da declaração da independência”

Fonte: Portal AMRT, 2017.
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Não há informações nas publicações ou no sítio eletrônico do AMRT ou FMS sobre a formação ou
os cargos que ocupam Quintanilha e Marante.
49 Destaco aqui alguns pesquisadores: na Austrália, a pesquisadora Helen Hill, que atualmente atua
no Ministério da Educação em Timor; Michael Leach, que coordena a Timor-Leste Studies
Association (localizada na Swinburne University, em Melbourne – Austrália); em Portugal, destaco
Nuno Cañas Mendes, professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade
Técnica de Lisboa (ISCSP – UTL), com trabalhos publicados sobre a construção do estado e
identidade nacional em Timor e Teresa Cunha, com diversas pesquisas que refletem sobre questões
de gênero; no Brasil, os antropólogos Kelly Silva e Daniel Simião, ambos professores da Universidade
de Brasília (UnB), possuem pesquisas que discutem construção do estado, gênero e arte, bem como
coordenam um programa de mobilidade financiado pela CAPES que leva acadêmicos de graduação a
Timor e recebe timorenses na UnB. As informações do programa de mobilidade estão disponíveis em
http://noticias.unb.br/publicacoes/67-ensino/990-projeto-da-unb-que-promove-formacao-no-timorleste-e-reconhecido-com-premiacoes.
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De acordo com Mattoso (2014), uma independência política em países jovens
não constitui um fato definitivo, e seu “enraizamento” é uma questão de tempo.
Nesse sentido o autor discute as diferenças entre uma independência política e
cultural, afirmando que um país pode ter uma independência política mas manter-se
colonizado culturalmente, o que tornaria a própria independência política uma farsa.
Tal direcionamento ao argumento dá-se com o questionamento acerca das
identidades em países de origem colonial, baseados em conflitos étnicos e/ou
etnocêntricos. Todo o seu argumento é desenvolvido refletindo e referindo-se à
ocupação indonésia em Timor; dessa forma, não discute os problemas étnicos ou
coloniais que possam ter sido gerados pelo período de colonização portuguesa, fator
expresso também na exposição permanente.
O primeiro espaço logo após a entrada na exposição (ver Figura 7) é
dedicado a uma breve descrição sobre os séculos de colonização portuguesa,
passando também pela situação de Timor na Segunda Guerra Mundial (que integra
este período colonial português). “Ali também Timor, que o lenho manda sândalo,
salutífero e cheiroso” - tendo de início esta citação de Os Lusíadas de Camões, que
confere atributos à ilha de Timor, a seção da exposição narra brevemente a chegada
dos portugueses, notando que o termo colonizador não é utilizado ao longo do texto.
Tais atributos de interesse comercial estão também presentes em outra citação do
texto, de Tomé Pires, que data de 1514: “Deus criou o Timor para nos dar a madeira
de sândalo”. Esta última denota o interesse português em explorar um dos principais
recursos que Timor dispunha com sua chegada, a madeira de sândalo. Porém, como
o discurso não é formulado com o objetivo de demonstrar um interesse de
colonizador, e sim mais em um sentido comercial, os textos tomam uma forma que
pode ser entendida como mais romantizada, ou mesmo mais passiva no que se
refere à aceitação dos portugueses e suas imposições em solo timorense.
A narrativa que confere um status de “parceiro” aos colonizadores de Timor
está presente não apenas na composição da exposição permanente do AMRT, e
atua na consolidação de determinada memória. José Ramos Horta, líder da
resistência diplomática fora do país e, posteriormente, eleito presidente50 quando do
país independente, declarou em entrevista51 acerca das comemorações dos
quinhentos anos dos chamados “laços” entre Timor e Portugal: “orgulho-me de fazer
50
51

Eleito presidente em 2007, mantendo-se no cargo até o ano de 2012.
Entrevista concedida para o portal português Sapo, em 25 nov. 2015.
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parte de um povo e de uma liderança sem preconceitos nem complexos em relação
a Portugal ou a qualquer povo".
Ainda sobre elementos que compõem esse enquadramento da memória, que
remete a uma reconciliação ou supressão do que representou de fato a colonização
portuguesa em Timor-Leste, Horta publica em sua página pessoal de uma rede
social texto sobre a comemoração dos 500 anos “de interação com Portugal”. Neste
termina com cópia de uma declaração do Ministro de Estado, Agio Pereira:
Estes dias assinalam dois marcos na história da nossa nação, em que
honramos a orgulhosa proclamação da nossa independência em 1975 e
reconhecemos como os nossos 500 anos de interação com Portugal nos
forjaram como uma nação distinta nesta região. Como parte dessa
interação, reconhecemos o apoio espiritual, humano e material oferecido
pela fé e Igreja Católica, particularmente durante o período da Resistência.
Durante as décadas mais difíceis, quando lutávamos pela nossa
independência, sobrevivemos sem apoio externo – o mundo virou-nos as
costas. No entanto, lutámos para garantir que o país que emergiu do Timor
Português não desaparecesse. Contra todos os obstáculos, não apenas
sobrevivemos como agora buscamos metas mais elevadas, como nação
soberana e independente. Neste momento histórico, prestamos a nossa
homenagem a todos aqueles que nos antecederam e olhamos para o futuro
com determinação e esperança. (RAMOS HORTA, 2015)

A declaração possui termos importantes que alteram sentidos, como
“interação”, que substitui o termo colonização, ou a luta que se afirma para a
garantia de que o “Timor Português” não desaparecesse no sentido de que o
processo de colonização teria deixado uma herança (que pode ser entendida como
cultural, entre outras), mas, sobretudo, que pouco relaciona à memória das
comunidades tradicionais, ou sem que tivesse um vínculo com o legado português
no país. Na escolha dos termos é possível perceber que a memória nacional,
firmada na luta dos heróis da nação através do movimento de resistência, entende
seu antigo colonizador como parceiro, sobretudo nas cooperações técnicas.
A Resistência timorense, considerando os usos da memória, é marcada
cronologicamente, e remete ao período de ocupação indonésio. Desconsidera que a
Resistência possa ser atribuída ao período de colonização portuguesa, que
poderiam inserir elementos para esta categoria de análise. A Resistência como uma
característica importante ao ser timorense e que considera a colonização como parte
do processo vai ser constituída pela FRETILIN ao longo do período de ocupação,
fator que será pormenorizado adiante na discussão sobre narrativas históricas. Na
exposição permanente, a única menção que poderia caracterizar uma resistência
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feita nos textos é da prisão de Dom Boaventura52, na Revolta de Manufahi, que
ocorreu entre 1911-12. Uma passagem interessante da exposição explicita um
significado do termo resistência distinto do que se remete ao falar acerca da
ocupação indonésia, e como sendo contra o colonizador português, trata-se de uma
resistência relacionada à rebeldia: “Dom Boaventura, aliado aos liurais de Raimean e
Camenasa, refugia-se nas montanhas de Leo-Lacu e Riac, oferecendo extensa
resistência às tropas portuguesas” (AMRT, 2014, p. 15). O texto termina com a
afirmação de que a “rebelião de Manufahi”, teria sido a última grande revolta contra o
colonizador, porém não há descrições de levantes anteriores.
Nesse sentido, é pertinente destacar a ambiguidade na abordagem de
Boaventura, uma vez que os catálogos e a exposição instituem como significado do
ato de resistir uma relação direta com a persistência em adversidades e luta por
autodeterminação. Porém, a rebeldia de Boaventura pode ser entendida de forma
que sua resistência é vinculada à Resistência, e não ao antigo colonizador a quem
ofereceu tal rebeldia.
Essa “interação” com Portugal não parece estranha ao pensar que o
colonizador mantém diversos vínculos com sua antiga colônia. Além do fato de que
todo o projeto, do arquivo e da exposição permanente do AMRT, ter sido pensado e
constituído por portugueses, existe a presença portuguesa na vertente educacional
do país, no qual inclusive o AMRT se insere como instrumento de ação educativa.
Os manuais escolares de Timor, sobretudo os de História, são produzidos por
portugueses em uma parceria com a Universidade de Aveiro, Fundação Calouste
Gulbenkian e Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (órgão do Governo
Português). Dessa forma, compreende-se uma função da narrativa propagada na
exposição permanente que possui reverberações ou relações com as articulações
político/culturais do país.
Na sequência da exposição inicia-se então a extensa cronologia dedicada à
Resistência no período de ocupação indonésia. A FRETILIN possui papel de
destaque ao longo da mesma. Como partido declarante da independência do país
em 1975, é central no conflito civil armado que os indonésios utilizam como uma das
prerrogativas de entrada no país. Nesse sentido, de início há uma breve
De acordo com o relatório da CAVR [3] (2005, p. 10) “A resistência de Dom Boaventura radicava na
revolta de seu pai, o liurai Dom Duarte; este chefiou várias rebeliões nos finais do século XIX, até
que, em 1895, o governador Celestino da Silva atacou o reino de Same, forçando Dom Duarte a
render-se em 1900. [...] O filho de Dom Duarte, Dom Boaventura, rebelou-se em 1911”.
52

69

apresentação de outros dois partidos, União Democrática Timorense (UDT) e
Associação Popular Democrática Timorense (APODETI), que divergiam da
FRETILIN quanto aos rumos que deveriam ser tomados no país, sendo a UDT
responsável pelos embates no conflito civil por conta da defesa de um processo de
independência

que

divergia

ao

que

era

proposto

pelos

declarantes

da

independência, uma vez que acreditava que o processo deveria ser gradual,
desvinculando-se aos poucos do colonizador. Já a APODETI defendia a integração
com a Indonésia, e em certa medida mediou/auxiliou a invasão que viria a acontecer.
A exposição do Memorial de Balide se dedica às violações dos Direitos
Humanos, sendo seu espaço patrimonializado uma prisão cujo uso indonésio
consistiu em colocar presos políticos. Com finalidade distinta, o AMRT, com a
exposição permanente, assume uma descrição da ação política dos acontecimentos.
Dessa forma, uma elite política de Timor ganha destaque, principalmente aquela
vinculada à FRETILIN, todos nomes conhecidos dos timorenses atualmente por
ocuparem cargos importantes no governo timorense: Matan Ruak, Lu Olo, Mari
Alkatiri, José Ramos Horta, Xanana Gusmão53.
O destaque em questão se configura em uma reunião de elementos para
composição de um discurso ali proposto, que envolve o direcionamento do AMRT
para uma história política, a produção de texto, a seleção de imagens e,
principalmente, os documentos escritos. Poderiam os fundos do Arquivo da
Resistência desconstruir uma imagem cristalizada de um desses “heróis da nação”?
Ou poderiam surgir novos heróis que foram tão importantes politicamente ao longo
da Resistência? A ausência do arquivo na instituição pode suscitar tais questões
acerca da exposição permanente.
As testemunhas, mortas ou vivas, aquelas encontradas nos arquivos ou que
se exprimem em voz alta, são, bem evidentemente, aquelas que falam
demais, ou equivocadamente, de outro lugar: cabe a nós, historiadores,
tratar o excesso, a disfunção, reelaborar os sentidos e “pensar” o peso das
palavras e sua estranha maneira de estar em diversos lugares ao mesmo
tempo. (FARGE, 2011, p. 79)

53

Ruak foi presidente de Timor-Leste até mai. 2017; Lu Olo é o atual presidente do país; tomou
posse em mai. 2017; Alkatiri ocupou o cargo de Primeiro Ministro de 2002 a 2006; Ramos Horta
ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1998 por conta de sua atuação na Resistência Diplomática.
Ocupou o cargo de Primeiro Ministro de 2006 a 2007 e de Presidente de 2007 a 2012; Gusmão
ocupou o cargo de Presidente de 2002 a 2007 e de Primeiro Ministro de 2007 a 2015.
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Inserido em um processo identitário de construção da nova nação, o AMRT
consolida um discurso e um elemento de identidade, a Resistência, que neste caso
é política, e que pode ser associada a diversas ações de patrimonialização ou
fundação de instituições pelo país que assumem por temática a Resistência
timorense. Memória e identidade estariam então vinculadas neste processo
identitário, uma vez que para Candau (2011) a rememoração pode estabelecer laços
de pertencimento. Candau destaca que a memória modela o sujeito ao mesmo
passo que é por ele modelada. Neste sentido, memória e identidade “se conjugam,
se nutrem mutuamente, se apoiam uma na outra para produzir uma trajetória de
vida, uma história, um mito, uma narrativa. Ao final, resta apenas o esquecimento”
(Candau, 2011, p. 16).

Dessa forma atua o processo de constituição de uma

narrativa, importante tanto na esfera do patrimônio cultural quanto de outras
instituições, com objetivo marcado cronologicamente.
A trajetória do AMRT, considerando desde o lançamento de seu projeto até a
sua inauguração com a exposição permanente, pode ser entendida no que se
deseja consolidar como narrativa de uma memória nacional. Dessa forma, todos os
elementos que integram tal trajetória são importantes: a publicação de catálogos, a
transferência do arquivo, sua disponibilização pela internet e a exposição “Resistir é
Vencer”. Tais narrativas, importantes para a manutenção de uma estabilidade
política e econômica, são foco de discussão do capítulo seguinte.
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3. NARRATIVAS HISTÓRICAS EM JOGO

O AMRT é um espaço que propaga uma narrativa histórica da Resistência
Timorense, porém não é a única instituição ou ação de patrimonialização existente
no país que articula a mesma. Além disso, outras iniciativas que conferem
principalmente uma reconciliação e parcerias com seu antigo colonizador, Portugal,
vão permitir a percepção de diferentes direcionamentos às inaugurações ou
manutenção de lugares de memória, publicações de catálogos/livros ou mesmo o
que a legislação pode revelar acerca da questão.
Dessa forma, torna-se pertinente seguir problematizando as ações de
patrimonialização existentes e como têm se encaminhado ao longo dos últimos
anos, problematizando também a forma como as narrativas são constituídas em
favor de objetivos políticos ou econômicos. Para Ricoeur (2010), a narrativa é
construída em uma trama e nesta se inserem diversos episódios interligados. Narrar
implica uma “compreensão prática” que permite “dominar a trama conceitual no seu
conjunto, bem como cada termo na qualidade de membro do conjunto” (Ricoeur,
2010). A ação humana e os significados desta compõem, então, a narrativa histórica.
A Resistência timorense, importante para a compreensão das articulações
para libertação e construção de um Estado independente ao longo do período de
ocupação indonésio, pode ser entendida no interior de seus movimentos armado e
diplomático. Tido como um dos períodos mais violentos da história de Timor-Leste, a
presença indonésia busca, sem sucesso, uma anexação de território por conta de
interesses que não podem ser relacionados a aproximações, apesar do fato de que,
segundo Gagliato (2008, p. 23), “fundamentou-se com um ato válido de
autodeterminação e de que sua integração se justificava também pelos laços
históricos, étnicos, culturais e geográficos entre os povos indonésios e timorenses.”
Marcado pelas violações dos Direitos Humanos a partir do alto grau de violência
praticado, o capítulo busca a análise deste contexto levando em consideração
similaridades com os processos históricos da própria Indonésia que, quando colônia
holandesa, fora submetida à violência, o que fortaleceu o desejo de emancipação e
levou às movimentações que tornaram a Indonésia independente. Nesse sentido é
possível perceber algumas similaridades nos processos históricos que levaram à
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independência de Indonésia e Timor-Leste, pertinentes de análise ao longo do
capítulo.
Acerca do nacionalismo e articulações para autodeterminação, Mendes
(2005, p. 121) assinala que
Ao contrário do que sucedeu noutros territórios do império colonial
português onde existiam eficazes movimentos nacionalistas, o nacionalismo
timorense a sustentar a autodeterminação manifesta-se sobretudo em
simultaneidade com o propósito português de descolonizar Timor-Leste e
desenvolve-se sobretudo durante a resistência à Indonésia, uma antiga
colônia [...] o que torna o caso timorense invulgar (como objeto de um
colonialismo de um país que também havia sido colonizado).

