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RESUMO
Kay Rala Xanana Gusmão é uma das figuras políticas mais importantes de TimorLeste. Seus discursos tornaram-se conhecidos não apenas pelo seu poder de
persuasão, mas também pela riqueza histórica e identitária nele contida. Preso em
1992, Xanana foi submetido a julgamento-farsa de fevereiro a março de 1993, no
qual lhe foi negado o direito a um advogado. Ele defendeu sua vida e seu destino
usando a melhor arma que dispunha: a palavra. Seu ―D
epoimento de Defesa‖ é o
objeto desta dissertação que observou a construção do sujeito do timorense Xanana
Gusmão, com base nos procedimentos da Análise do Discurso (AD). Considerando
que o sujeito se constrói dentro da instância enunciativa, no momento em que o
enunciador toma a palavra e se mostra por meio do seu discurso, o presente estudo
pretendeu: a) verificar e analisar escolhas linguísticas realizadas para a construção
do discurso, na medida em que revelam pistas acerca da imagem do próprio
Xanana; b) determinar formações discursivas e ideológicas; e c) levantar elementos
que possam auxiliar numa caracterização identitária timorense. Para atingir os
objetivos, esta pesquisa apresentou breve revisão teórica sobre tópicos da Análise
do Discurso (de interesse particular, no que diz respeito aos conceitos de linguagem,
ideologia e discurso), fundamentada em Fiorin (2003, 2008), Maingueneau (1997,
2008), Orlandi (2007, 2008, 2009) e Pêcheux (2009) e sobre Identidade e Identidade
Nacional, com base em Hall (2006), Mattoso (1998) e Ortiz (2006); breve
contextualização histórica de Timor-Leste e Xanana Gusmão, que se faz
fundamental, uma vez que as histórias do autor do texto estudado e de seu país
estão entrelaçadas. Como resultado da pesquisa, o texto-depoimento revelou-se
riquíssimo devido a uma série de características que permitem ao leitor identificar
Xanana como herói. Em diversos momentos do discurso, ele admite ser o líder e
utiliza seu julgamento para lutar em defesa de seu país. A identidade timorense é
revelada em diversos trechos, por meio de descrições da cultura nacional e da
realidade social.
Palavras-chave: análise do discurso; ideologia; identidade; lusofonia; Timor-Leste.

ABSTRACT
Kay Rala Xanana Gusmão is one of the most important political figures of East
Timor. His speeches have become known not only for its power of persuasion, but
also the rich history and identity within it. Arrested in 1992, Xanana was put on trial
farce-February-March 1993, at which he was denied the right to a lawyer. He
defended his life and his destiny by using the best weapon available to him: the word.
His "Testimony of Defense" is the object of this study noted that the construction of
the subject of East Timor Xanana Gusmão, based on the procedures of discourse
analysis (DA). Considering that the subject is constructed within the expository
instance, at the time that the enunciator speaks and shows itself in his speech, the
present study aimed to: a) identify and analyze linguistics choices made for the
construction of the discourse, as that reveal clues about the Xanana’s image; b)
determine discursive and ideological formations, and c) identify elements that can
help raise a characterization Timorese identity. To achieve the objectives, this
research brief theoretical review presented on topics of discourse analysis (of
particular interest with regard to the concepts of language, ideology and discourse),
based in Fiorin (2003, 2008), Maingueneau (1997, 2008 ), Orlandi (2007, 2008,
2009) and Pêcheux (2009) and on Identity and National Identity, based on Hall
(2006), Mattoso (1998) and Ortiz (2006); brief historical background of East Timor
and Xanana Gusmão , which is crucial, since the stories of the author of the text
studied and their country are intertwined. As a result of the research, the texttestimony proved to be valuable due to a number of features that allow the reader to
identify Xanana as a hero. In many moments of discourse, he admits to be the leader
and use his trial to fight in defense of their country. The East Timorese identity is
revealed in several passages, through descriptions of national culture and social
reality.
Keywords: discourse analysis, ideology; identity; lusophone; East Timor.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A evolução da humanidade é marcada por guerras e barbáries. O que no
princípio era necessário apenas pela questão da sobrevivência, passou a ser
imprescindível para determinar domínio e poder. Pequenos grupos se uniram
formando comunidades que, por sua vez, se agruparam e formaram o que hoje
entendemos por ―
sociedades‖.
Segundo Morin (2009), há dois tipos sociedades: arcaicas e históricas. As
sociedades arcaicas eram mais rudimentares, nelas surgiram as línguas, as
músicas, os ritos, os costumes; praticavam a caça e produziam apenas o que
precisavam; dificilmente cometiam assassinatos. Essas sociedades, vivendo
diversas transformações, passam a ser denominadas sociedades históricas, cujo
conhecimento e posses deixaram de ser o suficiente; por isso, as invasões, as
conquistas, as expansões territoriais e, posteriormente, a criação de divisas
territoriais são marcas dessas sociedades.
Os grandes impérios foram construídos por líderes cuja ânsia por grandeza,
domínio e poder aceleravam os processos evolutivos de suas nações, em
detrimento das outras, que eram dominadas. De fato, não há evolução que não seja
resultado de atos bárbaros, uma vez que não há como haver totalidade de unidade
de desejos e objetivos, — nesse sentido, os grupos mais fracos, em geral, são
subjugados.
As colonizações praticadas pelas nações (sobretudo européias) durante a
Idade Média tinham como objetivo expandir seus territórios, ampliar suas riquezas e
dominar outros povos. Morin (2009) afirma que os exploradores percebiam os povos
de culturas diferentes como povos sem cultura, como bárbaros.
A Baixa Idade Média (Século XIV ao XV) ficou conhecida como a Era dos
Descobrimentos. Foi nesse período que tiveram início as grandes navegações com
a finalidade expansionista e exploratória, praticadas, principalmente, por ingleses,
franceses, portugueses e espanhóis. Em geral, os ingleses e franceses tinham como
objetivo expandir seus territórios, ao passo que os portugueses e espanhóis
buscavam domínio e riquezas.
Histórica e economicamente, as colônias, frutos de ação expansionista dos
colonizadores ingleses e franceses, como os Estados Unidos e o Canadá, foram
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consideradas bem-sucedidas, de forma que, após as suas independências,
tornaram-se nações sustentáveis. Já as colônias de exploração, como as
pertencentes à Portugal e Espanha, existiam com o único objetivo de enriquecer a
metrópole exploradora.
Embora alguns documentos da época dos grandes descobrimentos relatem a
chegada dos exploradores às terras desconhecidas como uma ação pacífica, os
fatos não permitem ocultar o que realmente aconteceu nos anos seguintes ao
descobrimento das ―n
ovas terras‖: os nativos foram praticamente dizimados durante
as expedições.
Em relação à colonização portuguesa, pouco foi feito pelos territórios
descobertos (Angola, Brasil, Cabo –Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e
Príncipe e Timor-Leste). Durante os anos de extração de suas riquezas, não houve
construção ou preparação do local para o desenvolvimento das populações locais;
apenas era oferecido o básico para que os exploradores pudessem sobreviver
durante sua permanência — salvo o Brasil que, ao servir de refúgio para a família
real portuguesa, recebeu atenção especial em 1808, iniciada pela organização da
estrutura administrativa por parte do Príncipe Regente, D. João. Vale registrar as
benfeitorias implementadas nessa época (o que dificilmente se observa em outros
espaços de colonização portuguesa): instalação de tribunais; instalação do Banco do
Brasil, do Arquivo Central e da Biblioteca Real; incremento da vida social e
comercial, etc.
Enquanto o Brasil teve sua independência proclamada em 1822, as demais
colônias portuguesas viveram esse processo somente na segunda metade do século
XX, após a Revolução dos Cravos, ocorrida em Portugal, em abril de 1974, com a
queda do Salazarismo, conforme se visualiza na tabela abaixo:
Tabela 1: Descobrimento e Independência das Colônias Portuguesas
País
Descobrimento
Independência
Guiné-Bissau

1446

10/07/1974

Cabo-Verde

1460

05/07/1975

São Tomé e Príncipe

1470

12/07/1975

Moçambique

1497

25/06/1975

Brasil

1500

07/09/1822

Timor-Leste

1512

28/11/1975

Angola

1575

11/11/1975
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Nesse quadro, o processo de descolonização tardia das colônias africanas
(Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe) e asiática
(Timor-Leste) teve como resultado um empobrecimento profundo, com populações
despreparadas, sem estrutura para organizar-se política, administrativa, social e
economicamente.
Após a independência, enquanto Cabo-Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e
Príncipe incorporaram o regime democrático, Angola e Moçambique instauraram o
regime político pró-soviético. Sobre estas ex-colônias cabe esclarecer que a
independência em Angola segue-se por uma violenta guerra civil (1976 a 1991),
sendo responsável pela destruição, pobreza e fome crônica. Tal como Angola,
Moçambique também sofreu com a guerra civil (1976 a 1992), que começou logo
após a independência, quando os grupos armados constituíram partidos políticos
(FRELIMO e RENAMO1), e só chegou ao fim com a assinatura do Acordo Geral de
Paz, em 04 de outubro de 1992.
Nesse contexto pós-independência das ex-colônias portuguesas, centra-se o
presente estudo em Timor-Leste, nação recentemente constituída (2002), após
longo e cruel período de dominação indonésia, iniciado em 1975 e que se prolongou
até 1999. Mais especificamente, focaliza-se esta dissertação o processo de
construção da figura heróica de Kay Rala Xanana Gusmão, líder da resistência
timorense (Presidente da República, de 2002 a 2007, e Primeiro-Ministro, desde
2007), a partir da análise de seu ―
Depoimento de Defesa‖.
A história de Xanana Gusmão entrelaça-se com a história de Timor-Leste e de
seu povo. Ao longo de sua vida, proferiu discursos que por vezes contavam sua
vida, outras vezes relatavam as invasões e as agressões sofridas pelos timorenses.
Sua ânsia por liberdade sempre esteve explícita em sua fala contagiante, que atraía
não apenas simpatizantes e seguidores, mas também conduzia militantes a persistir
pela independência.
Na busca por uma unidade nacional, a língua é um dos fatores que contribui
para a construção identitária, da mesma forma que a identidade de uma
nacionalidade também resulta da percepção que os próprios cidadãos têm de
formarem uma coletividade. Pelo fato de essa coletividade ter uma existência
histórica, é fundamental considerar que a identidade nacional vai se revestindo, ao
1

FRELIMO - Frente de Libertação Moçambicana e REANMO - Resistência Nacional Moçambicana
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longo dos tempos, com formas sucessivamente diferentes. (MATTOSO, 1998, p. 5,
apud BRITO; MARTINS, 2004, p. 72). Destarte, a constituição de uma nação
presume a convivência de diferentes grupos étnicos e a existência de diferentes
camadas sociais; ademais, há a inclusão de elementos culturais variados, misturas
de raças, religiões, línguas, mitos, crenças e tradições, responsáveis por
constituírem uma identidade cultural e, conseqüentemente, nacional (BRITO;
MARTINS, 2004, p. 72).
Conforme enfatiza Maingueneau (1997, p. 50), ―odiscurso, bem menos do
que um ponto de vista, é uma organização de restrições que regulam uma atividade
específica‖, a enunciação. Esta, por sua vez, não é uma cena ilusória em que seriam
ditos conteúdos elaborados em outro lugar, mas sim, um dispositivo real, construído
pela presença do enunciador e enunciatário, responsáveis por darem sentido ao ato
discursivo marcado ideologicamente. Com efeito, as teorias que circunscrevem a AD
podem auxiliar a desvelar a produção de determinados enunciados em relação a
outros e a explicar como eles puderam mobilizar forças para atrair certas
organizações sociais.
A linguagem condensa, cristaliza e reflete as práticas sociais, espelhando,
portanto, formações ideológicas. Como bem enfatiza Fiorin (2007, p. 54), ―aomesmo
tempo, porém, em que é determinada é determinante, pois ela ―cr
ia‖ uma visão de
mundo em que impõe ao indivíduo uma certa maneira de ver a realidade,
constituindo sua consciência.‖
É importante ressaltar que existem maneiras próprias e particulares de sentir a
realidade rodeada de valores diversificados e especificidades culturais, e esse sentir
é transmitido por meio do discurso. Conforme pontua Bakhtin (2000, p. 279), não é
de surpreender que o caráter e os modos de utilização da língua sejam tão variados
como as próprias esferas da atividade humana, o que não contradiz a unidade
nacional da língua.
Nesse sentido, o presente estudo procura focalizar a construção do sujeito do
timorense Xanana Gusmão, investigando, com base nos procedimentos da Análise
do Discurso (AD), o seu ―
Depoimento de Defesa‖. Este texto (vide anexo), publicado
em Timor-Leste: um povo, uma pátria, foi escrito durante o domínio indonésio,
quando, como líder de Resistência da Timorense, Xanana Gusmão, se encontrava
na prisão, em Jacarta, capital da Indonésia.
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Considerando que o sujeito se constrói dentro da instância enunciativa, no
momento em que o enunciador toma a palavra e se mostra por meio do seu
discurso, esta dissertação pretende verificar e analisar escolhas linguísticas
realizadas para a construção do discurso, na medida em que podem revelar pistas
acerca da imagem do próprio Xanana. Deste modo, são objetivos específicos:
 Levantar traços linguísticos que sinalizem a construção de um sujeito
herói no texto-depoimento;
 Determinar formações discursivas e ideológicas;
 Levantar elementos

que

possam

auxiliar

numa

caracterização

identitária timorense.
Para atingir os objetivos, esta dissertação estrutura-se da seguinte forma: o
primeiro capítulo faz uma revisão teórica sobre tópicos da Análise do Discurso (de
interesse particular, no que diz respeito aos conceitos de linguagem, ideologia e
discurso), fundamentada em Fiorin (2003, 2008), Maingueneau (1997, 2008), Orlandi
(2007, 2008, 2009) e Pêcheux (2009) e sobre Identidade e Identidade Nacional, com
base em Hall (2006), Mattoso (1998) e Ortiz (2006); o segundo capítulo traz a
contextualização histórica de Timor-Leste, que se faz fundamental, uma vez que as
histórias do autor do texto estudado e de seu país estão entrelaçadas; o terceiro
capítulo apresenta a análise do corpus; e, por fim, seguem as considerações finais.

CAPÍTULO 1
LINGUAGEM, IDEOLOGIA E DISCURSO

1

LINGUAGEM, IDEOLOGIA E DISCURSO

A análise de discurso é a forma de conhecimento que realiza em seu objeto
– o discurso – a conjunção desses três modos de ―
opacidade‖: a do sujeito,
a da língua e a da história. (ORLANDI, 2008, p. 99)

O poder da língua é incontestável. Na visão de Roland Barthes (2007, p. 1214), é a língua ―ob
jeto em que se inscreve o poder, desde toda eternidade humana‖;
e prossegue:
por sua própria estrutura, a língua implica uma relação fatal de alienação.
Falar, e com maior razão discorrer, não é comunicar-se, como se repete
com demasiada frequência, é sujeitar-se. [...] Assim que ela é proferida,
mesmo que na intimidade mais profunda do sujeito, a língua entra serviço
de um poder.

Com a finalidade de compreender a língua e o seu poder, desenvolveu-se
uma linha de estudos conhecida como Análise do Discurso (AD). Segundo Orlandi
(2007), a Análise de Discurso tem como objetivo compreender a língua fazendo
sentido, sendo utilizada como instrumento para a construção da figura do homem e
de sua história. Para a autora, ―[...
] a Análise de Discurso critica a prática das
Ciências Sociais e a da Linguística, refletindo sobre a maneira como a linguagem
está materializada a ideologia e como a ideologia se manifesta na língua‖ (2007,
p.16).
Nesse sentido, Mazière (2007, p. 9) descreve a Análise do Discurso como
campo linguístico que considera a língua como objeto, com uma ―du
pla relação com
as heranças descritivas das línguas‖, considerando a tríade sujeito, tempo e espaço,
configurando os enunciados em corpora construídos conforme o seu gênero,
respeitando a teoria básica de que nenhum discurso é totalmente original (todo
discurso está impregnado das heranças históricas, discursivas e ideológicas do
falante ou do enunciador). Desta forma, a Análise do Discurso estuda a relação
língua-discurso-ideologia, uma vez que não há discurso sem sujeito e não há sujeito
sem ideologia.
Tendo em vista que a Linguística é a ciência que estuda a relação entre
linguagem e sociedade — e considerando que a linguagem é composta por três
elementos: língua, fala e ideologia (FIORIN, 2003) —, são estes sintetizados a
seguir, dado que serão utilizados na análise aqui proposta.
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1.1

LINGUAGEM

A linguagem determina a nossa maneira de conceber a realidade, revelando
uma ou várias visões de mundo existentes em uma determinada formação social.
Os estudos a respeito da linguagem se constituem como uma espécie de
tributo à teoria saussuriana, quer seja para assumir suas postulações teóricas, quer
seja para rejeitá-las. De acordo com Saussure, a língua é um ato social cuja
existência se funda nas necessidades de comunicação e a linguagem é constituída
de vários elementos de diversas categorias simultaneamente (física, fisiológica e
psíquica); pertence ao domínio individual e social. Em sua visão, a linguagem é
também complexa, pois exige o auxílio de outras ciências para realizar sua análise
— a Psicologia, a Antropologia, etc Dessa forma, Saussure enfatiza dois elementos
importantes que compõem a linguagem: a língua e a fala. A língua é considerada a
parte social da linguagem e, segundo a visão saussuriana, é ―u
m sistema de signos
— um conjunto de unidades que se relacionam organizadamente dentro de um
todo‖. (FIORIN, 2010, p. 13-14). A fala é um ato individual, desenvolvida pelo sujeito
falante por meio do código da língua. Não há língua sem o exercício da fala.
Conforme elucida Maingueneau (1997b, p. 6), ―alíngua preexiste aos sujeitos que
irão falar‖, servindo de norte, que permite a transmissão de conhecimentos e valores
de uma sociedade, de geração para geração.
Entretanto, atualmente, estudiosos procuram buscar uma compreensão do
fenômeno da linguagem não apenas como uma cadeia de signos que serve somente
como instrumento de comunicação e suporte de pensamento, mas também como
um lugar privilegiado das manifestações ideológicas (BRANDÃO, 2007, p 7-11), pois
a linguagem condensa, cristaliza e reflete as práticas sociais, espelhando, portanto,
as formações ideológicas. Como enfatiza Fiorin (2003, p. 54), a linguagem, ―ao
mesmo tempo [...] em que é determinada é determinante, pois ela ―cr
ia‖ uma visão
de mundo em que impõe ao indivíduo uma certa maneira de ver a realidade,
constituindo sua consciência.‖
Fiorin (2010, p. 14-15) apresenta, também, a definição de Chomsky sobre a
linguagem, que simplifica: ―D
oravante considerarei uma linguagem como um
conjunto (finito ou infinito) de sentenças, cada uma finita em comprimento e
construída a partir de um conjunto finito de elementos‖. Na concepção de Chomsky,
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as propriedades das línguas são tão abstratas, complexas e específicas que não
poderiam ser simplesmente aprendidas pelas crianças em fase de aquisição de
linguagem e, devido a essas propriedades, considera que a linguagem é algo inato
do ser humano, sendo transmitida geneticamente de um para o outro.
Assim como Saussure distingue língua de fala, Chomsky difere competência
de desempenho, sendo competência o conjunto de regras que cada falante constrói
mentalmente para formular sentenças ou adquirir a linguagem e desempenho o
comportamento linguístico resultante da competência linguística e dos fatores
sociais aos quais o falante está exposto, dentro da sociedade em que ele está
inserido.
Ainda em relação à linguagem, cabe destacar o ponto de convergência entre
a teoria de Saussure e a de Chomsky: ambos concordam que a língua é um
instrumento de comunicação, sob a forma de código. Barros (2010, p. 31) enfatiza
que, para haver comunicação, é preciso que seja utilizado um código parcialmente
ou totalmente em comum entre remetente e destinatário.
Considerando que existem maneiras próprias e particulares de sentir a
realidade rodeada de valores diversificados e especificidades culturais, e que esse
sentir é transmitido por meio do discurso, a língua exerce a importante função de elo
principal na comunicação humana.
No Depoimento de Defesa de Xanana Gusmão, analisado nesta dissertação,
pode-se observar o desempenho da linguagem no âmbito do discurso.