Anderson (1993) aponta que, no processo de descolonização, o movimento
nacionalista, bem como a constituição e atuação em partidos, estavam restritos em
grande parte às elites timorenses, principalmente aos que haviam tido acesso a
ensino superior no exterior54, geralmente em Portugal. Para o autor, uma pequena
porcentagem seria capaz de imaginar Timor-Leste como um Estado-nação, o que
evidencia o nacionalismo como crescente entre a população timorense no período
em que os indonésios ocuparam a antiga colônia portuguesa.
Nacionalismo é, também, o desejo de afirmação e de independência política
diante de um opressor ou, quando o Estado já se tornou independente, o
desejo de assegurar em seu território um tratamento pelo Estado melhor, ou
pelo menos igual, ao tratamento concedido ao estrangeiro, seja ele pessoa
física ou jurídica. Os movimentos nacionalistas significativos do ponto de
vista político, cujas manifestações históricas mais simples decorrem de
identidade étnica, linguística ou de pertencimento, no passado, a uma
organização política, têm como seu principal objetivo o estabelecimento de
um Estado ou a modificação das políticas do Estado para defender ou
privilegiar interesses dos que integram certo movimento. (GUIMARÃES,
2008, p. 145)

É possível estabelecer uma direta relação entre o nacionalismo como um
fenômeno de massa aliado ao movimento de resistência, uma vez que esse
nacionalismo fora crescentemente fomentado pelas práticas genocidas e etnocidas
dos ocupantes. Após a independência, o movimento de resistência é relacionado a

54

De acordo com Alves (2014), os cursos superiores no período colonial português tiveram início na
década de 1960 através da portaria nº 3616/1965, que passou a ofertar cursos específicos para a
habilitação de professores. Durante a ocupação indonésia esses cursos mantiveram-se fechados, e
em 1986 foi aberta a instituição privada Universitas Timor-Timur (UNTIM), que oferecia quatro cursos:
Ciência Política, Economia, Educação para formação de professores do ensino secundário e
Agronomia. Em 2000, a UNTIM transformou-se em Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL),
primeira e única universidade pública do país, que entre os cursos disponíveis não conta com
graduação em História.
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diversos atores e acontecimentos da história do recente Estado-nação, buscando-se
afirmar uma tradição em resistir ou uma genealogia da resistência frente aos
diversos ocupantes que passaram pelo território.
A ascensão do nacionalismo rumo à independência pode ser entendida, com
algumas aproximações dos casos de Indonésia e Timor-Leste, como forma de
identificar a experiência histórica indonésia que fora reproduzida, no papel inverso,
em Timor-Leste. Dessa forma, os indonésios, ao refletirem sobre seu próprio
processo

histórico

de

independência,

poderiam

ter

oferecido

outros

encaminhamentos para a anexação de Timor que poderiam ter feito do país uma
parte anexada da Indonésia de forma definitiva. Essa questão é central em um dos
artigos de Benedict Anderson55 e será discutida ao longo do capítulo.
Tais

considerações

são

válidas,

porém

precisam

ser

analisadas

considerando-se os séculos de colonialismo e se a “R”esistência pode ser atribuída
ao colonizador português, uma vez que seu movimento armado e diplomático possui
objetivo

determinante

de

combate

ao

ocupante

indonésio

e

é

marcado

cronologicamente, sendo este o período de ocupação.
As ações de patrimonialização que serão aqui também discutidas podem ser
entendidas como “ato que incorpora à dimensão social o discurso da necessidade
do estatuto da Preservação” (LIMA, 2012, p. 34), sendo que a conservação, que
sustenta o patrimônio, consiste em garantir uma manutenção que permita a sua
existência no futuro. A abrangência das ações de patrimonialização que
acompanharam a influência francesa para as edificações como “conventos, igrejas,
castelos,

residências

particulares”

(CHOAY,

2001,

p.

104)

transforma-se

especialmente após a Segunda Guerra Mundial.
De acordo com Meneguello (2014, p. 54), a inclusão do campo de
concentração de Auschwitz na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO no ano de
2002 foi um importante fator de reflexão para o patrimônio para além de “um relicário
de testemunhos estéticos da atividade humana”. A inclusão do campo de
concentração nesta lista atua como dever de rememoração, bem

como

reconhecimento de Estado por crimes cometidos. É partindo da premissa da
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Nascido em 1936 em uma província chinesa, filho de pai irlandês e mãe inglesa. Logo mudaria para
os Estados Unidos, onde iniciaria seus estudos em ciência política. Concentrou seus estudos do
Ph.D. na Indonésia durante o processo que faria com que o primeiro presidente do país fosse
deposto para a implementação de uma ditadura, no ano de 1967. Faleceu em dezembro de 2015,
em uma província na ilha de Java, que pertence à Indonésia.
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patrimonialização atuando como dever de memória que Serres e Borges (2015) vão
refletir a expansão da noção de patrimônio, considerando
A patrimonialização de espaços que procuram rememorar tragédias mostrase como consequência da expansão da noção de patrimônio e da
preocupação de políticas de memória que procuram garantir a preservação
como uma forma de reconciliação com um passado doloroso, que ainda
reverbera no social. (SERRES e BORGES, 2015, p. 256)

É considerando essa expansão da noção de patrimônio que a Resistência
timorense pode ser discutida em suas ações de patrimonialização, sendo ao mesmo
tempo esta uma forma de reconciliação com o passado doloroso, com reverberações
ainda em curso no social, mas que, junto a essas ações, delineia uma narrativa que
coloca em destaque determinados fatores e atores durante o período de ocupação
indonésia.
Furet (1986, p. 82) aponta que a narrativa histórica acaba por obedecer “um
recorte do tempo e fixa as recordações dos indivíduos e das coletividades”. Furet
ainda ressalta que a narrativa seria a reconstrução de uma experiência vivida no
tempo, e exige uma conceitualização que não é explícita, ficando oculta no interior
de uma finalidade temporal que permite a estruturação da narrativa como se fosse
seu próprio sentido. Dessa forma, as ações de patrimonialização inseridas em uma
narrativa histórica da Resistência corroboram para o estabelecimento das
comemorações de elementos específicos na mesma e que serão discutidos a partir
da análise de tais ações de patrimonialização.
A forma como uma sociedade lida com o sofrimento é um dos
questionamentos de Farge (2011), que assinala que a guerra seria um exemplo de
sofrimento por excelência, pois, de acordo com a autora, acarreta para uma
sociedade inteira uma forma de tolerar ou de se rearranjar na qual muitas vezes se
oculta o sofrimento individual sentido. Dessa forma, imbricada às ações de
patrimonialização, são analisados os encaminhamentos de uma narrativa histórica e
suas implicações, principalmente nas relações políticas de Timor-Leste com os
países que o tomaram em diferentes períodos: Portugal e Indonésia.
Considerando não apenas as relações com tais países mas também
permanências e rupturas na narrativa histórica, a discussão acerca da colonização
portuguesa é pertinente, bem como aproximações e distanciamentos com a
ocupação indonésia como forma de perceber as motivações que levam um regime a
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ser considerado mais ou menos violento que outro, com mais ou menos elementos
que terão influência no avanço do um movimento nacionalista que vai reivindicar a
emancipação.
O capítulo apresenta como objetivo, em um primeiro momento, apresentar e
discutir as ações de patrimonialização que possuem relação com a Resistência
Timorense, e de que forma essas ações têm tido diferentes encaminhamentos com o
passar dos anos, considerando os efeitos da narrativa da Resistência e a presença
portuguesa em Timor. Posteriormente, torna-se pertinente analisar os processos que
fortaleceram o nacionalismo indonésio e de que forma tal movimento trouxe
implicações para que a colônia holandesa se tornasse independente. Nesse sentido,
é feita a análise do caso de Timor, tendo como ponto de partida o caso indonésio,
bem como a forma com que os indonésios reproduziram determinadas práticas de
seu antigo colonizador no território que haviam colonizado (Timor). Além disso, são
utilizadas como fontes imagens das ações de patrimonialização efetuadas e os
relatórios da Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação.

3.1

DIFERENTES NARRATIVAS HISTÓRICAS EM DIFERENTES AÇÕES DE
PATRIMONIALIZAÇÃO

O enquadramento da memória que se consolida como predominante em
Timor independente é efetuado através de diversas ações de patrimonialização que
integram uma narrativa histórica da Resistência timorense a partir dos heróis da
nação. O Arquivo e Museu da Resistência Timorense é uma instituição que, com
outras iniciativas, forma um conjunto de ações de patrimonialização relacionadas à
Resistência Timorense em que as mesmas são inauguradas nos primeiros anos do
país independente ou em datas específicas que celebram comemorações.
De acordo com Anico (2005), museus e patrimônio configuram-se como um
legado da modernidade que busca uma nova legitimação institucional no presente isso porque sua atividade, durante séculos, buscou uma espécie de autenticidade
histórica e cultural que precede inclusive o termo patrimônio. A autora salienta que
tais instituições representavam templos de conhecimento pelo fato de conferirem
centralidade a objetos e à materialidade, e os significados e narrativas
concentravam-se nas características físicas. Nesse sentido, Serres e Borges (2015,
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p. 256) assinalam que o trabalho de preservação “proporciona a patrimonialização
de locais marcados pelo sofrimento, os quais são convertidos em monumentos em
toda a polissemia da palavra” e que atuam como “locais de lembrança, advertência,
como testemunhos dos tempos passados, como símbolo, como antídoto contra o
esquecimento.”
Este segmento a que se direciona o patrimônio como forma de rememorar
tragédias é o que orienta todo o desenvolvimento das iniciativas em Timor-Leste. A
lembrança, neste sentido, por meio de lugares de memória, articula-se em duas
propostas que constituem uma narrativa, que seria o sofrimento a que a população
de Timor-Leste foi submetida e os feitos dos tidos como heróis da nação. Este
conjunto que remete a Resistência possui características em que as iniciativas de
patrimonialização se complementam na narrativa do povo que resiste frente ao
inimigo indonésio. O AMRT, como já discutido, é um espaço que trata de uma
trajetória política do período de ocupação. Remónd (2006) salienta que uma das
características que se insere no estudo da História Política consiste na percepção de
conjunto de fatos que ocorrem em um ritmo rápido, e que possuem precisões em
suas datas, como por exemplo, a entrada dos indonésios em Timor em dezembro de
1975 e sua saída em outubro de 1999. Além disso, o autor salienta que o político
possui relações com outros domínios, e “liga-se por mil vínculos, por toda espécie de
laços, a todos os aspectos da vida coletiva” (p. 35). O político não constitui um setor
separado: é uma modalidade da prática social. (RÉMOND, 2006, p 35)
A narrativa política do AMRT possui estreita relação com as ações de
patrimonialização considerando sua complementaridade, ou seja, a forma como
diferentes lugares de memória complementam-se entre si, determinando para outros
espaços e iniciativas outras características que não apenas a articulação política
disposta no AMRT. As finalidades e o alargamento da noção de patrimônio podem
ser entendidos como reflexo de transformações sociais que conferem novos
elementos e características ao século XXI:
Os debates em torno da redefinição dos conceitos de museu e de
património, a reorientação da sua missão e finalidades, a renegociação das
suas relações com os públicos e utilizadores, bem como uma reflexão mais
profunda sobre o seu papel numa sociedade pós-industrial e pós-colonial,
simultaneamente global e local, constituem apenas algumas das questões
suscitadas pelos museus e pelo património na contemporaneidade.
Espelhos e laboratórios do seu contexto social, os museus e locais
patrimoniais devem estar atentos às principais características da sociedade
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do século XXI: uma sociedade plural, multivocal, fragmentada,
consequência de um conjunto de factores que englobam os processos de
descolonização, a criação de blocos supranacionais, o crescimento do
turismo e o desenvolvimento de um sistema económico à escala global,
entre outros, um contexto que proporciona uma multiplicidade de
possibilidades para a sua adaptação, transformação e reimaginação.
(ANICO, 2005, p. 84)

Anico abre uma pertinente discussão acerca dos elementos que são
considerados ao pensar o patrimônio, principalmente no século XXI. Muitos destes
são resultados de processos que decorreram ao longo do século XX, como os
contextos de descolonização, por exemplo. Outros elementos que envolvem a
experiência traumática entram em questão, seja em guerras/conflitos, e/ou violência
política e de estado. A menção de Anico ao considerar a pluralidade social envolve
principalmente as reivindicações por parte de grupos da sociedade para constituição
de ações de patrimonialização que possuem relação com a memória destes, não
sendo uma inciativa unicamente estatal.
As características global e local presentes de forma simultânea na sociedade
são fruto da disseminação de fluxos culturais que aproximam essas ideias
(local/global) e as colocam em constante negociação. Para Huyssen (2014), a
análise da cultura local deve ser feita atentando para a ideia de autenticidade que
muitas vezes se deseja imprimir nesta, e que a preservação de tal autenticidade se
contrapõe à globalização, que possui um caráter homogeneizante. É neste sentido
que a Resistência possui elementos de caráter globalizante, uma vez que são feitas
comparações ao Holocausto e nota-se que gradualmente está se transformando,
com foco voltando-se para o contexto local ligado às comunidades tradicionais.
Ao realizar um levantamento acerca de algun dos lugares de memória no
país, é possível verificar uma série de conexões entre datas comemorativas e
espaços musealizados, bem como monumentos. As inaugurações geralmente estão
vinculadas a datas importantes para a Resistência, em eventos que contam com
depoimentos e discursos formais.
Nas culturas orais, as palavras têm um grande poder sobre as coisas,
um poder que está cada vez mais relacionado com a magia; por
exemplo, na sociedade timorense, a tradição oral ainda tem um grande
peso, em que todas as palavras ditas estão associadas ao mundo de
ritualização das coisas. Podemos inferir, então, o enorme valor e a
importância funcional da oralidade em todos os domínios do quotidiano
em Timor-Leste, seja no contexto pré-colonial, caracterizado por um
forte entendimento tradicional, seja mesmo após as transformações
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resultantes dos contactos coloniais e até pós-coloniais. (PAULINO,
2013, p. 108)

A ritualização das coisas pode ser entendida no contexto dos lugares de
memória em Timor-Leste a partir da importância da oralidade e pelo entendimento
do

tradicional

nas

comunidades

timorenses

salientado

por

Paulino.

É

especificamente a ritualização das coisas que encaminha o vínculo das
comemorações de datas à inauguração de espaços dedicados à lembrança da
resistência timorense. Dessa forma, muitas das inaugurações ou comemorações
estão estreitamente ou diretamente ligadas a marcos cronológicos.
Partindo de uma sequência cronológica, a inauguração da estátua de Dom
Boaventura e o conflito de Manufahi se inserem na narrativa da Resistência uma vez
que sua imagem será vinculada a uma tradição de resistir da população timorense
feita pela FRETILIN. Os usos da memória feitos pelo partido iniciam na década de
1970 com o intuito de evocar uma tradição de resistência a partir de levantes frente
ao inimigo, que podem ser identificados em um primeiro momento através da
utilização frequente do conflito de Manufahi e a figura do liurai56, colocando Dom
Boaventura como o primeiro herói da nação. Entre o final do século XIX e o início do
século seguinte, os colonizadores portugueses passaram a administrar a colônia de
forma mais endurecida, angariando timorenses para a realização de trabalhos
forçados e aumentando impostos. Os liurais, autoridades locais, ficavam incumbidos
de arrecadar o imposto cobrado pelo colonizador, chamado de finta57. Dom
Boaventura, descontente com os encaminhamentos, organiza um levante contra a
administração portuguesa logo após o levante com consequente derrota de seu pai,
Dom Duarte.
O levante fora suprimido pela metrópole e “aparentemente, não conseguiram
prender D. Boaventura” (Durand, 2009, p. 92). Em suma, o conflito de Manufahi
demonstra, na prática, um descontentamento entre as elites timorenses e seus
acordos com o regime colonial. Com a evocação, décadas depois, de sua imagem
como herói da nação e precursor do nacionalismo timorense, suscitam algumas
interpretações de seu destino pós-derrota. Todas as histórias que ditam seu destino
versam de forma que os portugueses o teriam capturado, e posteriormente teria sido

56
57

Rei em tétum
As taxações (cobranças) eram feitas com base na produção de café local.
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preso e morto. E uma das versões, que seria a mais emblemática, refere-se à sua
prisão e morte, e que posteriormente teria se tornado um anjo e subido aos céus58.
Transformado em personagem icônico das lutas anticoloniais, a figura de
Dom Boaventura começou a ser mobilizada pelo nacionalismo timorense na
década de setenta tornando-se o primeiro herói do país. Desde então sua
figura foi objeto de respeito e homenagem, mas também de controvérsia e
manipulação simbólica. (DE LUCCA, 2016, p. 152)

Acerca da versão em que Boaventura se havia se tornado um anjo e subido
aos céus, alguns elementos são pertinentes de correlação. Até meados da década
de 1970, a religião predominante na então colônia portuguesa era animista, em que
havia variações de práticas rituais e celebrações dependendo da comunidade. A
partir da entrada dos indonésios no território, os mesmos estabeleceram, de
imediato, a opção por uma religião considerada oficial, e relacionaram o animismo a
uma prática comunista, o que justamente eles pretendiam banir do território (que fora
uma das justificativas da invasão). A escolha da maior parte da população fora pelo
catolicismo, sendo que a instituição católica fora um importante aliado do movimento
de resistência. Ao evocar Dom Boaventura como um herói nacionalista e aplicar uma
morte que pode ser comparada à de Jesus Cristo, quando a versão narra que após
a mesma teria subido aos céus, cria-se um mártir, aquele que morrera pela suposta
ideia de emancipação, pela sua nação ou o que desejaria que fosse.

58

A afirmação é feita com base na vivência da autora em Timor-Leste, a partir da percepção e das
histórias que circulam através da oralidade.

80

Figura 9 - Os católicos em Timor-Leste em 1882

Fonte: Durand, 2009, p. 80.

A FRETILIN, como forma de alimentar o percurso nacionalista, adota a
imagem de Dom Boaventura como um grande herói e precursor do movimento de
resistência contra um inimigo. A partir dessa manobra do partido é que surgem as
opções de captura ou a de que se tornara anjo, imprimindo uma aura de misticismo
ao destino do mesmo após a derrota pelos portugueses. A Figura 10 refere-se a uma
fotografia bastante conhecida em Timor-Leste, registro do momento em que a
FRETILIN busca a viúva de Dom Boaventura para efetuar o registro e os vínculos
pertinentes e desejados.
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Figura 10 - Foto de membros da FRETILIN com a esposa de Dom Boaventura

Fonte: Araújo, 1977, apud De Lucca, 2016, p. 168.

A estátua de Dom Boaventura foi inaugurada em 28 de novembro de 2012,
ano que faz referência às comemorações de cem anos do final do conflito em
Manufahi. A data específica da inauguração ainda faz referência à outra
comemoração, sendo a data em que a FRETILIN declarou independência no país,
trinta e sete anos antes.
De acordo com De Lucca (2016), a fotografia que é atribuída a Dom
Boaventura (Figura 11) pertence a uma coleção de registros fotográficos que saiu de
Timor para a metrópole em 1939. Segundo o autor, o álbum foi “redescoberto” em
Lisboa em 2003, tendo sido restaurado, digitalizado e encaminhado ao presidente de
Timor. A estátua, colocada no distrito de Manufahi, busca reproduzir a postura da
fotografia, de imponência, considerando a seriedade desta postura e os adornos que
utiliza: keke (braceletes cerimoniais), tais, belak (disco de cobre, prata ou ouro
polido). Dessa forma, a imagem de resistência colonial vinculada à Resistência
possui o objetivo de imprimir força, ou mesmo a imponência que remete à imagem.
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Figura 11 - Estátua de Dom Boaventura e fotografia do mesmo

Fonte: Esquerda – Portal Sapo Fotos, 2012 / Direita – AMRT, 2014.

Posterior ao levante de Manufahi, um outro período é evocado, inicialmente
pela FRETILIN e posteriormente nas instituições do país independente, como
demonstração de uma sequência de ocupações a que os timorenses foram
submetidos. Na Segunda Guerra Mundial, o expansionismo japonês chega a Timor
no ano de 1942. O principal objetivo dos ocupantes era chegar à Austrália. Como
Portugal manteve-se neutro neste período, abandonaram o território timorense logo
da chegada dos japoneses. Até 1945 os japoneses utilizaram-se de violência e
campos de concentração.
A Segunda Guerra Mundial trouxe um quadro de violência terrível a Timor,
com as Forças Aliadas a desembarcarem no território neutral de Timor
Português, seguindo-se o desembarque das forças de ocupação japonesas.
O número de mortos entre os timorenses foi de 40 a 60 mil pessoas. Depois
da guerra, a administração colonial portuguesa regressou. Timor mantevese uma ilha pobre, embora relativamente pacífica, até que a Revolução dos
Cravos, em 25 de Abril de 1974, veio abrir o caminho à descolonização de
Timor-Leste. (CAVR [3], 2005, p. 7)

O “Memorial de Dare: Café e Museu” foi então inaugurado em 25 de abril de
2009, uma iniciativa da então esposa de Xanana Gusmão, a australiana Kirsty
Sword Gusmão, que ocupava os cargos de Presidente da Comissão Nacional da
UNESCO e Embaixadora da Boa Vontade para os Assuntos da Educação. O
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Memorial já havia tido uma primeira versão59 feita pelos australianos no ano de 1969
para o governo Português. O memorial é constituído por banners que descrevem a
participação de Timor-Leste na Segunda Guerra Mundial, bem como a participação
australiana no território. Tais banners estão dispostos dentro do espaço do Café,
como mostra a Figura 12:
Figura 12 - Memorial de Dare: Café e Museu

Fonte: Portal da Secretaria de Estado da Arte e Cultura, 2010.

Note-se que a data da inauguração (dia e mês) é a mesma da Revolução dos
Cravos em Portugal. O memorial não é relacionado diretamente à Resistência nos
usos da memória ou nos discursos em que se elencam inciativas relacionadas à
mesma. Porém sua reinauguração demonstra a relação entre ações de
patrimonialização e o ato de resistir frente a ocupantes ou adversidades causadas
pelos mesmo, considerando que a ocupação japonesa e a implementação de
campos de concentração no país sucede um contexto de uma colonização que não
foi isenta de violência e precede o período de ocupação indonésia, fazendo com que
o século XX ficasse marcado no país em diversas passagens pelo sofrimento, pela
violência e por ações colonizadoras.
O ano de 2005 é marcado por outras inaugurações e lançamentos como
forma de rememorar os trinta anos de entrada da Indonésia no território timorense,
além do projeto do AMRT. O Relatório da Comissão de Acolhimento, Verdade e
Reconciliação e o Memorial de Balide são outros exemplos deste mesmo ano.
Conforme apontado anteriormente, o Memorial de Balide fora uma prisão, e tem
59

Não há maiores informações nem imagens disponíveis sobre essa primeira versão do memorial,
que provavelmente foi destruída no período de ocupação indonésio.
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como característica principal o fato de ser o primeiro espaço patrimonializado
lançado no país após a independência. O prédio da prisão data de sua construção o
ano de 1963, pela administração portuguesa. Com a declaração da independência
pela FRETILIN em 1975 e consequente conflito civil pelo mesmo fator, o partido
utilizou a prisão até a entrada dos indonésios, que a utilizaram como centro de
interrogatório e tortura, bem como prisão. No ano de 1999 a Organização das
Nações Unidas promove um referendo para consulta acerca da emancipação
timorense. Com a derrota indonésia nas urnas, os mesmos, através de milícias,
promovem a destruição de cerca de setenta por cento da estrutura do país,
incendiando e destruindo prédios. Em Balide não seria diferente; o prédio fora
incendiado.
A Comarca parou de funcionar como prisão no início de setembro de 1999.
Os últimos prisioneiros escaparam da escalada de violência (...) fugindo do
prédio para buscar refúgio nas montanhas imediatamente em frente. O
edifício foi subsequentemente queimado, muitos dos acessórios foram
removidos, e o terreno do entorno tornou-se área de pastagem para ovelhas
e gado (CAVR, 2003, p. 20)

A reabilitação do prédio como Memorial partiu dos ex-prisioneiros que lá
estiveram por meio da Associação dos Ex-prisioneiros Políticos (ASSEPOL), e
contaram com o apoio tanto do novo Governo Timorense quanto do governo japonês
que financiou tal reabilitação.
O CAVR reabilitou a antiga prisão de Balide (Comarca) em 2001 enquanto
património e transformou-a na sua sede nacional. Posteriormente à
dissolução da CAVR em 2005, o Presidente Xanana Gusmão incumbiu o
Secretariado Técnico Pos-CAVR da gestão e da manutenção do lugar,
incluindo os arquivos, a biblioteca, as exposições e os espaços públicos de
reuniões. (CAVR, 2005)

A Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação passou a ter como
sede o Memorial de Balide. É bastante significativo que um espaço que fora
caracterizado pelo sofrimento e violações dos direitos humanos de um grupo
específico transforme-se, a partir de suas funções, em porta voz das violações
cometidas em todo o território do país.
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Figura 13 - Entrada do Memorial de Balide

Fonte: Elaborada pela autora, 2014.

Outra comemoração importante no calendário timorense pode ser percebida
na data do Massacre de Santa Cruz. O mesmo deu-se em 12 de novembro de 1991,
data em que os indonésios abriram fogo contra estudantes que protestavam no
cemitério de Santa Cruz logo após a morte de um de seus integrantes. O
acontecimento ficou conhecido pelo fato de Max Stahl, jornalista britânico, ter filmado
e escondido a fita com as imagens do massacre. Posteriormente retornaria para
buscar a fita, e suas imagens seriam as primeiras divulgadas para a comunidade
internacional, para que a mesma tivesse enfim ciência do que ocorria em Timor, uma
vez que o país estava fechado para entrada e saída de informações desde a entrada
dos ocupantes.
No dia 12 de novembro de 1991 celebrou-se uma missa em sufrágio da
alma do jovem independendista Sebastião, morto a 28 de outubro de 1991,
duranre a visita de Pieter Kooijmans, relator especial da ONU sobre a
tortura. [...]
A comissão de inquérito designada pelo general Suharto anunciou o
balanço oficial de “cerca de 50 mortos”. Os organismos dos direitos do
homem divulgaram, por sua vez, uma lista nominativa de 271 mortos, 382
feridos e 250 desaparecidos. (DURAND, 2009, p. 140)

No ano de 2011, em comemoração aos vinte anos do ocorrido, uma placa em
homenagens às vítimas foi colocada no cemitério. Havia a previsão da inauguração
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de uma estátua, reprodução de uma fotografia (Figura 14), que ficou pronta apenas
no ano seguinte, 2012, e na data da comemoração do massacre foi inaugurada.
Figura 14 - Foto de homem baleado no Massacre de Santa Cruz e Estátua com reprodução da
imagem

Fonte: Portal Casa Comum, 2017/ Blog Chuviscos, 2012.

O homem baleado na imagem é Levi Corte Real, membro da Resistência
Nacional dos Estudantes de Timor-Leste (RENETIL). Não há informações da
identidade do homem que o segura. A imagem de Corte Real teve repercussão
através do vídeo de Stahl, em que aparece baleado e ofegante e é amparado por
outro homem. Considerando que o vídeo teve repercussão mundial por mostrar pela
primeira vez a violência indonésia dispensada em Timor, sua imagem repercutiu da
mesma forma, por ser um dos trechos mais marcantes do vídeo 60. A Imagem 14,
disponível no sítio eletrônico Casa Comum, é uma das muitas tiradas no dia do
massacre, que podem ser visualizadas no mesmo portal.
A imagem de Corte Real amplamente divulgada, reproduzida em uma
estátua, não é compatível com o que esta pessoa representa nos períodos
posteriores ao massacre. Após ser baleado em Santa Cruz, sobreviveu, e de acordo
com informações de algumas entrevistas que o próprio concedeu 61, mudou-se para
Coimbra onde estudou Economia e Turismo (não há a informação sobre a conclusão
de tais cursos) e posteriormente retorna para Timor, para viver com sua mãe no
distrito de origem, Ainaro. No evento promovido pelo governo timorense para a
60

Alguns trechos do vídeo com a parte em que aparece Corte Real podem ser vistos em entrevista
com
Max
Stahl
feita
pelo
canal
português
RTP.
Disponível
em
https://www.youtube.com/watch?v=RkPVbhScpPM&t=66s.
61
Disponíveis em https://www.publico.pt/destaque/jornal/ja-chegamos-123120, http://exiladostl.blogspot.com.br/2013/11/levi-bucar-corte-real-ho-konsensia.html,
http://www.tsf.pt/sociedade/interior/sobreviventes-do-massacre-de-santa-cruz-5542490.html.
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inauguração da estátua, não há menção de sua participação entre os convidados
que teriam momento de fala62. Dessa forma, é possível perceber que o impacto de
sua imagem no massacre possui uma relevância maior se comparada a seu
testemunho, bem como as suas percepções sobre ter sido baleado e como se
configura em sua memória individual. Este fator corrobora com as discussões
apresentadas sobre a exposição do AMRT, uma vez que se privilegiam os
testemunhos e as articulações de pessoas que compõem o quadro político. Na
programação deste mesmo evento, constam a fala de Max Stahl e do presidente em
exercício no período, Vicente Guterres.
Uma das últimas iniciativas relacionadas ao patrimônio é a inauguração da
estátua de Nicolau Lobato (Figura 15) em uma praça localizada em frente ao
principal aeroporto do país que leva o mesmo nome, no ano de 2014. Nicolau
Lobato é considerado o primeiro Ministro de Timor-Leste, quando sua independência
foi declarada pela FRETILIN em 1975. Lobato é tido como um dos heróis da nação e
é referenciado no AMRT, na exposição permanente. A estátua integra a
comemoração do 12º aniversário da Restauração da Independência. O termo
Restauração refere-se à saída da comissão da ONU no governo de transição em
2002, porém é um termo utilizado principalmente pelo movimento de Resistência e o
principal partido que a representa, a FRETILIN. Nesse sentido, é pertinente
considerar que não houve reconhecimento internacional para com os declarantes na
década de 1970, inclusive do colonizador português. Dessa forma, duas datas
comemorativas circulam entre os usos da memória e são frequentemente
celebradas: a da independência declarada em 1975 e a de sua restauração em
2002. A imagem representada na estátua demonstra a presença das forças armadas
e de como esta caminhou sempre entrelaçada a todo o contexto da Resistência,
através principalmente das FALINTIL. Dessa forma, Lobato é representado em
uniforme militar e segurando uma arma.