1.2

IDEOLOGIA: FORMAÇÕES IDEOLÓGICAS E DISCURSIVAS

1.2.1 Ideologia

Neste trabalho, considera-se fundamental, ao tratar da linguagem, explanar
sobre o conceito de ideologia. Isto porque o discurso, ou seja, a materialidade da
linguagem, só se concretiza a partir do momento em que um ideário encontra-se
pronto para se apresentar. Como afirma Chauí (2008, p. 7), ―aideologia é um ideário
histórico, social e político que oculta a realidade‖.
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Utilizado pela primeira vez em 1801, na França, o termo ideologia foi
concebido por um grupo de pensadores contrários aos pensamentos teológicos,
metafísicos e monárquicos; eram materialistas interessados em criar uma ciência
que tratasse dos fenômenos naturais, que exprimissem a relação do corpo humano
com o meio ambiente. Seu significado foi transformado ao longo do tempo; o
imperador Napoleão Bonaparte (1764-1821) foi o primeiro a dar um sentido
pejorativo ao termo, ao dizer que a ideologia era responsável pelas desgraças de
sua época e que servia apenas para manipular a opinião popular por meio de suas
sutilezas (Chauí, 2008, p. 27). Segundo o filósofo francês Auguste Comte (17981857), ideologia tem dois sentidos: é a ciência que estuda a formação de ideias a
partir da observação da relação entre o ser humano e o meio ambiente e é o
conjunto de idéias dos pensadores uma época. Para o sociólogo francês Émile
Durkheim (1858-1917), ideologia é ―oresto de idéias, uma sobra de idéias antigas,
pré-científicas‖ (Chauí, 2008, p. 32).
Para Bakhtin,
tudo o que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora
de si mesmo. [...] tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe
ideologia. [...] Um signo não existe apenas como parte de uma realidade,
ele também reflete e refrata uma outra. [...] O domínio do ideológico
coincide com o domínio dos signos: são mutuamente correspondentes.
Tudo que é ideológico possui um valor semiótico. (2009, p. 31-33)

Dessa forma, pode-se compreender que signo e ideologia coabitam o mesmo
espaço. Bakhtin (2009) explica, em sua teoria, que o signo ideológico não é apenas
parte do imaginário, mas também parte da realidade: ―Apalavra é o fenômeno
ideológico por excelência‖ (p. 36); sendo essa parte real objetiva, a análise passa a
ser possível e mensurável.
Bakhtin (2009) ainda explica que os signos estão impregnados de conceitos,
traços e marcas de origem cultural e que todo signo cultural resulta na sua
verbalização: ―T
oda refração ideológica do ser em processo de formação, seja qual
for a natureza de seu material significante, é acompanhada de uma refração
ideológica verbal‖ (p. 38).
Fiorin (2003, p. 28) afirma que ideologia é o conjunto de idéias que explicam a
ordem social, ocultando sua essência, incorrendo na inversão da realidade.
Diante dessa diversidade de conceitos que se aplica ao termo ideologia, podese perceber, pelo menos, um ponto de convergência: o de que a ideologia surge de
uma formação social. Devido à existência de diversas formações sociais e culturais,
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prevê-se, também, a existência de diversas ideologias. No entanto, assinala-se que
as ideologias dominantes, praticadas numa determinada época, são geradas pelas
classes dominantes.

1.2.2 Formação discursiva e ideológica

Nenhum discurso é original; ele é um eco, uma reprodução de idéias
concebidas anteriormente, passadas de geração a geração, transmitida entre os
membros de uma dada sociedade, no decorrer da história. Nesse sentido, Fiorin
(2003) mostra que a ―f
ormação ideológica impõe o que pensar‖, enquanto a
formação discursiva ―
determina o que dizer‖; no entanto, ambas são determinadas
pelas classes dominantes.
De acordo com Pêcheux (2009, p. 132),
Compreende-se, então, por que em sua materialidade concreta, a instância
ideológica existe sob a forma de formações ideológicas (referidas aos
aparelhos ideológicos de Estado), que, ao mesmo tempo, possuem um
caráter ―
regional‖ e comportam posições de classe: os ―
objetos‖ ideológicos
são sempre fornecidos ao mesmo tempo que a ―
maneira de se servir deles‖
— seu ―
sentido‖, isto é, sua orientação, ou seja, os interesses de classes
aos quais eles servem —, o que se pode comentar dizendo que as
ideologias práticas são práticas de classes (luta de classes) na Ideologia.

Como se vê, o autor ainda revela o vínculo contraditório existente entre a
reprodução e a transformação das relações de produção no âmbito ideológico. Ele
afirma que não se trata de tomar os ―ob
jetos‖ ideológicos individualmente, mas sim
do desmembramento por temas ou regiões (Religião, Família, Educação, Justiça,
etc.) e as relações de desigualdades entre si, que acabam por constituir uma ―
cena
da luta ideológica de classes‖.
As relações tratadas por Pêcheux são as mesmas tratadas por Althusser,
quando este se refere ao uso dos Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE).
Primeiramente, Althusser (1985, p. 67-68) diferencia o aparelho repressivo do
Estado (que funciona por meio da violência) do Aparelho Ideológico do Estado (que
funciona por meio da ideologia) — termo utilizado para denominar certas realidades
que se apresentam sob a forma de instituições distintas e especializadas. O autor
identifica os seguintes AIEs: religiosos, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, de
informação e cultural. Esses aparelhos são utilizados para moldar os cidadãos, pois,
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como o próprio autor afirma, ―aideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos‖
porque ―sóhá ideologia pelo sujeito e para os sujeitos‖ (p. 93). Althusser esclarece
que o sujeito, mesmo quando implícito, independentemente da categoria em que ele
apareça, é a categoria constitutiva de toda a ideologia.
Seguindo esta linha, deve-se considerar ainda que, segundo Fiorin (2003), a
formação ideológica é o conjunto de idéias, visões ou representações que revelam
as percepções que um grupo ou uma classe tem do mundo. Como todo signo é
ideológico e toda formação de idéias é concebida no âmbito da linguagem, a visão
de mundo não é desvinculada da linguagem. Nesse sentido, ―
cada formação
ideológica corresponde a uma formação discursiva, que é um conjunto de temas e
de figuras que materializa uma dada visão de mundo‖ (FIORIN, 2003, p. 32). Em
outras palavras, trata-se de conjunto de temas que pode ser percebido como uma
rede ideológica, que é a essência da formação discursiva.
Segundo Brandão (2007, p. 48), o conceito da formação discursiva (FD)
envolve dois tipos de funcionamento, a paráfrase e o pré-construído:
[...] uma FD é constituída por um sistema de paráfrases, isto é, um espaço
em que enunciados são reformados e reformulados num esforço constante
de fechamento de suas fronteiras em busca da preservação de sua
identidade. [...]
O pré-constituído [...] designa aquilo que remete a uma construção anterior
e exterior, independente, por oposição ao que é ―
construído‖ pelo
enunciado. É o elemento que irrompe na superfície discursiva como se
estivesse já-aí.

Pode-se dizer, então, que a formação discursiva é a agregação de várias
linguagens em uma única, sendo ela heterogênea em si própria, que tem como
princípio constitutivo a contradição, conforme Foucault (2009, p. 170):
Tal contradição, longe de ser aparência ou acidente do discurso, longe de
ser aquilo de que é preciso libertá-lo para que ele libere enfim sua verdade
aberta, constitui a própria lei de sua existência: é a partir dela que ele
emerge, é ao mesmo tempo para traduzi-la e para superá-la que ele se põe
a falar [...], é porque ela está sempre aquém dele e ele jamais pode
contorná-la inteiramente, que ele muda, que ele se metamorfoseia, que ele
escapa por si mesmo a sua própria continuidade. A contradição funciona,
então, no fio do discurso, como o princípio de sua historicidade.

Para Foucault, o discursivo é o lugar dos dois níveis de contradição que
podem ser reconhecidos: o das aparências e o dos fundamentos. ―odiscurso é o
caminho de uma contradição a outra‖. A AD trabalha o discurso e o seu objeto,
buscando, por meio de sua materialidade linguística, sinalizar as contradições
ideológicas apresentadas ou ocultadas.
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1.3

DISCURSO: CONCEITOS E INSTRUMENTOS PARA ANÁLISE

1.3.1 Tipologia do discurso

Segundo Orlandi (2007, p. 15), o discurso é a palavra em movimento, prática
e linguagem; assim, o estudo do discurso observa o homem ―
falando‖.
Considerando que ―apalavra é um ato de duas caras: está tão determinada
por quem a emite como por aquele para quem é emitida. É produto de relação
recíproca. Uma palavra é um território partilhado pelo emissor e pelo receptor.‖
(ORLANDI, 2009, p. 150), percebe-se a variedade de discursos resultante dessa
relação. Como a palavra manipulada pelo emissor, para que seu objetivo seja
alcançado conforme esperado, o locutor opta por um tipo de discurso.
A identificação do tipo (ou tipos) de discurso é um dos recursos que auxilia no
processo de análise do texto a ser estudado. A tipologia do discurso pode ter
diversas classificações. Guimarães (2007, p. 16-18) apresenta a seguinte
classificação:
TIPO DE
CLASSIFICAÇÃO
Argumentativo
Contextual
Relação autor/leitor

TIPO DE
DISCURSO
Deliberativo
Judiciário
Epidítico
Crítico
Subjetivo
Objetivo
Autoritário
Factivo
Científico
Persuasivo

OBJETIVO
Aconselhamento
Acusação ou defesa
Loa ou censura
Acordo ou contestação
Aproximação entre autor e leitor
Distanciamento entre autor e leitor
O autor pretende fazer o leitor fazer
O autor pretende fazer o leitor ser
O autor pretende fazer o leitor saber
O autor pretende fazer o leitor crer
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TIPO DE
CLASSIFICAÇÃO

TIPO DE
OBJETIVO
DISCURSO
Técnico
Descrição de um processo
Científico
Fundamenta um princípio ou uma ciência
Didático
Processo de ensinar
Jornalístico
Informar através da notícia
Finalidade
Jurídico
Esclarecer leis
Filosófico
Discussão de ideias
Político
Convencer com base em uma convicção partidária
Crítico
Visa juízo de valor
Literário
Valorização da palavra pela palavra
Descritivo
Arranjo no espaço
Narrativo
Desenvolvimento no tempo
Estrutura linguística
Expositivo
Análise e síntese das representações conceptuais
Argumentativo
Tomada de posição
Instrutivo
Incitação à ação
Quadro 1: Tipologia e classificação do discurso

O estabelecimento de um tipo de discurso é determinado pela relação entre
os objetivos específicos da análise proposta e a adequação da linguagem
empregada. Também faz parte de sua caracterização a dimensão histórica e o seu
fundamento social, a interação entre locutor e receptor e a polissemia. A junção
desses fundamentos e características é que permite tanto a construção de um
discurso, quanto a sua análise.
Orlandi (2007, p. 86-87) propõe a utilização de um outro critério: a distinção
por meio de diferentes modos de funcionamento do discurso. Este critério observa
os elementos constitutivos de suas condições de produção e sua relação com o
modo de produção de sentidos, com seus efeitos. Desta forma, a autora apresenta
três tipos básicos de discurso: lúdico, polêmico e autoritário.
Seguindo os critérios utilizados por Orlandi, que considera a reversibilidade (a
dinâmica, a troca de papéis entre locutor e ouvinte) e, consequentemente, a
polissemia, define-se:
Discurso lúdico: é aquele em que a reversibilidade entre interlocutores é
total, sendo que o objeto do discurso se mantém como tal na interlocução,
resultando disso a polissemia aberto. O exagero é non sense.
Discurso polêmico: é aquele em que a reversibilidade se dá sob certas
condições e em que o objeto do discurso está presente, mas sob
perspectivas particularizantes dadas pelos participantes que procuram lhe
dar uma direção, sendo que a polissemia é controlada. O exagero é a
injúria.
Discurso autoritário: é aquele que a reversibilidade tende a zero, estando o
objeto do discurso oculto pelo dizer, havendo um agente exclusivo do
discurso e a polissemia contida. O exagero é a ordem no sentido militar, isto
é, o assujeitamento ao comando.
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A partir dessas definições, outras características deverão ser observadas,
conforme apresentam os quadros esquemáticos a seguir, elaborados a partir de
Orlandi (2009, p. 154-155):
Tipo de
discurso

Relação entre os
sujeitos

CRITÉRIOS
Reversibilidade

Lúdico

Indiferente

Total

Polêmico

Considera sob certa
perspectiva

Parcial

Autoritário

Não considera o
interlocutor

Não há

Quadro 2: Tipologia do Discurso
Fonte: Dados extraídos de Orlandi (2009, p.154-155).
Tipo de
discurso
Lúdico

Simetria X
Assimetria
Não se
aplica

Função Referencial
(a verdade)
Irrelevante

Função
Metalinguística
Dizer lúdico =
―
isto é um jogo‖
Sinônimo de
disputa
Se autodetermina como
autoritário

CRITÉRIOS
Grau de
polissemia
Aberta

Referência é
respeitada/a verdade
Polêmico
Simetria
Controlada
é disputada pelos
interlocutores
Referência é
Autoritário Assimetria
exclusiva do locutor/a Contida
verdade é imposta
Quadro 3: Tipologia e Funções do Discurso
Fonte: Dados extraídos de Orlandi (2009, p.154-155).

Relação interlocutor
X objeto do discurso
Exagero = non sense
Exagero = injúria
Exagero =
assujeitamento ao
comando

Relação de tensão entre
2
paráfrase e polissemia
Pólo da polissemia
(multiplicidade de sentidos)
Equilíbrio entre paráfrase e
polissemia (o mesmo e o
diferente)
Predominância da paráfrase
(prevalência do sentido único)

Orlandi lembra que um texto não necessariamente apresentará um único tipo
de discurso, já que a sociedade contemporânea encontra-se organizada de tal forma
que
[...] o conjunto de suas práticas em sua materialidade, tende a produzir a
dominância do discurso autoritário, sendo o lúdico o que vaza, por assim
dizer, nos intervalos, derivas, margens das práticas sociais e institucionais.
O discurso polêmico é possível e configura-se como uma prática de
resistência e afrontamento. (ORLANDI, 2007, p. 87).

Naturalmente, ao realizar a análise proposta, poderá ser observado mais um
tipo de discurso. Devido a isso, é de suma importância que os elementos internos ao
funcionamento do próprio discurso sejam identificados e criteriosamente analisados.
Como esta categoria analisa a relação entre os sujeitos, a relação com os sentidos e
a relação com o referente discursivo, é preciso também conhecer os instrumentos de
análise dos sujeitos, explicados no tópico a seguir.

2

Onde paráfrase = o mesmo e polissemia = o diferente
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1.3.2 Sujeito e contexto

O lugar fundamental do discurso é a subjetividade. Sendo a AD observadora
da relação entre sujeito, língua e história, visando compreender o sentido do
discurso em si (como um objeto simbólico produz sentidos), faz-se necessário
estudar as condições de produção de sentido, ou seja, o sujeito e o seu contexto.
A função do sujeito no texto é subjetiva, uma vez que projeta sua posição no
mundo, dentro do contexto do texto:
[...] sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo, na articulação da
língua com a história, em que entram o imaginário e a ideologia. [...] O
discurso materializa a ideologia, constituindo-se no lugar teórico em que se
pode observar a relação da língua com a ideologia (ORLANDI, 2008, p. 99100).