62

Com relação ao evento, é pertinente ressaltar que não há declarações oficiais sobre existir ou não
um convite feito a Corte Real. Disponível em http://timor-leste.gov.tl/?p=7430.
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Figura 15 - Estátua de Nicolau Lobato

Fonte: Jornal Nacional Diário, 2014.

As ações de patrimonialização até então elencadas não possuem relação
com a UNESCO, com exceção do Memorial de Dare, cuja iniciativa é de Kirsty
Sword Gusmão, que integra a instituição. De acordo com a Secretaria de Estado da
Arte e Cultura de Timor-Leste (2010), a adesão do país à UNESCO ocorreu no ano
de 2003, porém por conta da instabilidade política marcada pelos primeiros anos do
país independente a Comissão Nacional da UNESCO seria formada apenas em
2010. Nesse sentido, a Secretaria informa que um dos objetivos prioritários da
comissão consiste na “Preservação do Património Natural e Cultural de TimorLeste”. Com a comissão da UNESCO em vigor, outras vertentes além da
Resistência Timorense serão evidenciadas no que se valida como patrimônio. No
ano de 2015, a UNESCO publica “O património vivo das comunidades em TimorLeste”. Na mesma, é possível verificar o destaque às comunidades tradicionais, bem
como suas práticas e detalhes de artefatos produzidos nas mesmas como o tais
(tecido tradicional), cestarias, entre outros.
A relação ações de patrimonialização versus publicação/atuação da UNESCO
constitui oposições pertinentes de análise. Tais oposições podem ser percebidas nos
usos de suas ações, sendo que as ações relacionadas à Resistência assumem um
caráter político, onde a visitação desses espaços fica direcionada a grupos
escolares, grupos universitários e, sobretudo, delegações de outros países que
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desembarcam em Timor. Já a ação específica da publicação sobre comunidades
tradicionais possui uma maior relação com ações turísticas, que envolve os modos
de fazer de seus artesanatos, um dos principais produtos oferecidos como souvenirs
em locais estratégicos para o turismo, como hotéis, restaurantes e feiras. Nesse
sentido, é pertinente destacar quais as medidas inexistentes em termos de
legislação para o patrimônio cultural no país.
Hoje a Constituição da República Democrática de Timor-Leste (RDTL) não
fala nada sobre museus, mas afirma a importância de se valorizar “a
personalidade e o patrimônio cultural do povo timorense” (artigo 6º), e no
artigo referente à educação lembra “o direito à fruição da criação cultural” e
“o dever de preservar, defender e valorizar o patrimônio cultural” (artigo
59º). O documento constitucional, entretanto, não estabelece nenhuma
definição sobre o que é patrimônio. Hoje, as questões ligadas às práticas de
patrimonialização no país estão sendo discutidas e coordenadas,
principalmente, pela Secretaria de Estado da Arte e Cultura e seus trabalhos
podem ser identificados em campos múltiplos: no apoio financeiro para a
formação de técnicos no campo do restauro, museologia, arqueologia e
antropologia; na reabilitação de certos edifícios de arquitetura colonial
portuguesa (mas não indonésia), com especial destaque para a reforma do
mercado de Baucau e a Comarca de Aipelo; no apoio à reconstrução de
algumas casas sagradas destruídas; no projeto de construção da Biblioteca
Nacional; e principalmente no projeto para o estabelecimento do Museu
Nacional de Timor-Leste, que exibirá artefatos de valor arqueológico e
geológico, além dos objetos etnográficos representantes da cultura material
timorense. (DE LUCCA, 2016, p. 205)

Timor-Leste não possui uma legislação que seja específica para museus, ou
mesmo para o patrimônio cultural. A evidência para iniciativas de restauro ou
reabilitação de edifícios é recente, com destaque para construções do período
colonial. Espaços patrimonializados que apresentam a temática da resistência
possuem outros tipos de parceria e proliferaram principalmente logo após a
independência do país. O Arquivo e Museu da Resistência Timorense, por exemplo,
tem como parceira a Fundação Mário Soares, instituição portuguesa; o Memorial de
Balide possui financiamento do governo japonês; e o Memorial de Dare é uma oferta
do governo australiano (sua primeira versão da década de 1960). As outras ações
que envolvem principalmente a inauguração de monumentos, nomeadamente
estátuas, não dispõem de informações acerca de financiamento ou de forma
detalhada as autorias das inciativas.
Tais parcerias, bem como a inauguração dessas instituições, tiveram grande
importância na construção de uma narrativa histórica para consolidação do país,
buscando elementos que pudessem constituir identificações com esse projeto. É
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certo que, de início, o novo país, em termos de legislação direcionada ao patrimônio
cultural não trataria a questão como prioridade, mas que ao considerar os catorze
anos de independência efetiva do país, políticas melhor delineadas poderiam estar
sendo desenvolvidas em detrimento à vaga definição dada no trecho acima. O
Estado reconhece a ausência de uma legislação específica, especialmente na
publicação do Jornal da República de Timor-Leste em que a Resolução nº 25/2011
de 14 de setembro define o que o país entende por patrimônio cultural, utilizando
para tal o texto da UNESCO (ver cap 1, p. 61) afirmando ser de responsabilidade do
Estado sua proteção. Porém, ressalta que a Resolução define melhor o conceito
para que sejam tomadas, nesse sentido, medidas de “apoio, defesa, preservação e
conservação” (p. 5139), mas assinala que a mesma é provisória (resolução), uma
vez que “vigora até a aprovação da Lei de Bases do Património Cultural” (p. 5139).
O aspecto a se observar nas últimas iniciativas de conservação, restauro ou
preservação de espaços em Timor-Leste relaciona-se com o fato de tratar-se de
construções do período colonial.
O património monumental português sofreu em Timor Loro Sae a
degradação causada pela guerra e intempéries mas não foi objeto de uma
destruição sistemática e a sua presença foi relativamente tolerada,
acompanhada pelos novos símbolos do imaginário indonésio. (SOUSA,
2005, p. 36)

De acordo com o Programa do VI Governo Constitucional, legislatura 2015 a
2017, a Prisão de Aipelo é referida como ruína e futuro museu. A prisão teria sido
utilizada principalmente para abrigar prisioneiros políticos da ditadura Salazarista em
Portugal. Já um forte português em Balibó, fronteira com o território indonésio, fora
reabilitado fisicamente logo após a independência, porém o fator principal não teria
sido a construção portuguesa, e sim a fronteira onde teve início a invasão indonésia
no ano de 1975. Não existem registros de edificações coloniais patrimonializadas.
Em alguns distritos há a concessão da edificação para fins comerciais, e cabe à
empresa que vai utilizar com esta finalidade a reabilitação. Um exemplo é o Forte de
Maubara, construção do século XVIII que foi cedida para a Associação Maubara Mós
Bele, que transformou a casa no interior do forte em restaurante. Essas concessões
não são listadas pelo governo timorense, dificultando o diagnóstico de intervenções
em construções coloniais ou outras.
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Além da publicação da UNESCO, uma série de outras publicações no interior
do país vão demonstrar o foco para o qual o campo do patrimônio pretende voltarse, valorizando duas vertentes: as construções coloniais e elementos relacionados
ao modo de vida das comunidades tradicionais, sejam arquitetônicos, como a uma
lulik (casa sagrada), ou modos de fazer de tecidos e cestarias. Ainda segundo o
Programa do VI Governo Constitucional, o governo compromete-se a desempenhar
um papel ativo na preservação do patrimônio cultural, “incluindo casas tradicionais e
monumentos históricos, património imaterial (tradições e conhecimentos, expressões
artísticas) e objectos culturais”. Tal fator demonstra que a função do patrimônio que
remete ao período da resistência cumpriu com seu propósito de estabelecer uma
narrativa para construção do Estado, e que uma vez consolidado pode direcionar-se
a outros interesses, em que estreitos laços são estabelecidos com o antigo
colonizador. A tabela abaixo lista as principais publicações efetivadas pelo governo
timorense a partir de sua secretaria responsável, e com base nos títulos é possível
verificar as vertentes em evidência aqui assinaladas:

Quadro 2 - Lista de publicações entre os anos de 2013 e 2015.

Título da publicação

Instituição promotora

O Património arquitectónico de origem

Secretaria de Estado da Arte

portuguesa em Liquiçá

e Cultura

Sanan Rai: um patrimônio em extinção em

Secretaria de Estado da Arte

Timor-Leste

e Cultura

The Textiles of Covalima

The Textiles of Lautem

Secretaria de Estado da Arte
e Cultura
Secretaria de Estado da Arte
e Cultura

Património arquitectónico de origem

Secretaria de Estado da Arte

portuguesa em Díli

e Cultura

Ano
2013

2014

2014

2015

2015

Secretaria de Estado da Arte
500 anos: Portugal – Timor

e Cultura/ Fundação Mário
Soares

Fonte: Elaborada pela autora, 2016.

2015
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A publicação “500 anos: Portugal – Timor”, dá-se no ano em que há uma série
de comemorações acerca do que José Ramos Horta63, por exemplo, nomeia como
uma celebração dos primeiros contatos entre Portugal e Timor, suprimindo o termo
colonização, carregado de significados e atribui o “contatos”, que suprimem mais de
quatro séculos de exploração portuguesa. A denominação de interação também
substitui o termo colonização, e é utilizada pelo presidente Rui Maria de Araújo no
pronunciamento de comemoração dos 500 anos, ocorrido em 27 de novembro de
2015, data escolhida por ser véspera da data em que se comemora a declaração de
independência. Em seu discurso, afirma que as interações entre Portugal e TimorLeste teriam sido fundamentais para que Timor tivesse raízes democráticas, líderes
fortes e valores humanistas.
Os governantes Timorenses devem diversificar e intensificar as relações
com Portugal, privilegiando investidores e parcerias com Bancos e
empresas públicas e privadas Portuguesas, nas áreas de construção de
infraestruturas, agropecuária e segurança alimentar, transportes marítimos e
indústria naval, para dotar TL, numa primeira fase, de capacidade técnica e
humana de manutenção de uma frota nacional, podendo expandir depois
para projetos mais ambiciosos de manutenção de navios de recreio e outros
de pequeno e médio calado.
Devemos expandir e melhorar a existente cooperação nas áreas tradicionais
como a educação.
A cooperação na área de defesa entre TL e Portugal tem sido de muito
sucesso porque em parte e felizmente as FFDTL têm tido lideres capazes e
coerentes que tem sabido valorizar as relações entre TL e Portugal.
Associo-me inteiramente as celebrações dos 500 anos da nossa Historia
Comum. Timor-Leste diz ao Mundo, vivamos todos, sem preconceitos e
complexos, juntos continuando a erigir alicerces de solidariedade e da paz.
(RAMOS HORTA, 2015)

O patrimônio cultural atua como estratégia que possui também uma relação
econômica entre ambos os países, sendo que Ramos Horta enfatiza a necessidade
da parceria em diversos setores, inclusive da educação. Dessa forma, o patrimônio
de origem portuguesa começa a ser colocado em evidência como uma transição ao
patrimônio relacionado à Resistência, que teve um importante papel na consolidação
da narrativa da resistência timorense. Na seção seguinte, será possível verificar que
a intenção em estabelecer um vínculo de influência na antiga colônia é um projeto
específico do processo de descolonização de Timor e que é retomado após a
independência, configurando o que poderia ser caracterizado em novas formas de
estabelecer o colonialismo, ou neocolonialismo.
63

A publicação fora realizada pelo próprio autor em sua página oficial em uma rede social.
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3.2

DIFERENTES NARRATIVAS HISTÓRICAS E DISTINTOS PROJETOS
POLÍTICOS
Pátria, Pátria, Timor-Leste, nossa Nação.
Glória ao povo e aos heróis da nossa libertação.
Pátria, Pátria, Timor-Leste, nossa Nação.
Glória ao povo e aos heróis da nossa libertação.
Vencemos o colonialismo, gritamos:
Abaixo o imperialismo.
Terra livre, povo livre,
Não, não, não à exploração.
Avante unidos, firmes e decididos.
Na luta contra o imperialismo
O inimigo dos povos, até a vitória final.
Pelo caminho da revolução.
(Hino de Timor-Leste, letra de Francisco Borja da Costa, 1975)

As ações de patrimonialização em Timor-Leste ligadas à Resistência
timorense possuem um papel importante na consolidação de projetos políticos. A
partir da discussão dessas ações torna-se pertinente verificar como atuam tais
projetos e a que interesses econômicos estão atrelados.
A Resistência timorense, como verificada na exposição do Arquivo e Museu
da Resistência Timorense, é marcada cronologicamente e remete ao movimento
armado e diplomático no período de ocupação indonésio. Nesse sentido, há sempre
a referência da violência dos ocupantes e das violações dos Direitos Humanos
cometidas pelos mesmos, que se encontram registradas em números e trechos de
relatos do relatório final da Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação.
Esta é a narrativa de maior alcance e a que remete à principal característica da
identidade timorense evidenciada: a resistência frente aos ocupantes/invasores que
ali estiveram. Um aspecto pertinente de questionamento neste sentido, uma vez que
o ato de resistir é tido como uma característica evocada no período em que o
ocupante era outro, seria o papel do colonizador português.
Timor-Leste foi mantida como colônia portuguesa por mais de quatro séculos.
Dessa forma, é pertinente constatar que as comunidades tradicionais que
perpetuavam seus feitos através da oralidade foram suprimidas, assim como outras
localidades colonizadas, pelo registro escrito do colonizador. A própria exposição
permanente do AMRT é um exemplo contemporâneo, quando informa que o conflito
de Manufahi teria sido uma “rebelião” e que Dom Boaventura ofereceu “extensa
resistência” às tropas portuguesas.
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O exemplo do AMRT demonstra uma ambiguidade na interpretação com o
termo resistência. A imagem de Boaventura é referida em uma espécie de trajetória
em prol da narrativa da Resistência, e neste sentido o termo resistência possui o
efeito que se deseja evidenciar, de conotação positiva. Porém, a extensa resistência
às tropas portuguesas em algo que é caracterizado como rebelião demonstra um
outro sentido para a resistência, a do colonizado que não se curvou ao colonizador,
e que custa a se entregar, o que é tido como um ato de rebeldia. Ou seja, a
exposição que possui uma narrativa escrita por portugueses salienta que o
movimento de Resistência é reconhecido, mas expressa que quando essa
resistência ocorre contra a metrópole a percepção é outra, e não tolerada. Este
efeito que se deseja evidenciar também está relacionado à reparação ligada ao
trauma, que pode ser percebido também em países que viveram ditaduras, como
vários da América Latina, com memoriais e museus dedicados à temática dos
Direitos Humanos64.
O projeto de descolonização das colônias portuguesas que culmina com a
independência das mesmas após a Revolução dos Cravos tem uma característica
diferente para Timor. Fanon (1968) ressalta que a descolonização é sempre um
processo violento, pois apenas substitui o que chama de uma “espécie” de homens
por outra, sem qualquer transição.
A descolonização, que se propõe mudar a ordem do mundo, é, está visto,
um programa de desordem absoluta. Mas não pode ser o resultado de uma
operação mágica, de um abalo natural ou de um acordo amigável. A
descolonização, sabemo-lo, é um processo histórico, isto é, não pode ser
compreendida, não encontra a sua inteligibilidade, não se: torna
transparente para si mesma senão na exata medida em que se faz
discernível o movimento historicizante que lhe dá forma e conteúdo. A
descolonização é o encontro de duas forças congenitamente antagônicas
que extraem sua originalidade precisamente dessa espécie de
substantificação que segrega e alimenta a situação colonial. Sua primeira
confrontação se desenrolou sob o signo da violência, e sua coabitação – ou
melhor, a exploração do colonizado pelo colono - foi levada a cabo com
grande reforço de baionetas e canhões. (FANON, 1968, p. 26)

O projeto de descolonização das colônias de Portugal no continente africano
foi marcado pela luta para a independência que teve início na década de 1960.
Portugal ingressou como membro da ONU no ano de 1955; em 1960 foi formulada a
64

No Brasil, por exemplo, foi inaugurado no ano de 2014 o Museu dos Direitos Humanos do
Mercosul, no prédio do Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Já no Chile há o Museu da
Memória e dos Direitos Humanos, inaugurado em 2010.
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proposta que concederia independência aos territórios colonizados, no documento
“Declaração sobre a concessão da independência aos Países e Povos Coloniais”,
que foi aprovado em 14 de dezembro do mesmo ano “sem nenhum voto negativo,
por 89 votos e 9 abstenções (Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Portugal,
Espanha, Austrália, África do Sul, República Dominicana)” (MELLO, 1974, p. 7). A
aprovação faria com que a declaração se transformasse na Resolução 1514 (XV) da
ONU. Dentre as determinações do documento há a afirmação de que existia a
urgência em acabar com o colonialismo de forma incondicional, seja qual for a forma
ou manifestação. Tais determinações estão dispostas em sete itens que discorrem
com mais detalhes acerca do direito à autodeterminação dos territórios que se
encontravam como colônia.
O primeiro desses sete itens afirma que manter povos subjugados,
dominados ou explorados constitui uma negação aos Direitos Humanos. A
abstenção de Portugal no documento faz com que o país busque estender o quanto
pode o domínio do que afirmava serem “províncias ultramarinas” (MELLO, 1974, p.
9), negando a independência às mesmas.
Surge também nos meados da década de cinquenta o obstáculo maior à
eternização de uma ditadura que não dava sinais de querer adaptar-se ao
seu tempo ou evoluir: a “questão colonial” (...) Salazar recusar-se-ia a
qualquer concessão ou negociação quanto à administração das parcelas
africanas,
mantendo-se
firmemente
apostado
em
permanecer
“orgulhosamente só” até ao fim, como disse num discurso. (MEDINA, 1999:
226-227)

A rigidez com relação às colônias resultou em um processo que iniciou com a
criação de partidos políticos e culminaria com a guerra colonial. Assim, a guerra
colonial iniciada em Angola em 1961 espalha-se pelas outras colônias, atingindo a
Guiné em 1963 e Moçambique em 1965. (FREIXO, 2007, p. 6). A intervenção do
governo norte americano, neste caso, deu-se da seguinte forma:
O Governo norte americano verifica, em 1969, o impasse em que se
encontra a situação na África Portuguesa. Nem um nem outro dos
beligerantes parece ter condições para vencer. Washington escolhe então
auxiliar maciçamente os portugueses a vencerem os movimentos
nacionalistas marxistas com os métodos experimentados no Vietname
(ENDERS apud FREIXO 2007, p. 5).
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As colônias portuguesas na África vão ter seu direito à autodeterminação
reconhecido com a Revolução dos Cravos, e Timor-Leste, no continente asiático,
permanece ainda sob domínio português. A proposta para descolonização para
Timor configura-se de forma que o colonizador pretende estender seu domínio no
território através de uma emancipação gradual, e através da Lei 7/75 de 17 de julho
de 1975 vai estabelecer essa gradação. Nesta, o colonizador reconhece a
autodeterminação já então estabelecida às outras ex-colônias através da Lei 7/74,
com exceção de Timor. Dessa forma, determina que no final de outubro de 1976
aconteceriam eleições diretas para presidente, e que até tal evento estaria em vigor
uma lei orgânica discriminada no documento, que confere uma espécie de
compartilhamento nas decisões políticas e de administração pública do país, entre
colonizador e colônia. Mas de acordo com a lei em questão a autodeterminação não
se efetivaria ainda com as eleições, pois havia a previsão da participação
portuguesa na constituição do estatuto político e administrativo do território de Timor
até o final de outubro de 1978, de forma que após tal data “cessem todas e
quaisquer prerrogativas de soberania e administração da República Portuguesa
sobre aquele território, sem prejuízo de continuação de laços de estreita cooperação
em todos os domínios, no âmbito de acordos livre e mutuamente aceites.” (DIÁRIO
DA REPÚBLICA, 1975, p. 986). O oitavo artigo dessa lei determina também:
O Estado Português declara a sua intenção de continuar a prestar ao
território de Timor, enquanto dela carecer, a assistência financeira, técnica e
cultural ao seu alcance, em ordem a manter e reforçar perfeitas relações de
amizade e cooperação activa em todos os domínios com aquele território,
numa base de respeito e compreensão mútuos e reciprocidade de
interesses. (DIÁRIO DA REPÚBLICA, 1975, p. 986)

O desejo de manter relações chamadas de “amizade” com Timor revela um
novo interesse em um contexto mundial de independência já constituído pelo
processo de descolonização, um modelo de influência que seria tido, conforme a
redação do texto, como algo em forma de suporte ou influência indireta, mas que se
mantém no território trazendo efeitos na economia, política, cultura e na língua. É
conhecido que tais efeitos não puderam ser vivenciados prontamente e que tal
legislação não vigorou conforme o previsto, uma vez que a FRETILIN declarou
independência em novembro de 1975. E logo na sequência, em dezembro do
mesmo ano, a Indonésia ocupa o território.
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Dessa forma, o contexto colonial português elabora uma legislação para
emancipação gradual de Timor, um discurso sobre os séculos de colonização
delineando a relação que se desejava manter, e também configura-se como
estratégia para conter levantes, como os que ocorreram na África, a partir de
partidos políticos articulados e armados. Esse ponto desconsidera que possa ter
existido violência entre colonizador e colonizado, ou o que, no caso da Resistência,
foi considerada violação dos Direitos Humanos, em que os indonésios são
denominados invasores/ocupantes. Porém, pensar no termo Direitos Humanos ou
violações dos mesmos aplicados a um contexto anterior à sua criação (ou uma
legislação semelhante), como diversos contextos coloniais, consiste em um
anacronismo, uma vez que a Declaração Universal dos Direitos Humanos teve
origem devido e após a Segunda Guerra Mundial.
A Organização das Nações Unidas é um órgão mundial que foi fundado logo
após o término da Segunda Guerra, no ano de 1945. A Declaração Universal dos
Direitos Humanos (DUDH) seria adotada pela instituição três anos depois. Tal
declaração emerge em um contexto de reflexão sobre os traumas da guerra e seus
efeitos no continente europeu. Com relação às diferenças entre a forma como há a
percepção sobre violência e violações em diferentes contextos, Césaire (1978, p. 18)
reflete:
As pessoas espantam-se, indignam-se. Dizem “Como é curioso! Ora! É o
nazismo, isso passa!” E aguardam, e esperam; e calam em si próprias a
verdade – que é uma barbárie, mas a barbárie suprema, a que coroa, a que
resume a quotidianidade das barbáries; que é o nazismo, sim, mas que
antes de serem suas vítimas, foram cúmplices; que o toleraram, esse
mesmo nazismo antes de o sofrer, absolveram-no, fecharam-lhe os olhos,
legitimaram-no, porque aí só se tinha aplicado a povos não europeus; que o
cultivaram, são responsáveis por ele, e que ele brota, rompe, goteja, antes
de submergir nas suas águas avermelhadas de todas as fissuras da
civilização ocidental e cristã.

O que então são tidos como direitos humanos possuem por base os traumas
e a violência da Segunda Guerra, o que significa, como aponta Césaire, que a
comunidade internacional não deu a mesma importância com relação à violência que
ocorreu nos territórios colonizados em qualquer continente, pois salvo as
especificidades políticas ou culturais de cada região, a violência esteve sempre
presente em todo processo colonizador. Dessa forma, é importante analisar as
abordagens do colonialismo português e de que forma há divergências com relação
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à presença indonésia, caracterizada pela violência que é denominada violação dos
Direitos Humanos.

3.2.1 Colonialismo português e Timor-Leste como uma comunidade (não)
imaginada para os indonésios
Considerando o marco antes/depois da DUDH, torna-se pertinente considerar
como Portugal se coloca no processo de descolonização de Timor e como essas
relações de “amizade” serão retomadas de forma que a presença portuguesa esteja
em todas as esferas do governo timorense contemporâneo. A ocupação indonésia é
tida como um período de graves violações dos Direitos Humanos, mas anterior a
isso desconsidera-se a violência colonial aplicada, a cobrança arbitrária de impostos
e a submissão a trabalhos forçados. Roque (2012) discute a existência de bandos
em Timor-Leste, que seriam grupos organizados pelo colonizador encarregados da
resolução de conflitos, no que chama questões de guerra e de paz, que aparecem
como estratégia nos documentos de administradores ao final do século XIX, período
em que Portugal passa a ter uma presença mais marcada pela violência e
intolerância ao que considerava transgressão.
Violentas campanhas punitivas — envolvendo mortes e decapitações,
incêndios de aldeias inteiras e saques devastadores — podiam ser
organizadas como resposta a tais agressões e infracções. Por norma, com
efeito, o governo apenas tomava medidas punitivas na sequência de actos
considerados transgressores aos “contratos” que ligavam timorenses e
portugueses. Estas (re)acções punitivas ocorriam, em termos típicos, em
consequência de desobediências aos bandos, agressões físicas aos oficiais
executivos, quebras no cumprimento das obrigações nativas do sistema
tributário (por exemplo, o não pagamento do imposto de finta, tributo em
géneros pago ao governo pelos reinos; ou a recusa em dispensar arraiais,
guerreiros nativos, para a guerra), ou outros comportamentos ofensivos que
pudessem desrespeitar as regras de etiqueta que deviam regular as
relações timorenses com as autoridades portuguesas. (ROQUE, 2012, p.
578)

Dessa forma, o discurso acerca da suposta “amizade” entre Portugal e TimorLeste possui origem na relação colonizador e colonizado - na qual, não diferente de
outras colônias, foi feito o uso da violência, a exploração do território com extração
de recursos naturais (como a madeira de sândalo) ou sob a forma de impostos das
plantações, principalmente de café. A relação atual é baseada em uma narrativa que
permite a presença colonizadora nas cooperações, pautada ainda na ideia da
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reconstrução de Timor após a saída dos indonésios. Com relação à ocupação
indonésia, é pertinente problematizar, também, os contextos e usos da narrativa.
Os indonésios não conseguiram “imaginar Timor-Leste”. Esta afirmação pode
ser entendida na leitura de Benedict Anderson acerca do período em que lá
estiveram. O autor desenvolve tal afirmação a partir do conceito cunhado pelo
mesmo de Comunidades Imaginadas.
Benedict Anderson dedicou boa parte de sua existência para apreender e
escrever acerca dos processos políticos e transformações que ocorreram no
continente asiático, e também vivenciou alguns de grande importância na história
recente da Indonésia. Na década de 1960 foi banido do país por conta de artigos
que havia escrito criticando o governo.
Em 1964, quando retornei da Indonésia, houve o golpe do general Suharto.
Cerca de 1 milhão de esquerdistas foram presos, torturados, mortos,
inclusive alguns amigos. Eu era fluente na língua local e adorava o país.
Escrevi artigos contra o governo e fui banido da Indonésia de 1972 a 1999.
Nessa época, a Indonésia invadiu o Timor-Leste e cheguei a depor no
Congresso norte-americano contra essa intervenção. Foi mais uma razão
para Suharto me odiar. (ANDERSON, 2005, p. 12)