Para Orlandi, a subjetivação é uma questão de qualidade, não passível de
quantificação, pois o assujeitamento não é quantificável. Segundo ela, ―osujeito é
interpelado em sujeito pela ideologia‖ (ORLANDI, 2008, p. 100). Dentro dos diversos
efeitos ideológicos, há um efeito elementar, pelo qual o sujeito ―colo
ca-se na origem
do que diz‖, porém, esta pressuposição é evitada, pois, ―ele,o sujeito não poderia
ser a origem de si‖. Trata-se de um dos esquecimentos mencionados por Pêcheux, o
esquecimento ideológico, aquele em que o sujeito tem ―ailusão de ser a origem do
que dizemos quando, na realidade, retomamos sentidos pré-existentes‖ (ORLANDI,
2007, P. 35).
O sujeito faz parte das condições de produção, que também é constituído pela
relação de sentidos, ou seja, um discurso sempre aponta para outros que o
sustentam, sendo este um processo contínuo. ―U
m dizer tem relação com outros
dizeres realizados, imaginados ou possíveis‖ (Orlandi, 2007, p. 39). Ao se colocar na
posição de outro interlocutor, o sujeito passa trabalhar dentro da formação
imaginária, o que significa que o dizer do sujeito será feito da forma como idealizou,
para que produza o efeito que este mesmo sujeito deseja.
O funcionamento discursivo possui três classes, ou níveis, de sujeito: o sujeito
do enunciado, o sujeito da enunciação e o sujeito textual:
O sujeito do enunciado, que deriva da análise do contexto linguístico.
O sujeito da enunciação, que deriva da análise do contexto de situação.
O sujeito textual, que deriva da consideração do texto como um todo, isto é,
do contexto textual. (ORLANDI, 2009, p. 198)
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Os sujeitos do enunciado e da enunciação são identificados por meio de
vestígios e informações fornecidas pelo próprio texto, porém, a identificação do
sujeito textual depende da apreensão do texto. Orlandi explica que todo texto é
incompleto, pois sua interpretação dependerá da intertextualidade, do conhecimento
ou experiência do leitor, de sua ideologia, entre outras características.
Ainda em relação ao sujeito e às formações imaginárias, Orlandi (2009, p. 16)
propõe o seguinte esquema de análise3:
Quem?

Imagem do
Sujeito
(Enunciador)
(A)

Ação

O quê?

Para Quem?

Onde?

Inculca /
influencia

Imagem
do
Referente

Imagem do
Sujeito
(Enunciatário)
(B)

Espaço

Metalinguagem
(Ciência/Fato)
(R)

Aparelho
Ideológico
(X)

Desta forma, considerando que o texto proposto para análise é um
Depoimento de Defesa — redigido por um civil, não por um advogado ou jurista — o
esquema acima pode ser compreendido da seguinte forma:
(1) A inculca R a B em X  O sujeito (A) ou enunciador inculca ou influencia uma ideia (R) ao sujeito
(B) considerando o aparelho ideológico (X)
(2) A convence R a B em X O sujeito (A) ou enunciador procura convencer o sujeito (B) sobre ideia
ou crença (R) considerando o aparelho ideológico (X)
(3) A explica R a B em X O sujeito (A) ou enunciador explica uma ideia (R) ao sujeito (B)
considerando o aparelho ideológico (X)
(4) A expõe R a B em X O sujeito (A) ou enunciador expoe uma ideia (R) ao sujeito (B)
considerando o aparelho ideológico (X)

Tal estratégia auxilia na compreensão do discurso, revelando as intenções do
sujeito-locutor estudado, completando o raciocínio lógico da construção do
enunciado.
Como afirma Orlandi (2009, p. 17), ―m
ais do que informar, explicar, influenciar
ou mesmo persuadir, ensinar aparece como inculcar‖. Nesta dissertação, o termo
―en
sina‖ foi substituído por ―açã
o‖ devido ao fato do texto escolhido apresentar mais

3

O modelo presente em sua obra versa sobre o discurso pedagógico, porém, seu esquema é
passível de adequações para qualquer outro tipo de discurso..
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de uma tipologia, o que significa que a ação pode ser ensinar, inculcar, explicar,
convencer, influenciar, etc.

1.4

IDENTIDADE

Considerando que o texto a ser estudado pertence a um timorense, cujas
questões de identidade cultural e o contexto histórico são tão peculiares, faz-se
necessário abordar algumas conceituações de identidade.
Segundo Stuart Hall (2006, p. 10), há três concepções de identidade:
a) O sujeito do Iluminismo: concepção individualista que defini como
identidade um conjunto de características que um indivíduo possui desde o
seu nascimento e permanece ―id
êntico‖ até o fim de sua vida;
b) O sujeito sociológico: trata-se de um conceito mais evoluído, que não
acredita que o núcleo interior de um sujeito seja autônomo e autosuficiente, mas sim é construído por outros indivíduos que fazem parte do
convívio de um sujeito — familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho,
etc.;
c) O sujeito pós-moderno: é a evolução do conceito anterior; o sujeito não
possui uma identidade, mas diversas, pois os ensinamentos do círculo
familiar e dos outros círculos se unem como se fossem ―c
osturados‖:
O fato de que projetamos a ―
nós próprios‖ nessas identidades culturais, ao
mesmo tempo que internalizamos seus significados e valores, tornando-os
―
parte de nós‖, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os
lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A identidade,
então, costura [...] o sujeito à estrutura. [...] O sujeito, previamente vivido
como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando
fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades,
algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas. [...] O próprio processo de
identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades
culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático. [...] Esse
processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo
uma identidade fixa, essencial ou permanente. (p. 12)

Ortiz (2006, p. 137) sintetiza a noção de identidade, citando um seminário
coordenado por Lévi-Strauss: ―i
dentidade é uma entidade abstrata sem existência
real, muito embora fosse indispensável como ponto de referência.‖
Porém, ainda é preciso considerar uma característica fundamental, conforme
afirma Canclini (2008, p. 190): ―
ter uma identidade seria, antes de mais nada, ter um
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país, uma cidade ou um bairro, uma entidade em que tudo o que é compartilhado
pelos que habitam esse lugar se tornasse idêntico ou intercambiável.‖ Essa
característica é constitutiva não apenas do conceito de identidade como um todo,
mas também corrobora para o conceito de identidade nacional. Ortiz (2006, p. 137)
complementa, destacando que a identidade nacional é constituída pela memória
nacional. Ambas, identidade e memória nacional derivam de uma construção de
segunda ordem.
Ortiz assinala, ainda, o papel do Estado, que transcende e integra os
elementos concreto da realidade social. Construída por intermédio de uma relação
política, a identidade nacional é resultado de um jogo de interação entre o nacional e
o popular.
Para Mattoso (1998), a identidade consiste nas três condições necessárias
para sua própria percepção, que são:
a)

a identificação de características que distingui um ser, um grupo ou
um objeto de outros;

b)

a atribuição de significado ao objeto ou indivíduo;

c)

a conferência de valor.

O autor afirma que a percepção da identidade nacional é resultado de uma
construção histórica, formada pela coletividade humana, principalmente, pela
percepção que a coletividade constrói de si própria. Mattoso também adverte que,
por muitas vezes, esse conjunto de percepções pode ser contraditório e não se trata
apenas de um fenômeno mental; assim. é praticamente inconcebível determinar a
identidade nacional:
1) sem alguma forma de expressão política, isto é, sem que em algum
momento da história se manifeste através da apropriação de um poder
dotado de certo grau de autonomia (ou seja através de alguma forma de
Estado);
2) sem um pólo espacial e um território determinados, mesmo que esse
pólo se transfira para outro ponto e que as fronteiras do território variem
ao longo dos tempos;
3) sem que a autonomia política e o seu âmbito territorial permaneçam de
forma contínua durante um período temporal considerável. Como é
evidente, a duração da autonomia política e a continuidade do território
são factores importantes para a solidez e o aprofundamento da
identidade nacional. (MATTOSO, 1998, p. 7)

Nas palavras de Abdala Junior (2006, p.13):
O nacional se abre ao comunitário, no caso à comunidade dos países de
língua portuguesa, sem descartar situações nacionais plurilinguísticas.
Nossos países têm especificidades e, num mundo de fronteiras múltiplas, a
partir do solo de cada estado-nação, podem ser estabelecidas fronteiras de
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cooperação pautadas pela solidariedade. Na língua portuguesa, está
traduzida toda uma experiência histórica que não pode ser apagada. Uma
experiência compartilhada por muitos povos...

À luz dessas concepções, pode-se olhar para a questão da identidade
nacional em Timor-Leste, pois antes mesmo da chegada dos portugueses, o
território já tinha sido visitado por diversos povos que influenciaram a sua cultura,
dando ―corese formas‖ aos timorenses que ainda podem ser percebidas nos dias
atuais. A colonização portuguesa apenas complementou o processo cultural e a
invasão indonésia, apesar do impacto provocado na nação como um todo durante
25 anos, serviu também para auxiliar o próprio timorense a se identificar. Brito e
Hanna (2010, p. 78-79) apresentam esse quadro, afirmando que ―
a tradição tem de
ser reinventada pelas novas gerações no momento em que assumem a
responsabilidade do recebimento da herança cultural das mãos daqueles que as
antecederam‖.
Como se verá no próximo capítulo, os timorenses, após a segunda e definitiva
independência, tiveram que realizar diversas escolhas. Não se trata meramente da
reconstrução física do país, mas também se trata da reconstrução, ou melhor, da
reafirmação de sua identidade. Em Timor-Leste, optar pela Língua Portuguesa como
língua oficial deveu-se a diversos motivos: históricos, políticos, econômicos,
identitário, etc. A questão identitária pode ser explicada pela advertência proferida
pelo linguista australiano Geoffrey Hull, quando se discutia a oficialização da língua
portuguesa em Timor-Leste independente:
Se Timor-Leste deseja manter uma relação com o seu passado, deve
manter o português. Se escolher outra via, um povo com uma longa
memória tornar-se-á numa nação de amnésicos, e Timor-Leste sofrerá o
mesmo destino que todos os países que, voltando as costas ao seu
passado, têm privado os seus cidadãos do conhecimento das línguas que
desempenharam um papel fulcral na gênese da cultura nacional. (2001, p.
39).

Esta afirmação remete imediatamente à questão da identidade nacional, pois,
a cultura da nação de Timor-Leste foi construída ao longo do tempo pelos
timorenses juntamente com os portugueses. A língua é um elemento essencial na
história, seja pelo seu registro, seja pelo seu valor como meio de comunicação; a
língua faz parte da memória da população e a memória produz sentimentos
identitários e de pertença; os indivíduos precisam sentir que fazem parte de um
lugar, um grupo e de uma nação.

CAPÍTULO 2
UM PASSEIO POR TIMOR-LESTE
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UM PASSEIO POR TIMOR-LESTE

Pátria
Pátria é, pois, o sol que deu o ser
Drama, poema, tempo e o espaço,
Das gerações que passam, forte laço
E as verdades que estamos a viver.
Pátria... é sepultura... é sofrer
De quem marca, co'a vida, um novo passo.
Ao povo, uma Pátria é, num traço simples...
Independência até morrer!
Do trabalho o berço, paz, tormento,
Pátria é a vida, orgulho, a aliança
Da alegria, do amor, do sentimento.
Pátria... é tradição, passado e herança!
O som da bala é... Pátria de momento!
Pátria é do futuro a esperança!
Pátria... é do futuro a esperança !
Xanana Gusmão

Figura 1: Mapa Físico de Timor-Leste.
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2.1

TIMOR-LESTE

Localizado ao norte da Austrália e ao extremo do Sudeste Asiático, TimorLeste é um país de aproximadamente 15.000 Km², dividido em quatro partes: cerca
de 14.000 Km2 da Ilha de Timor, 815 Km2 do Enclave de Oecússi (situado no lado
oeste da Ilha), 141 Km2 da Ilha de Ataúro e 11 Km2 do Ilhéu de Jaco. Segundo o
governo de Timor-Leste, atualmente o país possui cerca de 995 mil habitantes4.

Figura 2: Mapa do Sudeste Asiático

Distribuído em 13 grandes divisões administrativas, conhecidas como distritos
— Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Cova-Lima, Díli (Capital de Timor-Leste),
Ermera, Lautém, Liquiçá, Manatuto, Manufahi, Oecússi-Ambeno (enclave no
território indonésio) e Viqueque — Timor-Leste é um país repleto de cordilheiras —
sua cadeia montanhosa que, a princípio era propícia para a sobrevivência, apesar
de seu difícil acesso, mostrou-se essencial para que os timorenses sobrevivessem
aos ataques e às invasões, servindo-lhes de refúgio.

4

Dados obtidos pelo site do Governo de Timor-Leste.
leste.gov.tl/?p=91&m=7&lang=pt>. Acesso em 21 abr. 2010.

Disponível

em

<http://timor-
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Figura 3: Divisão Administrativa de Timor-Leste

2.1.1 Condições geográficas, climáticas e geológicas

Seu solo não é de origem vulcânica – com exceção da Ilha de Ataúro — e,
apesar de o país não possuir vulcões, encontra-se vulnerável a outros tipos de
desastre naturais. O clima de monções (inversões sazonais do regime de ventos),
característico do Sudeste Asiático, demarca dois tipos de estações: estação da seca
e estação das chuvas. Portanto, é muito comum haver inundações e deslizamentos
de terras que resultam em muitas vítimas. A estação da seca associada às
queimadas de terras é responsável pela erosão do solo. Aqui cabe esclarecer que,
diferentemente do Brasil, onde a erosão do solo é, em geral, resultante de
queimadas para criação de pastos, em Timor as queimadas, em sua grande maioria,
são resultados das guerras e das invasões, sendo que a última e maior queimada
ocorreu em 1999, após o referendo de Independência do país, quando 90% do solo
foram incendiados pelos indonésios que resistiam dar a liberdade aos timorenses,
deixando-lhes apenas cinzas e pó.
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Além dessas condições climáticas e geológicas, a Ilha de Timor está situada
numa zona de subducção5 da placa australiana na placa euro-asiática, o que torna o
país vítima de abalos sísmicos e tsunâmis.

2.1.2 Língua, cultura e etnia

Segundo o Atlas de Timor-Leste (2002), a ilha de Timor foi povoada pelos
povos de Papua e pelos povos austronésicos, o que explica as semelhanças entre
os traços dos aborígenes australianos e os timorenses. As migrações, os tratos
comerciais e as guerras foram responsáveis pelas mutações étnicas e pela
hibridização linguística e cultural em todo o seu território.
Desde sua origem, Timor-Leste é um país multilinguístico. O tétum já era uma
língua de expressão antes da chegada dos portugueses. De origem austronésica (ou
malaio-polinésica), o tétum-terik surgiu a partir da necessidade de um instrumento
de comunicação para as comercializações. Com a chegada dos portugueses,
diversos termos da língua portuguesa foram absorvidos e, com o passar do tempo, a
absorção dos vocábulos portugueses e malaios transformou-a de forma que
atualmente é conhecida como tétum praça. (LOUREIRO et al., 2002).
A miscigenação da população foi tão intensa que, atualmente, dificilmente se
consegue identificar os grupos étnico-linguísticos de Timor-Leste — um único grupo
pode falar até cinco línguas.
Segundo Loureiro (2002), considerando o fator língua como parâmetro único
para determinar grupos étnicos, pode-se identificar cerca de 20 grupos principais de
línguas e um número reduzido de dialetos. As principais línguas faladas em TimorLeste atualmente são: baiqueno, búnak, fatalúku, galói, kêmak, macalere, macasai,
mambae, midiki, nauloti, tétum, tétum terik, uaimoa, entre outros.
O uso da Língua Portuguesa ocorre em dois momentos distintos: o primeiro,
com início na colonização, por meio da educação e da catequização (assim como no
Brasil), interrompida logo após a independência colonial (1975), quando os
indonésios invadiram Timor-Leste e proibiram a população de falar a língua
5

Subducção é a área onde duas placas tectônicas com cinemática convergente se encontram e uma,
geralmente a mais densa, afunda sob a outra em direção ao manto (SANTIAGO, 2010).

39

portuguesa, impondo a bahasa indonésia; o segundo, após a independência do país,
quando a Língua Portuguesa e o Tétum (língua nacional) foram estabelecidas
constitucionalmente como línguas oficiais.
Conforme mencionado, a escolha do português deveu-se a fatores históricos,
políticos, econômicos, sociais, identitários, etc. Historicamente, foi a língua utilizada
pelo colonizador para difundir sua cultura e, posteriormente, foi considerada um
símbolo da resistência, pois os timorenses envolvidos na luta pela liberdade
normalmente se comunicavam em português. Em relação à economia, o uso do
português possibilita a negociação com diversos países, pois a comunicação com a
Europa ocorre por meio de Portugal; com o Mercosul, por intermédio do Brasil, com
a África, por meio dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP); ou
seja, a língua tem uma função facilitadora na inserção econômica e política do país
no mundo. O contexto identitário, e consequentemente social, foi explicado no
capítulo anterior.

2.1.3 Economia, infraestrutura e desenvolvimento

Devido à invasão indonésia e à consequente destruição do território, a
economia e a infraestrutura do país foram seriamente prejudicadas. O incêndio de
19996 destruiu 90% do território. Após o incêndio, a mata nativa voltou a crescer,
porém, a parte agrícola permanece em condições precárias. O cenário atual ainda é
semelhante ao de 2002. Sabendo que o território nacional está dividido em área
florestal e área agrícola e que, dos 53% da área agrícola, apenas 12% encontram-se
efetivamente cultivadas, pode-se concluir que o país não é sequer auto-sustentável.
A agricultura ainda é de subsistência e as exportações são baixas, conforme ilustra
o gráfico abaixo:

6

Em 1999, sob pressão da ONU, a Indonésia submeteu os timorenses ao referendo em que
deveriam optar por aceitar ou rejeitar a condição de ―
liberdade‖ condicionada à Indonésia. O povo
rejeitou a proposta, mostrando seu desejo pela independência integral e legítima. Com este resultado,
a Indonésia não tinha alternativa, senão retirar suas tropas. Os soldados indonésios promoveram
incêndios, destruindo 90% do território timorense.
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Espaço urbano
1,0%
Floresta
27,1%

Sem informação
0,1%

Areal e solo
descoberto
6,8%
Mato
12,5%

Agricultura
18,2%

Agro-florestal
34,8%

Gráfico 1: Uso Predominante do Solo em Timor-Leste
Fonte: Classificação efectuada a partir de imagens Landsat 7 de setembro de 1999 e Outubro de
2000. Loureiro, 2002, p. 107.