Uma de suas obras mais conhecidas é a “Comunidades Imaginadas:
Reflexões sobre a origem e a expansão do nacionalismo”, tradução da versão em
inglês de mesmo título, mas que, em sua primeira edição traduzida no Brasil, no ano
de 1989, tem como título “Nação e Consciência Nacional”. Nessa obra, o autor
discute o conceito de Comunidades Imaginadas. Para o autor (1989, p. 14), uma
nação “é uma comunidade política imaginada – e imaginada como implicitamente
limitada e soberana”.
Dessa forma, para exemplificar o que caracteriza como imaginada, o autor
utiliza como exemplo o fato de que os membros de nações constituídas jamais
poderiam conhecer seus compatriotas, embora no imaginário individual esteja
presente esta comunhão. Também seriam imaginadas como limitadas, uma vez que
possuem fronteiras finitas, mas que podem se alterar, e além delas estariam outras
nações. São imaginadas como soberanas porque o surgimento do nacionalismo,
segundo Anderson, está relacionado ao declínio dos sistemas tradicionais de
governabilidade e à construção de uma nacionalidade baseada na identificação
étnica, racial ou cultural. Esta identificação possuiria um projeto comunitário de união
baseada nas diferenças de um povo para o outro, sendo que, deste modo, seria um
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símbolo da liberdade frente às estruturas de dominação antigas, porém gerando
novas estruturas de dominação, como a administração estatal, a divisão intelectual
do trabalho, o capitalismo editorial e o surgimento de práticas de controle estatal (a
partir de censos populacionais e eleições). Por fim, é imaginada como comunidade
pois uma nação seria concebida enquanto estrutura horizontal na sociedade. É
possível exemplificar assinalando que membros de diferentes classes sociais, em
diferentes posições sociais, ocupam um mesmo âmbito nacional e estão vinculados
por um projeto em comum.
Ao discutir as culturas nacionais como comunidades imaginadas, Stuart Hall
(2011) explicita o que viria a ser o sujeito fragmentado e suas identidades culturais.
Para o autor, uma nação pode ser entendida como um sistema de representação
cultural que extrapola a noção de legitimidade do ser social, considerando que as
pessoas partilham uma série de significados, sejam de narrativas, mitos fundadores,
entre outros. Assim, os diferentes membros das culturas nacionais, independendo
sua origem étnica, classe e gênero seriam unificados numa única identidade cultural.
Hall questiona esta noção unificadora da cultura nacional, afirmando que grande
parte das nações foram formadas por um processo violento de conquista de
diferentes povos, de diversas classes sociais, assim como diversas etnias e gêneros.
A crítica de Hall é pertinente para a reflexão acerca das limitações do conceito
cunhado por Anderson. Pensar a constituição de Estados-nação abarca uma série
de questões que, em países que antes eram colônias, envolvem, em muitos casos,
um processo de descontentamento frente ao colonizador, seguido de movimentos
nacionalistas emancipatórios para a libertação da condição de colônia e formação da
nação, ainda que esses processos envolvam, no pós-independência, permanências
de uma série de elementos que poderão ser identificados ao longo deste capítulo,
como fronteiras delimitadas pelas conquistas dos colonizadores, ou adoção de
língua oficial do colonizador. Apontadas as limitações pertinentes relacionadas
diretamente ao conceito de comunidades imaginadas, voltar-se para a análise dos
processos históricos que envolvem Indonésia e Timor-Leste é fundamental a partir
da leitura de Anderson, uma vez que seu lócus principal de pesquisa fora a
Indonésia.
No ano de 1993 Anderson publica o artigo “Imaginando Timor-Leste”,
momento em que os indonésios ainda ocupavam o país. A partir das comunidades
imaginadas, discute os motivos pelos quais os próprios indonésios fomentaram um
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sentimento de nação nos timorenses a partir da não integração ou do não
tratamento dos timorenses como indonésios, uma vez que se anexara o território ao
país invasor.
Nesse sentido, Silva (2000, p. 261) discute o processo de independência da
Indonésia contra o colonizador holandês, e ao longo de seu trabalho estabelece
alguns comparativos com o caso de Timor-Leste. Refletir acerca deste processo é
pertinente para a compreensão de alguns elementos presentes no caso timorense.
Segundo a autora, a independência e a afirmação nacional indonésia são
fenômenos recentes. Seus primeiros passos residem na formação de partidos
políticos, na década de 1920, com destaque para o Partido Nacionalista Indonésio,
idealizado e criado em 1927 por Sukarno, que fora preso na década seguinte pelos
holandeses (dissolvendo, assim, o partido), mas que na década de 1940 torna-se
um dos declarantes da independência e primeiro presidente indonésio, em seguida.
Na década de 1930, ocorre o “Congresso do Povo, em que os eixos e
símbolos fundamentais da independência e identidade nacional são adoptados: uma
língua nacional (Bahasa Indonesia), uma bandeira e um hino nacional (Indonesia
Raya)” (Silva, 2000, p. 262). Na chave das comunidades imaginadas, o Congresso
do Povo pode ser entendido como um evento que estabelece diretrizes para a
constituição dessa comunidade a partir da seleção de elementos de coesão nacional
que poderiam ser imaginados na extensão do território proposto para unificação.
Com relação a essa extensão territorial que seria unificada, fora delineada em
grande parte pelas possessões das Índias Neerlandesas, gerenciada pela metrópole
holandesa, inclusive não inserindo Timor português em seu projeto independente.
Dessa forma, a divisão realizada na ilha de Timor através do documento “Tratado de
demarcação e troca de algumas possessões Portuguezas e Neerlandezas no
Archipelago de Solor e Timor entre sua Magestade El-Rei de Portugal e sua
Magestade El-Rei dos Paizes Baixos”65, assinado em 1859, estabelecia uma
fronteira na ilha de Timor, separando-a em uma parte ocidental, que passava a
pertencer aos holandeses, enquanto que a parte oriental que continuaria a pertencer
aos portugueses mantivera-se.
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No tratado (1861, p. 7) Portugal cede suas possessões no arquipélago de Solor em troca de
quitação de uma dívida de empréstimo feito pelos administradores portugueses em Timor no valor de
80.000 florins. Além disso, Portugal receberia, na transação, a quantia de 120.000 florins.
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Ao examinar as origens do “nacionalismo colonial” recente, salta-nos aos
olhos uma semelhança fundamental com os nacionalismos coloniais de
época mais antiga: o isomorfismo entre o âmbito territorial de cada
nacionalismo e o da unidade administrativa imperial anterior. A semelhança
não é de modo algum fortuita; relaciona-se nitidamente com a geografia de
todas as peregrinações coloniais (ANDERSON, 1989, p. 125)

Nesse processo é interessante salientar que não apenas os indonésios
mantiveram em seu projeto de nação as fronteiras delimitadas pelo seu colonizador,
como em Timor-Leste tal projeto seria concebido da mesma forma, sem perspectiva
de inserção ou exclusão de territórios.
Segundo Pitt (2014, p. 24), o arquipélago que viria a constituir a Indonésia
teve sua primeira experiência de centralização da administração por parte dos
holandeses em Batávia, atual Jacarta, na ilha de Java. Após a independência, a
capital permanece no mesmo local, bem como as influências do complexo cultural
da ilha e o aparato militar para o restante do território. Sukarno mantivera-se como
presidente até a década de 1960.
Após um período tumultuoso no início da década de 1960, em que Sukarno
presidiu a uma Indonésia cada vez mais dividida, o Exército, sob o comando
do major-general Suharto, depôs, efectivamente, o Presidente e iniciou uma
depuração violenta direccionada contra o seu principal rival político, o
Partido Comunista Indonésio (Partai Komunis Indonesia, PKI). Com o apoio
activo dos militares, em 1965/66, foram mortas entre 250.000 e 1 milhão de
pessoas sob suspeita de serem comunistas e muitos outros militantes de
esquerda e apoiantes de Sukarno foram encarcerados em prisões e em
campos de detenção. (CAVR [4], 2005, p. 5)

A prerrogativa de combate ao comunismo foi, além do fator determinante para
que se efetivasse um golpe de estado na Indonésia, fator dominante para a invasão
em Timor-Leste. Segundo o Relatório da Comissão de Acolhimento, Verdade e
Reconciliação (2005), os indonésios utilizaram como justificativa a ameaça do
comunismo para a invasão em um contexto internacional de Guerra Fria. Dessa
forma, com o aval e apoio estadunidense, poderiam conter o avanço comunista
representado pela FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente),
partido de orientação marxista-leninista, oferecendo como solução a anexação do
território à Indonésia. Além disso, havia outros interesses, tanto por parte dos
indonésios quanto dos estadunidenses:
Houve também o interesse nos vastos campos petrolíferos submarinos
conhecidos existentes na costa de Timor-Leste - especialmente atraente
após a quadruplicação dos preços mundiais do petróleo no Outono de 1973
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e a extraordinária falência de dez bilhões de dólares, no início de 1975, da
companhia petrolífera estatal indonésia Pertamina.66 (ANDERSON, 1998, p.
133)

O interesse estadunidense aliado ao indonésio acerca das reservas
petrolíferas, utilizando para tal o pretexto da expansão comunista, pode ser
observado em outras articulações dos Estados Unidos ao longo do período de
Guerra Fria que inicia logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e é tido como
encerrado em 1989, tendo como marco a queda do Muro de Berlim, que dividia a
Alemanha em ocidental e oriental.
[...] com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tomariam o
lugar das velhas e desgastadas potências europeias, mas com os
propósitos de evitar o surgimento de países que seguissem um modelo
político e econômico independente. Para tal, a Guerra Fria tornou-se
necessária: tendo o expansionismo comunista como inimigo maior, os
Estados Unidos poderiam intervir em quase todos os lugares do mundo não
apenas para “conter” o comunismo, mas, principalmente, para impedir o
desenvolvimento de economias fora da dinâmica capitalista. (BIAGI, 2001,
p. 66)

Retomando o artigo de Anderson sobre o caso de Timor, o autor explicita que
os indonésios não souberam imaginar os timorenses como compatriotas. Ao longo
de vinte e quatro anos de permanência no território timorense utilizaram de métodos
de repressão e violência em larga escala, sendo apurados, no período posterior,
através da Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste.
Pode-se argumentar que esta posição é demonstrada pelos métodos
extremistas de domínio que foram usados em Timor Leste após a invasão
de 1975. A vasta escala de violência usada, o uso de bombardeamentos
aéreos, o uso de napalm sobre aldeias, o arrebanhar sistemático de
populações em campos de acantonamento, o que tudo conduziu às terríveis
fomes de 1977-80, não têm contrapartida real nas políticas do governo
indonésio em relação, digamos, aos "verdadeiros indonésios". Mais
parecem políticas para inimigos do que para nacionais. (ANDERSON, 1993,
p. 3)

A maior parte da população timorense fora afetada com a forma como os
indonésios ocuparam o território. Dentre as possíveis mudanças de caráter individual
é possível citar uma gama de exemplos. Muitos timorenses, principalmente aqueles
que eram fluentes em português, foram logo depois da invasão para países como
Portugal e Moçambique. Lá reconstruíram suas vidas e muitos não retornariam após
66

Tradução livre feita pela autora
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a independência no ano de 1999. Muitos timorenses, também, foram para a
Indonésia com o objetivo de não sofrerem repressão em Timor, reconstruindo da
mesma forma que os citados acima as suas vidas. Os que não conseguiram sair do
país tiveram que enfrentar uma série de obstáculos para sobreviver, pois, aos que
escapassem ao genocídio, restava a fome e as doenças que se alastravam com a
escassez de remédios. Alguns acabavam por servir o governo indonésio, que
ofereceu alguns cargos administrativos em nível de subordinação (GUNN, 2007, p.
44).
A invasão levada a efeito pelas poderosas forças armadas indonésias em 7
de Dezembro de 1975 forçou a Fretilin e o seu braço armado, as Forças
Armadas de Libertação Nacional de Timor Leste (Falintil), a fugirem para as
montanhas para se reorganizarem numa força de resistência armada. A
Fretilin viu-se confrontada com muitos problemas durante o processo de
reorganização, surgindo divergências de opinião quanto à estrutura – e,
mais ainda, quanto à estratégia – a adoptar pela Fretilin/Falintil. As
mudanças de estrutura e estratégia verificadas ao longo do tempo não
reflectiram apenas mudanças na natureza do conflito, resultando igualmente
de conflitos no interior do próprio movimento de resistência. (CAVR [5],
2005, p. 2)

A Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (FRETILIN) fez com
que ficassem em Timor muitos daqueles que desejavam lutar pela constituição de
um Estado-nação. Estes alimentaram a resistência armada ao longo das décadas
através das Forças Armadas de Libertação e Independência de Timor-Leste
(FALINTIL), bem como acolheram a população que teve em algum momento que
sair de sua casa e se esconder nas montanhas por conta dos ataques indonésios.
De acordo com o trecho acima, muitas foram as divergências ao longo da
Resistência, o que faria com que tivessem muitas perdas em estratégias de conflito
e de vidas que perdiam em combate.
O governo indonésio tem sido incapaz de incorporar Timor Leste
imaginativamente, no sentido mais lato e popular. Ao longo dos anos temme surpreendido muitíssimo a forma extraordinária como Timor foi
"fechado", não apenas ao mundo exterior, mas também ao resto da
Indonésia. Até há bem pouco tempo, o indonésio comum não podia visitar
esta parte oficial do seu próprio país sem uma autorização especial. A
cobertura jornalística de Timor Leste era excepcionalmente débil, e ainda
mais falseada do que a cobertura mediática das outras partes da Indonésia.
Foi assim possível a muitos indonésios não pensar muito em Timor Leste, e
nem sequer saber dele. Em consequência, Timor Leste nunca conseguiu
fazer parte do sentimento nacional popular. (ANDERSON, 1993, p. 4)
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Dois pontos importantes podem ser identificados no trecho de Anderson: o
primeiro refere-se ao problema em Timor nunca ter feito parte de um sentimento
nacional popular indonésio - como o território estava em um contexto de isolamento,
o sentimento de pertencimento acabou por não se desenvolver, uma vez que a
contraposição entre anexação de Timor como parte da Indonésia e a ausência de
tratamento dos timorenses como indonésios parte de uma articulação política
determinada pelo governo de Sukarno; o outro ponto consiste em identificar que, a
partir da “não imaginação” conduzida pelo governo indonésio é que podem ser
percebidos os efeitos de não pertencimento seja por indonésios, seja por timorenses
- este é o ponto chave que faz com que o movimento de Resistência cresça
gradualmente, e não cesse ao longo dos anos de ocupação. Considerando o
exposto, torna-se importante perceber a forma como Timor-Leste enquanto país
efetiva usos do passado como forma de promover estabilidade nacional ou de
privilegiar relações internacionais e comerciais.

3.2.2 Resistência timorense e usos do passado
A narrativa instituída nos lugares de memória remete à forma como são feitas
seleções para os usos do passado. Em Timor-Leste a ocupação trouxe uma série de
reverberações que podem ser identificadas ao longo de seu processo democrático
de país independente. O discurso de uma memória nacional parte do
enquadramento da memória de uma tradição em resistir frente ao inimigo, uma vez
que os timorenses enfrentaram séculos de colonialismo português, a invasão
japonesa na Segunda Guerra Mundial e a ocupação Indonésia. Apesar de nos dois
primeiros não serem historicamente perceptíveis grandes levantes ou movimentos
de resistência, tal tradição é constantemente evocada no discurso nacional como um
elemento de coesão, assim como as línguas oficiais que seriam parte estratégica
para tal. De acordo com Horta (1994, apud De Lucca, 2016, p. 106)
O tempo parecia não ter passado por ali. O ponteiro do relógio do progresso
não avançara um minuto. Durante séculos Timor Leste fora negligenciado.
Era mantido apenas como símbolo do império. Símbolos e mitos estavam
imbuídos no salazarismo. No entanto, apesar do abandono, negligência,
talvez a maior virtude do colonialismo português tenha sido precisamente a
sua inoperância que o levava a deixar em paz, intacto, o sistema tradicional.
O povo vivia em paz nas suas “knuas”, nas suas terras ancestrais.
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Com relação à questão linguística, as línguas oficiais adotadas na
constituição da nação são o português e o tétum, porém o país possui mais de trinta
línguas identificadas67. Na escolha das línguas oficiais, foram contempladas,
respectivamente, a língua utilizada na Resistência (português) e uma língua local
(tétum), porém a primeira é uma língua utilizada apenas na capital Dili e por um
pequeno percentual. Por sua vez, a língua indonésia, uma variante do malaio, é
falada por um percentual maior da população em todo o território do novo país, uma
vez que fora imposta enquanto da permanência dos indonésios68.
As características que podem ser analisadas do caso timorense envolvem
uma série de minúcias que podem ser discutidas a partir do conceito de
comunidades imaginadas, mas não pode ser limitada apenas a tal, uma vez que são
múltiplos elementos para um país com trajetória peculiar. O texto de Anderson sobre
Timor-Leste é importante para compreender os motivos pelos quais a ocupação não
daria certo. Um dos exemplos mais pertinentes de que o autor se vale para ilustrar o
exposto é a própria trajetória dos indonésios, explicitando similaridades com um
processo de emancipação do colonialismo holandês incapaz de imaginar o
indonésio (até porque não era um objetivo dos países colonizadores), e que a
violência utilizada, assim como outros fatores, levou a um fortalecimento do
sentimento de nação, levando a movimentações que tiveram como destino a
emancipação da colônia.
Nos encaminhamentos do texto de Anderson é possível observar que o
mesmo faz um diagnóstico da resistência a partir dessa incapacidade de integração
efetiva sem que houvesse um processo de violência envolvido. Segundo o autor, o
movimento de resistência se fortalecera devido principalmente a essa violência
utilizada, fator que caracteriza a não imaginação, ou não integração política,
sobretudo cultural, e que fora determinante nas movimentações pela independência.
É importante também ressaltar similaridades em alguns aspectos da
constituição dos heróis da nação. O líder da independência indonésia, Sukarno, que
estabeleceu tanto partido político quanto governos comunistas, pode ser em certa
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Durand, 2009, p. 25 apresenta um mapa linguístico demonstrando tanto a diversidade quanto os
troncos de origem de tais línguas, em sua maioria de afinidade estrutural papua ou austronésia.
68 Segundo o censo de 2010, o tétum é a língua mais falada com 84,9% da população com 5 ou mais
anos. O indonésio é a segunda língua mais falada, por 44,2% da população. Quase 30% da
população com 5 ou mais anos fala Português e 15% fala Inglês.
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medida aproximado do líder da resistência timorense, Xanana Gusmão. Gusmão
fora membro da FRETILIN, partido constituído com orientação marxista-leninista.
No final de 1979, depois da morte ou captura dos principais líderes, e de
perda de 80% dos efectivos e 90%do armamento, podia-se julgar a
resistência liquidada. Mas, devido às campanhas militares, à política dos
campos e ao sistema de opressão quotidiana, Xanana Gusmão encontrou
aí bons motivos para convencer os timorenses a continuarem a luta.
(DURAND, 2009, p. 132)