Menos de 1% do território nacional encontra-se urbanizado, o que

corresponde à cidade de Díli. Apesar do direito ao retorno a Timor-Leste, parte
população timorense que se encontrava no lado oeste da Ilha de Timor ainda não
retornou, o que pode ser, em parte, responsável pelo o atraso da nação. Segundo
dados do Governo de Timor-Leste, estima-se que a população esteja em torno de
1.131.612 habitantes, semelhante ao total de habitantes do Estado do Tocantins
(1.292.051 habitantes7).
Os problemas resultantes dos 25 anos de domínio indonésio vividos pelos
timorenses ainda fazem parte de sua realidade: 41,4% da população acima de 15
anos é analfabeta (não sabem ler ou escrever); a expectativa de vida, apesar de ter
melhorado nos últimos dez anos, ainda é baixa (cerca de 67 anos), sendo que a
idade média da população é de 21,8 anos; a taxa de mortalidade é de 5,98 por 1000
habitantes; o crescimento populacional é de 2% a.a. A pirâmide etária da população
apresenta características comuns aos países subdesenvolvidos: a base é larga com
a extremidade muito estreita. Na sequência de gráficos abaixo pode-se observa uma
característica muito singular aos países que vivenciaram algum tipo de guerra: a
chamada ―
classe oca‖, percebida na faixa dos 10 aos 14 anos que, no caso de
Timor-Leste, é resultado da alta mortalidade e menor taxa de natalidade, muito

7

Segundo estimativa populacional do IBGE de 2009. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>.
Acesso em: 25 abr. 2010.
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comum ao período de dominação indonésia, ocorrida na segunda metade da década
de 19708.

Gráfico 2: Pirâmide Etária - 1990

Gráfico 3: Pirâmide Etária – 1992

Fonte: U.S Census Bureau. Disponível em <http://www.census.gov/ipc/www/idb/country.php>.
Acesso em 18 out. 2010.

O gráfico 2 corresponde aos dados colhidos em 1990, após 15 anos da
invasão. Em comparação ao gráfico 3, cujos dados foram colhidos no ano seguinte
ao massacre do cemitério de Santa Cruz, nota-se que não apenas a faixa dos 10
aos 14 anos, mas também a dos 15 aos 19 anos, apresentam a ―cl
asse oca‖.
Observando os dois gráficos, em dois anos todas as faixas sofreram redução de
contingente.

Gráfico 4: Pirâmide Etária – 2000
Gráfico 5: Pirâmide Etária – 2010
Fonte: U.S Census Bureau. Disponível em <http://www.census.gov/ipc/www/idb/country.php>.
Acesso em 18 out. 2010.

Já os gráficos 4 e 5 trazem dados referentes aos períodos da Administração
Transitória de Timor-Leste pela ONU (1999-2002) e do novo governo independente
(2002-2010). Neles pode-se observar que não apenas a taxa de natalidade está em
8

A U.S. Census Bureau, responsável pelos dados oferecidos nesta pesquisa, iniciou a coleta e
tratamento de dados referente a Timor-Leste a partir de 1990, não havendo dados referentes às
décadas de 70 e 80 para realização de análises comparativas mais específicas.
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ascensão, mas também a expectativa de vida timorense aumentou. A classe oca,
em 2010, encontra-se na faixa etária dos 30 aos 35 anos.
Esses dados revelam impactos diretos na economia e na cultura do país. Com
a baixa expectativa de vida e com um grande número de crianças a serem
educadas, ainda há poucos adultos disponíveis para mão-de-obra e poucos
indivíduos que dominam a língua oficial, por isso o desenvolvimento do país ainda é
lento.
Em 1999, o dólar americano foi instituído como moeda oficial circulante, com o
objetivo de facilitar as transações de produtos e a auxiliar a inserção do país no
comércio internacional.
Atualmente, a economia é movida basicamente por três setores: agricultura,
indústria e serviços. A agricultura produz café, arroz, milho, mandioca, batata-doce,
rebentos de soja, couve, manga, banana e baunilha. A indústria é de base, firmandose na produção gráfica, fábrica de sabão, artesanato e têxtil. O PIB per capita é
2300 dólares por ano, cuja composição é de 32% pela agricultura, 12,8% pela
indústria e 55% pelos serviços públicos. O comércio internacional é estabelecido via
negociação de café, baunilha, madeira de sândalo e mármore, além do petróleo e do
gás (encanado para Austrália).
Para colaborar com a internacionalização, segundo o site oficial do governo 9,
Timor-Leste conta com 6 aeroportos — os quais apenas dois estão pavimentados —
e 8 heliportos; possui 6040 km de estradas, das quais 2600 km encontram-se
pavimentadas, o equivalente a 43% das estradas nacionais.

2.2

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Apesar de a primeira referência escrita a Timor datar de 1225, na literatura
chinesa, os registros efetivos sobre suas terras só ocorreram entre 1511 e 1515,
com a chegada dos mercadores portugueses à Ilha. O sândalo, árvore de origem
asiática cuja madeira e frutos são famosos pelo perfume, era o principal alvo do
comércio dos navegantes. Em 1556, chegaram os primeiros missionários
9

Disponível em: <http://www.presidencia.tl/por/bd.html>. Acesso em 24 abr. 2010.
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portugueses, que se fixaram apenas a partir de 1633. Foram esses missionários que
criaram as primeiras escolas elementares e um seminário no qual se ministrava o
secundário, sendo, desta forma, responsáveis pela evangelização dos nativos. O
catolicismo é predominante até hoje (cerca de 98%10).
A Ilha de Timor era dividida em duas federações, dos Belos, a leste, e dos
Baiquenos, a oeste, contendo um total de 60 pequenos reinos. A região oeste,
também conhecida como Servião, era mais rica em sândalo, o que atraía mais
portugueses do que o lado leste. Porém, outros invasores também eram atraídos
pela mesma razão. Alguns reis já cristianizados, para não serem escravizados, se
colocaram à disposição da Coroa Portuguesa e, a partir de 1642, Portugal passou a
interferir diretamente nas políticas da Ilha. Vários reinos aceitaram a suserania
portuguesa e foram incluídos num sistema militar para resistir aos holandeses,
buguizes e macassares11. Portugal contava com um apoio maior do lado leste da
Ilha, porém, a taxas administrativas (fintas) cobradas eram elevadíssimas, com isso
iniciou-se o chamado levante contra a soberania portuguesa, entre os anos de 1722
e 1731. Por fim, as fintas foram substancialmente reduzidas e as lutas foram
abrandadas. Amenizadas sim, finalizadas, não. Embora não ocorressem mais
levantamentos gerais, o apoio aos portugueses foi reduzido. Neste ínterim, os
holandeses ganharam força e dominaram praticamente todo Servião, à exceção do
Oecússi. Em 1769, quando parte de Timor foi convertida ao Calvinismo, uma nova
divisão foi estabelecida: os Belos passaram a se denominar como Timor-Leste e os
Baiquenos (Servião) como Timor-Oeste.
Assim como aconteceu com o pau-brasil, no Brasil, o sândalo foi extraído
intensivamente, chegando próximo da extinção. Com a sua escassez, houve a
necessidade de se introduzir em novos produtos. Novamente, a exemplo do Brasil,
foi introduzida a cultura do café em torno de 1815.
O desenvolvimento em Timor-Leste permaneceu lento. Em razão de uma
nova invasão holandesa, em 1818, os portugueses tiveram que sustentar apenas
com as tropas de Goa e apenas em 1860 foram criados os primeiros postos militares
próprios do país.

10

Dados disponíveis em:<http://www.presidencia.tl/por/bd.html>. Acesso em: 02 mai. 2010.
Buguizes e macassares eram povos oriundos da Ilha de Celebes (Sulawesi, em indonésio), uma
das Grandes Ilhas da Sonda, na Indonésia. No século XVII, os povos da Ilha de Celebes viviam um
período de expansão marítima e a Ilha de Timor foi um de seus alvos.
11
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Segundo Brito (et al. 2010, p. 61), ―at
é 1914, houve muita disputa entre
Portugal e Holanda pela Ilha de Timor, quando se fixa a divisão de Timor-Oeste
(para Holanda) e Timor-Leste (para Portugal)‖. Após este período, Timor gozou de
uma relativa paz até a II Grande Guerra Mundial. Segundo depoimentos12 do
estudioso timorense Luís Costa13, por volta de 1945, ―aAustrália e seus aliados
apoderaram-se de Timor para defender o território australiano do avanço japonês‖.
Os holandeses também violaram a neutralidade portuguesa e invadiram TimorLeste. Novas desavenças ocorreram e diversos timorenses pereceram, seja porque
eram fieis a Portugal, seja porque se revoltaram contra os portugueses e desejavam
a liberdade. Segundo o Atlas de Timor, cerca de 80.000 vidas foram ceifadas e o
país foi radicalmente destruído quando os australianos se mobilizaram para remover
o japoneses que usavam a Ilha de Timor para bombardear a sua costa. Ao invés
disso, Díli foi bombardeada e apenas meia dúzia edifícios permaneceram intactos.
Nesta época, a Indonésia conquistou a sua independência e começou um
período de desenvolvimento e conquistas. Alguns timorenses descontentes
ofereceram apoio à Indonésia, abrindo um precedente para o que seria catastrófico
posteriormente.
Em 1974, após muitos anos de abandono e falta de investimentos
portugueses, os movimentos de liberdade em Timor-Leste se intensificaram e a
descolonização começou com o surgimento de três partidos políticos; a União
Democrática Timorense (UDT), a Associação Sócio-Democrata Timorense (ASDT)
— conhecida posteriormente como Frente de Timor-Leste Independente (FRETILIN)
— e a Associação Popular Democrática de Timor (APODETI).
Na autobiografia de Xanana Gusmão, escrita na prisão de Cipinang
(Indonésia), em 1994, pode-se observar claramente o conflito de interesses entre os
partidos. A APODETI, por exemplo, defendia a unificação com o Timor-Oeste,
cedendo ao domínio da indonésia. A UDT primava pela liberdade, porém, por uma
conquista gradual. Já a FRENTILIN era mais agressiva, ansiava por conquistar o
poder para os próprios timorenses. Essa divisão acabou por separar os timorenses,
enfraquecendo suas forças do ponto de vista político:

12

Em entrevista realizada em 29 de abril de 2010, durante o 13 Congresso Brasileiro de Língua
Portuguesa do IP/PUC-SP, e a partir de relatos enviados por e-mail.
13
Luís Costa é teólogo, formado pelo Seminário de Leiria, em Portugal, autor do Dicionário TétumPortuguês (2000) e do Guia de Conversação Português-Tétum (2001).
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A princípio, amigos e colegas da UDT ainda levantavam a mão e
saudavam-me, depois veio a indiferença e, posteriormente, sentia-se que
nos evitávamos. Realmente, não era o que queria. Pais da UDT, tios da
Apodeti, filhos da FRETILIN! (GUSMÃO, 1994, p.13)

Segundo relato de Gusmão (1994, p. 14), membros da UDT faziam protesto
pela independência diante da sede da FRETILIN, como se esta também não lutasse
pela independência. Entre guerra civil, boatos e outros conflitos veio a
independência, em 28 de novembro de 1975. Portugal, que havia retirado seus
homens em agosto do mesmo ano, não regressou e, em 07 de dezembro de 1975,
aviões indonésios sobrevoaram Díli, lançando seus paraquedistas e, pelo mar,
navios de guerra descarregavam tropas e força armada da indonésia. O país foi
brutalmente invadido. A população buscou abrigo nas montanhas, enquanto as
tropas timorenses tentavam débil e inutilmente defender sua costa. Era tarde
demais: Timor-Leste foi tomado e o que se viu nos anos seguintes foi puro terror:
terras queimadas, povo escravizado, ruptura sócio-cultural. O português tornou-se
língua proibida, substituída pelo bahasa indonésio; a língua tétum foi tolerada, o que
permitiu sua disseminação ao longo dos anos. O catolicismo ou outra religião
também não eram bem vistos, sendo imposta a prática do islamismo. Os principais
líderes da nação foram presos ou mortos, o derramamento de sangue prosseguiu ao
longo dos 25 anos de domínio indonésio, porém, a resistência permaneceu
refugiada nas montanhas, área de difícil acesso.

Imagem 1: Invasão pelo mar, em 07 de Imagem 2: Paraquedistas, em 07 de dezembro
dezembro de 1975.
de 1975.
Fonte: Disponível em <http://www.presidencia.tl/por/pxg.html>. Acesso em: 25 maio 2010.
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Imagem 3: Mapa de planejamento da invasão.
Fonte: Arquivo & Museu da Resistência Timorense. Disponível em <http://amrtimor.org/>. Acesso: 03
maio 2011.

Em 12 de novembro de 1991, quando manifestantes marchavam no Cemitério

de Santa Cruz14, o exército indonésio invadiu o local e procurou dizimar todos os
manifestantes. Cerca de 200 pessoas foram mortas no local e incontáveis vidas
foram perseguidas, com o objetivo de sufocar o movimento. Este evento tornou-se
significativo no exterior, pois, naquele dia, dois jornalistas americanos, Amy
Goodman e Allan Nairn, e o cinegrafista britânico Max Stahl registraram o massacre,
que seria divulgado pelo mundo, chamando a atenção das autoridades
internacionais para a questão leste-timorense. Xanana Gusmão fez parte da
resistência e procurava de todas as formas libertar seu país e, mesmo após a sua
prisão, em 1992, continuou a liderar a Resistência, que tentava se pronunciar de
todas as formas. A ONU entrou em ação e a comunidade internacional participou da
longa operação para libertar Timor-Leste do domínio indonésio. Paralelamente, a
14

No dia 28 de outubro de 1991, o estudante Sebastião Gomes, 18 anos, foi morto por militares da
Indonésia dentro da igreja de Motael, em Díli. Sebastião participava do movimento estudantil que
lutava pela libertação de Timor-Leste. Em 12 de novembro, cerca de três mil pessoas fizeram uma
passeata da igreja até o cemitério de Santa Cruz para homenageá-lo. Os soldados indonésios
aguardaram todos os manifestantes ingressarem para atacar. Encurralados, os manifestantes
correram para o fundo do cemitério e só sobreviveu quem conseguiu saltar os muros.
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Indonésia também passava por uma crise interna. Em 1999, Suharto foi tirado do
poder, assumindo a Presidente Megawati Suharto Putri. A pressão popular e da
ONU foram crescentes e em 5 de maio foi estabelecido um acordo que previa uma
consulta popular sobre a proposta de autonomia especial oferecida pela Indonésia.
Caso a proposta fosse rejeitada, Timor-Leste teria que ser imediatamente libertado.
Em 30 de agosto de 1999 ocorreu o Referendo15, cujo resultado foi de uma
esmagadora rejeição à proposta (GUSMÃO, 2004, p.13). Com isso, terminaria a
invasão indonésia e teria início o período de transição para a independência,
realizado sob a administração transitória da ONU. Obviamente, os indonésios não
sairiam sem deixar uma grande marca. Em resposta à rejeição, os indonésios,
revoltados com o resultado, queimaram 90% do solo leste timorense.
Após estes acontecimentos, o país pôde contar com a ajuda internacional
oferecida pela ONU. Em 14 de abril de 2002, houve a primeira eleição presidencial,
a qual elegeu Kay Rala Xanana Gusmão Presidente da República Democrática de
Timor-Leste (Repúblika Demokrátika Timor Lorosa'e). Em 20 de maio de 2007, José
Ramos-Horta, foi eleito Presidente e Xanana Gusmão, Primeiro-Ministro.
Atualmente, Timor-Leste é uma nação livre que vive diversas dificuldades,
porém, realizando uma necessária reestruturação. Ao se tornar independente,
diversas escolhas tiveram que ser feitas para que fosse incluída oficial, social e
economicamente no mundo. O dólar americano foi adotado como moeda, para
facilitar as negociações internacionais, e a língua portuguesa foi escolhida para ser a
língua oficial, juntamente com o tétum (língua nacional), para que não apenas se
fixasse uma identidade, mas também porque o português é considerado uma das
principais marcas da resistência, além de facilitar os tratos sociais e econômicos
mundialmente.

15

O Referendo foi uma consulta pública, realizada em 30 de agosto de 1999, para avaliar se a
população timorense deseja se anexar à Indonésia ou ansiava pela independência. Mais de 98% foi
às urnas e 78,5% votou pela independência.
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2.3

XANANA GUSMÃO: DE HOMEM DO POVO À PRESIDENTE DA NAÇÃO

José Alexandre Gusmão, nascido em Laleia, Manatuto, Timor-Leste, na noite
de 20 de junho de 1946, é uma figura história, um ―
herói‖ de Timor. De origem
humilde, filho de um mestre-escola e de uma camponesa, Kay Rala ―X
anana‖
Gusmão compartilhou uma infância simples, mas feliz, com seus seis irmãos; o fato
de o pai ser mestre-escola permitia que tivesse algumas ―r
egalias‖, como o acesso à
escola, e alguns contatos com o liurais (chefes tradicionais).
Seu pai tinha grande preocupação com seu destino, procurando dar-lhe
acesso aos estudos, única maneira de proporcionar um futuro diferente do seu ao
filho. Com a morte de um tio que o auxiliaria na empreitada, Xanana foi
encaminhado para o Seminário (Escola Secundária dos Jesuítas), a última saída
para a situação precária que sua família passara a viver. Desde cedo Xanana
mostrou-se pouco conformado com as reduzidas opções. Sonhava em estudar no
Liceu e aprender atividades técnicas. Porém, tinha dificuldade em aprender
português e seguir as normas rígidas do Seminário. Segundo sua autobiografia
(Gusmão, 1994, p. 5), os castigos não o corrigiam. Porém, pôde contar com ajuda
de um padre amigo, o Padre Rábago, para a tentativa de ingressar no Liceu, por
meio da equivalência de disciplinas, o que não foi possível.
Posteriormente, foi acolhido por um outro tio, na época que começou a
estudar francês, porém, por questões particulares, teve que regressar a Manatuto,
onde começou a trabalhar em dois empregos, como ―de
senhador‖ topográfico da
Missão de Estudos Agronômicos do Ultramar e como mestre-escola na Escola
China. Com o baixo salário, procurou novas oportunidades; com ajuda de sua mãe,
juntou dinheiro e foi para Díli estudar no Liceu, prestou concurso público para o
serviço de saúde, mas ingressou ganhando menos do que o proposto. Teve seus
primeiros desgostos trabalhando nesta área, vivenciando a discriminação. Lá fez os
seus primeiros protestos e foi demitido.
Entre 1964 e 1965, trabalhou como pescador para se sustentar. Já não
estudava mais no Liceu, pois não tinha como pagar as taxas escolares. Porém, com
a pesca cada vez mais escassa, Xanana continuou procurando melhores condições,
quando finalmente passou no concurso público para a Administração Civil. Poderia
ter gozado uma vida civil boa se não tivesse cometido algumas loucuras comuns à
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juventude. Novamente foi demitido e, sem ter para onde ir, serviu ao exército. Nesta
mesma época, conheceu Emília Baptista, com quem se casou em 1970, e Borja da
Costa, que futuramente seria um exemplo de liderança.
Contudo, ele não estava satisfeito, pois nunca havia concordado com o
funcionalismo e com a vida limitada que levava. Foi no exército que percebeu o
quanto os timorenses eram tolhidos e como era injusto permanecer servindo aos
portugueses. Ansiava por mais, ansiava pela liberdade e pela igualdade. Foi na
tropa que ele percebeu, pela primeira vez, que o povo timorense já tinha identidade
própria e que era justo ser livre e independente.
Suas preocupações aumentaram e, em 1974, ao vivenciar os resultados da
Revolução dos Cravos, percebeu que, muito embora Timor caminhasse para a
independência, sua direção não era muito clara, a população estava dividida entre
aqueles que preferiam permanecer servindo à Portugal; os que gostariam de se unir
à Indonésia via Timor-Oeste; os que preferiam ser totalmente independentes e
aqueles que almejavam a liberdade, mas preservando algumas características do
estado de Colônia. A falta de unidade era perigosa e Xanana percebia isso, ao
presenciar discussões e brigas pelas ruas da capital.
Em abril de 1975, sem saber muito o que pensar a respeito da independência,
Xanana decidiu deixar a tropa e procurar algo novo na Austrália; já estava pronto
para se arranjar por lá e levar sua família. Quando retornou a Timor, Justino Mota e
Borja da Costa persuadiram-no a ficar e a lutar pela independência. Arranjaram-lhe
emprego na construção civil. Nesta mesma época, houve a formação dos partidos; a
UDT (União Democrática Timorense) e a Fretilin (Frente Revolucionária de TimorLeste Independente) tornam-se dominantes, mas com diretrizes diferentes.
Pela leitura de sua autobiografia, percebem-se as divisões: quem pertencia a
UDT não era cumprimentado pelos membros da Fretilin, mesmo que fossem amigos.
De repente, as noções de família e amizade foram substituídas pelas noções
imputadas pelos partidos. Xanana era amigo de Chico Lopes, membro da UDT. Por
vezes esse amigo tentou convencê-lo a integrar o partido. Xanana tentou manter-se
à margem dessa escolha, até que a situação ficou insustentável. Fazer parte da
tropa é fazer parte de uma escolha. Fazer parte da UDT seria sua garantia de ter um
cargo no Estado, porém, ele sabia o que aconteceria se fosse a UDT quem levasse
Timor a independência. Sua vida ficou cada vez mais difícil, sua escolha o marcara.
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Passou a ser perseguido e insultado por ex-colegas. Abaixo segue trecho de sua
autobiografia que trata deste assunto:
Não que eu não quisesse mas via que aquilo tudo podia levar-nos a
situações incontroláveis. Lari Sina insultava o colonialismo mas ia
reclamando o atraso no pagamento. Tentei denunciar atitudes tão
inconseqüentes. Deixei de receber as saudações de punhos cerrados. Eu
era um ―
infiltrado‖ da UDT. Os amigos evitavam-me... até que escrevi
identificando-me politicamente e voltei a receber e distribuir os punhos
cerrados! (GUSMÃO, 1994, p.13)

Os dirigentes da UDT, visando garantir seus status e suas próprias
seguranças, embebedavam seus seguidores e os incitavam a protestar pela
independência, em Díli, e a marcharem à frente da sede da Fretilin. Por algumas
vezes, Xanana tomou a dianteira da Fretilin, procurando acalmar seus seguidores,
para que não respondessem às provocações da UDT. Em geral, os convencia,
argumentando que também desejavam a independência, porém, da maneira correta.
Infelizmente a guerra civil já estava instalada. A UDT tentou repetidas vezes
enfrentar a Fretilin, os confrontos eram inevitáveis. Depois de um certo tempo, como
é comum em disputas mal orientadas, perde-se o foco e confundem-se as razões
que levam à agressão. Xanana e alguns companheiros chegaram a ser presos por
membros da UDT, que alegavam que a Fretilin era comunista. Muitos nem sabiam o
que significava o comunismo. Era comum massas bêbadas da UDT prenderem e
usarem a violência com membros da Fretilin. Por fim, a Fretilin conseguiu contraatacar e recuperar membros vivos e tomar a frente da situação.
Essa instabilidade enfraqueceu ainda mais como nação. Quando finalmente, a
Fretilin tomou a dianteira do movimento, havia muitos estragos a se reparar. Nicolau
Lobato16 foi eleito Presidente e Xanana foi convocado pelos líderes para fazer parte
do Comitê Central da Fretilin (CCF). Tentou rejeitar, contudo, Borja da Costa
mostrou-lhe que não havia escolha. Xanana percebia a gravidade da situação:
[...] Mas, Portugal não queria regressar. Pela primeira vez, percebi que o
processo de descolonização era apenas um ganhar tempo. Pela primeira
vez também, percebi que fôramos atirados à fossa da independência. O que
era a dor-de-cabeça da UDT, o tão valioso escudo... para as compras,
passou a representar para mim uma questão vital para a vida daquela
Pátria... parada, gemendo de sangue, perturbada no seu sossego atrasado
de bazares aos domingos, no interior, e muitas lojas em Díli... agora
fechadas, violadas, arrombadas... sob o sentimento de que eram produto

16

Nicolau dos Reis Lobato (1946-1978), nomeado Primeiro Ministro em 30 de novembro de 1975,
tornou-se líder da Resistência Timorense a partir da invasão, em 07 de dezembro do mesmo ano e,
em 1977, tornou-se Presidente da República Democrática de Timor-Leste, quando Francisco Xavier
do Amaral foi preso em Díli. Comandava as tropas no interior das montanhas, porém, foi vítima de
uma emboscada e faleceu em 31 de dezembro de 1978.
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colonial, imperialista, da exploração do homem pelo homem [...]. (GUSMAO,
1994, p. 23)

Nicolau Lobato e os membros do CCF prepararam uma cerimônia simples e
declararam unilateralmente a independência, em 28 de novembro de 1975. Xanana
se ofereceu para fazer parte da tropa para defender fronteiras. Não houve tempo
para isso. Na madrugada de 7 de dezembro seguinte, aviões indonésios
sobrevoaram Díli, lançando paraquedistas e, pelo mar, vieram as tropas em navios.
Xanana viu Díli ser bombardeada e foi designado a conduzir a população para
o interior do país. Primeiramente, pediu para ir a Manatuto. E assim foi, conduziu
grupos para Manatuto e, depois, foi cada vez mais para o interior. Com o tempo, foi
ganhando cada vez mais confiança dos líderes e conquistando autonomia e
liderando grupos cada vez maiores de resistência. Os anos que sucederam foram
muito difíceis. A dor e a esperança estão estampados em suas cartas e em seus
discursos. Separado de sua família por questões de segurança, a esperança e o
desejo da verdadeira liberdade, não só para si, mas para todos, o alimentou.
Sua luta persistiu e, sem querer ser líder, mas já sendo um, em 1981, Xanana
Gusmão assumiu a liderança das Forças Armadas de Libertação Nacional de TimorLeste (Falintil). A Resistência ganhou força e a união dos partidos. Naquele
momento, de fato, sabia o que queria e sabia que norte seguir.

Imagem 4: Xanana e outros guerrilheiros em refúgio nas montanhas.
Fonte: Arquivo e Museu da Resistência Timorense.

Em 1991, as imagens do já referido massacre de Santa Cruz causaram forte
impacto na comunidade internacional. A partir dessa sensibilização, Xanana redigiu
cartas para líderes internacionais, tais como Bill Clinton e Nelson Mandela, deu
entrevista para diferentes veículos de comunicação, levando o horror da situação
timorense ao conhecimento público.
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Depois disso, Xanana Gusmão passou a ser perseguido pelos indonésios e,
após 17 anos de guerrilha e um ano do Massacre de Santa Cruz, em 20 de
novembro de 1992, foi capturado. Submetido a um julgamento fantoche e
condenado à prisão perpétua, foi mantido preso em Díli até março de 1993, sendo,
posteriormente, transferido para Semarang e Cipinang, onde foi submetido à tortura
do sono e a diversas crueldades.

Imagem 5: Desenho de Xanana Gusmão fixado em uma base da Falantil.
Fonte: Arquivo e Museu da Resistência Timorense.

De dentro da prisão, Xanana conseguiu liderar a Resistência. A pressão da
população continuou crescendo, bem como os pedidos internacionais pela libertação
de Gusmão. Em fevereiro de 1999, Xanana foi transferido para uma prisão domiciliar
em Salemba, centro de Jacarta, onde passou a receber visita de personalidades
internacionais, dando mais força ao movimento.
Em 30 de agosto de 1999, com a consulta popular sob supervisão das Nações
Unidas, que incorreu na esmagadora recusa pela proposta indonésia, representou o
fim da ocupação indonésia. Pouco depois, Xanana Gusmão seria libertado, a 7 de
setembro de 1999.

2.4

DO PERÍODO DE TRANSIÇÃO À PRESIDÊNCIA

Em agosto de 2000, Xanana Gusmão foi eleito Presidente do Conselho
Nacional da Resistência Timorense (CNRT), sendo responsável pela comunicação
entre a ONU e o que sobrou de Timor-Leste.
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Havia um longo caminho a percorrer. Neste período, Timor-Leste pôde contar
com a ajuda da comunidade internacional. Como presidente do CNRT, negociou a
vinda de grupos internacionais que realizaram desde levantamentos linguísticos 17
até a reconstrução de seus edifícios. Toda a ajuda foi considerada necessária e
bem-vinda. Xanana Gusmão, com o apoio de Sérgio Vieira de Mello, desempenhou
importante papel na Administração Transitória da ONU, quando novas diretrizes
foram preparadas a fim de que Timor-Leste pudesse ser inserido no cenário
internacional como nação independente.
A ONU permaneceu em Timor-Leste até 14 de abril de 2002, quando Xanana
Gusmão foi eleito Primeiro Presidente da República Democrática de Timor-Leste,
cumprindo um mandato de cinco anos, nos quais o país experimentou uma lenta,
porém, sólida independência. Hoje, após 10 anos da independência, Timor-Leste
conta com Xanana Gusmão como Primeiro-Ministro e com o Nobel da Paz, José
Ramos-Horta, como Presidente da República. Seus planos e seus discursos
continuam a atrair a população.

2.5

A CONSTRUÇÃO DO HERÓI: MÍDIA E LITERATURA

Que Xanana Gusmão é considerado herói, não restam dúvidas. Porém,
devido ao cunho científico desta dissertação, faz-se necessário explorar o conceito
do termo ―
herói‖ e apresentar algumas fontes que classificam Xanana Gusmão como
tal.
Segundo o dicionário eletrônico Houaiss, herói pode ser conceituado como:
[...] 3. Derivação: por extensão de sentido. indivíduo notabilizado por seus
feitos guerreiros, sua coragem, tenacidade, abnegação, magnanimidade
etc. 4. Derivação: por extensão de sentido. indivíduo capaz de suportar
exemplarmente uma sorte incomum (p.ex., infortúnios, sofrimentos) ou que
arrisca a vida pelo dever ou em benefício de outrem; 5. Derivação: por
extensão de sentido. indivíduo notabilizado por suas realizações. Ex.: os h.
das ciências; 6.Derivação: por extensão de sentido. figura central de um
acontecimento ou de um período. Ex.: os h. da Revolução Francesa; 7.
Derivação: por extensão de sentido. pessoa que, por ser homenageada ou
por qualquer motivo (nobre ou pouco digno), se distingue ou é centro de
atenções. Ex.: <o h. da festa> <o h. da baderna foi justamente o mais tímido
17

Tal levantamento foi necessário, pois, durante 25 anos a população foi impedida de aprender o
português, enquanto o tétum, apesar de ser tolerado, até o período da transição, era uma língua
basicamente oral, sem regras ortográficas ou vocábulos registrados por escrito.
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entre todos>; 8. Derivação: por extensão de sentido. principal personagem
de uma obra de literatura, dramaturgia, cinema etc. 9. Uso: informal.
Indivíduo que desperta enorme admiração; ídolo.

No entanto, as descrições presentes nos dicionários não são suficientes para
se definir que é ou não herói. Trata-se de um termo que sofreu alterações no
decorrer dos séculos.
A palavra herói é utilizada desde a Grécia Antiga, visivelmente presente em
obras como Odisséia e Ilíada nos manuscritos do pensador Evêmero (século III a.C)
que, em sua concepção, deuses e heróis eram indivíduos reais que obtiveram
sucesso destacado. Para ele, ―omito teria nascido da história real e o herói era o
que restou de algum indivíduo destacado‖ (FEIJÓ, 1984, P. 17).
O termo permaneceu adormecido durante alguns séculos, ressurgindo na
época do Renascimento18. Segundo registros e literaturas da Idade Média, as
realizações humanas não eram valorizadas, a grandeza (o heroísmo) vinha de Deus
ou daqueles agiam em seu nome, de forma que apenas mártires, missionários e
padres eram considerados heróis (heróis cristãos).
O movimento Renascentista não apenas redescobriu os heróis das literaturas
gregas e romanas, mas também apresentou novos atributos, em geral associados
às virtudes do seres humanos. Ainda no século XV houve um movimento antagônico
que desenvolveu o conceito de anti-herói, que distorcia as qualidades e virtudes
comuns nos heróis. Nos séculos XVII e XVIII, a filosofia Iluminista atribuiu novos
conceitos ao termo e o racionalismo exacerbado apresentava a humanidade em si
como heróica. Os séculos XIX e XX foram marcados pelas mudanças de tudo o que
se conhecia antes. As invenções e transformações do mundo conduziram as
sociedades para o que ficou conhecido como ―
mundo moderno, novos conceitos‖.
Segundo Alexandra (2004), a história passou a apontar alguns incógnitos como
heróis. As duas Grandes Guerras Mundiais trazem os soldados (em geral falecidos)
e seus comandantes como heróis.
Atualmente, o conceito de herói é ainda mais complexo, pois atos especiais,
de coragem, que promovem modificam em geral dignificam um indivíduo. Este pode
ser identificado como herói, porém, as grandes exposições promovidas pela mídia
podem glorificar uma pessoa em determinados momentos e, depois, qualquer ato
considerado ―e
m falso‖ pode manchar ou destruir a imagem do herói.
18

Informações obtidas em Hunt (2004) e Alexandra (2004).
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Segundo o estudioso norte-americano, Paul Radin, os mitos heróicos
possuem 4 estágios, com um tipo de herói para cada um: o herói rudimentar,
instintivo e desinibido (ex.: Dionísio); o herói fundador da cultura nativa, que
transmite conhecimentos (ex.: Prometeu, Orfeu); o herói valente, dotado de coragem
e realizador de façanhas (ex: Hércules, Aquiles e, os religiosos, Buda e Cristo); e os
heróis gêmeos, com características que se contrapõem — tímido, introvertido versus
dinâmico e extrovertido — (ex.: Rômulo e Remo) (FEIJÓ, 1984, p.18-19).
Esse conjunto de teorias possibilita a identificação de Xanana Gusmão como
herói por meio de dois instrumentos: pela mídia e pelo seu próprio discurso.
Esclarece-se que Xanana nunca se autodenominou herói; porém, em seu discurso,
coloca-se como líder da Resistência, assumindo riscos e responsabilidades que
permitem ao público enxergá-lo como um ―h
erói‖.
Em 1993, jornais europeus, australianos e americanos publicaram diversos
artigos que servem de exemplo para o que se propõe nesta dissertação.
No artigo ―X
anana’s Arrest‖, de Jean Inglis19, Xanana Gusmão é apontado não
apenas como líder, mas também como símbolo da resistência timorense. Este
reconhecimento fica evidente, por exemplo, em:
Qual seria o significado da captura do líder da Resistência de Timor-Leste?
[...] Eu lembrei da reverÊncia que cada timorense que conheci fez ao falar
de seu nome.
[…] Para os timorenses, Xanana é um simbolo e um líder da luta. No
exterior, ele está cada vez mais reconhecido como a pessoa mais
apropriada para representar Timor-Leste nas negociações de paz com a
Indonésia e Portugal e com as Nações Unidas [...] (INGLIS, 1993, p. 54,
20
tradução nossa)

O editorial do jornal ―
The Nation‖, de 3 de fevereiro de 1993, sob o título ―D
on’t
use Gusmão trial to whitewash Timor shootings‖ (Não use o julgamento de Gusmão
para encobrir o tiroteio em Timor), aponta Xanana como o mentor ou líder da
resistência:
As autoridades indonésias tem acusado Gusmão de ser o mentor da
manifestação anti-Jacarta em Díli, capital de Timor-Leste, em 12 de
21
novembro de 1991. (THE NATION, 1993, tradução nossa)
19