Na década de 1980, alguns anos após a retomada da resistência armada por
Gusmão, o mesmo percebe um peso que remete a estar vinculado a uma orientação
política que se relaciona a uma das motivações para a entrada indonésia com o
ditador Suharto. Enquanto estivesse à frente das forças armadas, as FALINTIL
(Forças Armadas de Libertação e Independência de Timor-Leste) atreladas à
FRETILIN, suas conquistas seriam limitadas, uma vez que o principal objetivo do
ocupante seria conter a suposta ameaça comunista que teria sido instaurada. Seria
então criado pelo mesmo o CNRM (Conselho Nacional de Resistência Maubere),
que posteriormente mudaria a sigla para CNRT (Conselho Nacional da Resistência
Timorense), desvinculando, dessa forma, as forças armadas do antigo partido de
origem, bem como dos preceitos do mesmo.
Com a prisão de Gusmão em 1992 os indonésios encontraram-se de certa
forma de “mãos atadas”. O prisioneiro em questão já era ovacionado em Timor como
um herói da nação, e desde a divulgação dos vídeos do Massacre de Santa Cruz
(Anexo B) a comunidade internacional voltava sua atenção para uma questão que
por mais de duas décadas estava suprimida pelo ocupante. É pertinente ressaltar
que a estátua inaugurada para rememoração do massacre, se utiliza de uma das
imagens mais marcantes presentes nas filmagens de Max Stahl, que é a de Levi
Corte Real baleado, cristalizando um momento traumático na memória individual de
um sobrevivente e que possui outro significado na constituição da memória coletiva,
relacionando essa imagem a um acontecimento específico que integra a narrativa da
Resistência, descartando o testemunho do mesmo uma vez que o que cumpre o
papel na narrativa é sua imagem. Há poucos registros de entrevistas concedidas por
Real, e não há a menção de sua identidade nos espaços que propagam tal narrativa
da Resistência.
Anderson (1998) estabelece um interessante comparativo com Sukarno e
Gusmão partindo da prisão do primeiro pelos holandeses no ano de 1948. Segundo
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o autor, Sukarno teria sido preso após sua consolidação como líder nacionalista,
sendo, dessa forma, impossível executá-lo. O que poderiam fazer, e fizeram, foi
encarcerá-lo. Da mesma forma ocorreu com Gusmão - os indonésios não poderiam
executá-lo, então restava deixá-lo encarcerado, bem como manter a tentativa de
conter o avanço nacionalista que se alastrava por conta dos processos violentos do
próprio ocupante. Ambos tornaram-se os primeiros presidentes de suas novas
nações após a libertação69.
Dois anos antes do referendo da Organização das Nações Unidas
questionando o desejo de emancipação, em 1997, Gusmão receberia a visita de
Nelson Mandela na prisão onde se encontrava, em Jacarta70. Tal fator seria
significativo não apenas no âmbito das negociações que se encaminhavam para a
independência do país como também para a consolidação da imagem de Gusmão
como um herói da nação. A memória de Xanana como herói é algo que existe à
medida que ganha forma por meio da linguagem. Canclini vai entender a identidade
neste mesmo sentido, observando que “a identidade é uma construção que se narra”
(2006, p. 129). Hall (2011) ressalta que sobre as identidades que:
Elas surgem da narrativização do eu, mas da natureza necessariamente
ficcional desse processo não diminui, de forma alguma, sua eficácia
discursiva, material ou política, mesmo que a sensação de pertencimento,
ou seja, a “suturação à história” por meio da qual as identidade surgem,
esteja, em parte, no imaginário (assim como no simbólico) e, portanto,
sempre, em parte, construída na fantasia ou, ao menos, no interior de um
campo fantástico (HALL, 2011, p. 109).

Anderson (1998, p. 131) classifica o período de ocupação indonésia como
“the holocaust in Portuguese East Timor”. Dessa forma, faz uma referência ao
holocausto71 praticado na Segunda Guerra Mundial, considerando o espaço do
continente europeu72. E como o Holocausto, que possui implicações e evocações
acerca dos traumas nas memórias coletiva e individual, o movimento de resistência
69

Sukarno tornou-se presidente da Indonésia em 1949, e Xanana Gusmão em 2002.
Informação do jornal Folha de S. Paulo, publicada em 23 jul. 1997.
71 Huyssen (2004) nomeia a associação realizada entre o contexto da Segunda Guerra Mundial e
eventos traumáticos em diferentes espaços e temporalidades como globalização da memória. Nesse
sentido, salienta que é necessária cautela nessa associação para não encaminhar processos
comparativos que acabem por desconsiderar o contexto específico do trauma local como forma de
aproximá-lo ao contexto da Segunda Guerra.
72 O Holocausto faz referência principalmente à perseguição de judeus no continente europeu. No
mesmo período, o Japão ocupou Timor-Leste, fizera campos de concentração. Segundo Gorjão
(2002) os japoneses enviaram um contingente de cerca de vinte mil soldados com a intenção de
entrar na Austrália, fizeram campos de concentração e ao longo de três anos (1942-1945)
exterminaram por volta de quarenta mil timorenses.
70
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armada e diplomático, bem como as violações dos Direitos Humanos cometidas à
maior parte da população, são retomadas como forma de fazer com que, com o
exemplo que teriam de vitória à custa de sofrimento frente aos indonésios, não se
permita que outras formas de colonialismo ou ocupação integrem seu território.
É este o encaminhamento oficial da narrativa acerca da Resistência timorense
e que auxilia no fortalecimento da imagem dos heróis da nação. A evidência da
Resistência parte da premissa que é preciso lembrar para que não se repita com
outras gerações. Em um segundo plano, os personagens políticos são inseridos
nesta narrativa, pois se existiu um contexto de violência no país, aos “responsáveis”
pela libertação do território são dados o destaque e a importância de suas lutas,
dentro ou fora do país.
A questão da memória relacionada à resistência em Timor-Leste está sempre
em voga e circulando em diversos usos quando se trata de um período determinado
e traumático de sua história: a ocupação indonésia entre os anos de 1975 e 1999.
Acerca do período em questão, acaba por se forjar uma identidade a partir do
movimento de resistência que se formara justamente por não existir identificação
alguma com o complexo cultural e linguístico imposto pelos indonésios, provenientes
principalmente da ilha de Java73, já salientado como centro administrativo na seção
anterior. Os usos integram a narrativa da Resistência timorense que atuam na
composição da memória nacional.
A Resistência teve as suas origens no conflito armado desencadeado pelos
acontecimentos de 11 de Agosto de 1975. Com a acção armada então
efectuada, a União Democrática Timorense (UDT) pretendia livrar-se dos
chamados elementos “comunistas” da Fretilin, por si considerados perigosos
para os interesses nacionais de Timor-Leste. A Fretilin, que conseguiu obter
o apoio da maioria dos timorenses e das forças armadas coloniais
portuguesas, venceu o conflito em menos de 20 dias. Com a sua vitória
sobre a UDT e a partida da administração colonial portuguesa, a Fretilin
encontrou-se na contingência de ter de actuar como governo de facto de
Timor-Leste. Os seus líderes, que antes acreditavam poderem garantir a
independência sem conflito armado, viram-se de súbito confrontados com
uma nova situação que os obrigava a reorganizarem-se. (CAVR [5], 2005, p.
2)

O trecho do relatório da CAVR ressalta que as origens do movimento de
resistência possuem partido e objetivos definidos. Com a Revolução dos Cravos em
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Mattoso (2011) parte de um comparativo com o período colonial português em que afirma que o
poder exercido pelos mesmos em Timor-Leste era político. Os indonésios teriam o entendimento do
país de uma forma homogênea e impuseram uma identificação malaio-indonésia que nunca se
efetivou. Os javaneses sempre foram vistos como intrusos.
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Portugal, movimento que em 1974 depôs o regime ditatorial, tornam-se crescentes
as movimentações das ainda então colônias para a conquista da independência. Em
Timor-Leste são criados partidos políticos, com destaque para a União Democrática
Timorense (UDT) e a Associação Popular Democrática de Timor (ASDT), que
posteriormente torna-se Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente
(FRETILIN). As divergências entre os partidos com relação a independência do país,
bem como fatores secundários relacionados a esta, acabaram por desencadear uma
guerra civil em 1975. De acordo com Anderson (1998), o conflito interno fora em
grande parte fomentado pelos indonésios, uma vez que líderes dos incipientes
partidos teriam sido persuadidos, subornados e ameaçados, bem como as
rivalidades entre os mesmos exacerbadas e manipuladas.
O movimento de resistência é evidenciado sempre como um processo que
culminou com uma vitória frente a esse inimigo, e a memória é sempre evocada no
sentido de lembrar para que nunca se esqueça do que os timorenses foram capazes
frente ao mesmo. A resistência é um elemento presente na memória dos timorenses
independente de seus contextos culturais e/ou regionais, pois todos os que viviam
em Timor no período da invasão foram afetados de alguma forma, das mais diversas
que se possa imaginar.
Após o referendo promovido pela Organização das Nações Unidas
questionando o desejo de emancipação dos timorenses e o governo de transição
promovido pela mesma instituição, o país se torna finalmente independente no ano
de 2002. A partir da independência, e mesmo ao longo do governo de transição da
ONU, podem ser identificadas articulações que corroboram com a produção de um
discurso que visa a consolidação da nova nação a partir principalmente do
movimento de resistência do período anterior e que passa a ser atribuído como
característica relacionada à identidade.
Na realidade, o que parece ter despertado os estudiosos da questão de
Timor-Leste e em particular o seu movimento nacionalista foi a surpresa de
verificarem uma improvável resistência ao aparentemente inabalável
ocupante. [...] Avançaram-se hipóteses várias [...] Todas elas de pendor
imediatista, tendiam a esquecer a importância da organização social, da
história ou das características do movimento nacionalista [...] Também esta
postura parece redutora por sobrevalorizar a resistência como corolário do
nacionalismo. (MENDES, 2005, p. 120)

Mendes (2005) realiza uma crítica aos autores que associam o nacionalismo
apenas ao movimento de resistência associado a um período determinado. O
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mesmo parte de uma série de elementos em temporalidades diversas para explicitar
que a questão do nacionalismo está relacionada a diversos outros fatores que não
apenas a resistência. O autor traça um percurso em que busca as identificações das
comunidades etnolinguísticas que habitavam o território que viria a se constituir
como Timor. A associação direta realizada entre nacionalismo e resistência parte
não apenas de alguns autores, mas também do discurso que se propaga como
agente de consolidação da nação, que se utiliza de tais elementos objetivando a
estabilidade no país, uma vez que lembrar que os timorenses foram vitoriosos contra
os indonésios fora fator determinante na constituição da nação e era a constante
necessária para gerar tal aura (de estabilidade). Tal associação não deixa de ser
pertinente considerando que o nacionalismo concebido para constituição de um
Estado-nação moderno ascende com o vínculo direto do movimento de resistência,
sendo, dessa forma, um dos pontos fundamentais para a compreensão da
independência e a autodeterminação.
Conforme apontado anteriormente, a memória possui um papel importante
dentro da sociedade timorense, pois é através dela que os timorenses perpetuam
suas histórias; uma sociedade oral que, dentro de sua tradição, possui oradores
escolhidos e nomeados para tal função. Estes oradores das comunidades são
chamados de Liana’in. Mas ao contrário do que afirma Nora (1993) ao falar do que
seria a memória tradicional e a forma como é disseminada ao longo das gerações,
de forma que tais comunidades estivessem isentas de intencionalidades, Mendes
(2005, p. 118) coloca que “os liana’in, contadores de histórias tradicionais, desfiam
as genealogias das linhagens, e a nobreza tradicional foi historicamente preservada,
com os seus privilégios e prerrogativas (com o apoio português)”. A narrativa
histórica, neste contexto, é estabelecida por seleções que privilegiam figuras
importantes de tais comunidades, com destaque para seus feitos e mediações,
principalmente com os colonizadores/ocupantes de Timor.
Com o movimento de resistência liderado pela FRETILIN, o projeto de forjar
heróis da nação se constitui como forma de permitir que se estabeleça uma trajetória
da resistência timorense frente aos vários ocupantes que pelo território passou.
Nesse sentido, os meios de comunicação e as publicações tornam-se um
instrumento privilegiado de disseminação da narrativa de uma tradição da população
timorense em resistir.
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intencionalidade, Domingos de Sousa (2010), timorense que fora membro do CNRT
e embaixador de Timor-Leste no Brasil, publica no ano de 2010 a obra “Histórias da
Resistência Timorense”. Nos escritos é possível observar que o autor traça um
histórico da fundação e estabelecimento do partido que integrara, bem como tece
duras críticas à FRETILIN. É uma discussão que parte de articulações políticas que
concernem à elite nacionalista iniciando com a FRETILIN e seguindo com o CNRT 74,
tendo como membro maior a figura de Xanana Gusmão.
De acordo com Sousa (2010, p. 36), a política da FRETILIN tinha como apelo
a unidade nacional; porém, na prática, não funcionava, pois a população estaria
dividida na década de 1970. Ele ainda afirma que alguns comandantes do partido
utilizavam camisetas com os dizeres “o povo unido jamais será vencido” e que não
fazia sentido uma vez que seria um slogan de palavras ocas. A discussão em
questão encontra-se no capítulo intitulado “O radicalismo político da FRETILIN em
1975”. Nenhuma menção a Xanana Gusmão é feita no mesmo, em um capítulo que
discute, basicamente, o conflito civil antes da entrada dos indonésios no território e a
violência que, ao longo do texto, é dirigida apenas ao partido tido como radical.
Salienta em sua visão que a invasão indonésia seria algo aguardado.
As notícias da Radio Loro Sa’e emitidas desde Cupão davam sinais de uma
invasão que a população esperava e ansiava. Esta presença tornou-se uma
realidade no dia 7 de dezembro de 1975 com a descida dos paraquedistas
em Dili e a seguir em Baucau. Esta chegada, que deveria ser salvadora, foi
acompanhada de um séquito de fuzilamentos, prisões arbitrárias, chacinas,
roubos. Em Dili, os timorenses, sem distinção, eram mortos e fuzilados
pelos Indonésios. (SOUSA, 2010, p. 34)

Para o autor a entrada dos indonésios seria aguardada pela população, o que
coloca em um sentido geral como se tivesse essa apreensão dos anseios da mesma
neste período, e que esta entrada seria uma forma de estabelecer uma certa ordem
no país, uma vez que encontrava-se em conflito civil e muitos morriam diariamente
por conta do mesmo. Este anseio pela entrada dos indonésios era uma aspiração
defendida pelos integrantes da Associação Democrática Popular Timorense
(APODETI), que pregava a integração com a Indonésia como parte de seu projeto
político. Porém, a obra demonstra em diversos pontos visões pessoais do autor
74