Artigo disponível para consulta pelo site Arquivo & Museu da Resistência Timorense em
http://amrtimor.org/.
20
What would the capture of the leader of East Timor resistance mean? [...] I recalled the reverence
with which the Timorense I had met spoke this man’s name. [...] To the Timorense, Xanana is the
symbol and leader of the struggle. Abroad, He is increasingly recognized as the person most
appropriate to represent East Timor in the peace negotiations with Indonesia and Portugal which U. N.
[...] (INGLIS, 1993, p. 54).
21
The Indonesian authorities have accused Gusmao of beijng the mastermind of the anti-Jakarta
demonstration in East Timor’s capital of Dili on Nov. 12, 1991 (THE NATION, 1993).
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Em dezembro de 1993, após o julgamento de Xanana Gusmão, o jornal
português, O Público, trouxe o artigo de Adelino Gomes, que defendia o líder
timorense e apresentava trechos de sua autobiografia, em que seria publicada em
1994. Gomes identificou Xanana Gusmão como símbolo a partir do próprio título do
artigo: ―X
anana: the East Timorese Myth‖ (Xanana: o mito leste-timorense). Os
trechos que segue ressaltam a representatividade de Gusmão pelos timorenses
perante a população e à comunidade internacional:
[...] Um ano se passou desde que Xanana foi capturado. Foi a maior vitória
do exército indonésio em 18 anos de atuação no Timor Leste. Mas a
maneira como confrontou a estratégia de Jacarta, diante dos juízes, e ainda
resistiu aos seus carcereiros, levaram seus seguidores acreditam que ele é
"o reflexo perfeito da alma do povo timorense". Como é sempre o caso,
existem áreas sombreadas na biografia do herói. [...] No entanto, ao
contrário do que seus carcereiros pretendiam, o líder guerrilheiro ainda é um
tanto incômodo para eles na prisão (onde o regime de Suharto tem jogado
junto tanto os seus adversários da Indonésia e quanto os membros da
Resistência Timorense), como ele foi enquanto estava no alto das
22
montanhas. (GOMES, 10 dez.1993, tradução nossa)

Como se pode observar, apesar de ter sido derrotado e preso, Gusmão
continuou representando o povo leste-timorense e coordenando o movimento de
resistência. O artigo sinaliza uma condição especial: após sua rendição, Xanana
atraiu mais simpatizantes para sua causa, não apenas estrangeiros, mas o próprio
inimigo (muitos indonésios se solidarizaram com seus ideais).
Muito além do carisma, Xanana detém o poder do discurso. Seu poder de
persuasão atingiu o âmbito internacional em proporções inesperadas. Em maio de
1993, Gomes publicou outro artigo no jornal ―OPúblico‖, o qual iniciava a seguinte
epigrafe:
―
Viva Timor-Leste‖, ouviram-no murmurar no final da sentença que o
condenou a prisão perpétua. Ninguém mai o viu: uma carrinha levou-o pelas
traseiras do tribunal. Farsa, chama-se ao julgamento em Portugal e no
estrangeiro. Prudência e apreensão em Díli. Vozes elevam-se,
esperançosas, chamando-lhe o Mandela de Timor. Reportes agredidos
regressam mais cedo. (GOMES, 23 mai. 1993, p. 2, grifo nosso)

Como se sabe, Nelson Mandela foi líder do movimento antiapartheid na África
do Sul e é considerado o maior herói daquele país. Gomes reproduz a opinião da

22

[...] A year has now past since Xanana was captured. It was the Indonesian army’s greatest victory
in 18 years of operations in East Timor. But the way in which He defeated Jakarta’s strategy,
confronted the judges, and still holds out against his jailers, have led his followers to believe him to be
“the perfect reflection of the Timorese people’s soul”. As is always the case, there are shaded areas in
the hero’s biography. [...] However, contrary to what his jailers had intended, the guerrilla leader is still
as much a nuisance to them in jail (where the Suharto regime has thrown together both its Indonesian
adversaries and some from the Timorese resistance) as he was while he was up in the mountains
(GOMES, 10 dez.1993).
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população timorense e da comunidade internacional: Xanana Gusmão é o Mandela
de Timor-Leste.
Emília Gusmão, ex-esposa de Xanana Gusmão, afirmou que

23

, desde 1979

ele era o homem mais procurado de Timor-Leste. Líder da Falintil, conseguiu driblar
as forças indonésias por 18 anos, atraindo cada vez mais seguidores.
Ainda no artigo ―Viv
a Timor-Leste‖, foram apresentadas opiniões de diversas
figuras públicas que identificaram Xanana como líder e herói do povo maubere:
Manuel Magalhães, padre salesiano que esteve durante 22 anos em Timor
e se confessa ―
admirador e amigo‖ do ―
herói‖ Xanana, exprime seu ―
repúdio
e indignação por tão ignóbil sentença, uma verdadeira hipocrisia‖.
[...] são palavras do padre Manuel Mourão [...] ―
Xanana era o porta voz do
povo de Timor-Leste, que quer ser o que é, não vendendo sua identidade,
seja a que preço for.‖
―
[...] como todo o processo juntamente — é uma farsa política. [...] Xanana
Gusmão vai continuar o líder na prisão, como foi Nelson Mandela. Continua
a ser referência espiritual, moral, política... ―(
Ramos-Horta)
―
Xanana Gusmão continua a ser o símbolo nacional de toda a resistência
timorense.‖ (Emília Gusmão)
―
Como timorense, gostaria que ele fosse reintegrado na sociedade
timorense, porque ele é um valor humano, é um timorense com valor que
poderia ser aproveitado para a construção do território. Assim, é um
timorense que se perde‖ (Mario Carrascalão, ex-governador de Timor,
embaixador especial da Indonésia).
(GOMES, 23 mai. 1993, p. 3, grifo nosso)

Os anos de 1992 e 1993 foram o ápice da guerrilha; os anos seguintes foram
apenas consequência. A prisão de Xanana Gusmão serviu para ampliar sua força
política e o aumentar apoio internacional a causa timorense. Mesmo após a sua
libertação e a independência de Timor-Leste, Xanana manteve-se como ícone do
país. Recentemente, foi publicado o artigo ―Ed
ucação é tudo‖24, do Instituto
Politécnico do Porto (IPP), em Portugal, que traz uma entrevista com Kirsty Gusmão,
atual esposa de Xanana Gusmão. Ao realizar uma breve apresentação sobre a
entrevistada, o entrevistador explica que ela é a ―esp
osa do primeiro-ministro e herói
da resistência maubere, Xanana Gusmão‖. Ao final do artigo, o entrevistador pede
para ele resumir em uma palavra quem é Xanana, ao que ela responde:
Herói é a palavra que sempre surge primeiro. Para muitos continua a ser um
herói, para outros já não será, mas para a maioria da População de TimorLeste penso que continua a ser visto como um herói.

A revista brasileira eletrônica Carta Maior publicou em 2006 o artigo TimorLeste, do jornalista Leonardo Sakamoto, retratando a nova crise civil instalada no
23
24

Em entrevista a Michele Turner, da Revista HQ, Summer 1992/1993
Gabinete de Comunicação e Marketing (2009).
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país. Com um texto repleto de críticas, o autor destacou a figura de Xanana Gusmão
como um dos poucos pontos fortes da nação. No trecho reproduzido a seguir,
Sakamoto destaca a condição de herói imputada ao então Presidente da República
Democrática de Timor-Leste:
[...] Xanana Gusmão exorta a população a dialogar e restaurar a paz. Ele, o
carismático herói da independência, é a única figura que continua
respeitada e ouvida por todo o país. Neste momento, ele terá que assumir
uma função semelhante a que desempenhou durante os anos de ocupação,
costurando a reconciliação da sociedade, enquanto as instituições e o
desenvolvimento do país estiverem em processo.

Conciliando a teoria de Radin com a história de Xanana Gusmão e com os
excertos de jornais apresentados, pode-se perceber que ele conquistou o status de
herói valente (3º estágio). Seus atos de bravuras acrescidos de seu discurso lhe
garantem isso. O poder da palavra se manifesta: Xanana expõe o conhecimento
pleno que detém sobre a história de seu país, que fortalece os argumentos que
sustentam seus ideais de justiça, de liberdade e de preservação da identidade
timorense, tornando-o um orador poderoso e persuasivo, capaz de liderar a
população e de lhes oferecer algo que tanto lhes faz falta: a segurança. A população
se sente segura porque sabem que Xanana Gusmão conhece as necessidades do
país, sabe o que nação pode oferecer, tem o engajamento político necessário para
estabelecer regras em harmonia com o povo que lhes direcionem a um caminho
promissor, escolhido pelos próprios timorenses. Xanana Gusmão tem seu nome,
certamente, registrado definitivamente na história de seu país.

CAPÍTULO 3
ANÁLISE DO DEPOIMENTO DE DEFESA: CONSTRUÇÃO
DO SUJEITO-HERÓI NO TEXTO-DEPOIMENTO
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ANÁLISE DO DEPOIMENTO DE DEFESA: CONSTRUÇÃO DO SUJEITO-

HERÓI NO TEXTO-DEPOIMENTO
Um minuto de silêncio
[...] É tempo de silêncio
No silêncio do tempo
Ao tempo de vida
Dos que perderam a vida
Pela Pátria
Pela Nação
Pelo Povo
Pela Nossa
Libertação
Calai - um minuto de silêncio...
Francisco Borja da Costa
poeta, mártir e herói timorense

3.1

ACERCA DO DEPOIMENTO DE DEFESA DE XANANA GUSMÃO

Considerando a teoria estudada, este capítulo traz a análise dos excertos do
Depoimento de Defesa de Xanana Gusmão (GUSMÃO, 1994, p. 297-312).
A respeito do Depoimento de Defesa faz-se necessário apontar:
a) Xanana Gusmão foi preso em Díli em 20 de novembro de 1992, sob o pretexto
de incitar revolta da população e praticar o comunismo. Diante dessas
acusações, foi-lhe negado o direito a um advogado de defesa.
b) Foi mantido preso em Díli até o final do ―
julgamento-fantoche‖25, iniciado em 1º
de fevereiro de 1993.
c) Mesmo após a sua prisão, Xanana Gusmão continuava a liderar as frentes de
resistência timorense. Seu principal elo de contato com o mundo exterior era feito
pelo D. Bispo Ximenes Belo, que, por exemplo, escondia cartas de Xanana
dentro de um fundo falso preparado dentro de sua Bíblia.
d) Ao tomar conhecimento de que o veredito de seu julgamento estava pronto muito
antes de começar, Xanana Gusmão escreveu seu Depoimento de Defesa. Em 27
de março de 1993 entregou-o ao Bispo D. Ximenes Belo que, devido ao grande
cerco em torno de Xanana, facsimilou a carta-depoimento para José Ramos-

25

Julgamento fantoche ou julgamento-farsa foram termos utilizados pelos jornais e noticiários da
época como referência ao julgamento sofrido por Xanana Gusmão.
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Horta que, por sua vez, providenciou a ampla divulgação de seu conteúdo. Por
se tratar de um facsimile, partes da carta são ilegíveis.26
e) Em 12 de novembro de 1994, todas as cartas escritas por Xanana Gusmão,
inclusive o Depoimento de Defesa, foram publicadas por José Ramos-Horta no
livro ―T
imor-Leste: um povo, uma pátria‖.

3.2

TRAÇOS LINGUÍSTICOS: CONSTRUÇÃO DO SUJEITO-HERÓI NO TEXTO-

DEPOIMENTO

O Depoimento de Xanana Gusmão está escrito predominantemente em
primeira pessoa do singular, escolha característica de textos autobiográficos, que
visa à aproximação do leitor (ou do ouvinte), procurando sensibilizá-lo. O texto
apresenta-se dividido em dez partes, sob os seguintes títulos:
1. Eu sou Kai Rala Xanana Gusmão...
2. Timor Leste e a responsabilidade internacional
3. O paralelismo com o Koweit
4. Fazer lembrar a história
5. Lembrar Saddam Hussein
6. Ximenes Belo: lá dentro estamos totalmente absorvidos
7. O genocídio do povo maubere
8. As fronteiras coloniais
9. A manifestação de 12 de novembro
10. Ximenes Belo: Morremos como povo e como nação
As divisões tituladas são uma preferência do autor, já que todos os seus
discursos sempre são divididos estruturalmente em pelo menos 3 partes — recurso
utilizado para um melhor direcionamento do seu discurso, organizando cada assunto
ou tópico destinado para um determinado público, com uma finalidade específica.
Destaque-se, também, que cada parte é construída com parágrafos curtos — outra
estratégia peculiar do autor, a fim de facilitar a atenção e a compreensão do leitor
(ou, se for o caso, do ouvinte).
26

O facsimile encontra-se preservado no Arquivo & Museu da Resistência de Timor-Leste, disponível
em <http://amrtimor.org/docs/visualizador.php?nome_da_pasta=06487.020&bd=Documentos>.
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Ao analisar cada parte isoladamente pôde-se observar que, em relação às
escolhas dos tempos e modos verbais, há uma predominância no uso do Presente
do Indicativo para a primeira e a segunda partes do texto, como demonstra o
levantamento quantitativo a seguir:
Características
1
2
Quantidade de Parágrafos
19
18
Predominâncias Verbais
Presente (Indicativo)
38
29
Pretérito Perfeito
13
11
Demais tempos verbais
22
26
Quadro 4: Modos e Tempos Verbais

3
8

4
15

Partes
5
6
12
7

7
16

8
23

9
21

10
11

9
13
16

15
21
29

8
10
36

19
18
51

42
20
37

43
19
46

16
8
24

5
7
9

Essa escolha modo-temporal parece revelar a intenção do autor de situar,

temporalmente, o leitor no momento em que se processa a ação. No caso, a
intenção é de aproximar fatos reais e ouvinte/leitores, visando à sensibilização, ao
envolvimento, ao convencimento e, por fim, à persuasão acerca da ―v
erdade‖ que
está sendo enunciada.
Nota-se que no restante do discurso há o uso preferencial do pretérito
perfeito, intercalado com outros formas verbais, como o futuro do pretérito, presente
do subjuntivo ou pretérito do subjuntivo. Essas escolhas são significativas e auxiliam
na compreensão de cada parte.

3.2.1 Primeira Parte: “Eu sou Kay Rala Xanana Gusmão”

―Eusou Kay Rala Xanana Gusmão‖. Pode não parecer, mas essa afirmação é
fundamental para a compreensão do Depoimento e para o conhecimento do
depoente, Xanana Gusmão. Não se trata de uma simples apresentação, mas sim da
apresentação do líder da resistência timorense e da confirmação de que, apesar de
sua prisão, ele permanecia como líder, com a percepção de identidade preservada.
Ao longo da primeira parte, há a ocorrência de cinco verbos que merecem
destaque: ser, desejar, agradecer, esperar e crer. O verbo ser é utilizado 14 vezes,
em geral, para afirmar determinado momento, estado ou situação, como se pode ver
nos trechos ―
Este é o momento soberano para que isso aconteça‖; ―Pe
di a
presença do Bispo e encomendaram-me um padre indiano que agora é defensor da
integração‖ e ―
É o domínio do ocupante que se revela flagrantemente‖. Os verbos
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desejar e esperar também aparecem com frequência para expressar suas
expectativas para um futuro próximo:
(1) Eu espero que a intelectualidade indonésia compreenda o meu estado de espírito, neste
momento em que usufruo da liberdade de expressão, como resultado de um direito
adquirido ou possuído. (p. 298)
(2) Espero que a nova geração indonésia, ou mais exactamente a juventude indonésia, possa
assumir o significado do direito e da liberdade, os dois componentes fundamentais na vida
do homem de hoje e na sociedade em que vivemos. (p. 298)
(3) Espero finalmente que a comunidade internacional realize a validade de todas as minhas
declarações, no tempo e no espaço em que elas ocorreram. (p. 298)

Em benefício do seu momento de liberdade, Xanana agradece a seus
opressores, com o intuito de criar um ambiente propício para ouvir sua versão da
verdade. Por isso, o verbo crer é flexionado na primeira pessoa do singular do
presente do indicativo, procurando demonstrar, simultaneamente, lucidez mental e
clareza ideológica, conseguindo realizar uma contraposição perfeita de ideias, como
se pode observar nos exemplos a seguir:
(4) Eu creio que a teoria do colonialismo diz que o colonialismo é o domínio exercido sobre
outro, com a ocupação do seu território, pela imposição da força.
(5) Eu creio que as leis indonésias, não sendo exclusiva e explicitamente um tratado de direito
tradicional indonésio se referem aos padrões do direito internacional.

Assim, Xanana Gusmão constrói a primeira parte por meio da exposição de
fatos relacionados à sua condição e de seu país: ambos encontravam-se
aprisionados. Encerra a primeira parte com uma denúncia:
(6) Os timorenses, meus compatriotas, estes estão na rua, sob estreita vigilância. É o domínio
do ocupante que se revela flagrantemente. É a dominação estrangeira, que se manifesta
com a insolência própria dos colonialistas.

3.2.2. Segunda Parte: Timor-Leste e a responsabilidade internacional

Na segunda parte, Gusmão lembra aos membros do tribunal que Timor-Leste
encontrava-se sob o regime involuntário indonésio há 17 anos. Denuncia a farsa
organizada pelo governo indonésio que, perante a comunidade internacional, se
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apresenta como um governo bem intencionado, mas que, na realidade, invadiu
Timor-Leste e impôs sua língua, seus hábitos e sua religião ao povo timorense.
(7) O caso de Tirnor Leste é um caso da responsabilidade da comunidade internacional, é um
caso do direito internacional, um caso em que estão comprometidos os princípios
universais, um caso em que foram manipuladas as normas de descolonização da ONU,
um caso que prevalece demonstrando o desrespeito da Indonésia pelas resoluções da
ONU, um caso, portanto, de flagrante violação pela Indonésia dos princípios do Movimento
dos Não-Alinhados e dos padrões universais do direito, da paz e da justiça.

Trata-se de uma realidade vivida naquele momento, por isso, o texto foi
escrito predominantemente no presente.
Xanana relata a violência sofrida pelo povo e não isenta de responsabilidade a
comunidade internacional, , como se vê abaixo:
(8) — em primeiro lugar, o Governo indonésio pelos crimes cometidos desde há 17 anos em
Timor Leste;
— em segundo lugar, Os Governos dos Estados Unidos, que deram luz verde à invasão
de 7 de Dezembro de 1975 e têm vindo a conceder ajuda militar e apoio político para a
prossecução do genocídio a Timor Leste por parte da Indonésia;
— em terceiro lugar (...) a Europa Ocidental, pela política de cumplicidade para com a
Indonésia;
— finalmente, o Governo português, pela grave responsabilidade na descolonização de
Timor Leste.

Xanana assinala que, em momentos como os vividos por Timor-Leste, quando
sua população encontra-se incapaz de se defender, cabe a ONU e a Comunidade
Internacional a intervenção, porque é o que apregoa uma sociedade democrata.
Com estas alegações, Xanana Gusmão afirma que estava defedendo sua
nação, o que não é crime. Para ele, quem deveria responder pelos crimes cometidos
contra Timor-Leste seria o governo indonésio, os EUA, a Europa Ocidental e,
especialmente, Portugal que não realizou a descolonização adequada, deixando
Timor-Leste vulnerável a invasores. Diante disto, para Gusmão, caberia à
comunidade internacional reestabelecer a paz em Timor-Leste, reintegrando o país
como nação independente.
Nesta segunda parte, Xanana Gusmão revela que seu julgamento faz parte de
uma farsa orquestrada pela Indonésia, afirmando:
(9) Pretende este tribunal julgar-me por crimes cometidos contra o Estado indonésio e pela
posse ilegal de armas. Eu sei que tudo está concertado para eu ser absolvido.
(10)Lembro aqui que, em Denpasar, fui obrigado a fazer declarações pedindo desculpas ao
TNI [Forcas Armadas indonésias], pelo massacre de Santa Cruz, efectuado pelo TNI e não
por mim. Lembro ainda que em Jacarta, declarei que eu estava me preparando para me
defender, conforme instruções exactas do fantoche "gubernur" [governador] Abílio
Osório.
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O verbo mais utilizado nesta parte é o determinar, pois, segundo Xanana
Gusmão, os indonésios vinham determinando e delitimitando as ações em TimorLeste, quando caberia aos próprios timorenses determinar seu destino:
(11) [...] O mesmo almanaque afirma: ―
ao povo de Timor Leste compete determinar o seu
próprio futuro‖. Como concebe o SI'. Procurador ―
determinar o seu próprio futuro‖ ou,
noutros termos, ―
determinar o seu próprio destino‖? [...] Pergunto ainda: credível para
quem quando se trata de um processo de "determinar o próprio futuro", realizado por um
povo? (p. 300-301)

3.2.3 Terceira Parte: O paralelismo Timor-Leste/Koweit

Na terceira parte, Gusmão muda o rumo do seu depoimento, passando a
defender apenas sua nação. Para tanto, estudou os argumentos e buscou exemplos
que pudessem provar sua linha de raciocínio.
Assim, traçou um paralelo entre Timor-Leste e o Koweit, país que também
teve um governo provisório e obteve resultados desastrosos (a desestruturação e a
desestabilização do país). Este exemplo pertencia a um passado recente em relação
à data do julgamento, por isso, há o uso predominante dos verbos no pretérito
perfeito. A utilização de perguntas retóricas, como ―
Terá sido credível a formação do
Governo provisório da nova província iraquiana do Koweit?‖ ou ―
E se a formação
daquele governo provisório no Koweit não foi credíveI, não o foi perante quem?‖ tem
o objetivo de atrair a atenção para o caso de Timor-Leste, uma vez que a resposta
para estas questões já eram conhecidas.

3.2.4 Quarta Parte: Fazer lembrar a história

A quarta parte apresenta uma mudança de tempo e cenário. Xanana relata a
invasão indonésia ocorrida em 7 de dezembro de 1975 e comenta sobre a imposição
do regime provisório com base num massacre:
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(12)7 de Dezembro de 1975 foi o dia que marcou na história a cobarde e vergonhosa
invasão indonésia, o dia em que as tropas indonésias massacraram indiscriminadamente
a população indefesa de Díli, causando milhares de mortos entre velhos, mulheres e
crianças, incluindo um jornalista australiano.
Se a declaração de Balibó foi assinada com o sangue de cinco jornalistas australianos,
assassinados pelas tropas indonésias, no ataque à vila de Balibó, em Outubro, o tal
governo provisório foi erigido sobre os cadáveres dos timorenses, massacrados desde o
dia 7 de Dezembro daquele ano.

Como se observa, o depoente mostra-se mais firme ao expor sua memória e
sua opinião, utilizando termos duros e fortes — adjetivos (cobarde (covarde) e
vergonhosa), substantivos (sangue e cadáveres) e verbos (massacrar e assassinar)
— que qualificam negativamente a ação indonésia e suas consequências. Seu
objetivo é mostrar a ilegalidade do Regime Indonésio, erigido com base na ação
violenta e arbitrária, ignorando e desrespeitando a vontade do povo timorense.
A redação apresenta-se bem construída, sequenciando os fatos com grande
vivacidade, permitindo o questionamento sobre o valor e/ou a legitimidade do
governo indonésio:
(13)[...] Todo o mês de Dezembro foi um mês de avanço das tropas invasoras para tomar
Aileu. Em 31 de Dezembro de 1975, Maubisse ainda não tinha sido tomado.
Um governo instalado, ao som de bombardeamentos marítimos e terrestres sobre a
população indefesa, ao som do avanço dos tanques e canhões. Um governo assim tem
algum valor jurídico? (p. 302)

Para concluir esta parte e, mais uma vez, para defender a liberdade de sua
nação, Xanana lembra que a República Democrática de Timor-Leste estava em
processo de reconhecimento desde o dia 28 de novembro e que este processo foi
interrompido e negligenciado não apenas pela invasão, mas pela ação (ou falta dela)
da comunidade internacional:
(14)Faço lembrar que a RDTL (República Democrática de Timor Leste) estava sendo
reconhecida por cerca de uma vintena de países e teria sido por mais, não fossem os
interesses econômicos que ligam os Estados Unidos da América, Austrália, etc., a
Jacarta. (p. 303)

A locução verbal estava sendo reconhecida foi usada, provavelmente, com o
intuito de explicitar o processo de independência que se encontrava em andamento
e que o interesse (ou desinteresse) político explicava a passividade por parte da
comunidade internacional.
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3.2.5 Quinta Parte: Lembrar Saddam Hussein

A quinta parte é composta por 12 parágrafos dedicados a descrever a
violação dos princípios universais do Direito Internacional ocorrida no começo da
invasão. Xanana lembra que Saddam Hussein, em um discurso em que defendia
seus ideais, referiu-se ao caso de Timor-Leste:
(15)A propósito, recordo que Saddam Hussein lembrou à comunidade internacional que havia
já um precedente ele desrespeito dos princípios universais na violação do Direito
Internacional, mencionando expressamente Timor Leste. (p. 303)
(16)Àquela data, mais de 80 por cento da população de Timor Leste se encontrava nas
montanhas de sua pátria, opondo resistência ao esforço das tropas invasoras, de tomar
mais vilas do interior. A previsão dos estrategas indonésios que afirmaram que tomariam
Timor Leste em 24 horas, descendo em Díli pela madrugada, tomando o almoço em
Baukau para pernoitarem em Tutuala, foi apenas sonho demasiado mirabólico dos
generais expansionistas. (p. 304)

No decorrer desta parte, há predominância do pretérito imperfeito e particípio
passado, como em ―
(...) Da população que estava sendo atacada pelas tropas
indonésias, estava sendo atingida pelos bombardeamentos aéreos, terrestres e
marítimos, efectuados pelo TNI? (...)‖, utilizado para demonstrar uma ação contínua
no passado. Em geral, essa forma verbal aparece quando o autor pretende ressaltar
simultaneidade de fatos, no caso que enquanto os timorenses eram vitimas de
violência, decisões eram tomadas em seus nomes, sem seu devido consentimento
(e/ou conhecimento):
(17)Terá sido, porventura, essa população que sofria no mato, por causa da guerra imposta
pela Indonésia, essa população que viu desfazerem-se os seus lares, viu destruidos os
seus bens pelas forças indonésias, as quais aplicavam a táctica da terra queimada, foi,
terá sido essa população que pediu de "livre vontade", a integração na lndonésia, sem
referendo?

3.2.6 Sexta Parte: Ximenes Belo: lá dentro estamos totalmente absorvidos

Esta é parte mais curta de todo o depoimento, porém, essencial para a sua
fundamentação. Nos sete parágrafos que a compõem, o autor argumenta que,
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independentemente do que a população timorense pudesse desejar, para o Governo
Indonésio, Timor-Leste já estava integrado ao conjunto de ilhas indonésia?
(18)Após estes três meses da minha própria experiência, dei real valor à frase de Ximenes
Belo, quando, em 1986 me encontrei com ele em Fatumakaa: "Lá dentro estamos
totalmente absorvidos", dizia. (p. 305)

3.2.7 Sétima Parte: O genocídio do povo maubere

A sexta parte pode ser melhor compreendida após a leitura da sétima parte,
pois Xanana Gusmão esclarece que a população indonésia é favorável à integração
de Timor-Leste por desconhecer as condições que vinham sendo processadas,
como alerta o trecho abaixo:
(19)Eu sei que o público indonésio está desinformado sobre estes aspectos e vou aqui
descrever sumariamente essas operações militares de grande envergadura,
desencadeadas um ano depois da dita integração de Timor Leste na lndonésia... e,
saliente-se ―p
or livre vontade do povo‖! (p. 305)

Nesta parte, o autor preserva a mistura dos tempos e modos verbais, devido
ao fato de presente e passado serem separados por uma linha muito tênue, quase
imperceptível.
Xanana segue o depoimento relatando a fome e a miséria causada pelo
genocídio (até a data do depoimento, cerca de duzentas mil vidas haviam sido
ceifadas, ou seja, mais de um terço da população) até chegar a questão mais
delicada que o governo indonésio usava para legitimar a invasão: o desenvolvimento
não promovido pelo governo português na época colonial.
Todas as razões elencadas por Xanana Gusmão são traçadas com o objetivo
de apontar os pretextos para a indexação e de expor que todos aqueles que
―ou
saram‖ se posicionar contra a invasão foram perseguidos, presos e (os que não
cederam à coerção) mortos. A coerção pode ser percebida nesta parte em trechos
como os que seguem:
(20)A testemunha Óscar Lima referia aqui que esteve nas montanhas desde Dezembro de
1975 até fins de 1978. Se ele pudesse dizer a verdade, teria declarado que não se
rendera de livre vontade (...). (p. 305)
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(21)(...) Em 22 de Dezembro passado pude ler uma carta a mim dirigida pelo LBH [prestigiada
organização de assistência jurídica indonésia]. Em 23, respondi àquela Organização
aceitando um advogado. Fui obrigado a renunciar e, em 30 do mesmo mês, tive que
escrever uma carta ao LBH, recusando a oferta. A minha carta que fora detida, foi-me
devolvida (...). (p. 307)

Esta é uma das partes que elevam Xanana Gusmão ao status de herói, pois
mesmo sabendo dos riscos de se apresentar como um membro da Resistência, não
se calou.

3.2.8 Oitava Parte: As fronteiras coloniais

Xanana Gusmão chega ao auge de seu Depoimento na oitava parte. Numa
nova tentativa para invalidar o julgamento por indonésios, explicita as contradições
dos argumentos indonésios no que diz respeito à capacidade de Timor-Leste se
auto-determinar como nação. Segundo Xanana, a Indonésia não reconhece as
demarcações de fronteiras oriundas do colonialismo na região asiática. Porém, é de
seu conhecimento que a Indonésia, ao se tornar independente em 1945, teve seu
território estabelecido, utilizando essas demarcações do período colonial, agora
ignorados:
(22)(...) Este argumento é um absurdo quando repararmos que a própria Indonésia herdou
um território, proveniente desse factor, imposto pelo colonialismo. Ora vejamos: a ilha
do Bornéu está dividida, o Norte pertence à Malásia, o sul à Indonésia e um enclave
tornado recentemente independente, o Brunei. Na Papua Nova Guiné, a parte ocidente
chama-se Irian Jaya e pertence à Indonésia e a metade oriental é estado independente, a
Papua Nova Guiné. (p. 307)

Como tentou anteriormente, Xanana tenta provar que ambas as nações
estavam em situações semelhantes quando de sua independência e que esta
contradição também torna o governo indonésio inapto para julgar sua nação e,
consequentemente, seu país.
Para construir tais argumentos, o autor precisou trazer as situações para o
presente, sendo comum, então, a utilização do presente do indicativo, fazendo uma
breve menção ao passado, utilizando o pretérito perfeito.
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3.2.9 Nona Parte: A manifestação de 12 de novembro

Rumo à conclusão da defesa, Xanana explana sobre a manifestação de 12 de
novembro, também conhecido como o dia do Massacre de Santa Cruz. Naquele dia,
não apenas morreram centenas de timorenses, mas também foi o dia do inicio da
caçada ao próprio Xanana Gusmão.
Nesta parte, composta por 21 parágrafos, o autor novamente utiliza
predominantemente o presente do indicativo para narrar sua defesa. Para descrever
a referida data, utiliza verbos que, no contexto, indicam força e coragem
(reconhecer, envergonhar, orgulhar, resistir) comuns a movimentos de resistência e
verbos repressores (invadir e subjugar) para identificar os indonésios.
(23)Jacarta, há muito que devia envergonhar-se da sua prática criminosa em Timor Leste, há
muito que devia reconhecer o que perdeu em Timor Leste. (p. 309)
(24)Aqui e hoje como comandante das Falintil, as generosíssimas Forças Armadas de
Libertação de Timor Leste, reconheço a derrota militar no terreno. Não me envergonho de
o dizer, antes pelo contrário, orgulho-me do facto de que um pequeno exército de
guerrilha poder resistir a uma grande nação como a lndonésia, a potência regional que
cobardernente nos invadiu e nos quer subjugar pela acção do terror e do crime, pela lei
da violência das perseguições, das prisões, torturas, assassinatos. (p. 309)

Xanana Gusmão mostra que a vitória indonésia em 12 de novembro não foi,
de fato, uma vitória, mas sim uma derrota, pois se o intuito era a indexação, estaria
dizimando seu próprio povo. O movimento no Cemitério de Santa Cruz tinha como
objetivo chamar a atenção da Indonésia e a atenção internacional de que era preciso
discutir quem realmente deveria decidir sobre Timor-Leste:
(25) A pacífica manifestação de 12 de Novembro o que é que pretendia?Lembrar a Jacarta e
lembrar ao mundo a necessidade do diálogo, lembrar ao mundo que há algo de
errado no caso de Timor Leste. (p. 309)

Nesse sentido, o povo timorense chamava para si a responsabilidade:
(26)O problema não é querermos derrubar a lndonésia, o problema é que Timor Leste nunca
foi indonésio. (...) (p. 309)

Apesar de não ter formação em Direito, Xanana Gusmão foi um líder muito
cuidadoso e perspicaz, pois sabia que se não conhecesse bem as normas e as leis
que dissessem respeito à situação vivida por Timor-Leste, a Resistência não teria a
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menor chance. Isso fica bem claro na nona parte, quando ele invoca o Direito
Internacional para proteger sua nação e, consequentemente, se proteger:
(27) [...] segundo os princípios universais e conforme o direito internacional Timor Leste é
considerado território não autónomo, contemplado por normas que regem o processo de
descolonização. (p. 309)

Ainda nesta parte, Xanana volta a lembrar que sua sentença já estava
determinada, reforçando a ideia do julgamento-farsa:
(28) Em Jacarta eu sei que o BAIS fez os arranjos necessários para que eu não receba a
sentença de morte e, se eu der vivas à integração, ser absolvido. (p. 309)

A coerção é novamente exposta em seu Depoimento; não apenas para si,
mas também para todo e qualquer timorense que se opusesse à anexação:
(29)Este tribunal condenou as vítimas, no Polwil os presos foram desumanamente maltratados. Basta olhar-se para as testemunhas aqui presentes e que se encontram presos.
Estão magríssimos. (p. 310).

3.2.10 Décima Parte: Ximenes Belo: Morremos como povo e como nação

O

desfecho

do

depoimento

possui

11

parágrafos,

construído

predominantemente no Presente do Indicativo e tem dois temas centrais: a
identidade e a liberdade.
Quando Xanana retoma a frase ―M
orremos como Povo e como Nação‖ (p.
311), do Bispo D. Ximenes Belo, deve-se considerar:
a. primeira pessoa do plural: ambos (Gusmão e Belo) falam pelo povo
timorense;
b. há dois sentidos para a morte: a morte física e a morte identitária. No caso
do Timor-Leste, além do genocídio, houve a imposição de uma outra
cultura e de outros hábitos, até mesmo a língua oficial (portuguesa), foi
proibida.
Nesta parte, o autor utiliza repetidamente o verbo apelar no sentido de
suplicar por justiça, atenção e misericórdia, encerrando o depoimento com o anúncio
de sua greve de fome, com o intuito de pressionar não apenas os presentes no
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julgamento, mas também a todos que se interessassem pelo caso de Timor-Leste a
agirem conforme sua aclamação em nome do povo timorense.