O CNRT fundado em 1998, é uma alteração do nome do CNRM (Conselho Nacional de Resistência
Maubere), fundado em 1988, tendo da mesma forma, como um dos fundadores principais, Xanana
Gusmão.
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colocadas como anseios coletivos. Para exemplificar, é possível destacar a
passagem na qual o autor relata sua ida a alguns lugares da Austrália que tinham
comunidades timorenses formadas por conta da ocupação com a intenção de
solicitar auxílio (em votos) para o referendo que a Organização das Nações Unidas
promoveria em 1999. Descontente com a negativa de alguns, afirma que “faltou-lhes
o incentivo da unidade nacional que era uma dose de ‘SOFRIMENTO’ com uma
pequena experiência de algumas semanas nas prisões de Comarca ou na de Penfui
em Cupão mudava-lhes a mentalidade” (p. 56). Envolto em uma série de discussões
controversas, o livro é uma obra de circulação escrita por uma das poucas pessoas
de sua geração que possuem formação de nível superior75.
Gusmão fora o primeiro presidente eleito no país após a ocupação, pela
CNRT, partido em que era presidente. Além disso, o braço armado que lutou na
resistência e fora desvinculado da FRETILIN – as FALINTIL – estava, também,
vinculado ao partido. Nesse sentido, o título do livro (Histórias da Resistência
Timorense) pode ser identificado dentro de um projeto de promoção do movimento
de Resistência articulado para a promoção de determinados heróis da nação, como
Gusmão por exemplo. Porém é importante ressaltar que sua trajetória como líder do
movimento armado na resistência tem início na FRETILIN, e a migração para o
partido que ajudara a criar deu-se principalmente para efetuar a desvinculação dos
preceitos “comunistas” a que o primeiro fazia referência.
A publicação em questão integra uma série de iniciativas que levam em seu
nome o termo Resistência. No ano de 2012, dois anos após a publicação de Sousa,
seria inaugurado o Arquivo e Museu da Resistência Timorense, que em seu discurso
e no acervo coletado dedica-se aos heróis da resistência, membros de uma elite
intelectual e precursores do movimento nacionalista no país. Em 2014, Sousa
lançara um segundo livro, intitulado “Vozes da Resistência Timorense”. Esta
segunda publicação é formada por uma série de entrevistas de pessoas que
vivenciaram o período de ocupação e que foram gravadas e transcritas de forma
integral, sem alterações do autor. Logo na introdução Sousa busca evidenciar a
importância de seu livro, afirmando que

75

Segundo a própria biografia de Sousa contida no livro, o mesmo é formado em Filosofia (em
Portugal), Humanidades (Portugal), Ciências da Educação (Indonésia) e possui Mestrado na área de
Educação na Universidade de Pittsburgh (EUA).
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Se não escrevermos, se não gravarmos os testemunhos vivos, se não
conservarmos os documentos da resistência, se não tirarmos fotografias dia
virá em que a nova geração desconhecedora da Guerra de Libertação de
Timor-Leste dirá que a luta pela libertação não passou de uma imaginação,
de uma ficção, que na realidade nada disto aconteceu. (SOUSA, 2014, p.
13)

Sarlo (2007) destaca que o ato de narrar pode ser pensado na atualidade
como libertador da experiência por meio da comunicação, o que o transforma em
algo mais comum do que se considerar ao comparar as primeiras décadas do século
XX. Para isso, toma a afirmação de Benjamin sobre o trauma da Primeira Guerra
mundial e a incomunicabilidade de tal experiência. Essa impossibilidade de transpor
o vivido em relato de certa forma aboliria a experiência.
Não há referências em outras obras sobre o período de ocupação nomeado
como “Guerra de Libertação de Timor-Leste”, sendo essa uma expressão utilizada
pela primeira vez por Sousa, possivelmente em uma tentativa de forjar uma
nomenclatura que caracterize o período. Os termos amplamente utilizados em
artigos acadêmicos e livros são “ocupação” e “invasão”. No catálogo do AMRT de
2014 os dois termos são utilizados, e da mesma forma na exposição permanente.
Dessa forma, o que existe em termos de registros é a Resistência frente ao
ocupante/invasor.
Com relação aos considerados heróis da nação, a permanência em setores
da política indica, de certa maneira, os propósitos de propagação de determinado
discurso. Gusmão, por exemplo, fora o primeiro presidente eleito em 2002, e
permanecera no cargo até o ano de 2006. Em 2007 assume o cargo de primeiro
ministro, onde permaneceria até o ano de 2015, em que renuncia ao cargo com a
justificativa de que seria uma iniciativa necessária “para dar lugar aos líderes do
futuro no país”76. José Ramos Horta também se vale da propaganda institucional da
resistência diplomática como forma de manutenção no poder. Horta assumiu o cargo
de primeiro ministro em 2006 e permaneceria até o ano seguinte, em que é eleito
presidente e cumpriria mandato até o ano de 2012.
A respeito de Horta, há um discurso específico que relaciona sua resistência
diplomática nos encontros da ONU e seu Nobel da Paz, forjando o próprio uma aura
de mediador de conflitos frente o cenário internacional. Em sua página pessoal na
internet, a imagem de abertura pode ser descrita de forma que há uma imagem

76

Notícia veiculada no portal G1, em 06 fev. 2015.
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pessoal e a legenda abaixo de seu nome que indica ser ganhador de tal prêmio. Ao
lado de sua imagem uma mensagem com a medalha do Nobel de plano de fundo:
Na vitória seja magnânimo, nunca procure humilhar o adversário; se ele
está de joelhos, segure sua mão e suplica-lhe para se levantar, abrace-o.
Vá até o meio do caminho e encontre os vencidos; abrace-os, convide-os a
participar de uma nova iniciativa de paz, um novo futuro para todos. Esta
tem sido a minha crença e muitas vezes tem sido nossa prática desde a
independência.77

O algoz indonésio segundo os discursos, citado nos relatórios da CAVR por
diversos crimes de violação de direitos humanos em Timor-Leste, é o mesmo grande
exportador de produtos para o país78. Essa posição pode ser bastante relacionada a
este discurso da página pessoal de Horta, uma vez que ele afirma que, na vitória,
não se deve humilhar o adversário, e sim abraçá-lo e convidá-lo a uma nova
iniciativa de paz. E assim foi feito. Há o discurso institucional, de consolidação
nacional a partir da resistência, e há o comercial, em que a complacência dita os
rumos econômicos.
O que é possível perceber nas relações de Timor com seus antigos
ocupantes, é que existem estreitos laços que interferem nas questões econômicas
do país. Com Portugal, antigo colonizador que permaneceu por séculos, a relação é
estabelecida através de cooperações em diversos setores, como educação, justiça e
segurança nacional, entre outros. Já com a Indonésia, a proximidade faz com a
relação comercial seja favorecida na importação de produtos em geral, como forma
de abastecimento. Neste sentido compreende-se o motivo pelo qual os citados nos
relatórios da CAVR por cometerem violações a timorenses não foram julgados ou
condenados, fator que, considerando os interesses econômicos, não se efetivará.
Um exemplo está na nomeação do general Wiranto para a coordenação de
cinco ministérios na Indonésia, em 2016 - general que tivera diversas acusações de
violações dos Direitos Humanos em Timor-Leste enquanto esteve a trabalho do
governo de Suharto. As acusações não fizeram com que o general abandonasse as
atividades políticas, sendo uma das lideranças do Hanura, Partido da Consciência
Popular que fundou em 2004. Concorreu também nas eleições de 2014, sendo
derrotado pelo atual presidente Jokowi Widodo, o mesmo que fez tal convite para os
77Tradução

livre feita pela autora
Segundo o portal do Observatory of Economic Complexity, no ano de 2014 o maior exportador para
Timor-Leste foi a Indonésia, com um total de 226 milhões de dólares, seguido de Cingapura com 95,
4 milhões.
78
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ministérios. Martins (2016) ressalta que diversas organizações criticaram a
nomeação, que informou que “o governo do mais populoso país de maioria
muçulmana justificou a nomeação de Wiranto com o facto da Indonésia ser um dos
principais alvos dos terroristas” (MARTINS, 2016). Este é um exemplo noticiado da
impunidade àqueles que utilizaram da violência como estratégia, não diferente do
colonizador português.
A narrativa da Resistência timorense destaca o papel político do movimento e,
desconsidera o trauma coletivo a partir da constatação das relações comerciais que
Timor-Leste mantém com a Indonésia. Dessa forma, o colonizador português que já
atua como parceiro através de uma relação de “amizade” entre os países, ignorando
a violência colonial, pode ter efeitos semelhantes no caso indonésio, uma vez que as
parcerias econômicas já estão estabelecidas, apenas não formalizadas na narrativa
devido ao caráter político que a mesma ainda sustenta, de pessoas que ocupam
cargos públicos na atualidade.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho buscou problematizar a narrativa histórica ligada a uma
tentativa de constituição de uma memória nacional promovida através de processos
de patrimonialização que remetem ao trauma da violência no período em que a
Indonésia permaneceu em Timor-Leste. A construção do Arquivo e Museu da
Resistência Timorense, bem como sua relação com ações de patrimonialização
ligadas à Resistência Timorense foram aspectos discutidos neste trabalho a partir da
análise de uma memória nacional. Pollak (1992) considera que a memória nacional,
caracterizada como uma memória “organizadíssima” configura-se como um objeto
de disputa importante, pois envolve o trabalho de enquadramento em que se fixam
datas e acontecimentos que serão perpetuados na memória de determinada
sociedade.
A exposição permanente do AMRT apresenta o trabalho de enquadramento
da memória que obedece a uma cronologia. Na seleção de tais datas, é possível
perceber que a Resistência remete a um período marcado cronologicamente e que
faz referência à ocupação indonésia. Neste sentido, foi importante, no primeiro
capítulo, discutir elementos que são parte da constituição do museu para
compreender os motivos desse encaminhamento da narrativa histórica que se dá
pela constituição de uma memória nacional.
Conforme exposto, o envolvimento português em todo o projeto através da
FMS permite que se levantem alguns questionamentos, sobretudo acerca da
violência do período colonial em Timor, e os motivos pelos quais isso não aparece,
ou aparece de forma muito resumida na exposição permanente. Isso faz com que a
Resistência seja atribuída ao período de ocupação indonésio, relacionando apenas
ao período colonial a imagem de Dom Boaventura e o levante de Manufahi.
As ações de patrimonialização que foram mencionadas no trabalho
acompanham a narrativa da Resistência, colocando em evidência datas e/ou
pessoas. Tal narrativa faz usos do passado, a partir da forma como a memória
nacional constituída com base na Resistência foi instituída como importante para
gerar a estabilidade nos primeiros anos do país independente. Neste sentido, é
pertinente ressaltar novamente que não há uma legislação de políticas de memória
específica que dê suporte ou que normatize constituição de lugares de memória ou
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os processos de patrimonialização. A única menção em lei vigente destaca apenas
que adota as definições da UNESCO do que considera patrimônio e sua importância
em preservar, assumindo a ausência de uma legislação e que a mesma estaria em
desenvolvimento.
Algumas dessas inciativas, como o próprio AMRT, vão ser firmadas com base
em parcerias internacionais, como o Memorial de Dare com o governo australiano,
ou o Memorial de Balide financiado pelo governo japonês. As iniciativas do governo
de Timor-Leste também acontecem, como a parceria com o AMRT e as estátuas de
Nicolau Lobato e do Massacre de Santa Cruz. Atualmente, as ações podem ser
percebidas com novos encaminhamentos, sobretudo em publicações, para o
patrimônio de origem portuguesa, principalmente o arquitetônico.
O segundo capítulo considerou os usos do passado e a forma como a
narrativa promove uma relação de “amizade” entre Timor e Portugal na atualidade,
ignorando a existência da violência colonial. Esta relação entre colonizador e
colonizado foi problematizada de forma a constatar elementos que não podem ser
resumidos a uma vivência amistosa, mas podem ser relacionadas a castigos,
exploração através da coleta de impostos e trabalhos forçados. Dessa forma,
violência foi utilizada por portugueses e indonésios, porém a redenção dos primeiros
faz com que o papel de algoz que porta os significados do trauma sejam atribuídos
ao segundo.
É nesse sentido que a discussão acerca das Comunidades Imaginadas é
inserida. A afirmação de Anderson (1993) de que os indonésios não conseguiram
imaginar Timor-Leste como parte da Indonésia e/ou timorenses como seus
conterrâneos é desenvolvida a partir da percepção da violência que os militares
indonésios utilizaram ao longo do período de permanência. A imaginação consistia
em pensar os timorenses como indonésios dada a anexação do território, o que não
aconteceu. Além disso, os indonésios de outros lugares precisavam de uma
autorização especial para entrada em Timor.
O estabelecimento da Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação foi
um importante passo para a reparação das vítimas da violência indonésia, porém
com algumas limitações, visto que os acusados nos relatos não foram julgados,
permanecem ocupando cargos ou mesmo recebendo promoções, como o caso de
Wiranto, que foi acusado de diversas mortes em Timor e ganhou ministérios para
comandar na Indonésia no ano de 2016.
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Timor-Leste, este país independente, constituiu uma narrativa que se reflete
nas relações econômicas que possui com Portugal e Indonésia. Com Portugal é
pertinente destacar sua atuação principalmente na formação de professores, e que
os professores portugueses atuam como formadores nas escolas públicas e nas
universidades. A presença da cooperação portuguesa na área da educação é fator
relevante neste processo, pois pode ser entendido como um dos reflexos da relação
de amizade. Já com a Indonésia, a proximidade favorece a importação de produtos.
O papel do Estado como representante da população de Timor-Leste na luta
contra a Indonésia dá-se pela própria narrativa da exposição permanente do AMRT,
em que as articulações políticas são destacadas no período de ocupação.
Considerando que os visitantes do museu são grupos escolares e universitários e
delegações de outros países, é pertinente considerar disputas de memória, em que
um discurso hegemônico está estipulado, mas que se imbrica à maior parte da
população a qual sofreu ou sofre os efeitos da ocupação indonésia, tendo suas
memórias individuais, neste sentido, relegadas ao segundo plano, ou como Pollak
classifica, relegadas às memórias subterrâneas. A memória subterrânea não indica
uma passividade, mas sim uma resistência à narrativa dominante, pois essas
pessoas existem e podem contestar tal narrativa.
Com relação à memória nacional e a participação da FMS, é pertinente
destacar a transferência do Arquivo da Resistência para Portugal. Há um processo
de digitalização e disponibilização na internet, que teve início em 2005, ou seja, faz
doze anos que a etapa está em andamento. Não se tem uma previsão de retorno ou
possibilidade de acesso ao acervo físico na FMS79. A disponibilização apenas na
internet e a dificuldade de acesso à mesma por boa parte da população timorense, a
ausência do arquivo no AMRT e as seleções de documentos para compor a
exposição permanente são elementos que indicam o enquadramento da memória.
Dessa forma, este trabalho que foi delineado a partir de questionamentos
feitos pela autora e que estão inseridos nos estudos da história do tempo presente,
busca também estar ao alcance e à disposição das comunidades de Timor, como
um instrumento de reflexão e questionamento da forma como as disputas de
memória e a construção da memória nacional possuem reflexos nessas
comunidades, bem como transformam sentidos e significados principalmente aos
governantes que atuaram na Resistência. As memórias subterrâneas podem
79

Até o ano de 2015 em que a autora esteve na instituição.
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reivindicar

e

questionar essa

narrativa,

seja

no

âmbito

acadêmico,

dos

pesquisadores timorenses que virão ou das comunidades tradicionais e na forma
como propagam a Resistência através da oralidade.
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