3.3

CONSTRUÇÃO DO HERÓI: TRAÇOS LINGUÍSTICOS

A organização e a escolha das palavras dão ao discurso o poder que seu
orador desejar. Em diversos trechos de seu Depoimento de Defesa (muitos já
citados nesta pesquisa), Xanana escolheu palavras ou termos que, ora encantam e
seduzem o ouvinte/leitor — como as palavras gentis utilizada para agradecer a
oportunidade de se defender —, ora incitam o seu público a raciocinar e reagir —
como quando rejeita a competência do júri indonésio em julgá-lo.
Na verdade, perante os timorenses e a comunidade internacional, iniciar seu
discurso assumindo o seu ―e
u‖, sua identidade principal naquela circunstância, é o
primeiro passo para adquirir o status de mártir ou herói:
(30)Eu sou Kay Rala Xanana Gusmão, o líder da Resistência Maubere contra a cobarde e
vergonhosa invasão de 7 de Dezembro de 1975 e à criminosa e ilegal ocupação militar de
Timor Leste desde há 17 anos. (p. 298)

O reconhecimento desta afirmação pela imprensa foi imediato. O Jornal O
Público, por exemplo, destacou:
São 28 páginas manuscritas com poucas emendas. Assumindo-se como
―
comandante da Falintil, as gloriosíssimas Forças Armadas de Libertação
Nacional de Timor-Leste‖, Xanana Gusmão enfrenta os juízes e através
deles os generais e os políticos indonésios a quem grita que nunca vendera
a alama, ―
pelo ouro de Monas (o monumento nacional da Indonésia). O
documento chegou na íntegra ao PÚBLICO ontem à noite, em condições
que não permitiram nem a decifração de todas as frases, nem uma
ordenação rigorosa das páginas. Algumas importantes considerações
ficaram por isso de fora, por enquanto, mas o essencial do pensamento
censurado de Xanana Gusmão aqui fica, para a história. (A DEFESA de
Xanana Gusmão. Público, Lisboa, 21 maio 1993. Timor, p. 1-4)

O ato de assumir que é líder da Resistência Maubere, Gusmão tem uma
atitude heróica, pois a previsão de seu julgamento era que fosse lhe dada uma
sentença de morte, contudo, munido de coragem, ele se coloca disposto a assumir
qualquer consequência, contanto que seu objetivo — ser ouvido e ser seguido —
possa ser alcançado.
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O uso do verbo crer é outro exemplo; ele representa as convicções do autor,
eximindo-o da culpa de ato por má fé. Suas ações são justificadas por suas crenças
— ele acredita que sabe o que é melhor para Timor-Leste e seu povo:
(31) Eu creio que a teoria do colonialismo diz que o colonialismo é o domínio exercido sobre
outro, com a ocupação do seu território, pela imposição da força. [...] Eu creio que as leis
indonésias, não sendo exclusiva e explicitamente um tratado de direito tradicional
indonésio se referem aos padrões do direito internacional. [...]Aos olhos da imprensa
internacional, eu creio que não passou despercebido um cenário de grandes proporções
políticas. (298)

Dentre outras características percebidas em seu Depoimento, as que mais
corroboram para designá-lo como herói é a sua constante preocupação com o
sofrimento de seu povo, pois apesar de ter sido tortura e mantido afastado de sua
família, seu olhar nunca se distanciou da calamidade e da injustiça vividas pelos
timorenses, conforme mostram os trechos que seguem:
(32) Os timorenses, meus compatriotas, estes estão na rua, sob estreita vigilância. É o
domínio do ocupante que se revela flagrantemente. É a dominação estrangeira, que se
manifesta com a insolência própria dos colonialistas. (p. 299, grifo nosso)
(33)Um governo instalado, ao som de bombardeamentos marítimos e terrestres sobre a
população indefesa, ao som do avanço dos tanques e canhões. Um governo assim tem
algum valor jurídico? [...]Atacaram indiscriminadamente homens, velhos, mulheres e
crianças. Abateram também muitas manadas de centenas de gado bufalino, bovino e
cavalos. Queimaram tudo à sua frente, destruíram tudo. (p. 302-303, grifo nosso)
(34)Terá sido, porventura, essa população que sofria no mato, por causa da guerra
imposta pela Indonésia, essa população que viu desfazerem-se os seus lares, viu
destruidos os seus bens pelas forças indonésias, as quais aplicavam a táctica da terra
queimada, foi, terá sido essa população que pediu de "livre vontade", a integração na
lndonésia, sem referendo? (p. 304, grifo nosso)

Por fim, uma última característica deve ser destacada: os termos escolhidos,
embora bem elaborados, são diretos. Quando Xanana declara ―eu sei que o público
indonésio

está

desinformado‖,

ele

o

afirma

categoricamente.

Não

são

possibilidades: ele realmente sabe. No exemplo (35), quando Xanana utiliza os
verbos saber, estar e ir no presente, ele os usa no presente do indicativo e foram
escolhidos para dar poder ao seu discurso; tem consciência das consequências de
tais afirmações, mas, mesmo assim, não isso não o intimida:
(35)Eu sei que o público indonésio está desinformado sobre estes aspectos e vou aqui
descrever sumariamente essas operações militares de grande envergadura,
desencadeadas um ano depois da dita integração de Timor Leste na lndonésia... e,
saliente-se ―
por livre vontade do povo‖! (p. 305, grifo nosso)
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O uso de termos e verbos como sentidos semelhantes do ―tot
almente‖ ou
―salien
ta-se‖ são usados com frequência com um objetivo: mostrar seu
conhecimento e sua segurança ante aos fatos e que, por isso, não se calará. O
impacto desse tipo de ação no público (seja timorense, seja indonésio ou um
indivíduo da comunidade internacional) é de grandes proporções. Suas palavras
representaram seu comportamento diante de uma situação e atraiu a atenção da
imprensa e de importantes representantes internacionais que foram fundamentais
nos anos que seguiram. O poder do discurso se revelou único e fundamental.

3.4

FORMAÇÕES DISCURSIVAS E IDEOLÓGICAS

O caráter ideológico encontra-se explicitado ao longo do texto. O autor
defende a liberdade — a sua própria e a da nação — e o reconhecimento de TimorLeste como nação independente, como se pode notar nos trechos a seguir:
(36)Eu sou Kay Rala Xanana Gusmão, o líder da Resistência Maubere contra a cobarde e
vergonhosa invasão de 7 de Dezembro de 1975 e à criminosa e ilegal ocupação militar
de Timor Leste desde há 17 anos. (p. 298)
(37)No dia 22 de Novembro do ano findo, em Denpasar, assinei um documento em que eu
afirmava: perante o direito internacional eu continuo, com todos os timorenses, cidadão
português e, perante a minha própria consciência, sou cidadão de Timor Leste. (p. 298)
(38)Se isto passou despercebido, vou chamar aqui a atenção de todos: sinto-me, na realidade,
um estrangeiro na minha própria pátria. (p. 299)

No exemplo (36), o autor/enunciador utiliza os adjetivos ―cob
arde‖,
―v
ergonhosa‖, ―cr
iminosa‖ e ―i
legal‖ para qualificar a ocupação militar de Timor-Leste
pelos indonésios. Os próprios substantivos ―i
nvasão‖ e ―oc
upação‖ remetem à
coerção da liberdade. O conjunto de ideários sobre liberdade é apresentado em
todas as partes do depoimento.
Assim, conhecendo a ideologia e, consequentemente, a formação discursiva
do texto e considerando a tipologia de discursos mensurados por Guimarães (2007),
pode-se conceber que o depoimento estudado é argumentativo judiciário e crítico,
pois ele apresenta a defesa e a contestação simultaneamente. Em relação ao
contexto, é subjetivo, uma vez que visa à aproximação entre autor e leitor. A relação
estabelecida entre o autor e o leitor é científica e persuasiva, pois objeta fazer o

75

leitor saber e crer. A finalidade é jurídica, política e crítica, pois o autor se mostra
ciente de seus direitos, ao mesmo tempo em que busca convencer o leitor de suas
convicções — não são convicções partidárias, mas são convicções referentes ao
estado político de seu país — e por meio de seus argumentos busca disseminar um
juízo de valor — relacionados à liberdade e à identidade de sua nação). Em relação
à estrutura linguística, o texto é narrativo, argumentativo e instrutivo, pois se trata de
um texto que narra fatos desenvolvidos cronologicamente, onde o autor/enunciador
possui uma posição claramente definida e incita uma ação, seja da corte que o julga,
seja da comunidade internacional que o assiste, como se pode observar no exemplo
(38). Esta descrição também pode ser representada pelo quadro esquemático que
segue:
TIPO DE
CLASSIFICAÇÃO

TIPO DE
OBJETIVO
DISCURSO
Judiciário
Acusação ou defesa
Argumentativo
Crítico
Acordo ou contestação
Contextual
Subjetivo
Aproximação entre autor e leitor.
Científico
O autor pretende fazer o leitor saber.
Relação autor/leitor
Persuasivo
O autor pretende fazer o leitor crer.
Técnico
Descrição de um processo
Jurídico
Esclarecer leis.
Finalidade
Político
Convencer com base em uma convicção partidária.
Crítico
Visa juízo de valor
Narrativo
Desenvolvimento no tempo.
Estrutura linguística
Argumentativo
Tomada de posição.
Instrutivo
Incitação à ação.
Quadro 5: Tipologia e Classificação do Depoimento de Defesa
(39)Apelo ao Secretário-Geral da ONU para que, na solução que busca para Timor Leste, faça
sempre prevalecer os princípios universais e o Direito Internacional. Por último, apelo ao
Governo indonésio para modificar a sua atitude e considerar que já chegou o momento
exacto para compreender a essência da luta em Timor Leste. A partir de hoje, começo a
greve da fome, como uma forma prática de apelo à CEE, aos governos dos EUA e
Austrália. (p. 312)

Adotando a perspectiva de Orlandi (2007, p 87), ―N
ão há discurso puramente
autoritário, lúdico ou polêmico. O que são misturas, articulações de modo que
podemos dizer que um discurso tem um funcionamento dominante autoritário, ou
tende para o autoritário (para a paráfrase) etc.‖. Dessa maneira, o discurso foi
construído de forma predominantemente autoritário, com algumas partes tendendo
para o polêmico, pois quando questiona ―
se a formação daquele governo provisório
no Koweit não foi credíveI, não o foi perante quem? Não terá sido perante os
princípios universais de auto-determinação, não terá sido perante o direito
internacional? (...)‖ (GUSMÃO, 1993, p. 301), o autor considera a opinião dos
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sujeitos (a sua própria e a do leitor/ouvinte) — característica do discurso polêmico—,
porém, essa consideração é assimétrica, pois a opinião é considerada de cima para
baixo. Assim, a própria opinião encontra-se embutida no questionamento, buscando,
além do convencimento, a persuasão e a imposição de sua opinião — característica
puramente autoritária.
Em todo o discurso percebe-se que a polissemia é contida, havendo a
prevalência da busca de um único sentido, para que não haja espaço para a
contradição, nem para a ambiguidade. Todas as vezes em se refere à invasão
indonésia, os adjetivos ―cob
arde‖ e ―v
ergonhoso‖ aparecem da mesma forma que,
ao se referir ao povo timorense, utiliza termos como ―i
ndefeso‖, ―m
assacrado‖,
―vi
giado‖. Considerando como função referencial a ―
verdade‖, a predominância é do
discurso autoritário, trazendo uma verdade exposta e exclusiva do autor.
Cabe, ainda, avaliar as formações imaginárias do sujeito no discurso: o
―q
uem‖, o ―oquê‖ e o ―pa
ra quem‖:

Quem?

Xanana
Gusmão
(Enunciador)
(A)

Defende

Esclarece,
influencia,
inculca
convence

O quê?

Para Quem?

Onde?

Imagem do
referente – Si
próprio e o país
Timor-Leste

Corte Indonésia e
Comunidade
Internacional
(Enunciatário)
(B)

Estado
Indonésio

Inocência,
liberdade,
reconhecimento
(R)

Aparelho
Ideológico
(X)

Como se observa, Xanana Gusmão, na época, líder da resistência timorense,
defende a si e ao país perante o Estado Indonésio (Corte/Governo) no próprio
território indonésio. Desse modo, o enunciador (A) procura esclarecer e influenciar o
enunciatário (B) sobre a sua inocência e sobre o direito a independência (liberdade)
negado ao seu país.
Desse ponto de vista, pode-se ratificar a condição autoritária do discurso, pois
sua estratégia básica é a apresentação de algumas perguntas retóricas, como:
(40)Quem afinal não queria o referendo? A Fretilin ou a Indonésia pela boca do tal governo
fantoche? (p. 305)
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3.5

ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA IDENTIDADE TIMORENSE

Em relação à questão da identidade, esta pode ser verificada em diversos
trechos. Os exemplos (30) e (36), quando afirma: ―Eusou Kai Rala Xanana
Gusmão, o líder da Resistência Maubere (...)‖, revela duas características de sua
identidade: a de líder e integrante do povo maubere.
Ainda na primeira parte do discurso, Xanana Gusmão assegura: ―S
into-me, na
realidade, um estrangeiro na minha própria pátria‖. Ao expressar este sentimento,
ele não se refere ao fato de ser perseguido em sua própria pátria, mas sim às
modificações dos hábitos e costumes impostos aos timorenses, pela política de
dominação e aculturação indonésia, que o fazem não se reconhecer como alguém
oriundo daquele lugar. Segundo o discurso, a situação faz com que ocorra a perda
de sua referência e, consequentemente, de parte de sua identidade. Em seguida,
reproduz dois trechos que procuram mostrar como seu sentimento é comum ao do
restante do povo leste-timorense:
(41)Os timorenses, meus compatriotas, estes estão na rua, sob estreita vigilância. É o
domínio do ocupante que se revela flagrantemente. É a dominação estrangeira, que se
manifesta com a insolência própria dos colonialistas. (p. 299, grifo nosso)
(42)D. Ximenes Belo expressou-se com clareza quando escreveu ao Secretário-Geral da
ONU: "morremos como Povo e como Nação".

No exemplo (41), o autor/enunciador refere-se à ―est
reita vigilância‖ do povo,
vigilância a qual impedia a população de falar o português e seguir qualquer outro
costume da época colonial. Apenas o tétum (uma das línguas locais) era
minimamente tolerado e a bahasa indonesia tinha que ser obrigatoriamente
praticada. Já no exemplo (42), a declaração é objetiva: não apenas o genocídio
destrói o povo, mas também a morte da cultura e da tradição são sinônimos da
perda da identidade e, consequentemente, do desfacelamento da nação.
Na oitava parte do discurso (As fronteiras coloniais), Xanana demonstra,
novamente, como os invasores ameaçavam não apenas a sua identidade, mas
também ameaçavam a identidade dos timorenses em geral:
(43)O conceito do "realpolitik" ganhou para mim uma nova dimensão: o realismo político é a
subserviência política, é a negação da própria consciência individual, e a morte da
consciência do povo. Compreendo o que hoje, como ontem, tanto assusta a
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Indonésia: o dito anacronismo/ortodoxismo ideológico das etnias, que é o motor das
guerras na ex-Jugoslávia e nas repúblicas da ex-União Soviética. (p. 307)

Com muita perspicácia, Xanana associa a imposição política à corrupção do
indivíduo no sentido de violá-lo ideologicamente. Uma vez que a ideologia faz parte
da identidade dos indivíduos, eliminar a consciência individual significa eliminar sua
referência, ou seja, extinguir sua identidade.
Por fim, retomando o objetivo principal desta pesquisa - a construção do herói
– percebe-se, ao longo do Depoimento, que Xanana Gusmão se vale da autoridade
conquistada nos anos de batalha para realizar suas afirmações e contestações. O
trecho que segue aparece no rodapé do depoimento publicado e foi redigido por
José Ramos-Horta, companheiro de luta de Xanana Gusmão e atual Presidente da
República de Timor-Leste:
(44)Foi com grande excitação que uma noite de Maio de 1993, em Nova Iorque, recebi uma
Cópia do Depoimento de Defesa de Xanana Gusmão. Estava agendada para o dia 21 de
Maio de 1993 a sessão de encerramento do processo-farsa encenado pelas autoridades
indonésias contra Xanana Gusmão e contra o povo de Timor Leste. [...] Mas havia
sempre algo que me dizia no íntimo que Xanana não se vergaria e escolheria o
momento adequado para fazer o seu verdadeiro depoimento e que estaria a preparar
a sua defesa. [...] (p. 297, grifo nosso).

No fragmento acima, Ramos-Horta explicita o quanto ansiava pela cópia do
depoimento e confirma a existência de um processo-farsa contra Xanana Gusmão e
contra o povo timorense. Sua expectativa era a mesma do povo e, inclusive da
comunidade internacional. Sua fama de herói era tão amplamente conhecida que o
público tinha a certeza de que não lhe faltaria coragem para dizer o que precisava
ser dito. No exemplo (45), Xanana novamente se afirma como líder e expõe o ato
heróico que, segundo seu depoimento, fora promovido não por si mesmo, mas pelos
membros da Resistência da qual fez parte.
(45)Aqui e hoje como comandante das Falintil, as generosíssimas Forças Armadas de
Libertação de Timor Leste, reconheço a derrota militar no terreno. Não me envergonho
de o dizer, antes pelo contrário, orgulho-me do facto de que um pequeno exército de
guerrilha poder resistir a uma grande nação como a lndonésia, a potência regional
que cobardernente nos invadiu e nos quer subjugar pela acção do terror e do crime, pela
lei da violência das perseguições, das prisões, torturas, assassinatos (p. 309, grifo nosso).

A importância de Xanana era tão evidente que os indonésios não poderiam
matá-lo sem transformá-lo num mártir, sem atrair a atenção da comunidade
internacional. Todos pediam a sua liberdade, porém, libertá-lo significaria libertar
Timor-Leste, o que, de fato, aconteceria somente sete anos depois.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A capacidade da expressão pela linguagem verbal é um fator poderoso e
inigualável que proporciona ao homem uma posição exclusiva no ápice da pirâmide
da vida, pois o ser humano não é apenas biológico, também é ideológico. A
humanidade tem a sua evolução marcada pelo avanço na cadeia alimentar, no
comportamento e na linguagem. Esse desenvolvimento não para; a fala e a escrita
são tão fundamentais e essenciais que muitos não percebem seu poder e sua
influência. É com base nessa força que este estudo se desenvolveu.
Xanana Gusmão, um símbolo timorense, uma personalidade histórica, foi o
principal líder da Resistência Timorense contra as forças armadas da Indonésia.
Nomeado líder logo após a morte de Nicolau Lobato, em 1978, Xanana tornou-se o
timorense mais procurado pelos indonésios. Conhecido pelos seus discursos, ele
não lutou apenas fisicamente, mas também verbalmente. Redigiu cartas
direcionadas aos principais líderes mundiais e concedeu entrevistas a inúmeros
jornais e revistas, mesmo após sua prisão em Díli, em 1992. Todos seus esforços
foram cruciais para que, em 1999, Timor-Leste voltasse a ser uma nação
independente.
Considerado herói nacional, a figura política de Xanana Gusmão ainda inspira
respeito e admiração, seus discursos ainda detêm um poder inestimável, o que o
levou a ser objeto de estudo desta pesquisa.
O presente estudo procurou focalizar a construção do sujeito do timorense
Xanana Gusmão, investigando, com base nos procedimentos da AD, o seu
―D
epoimento de Defesa‖. Foram objetivos desta dissertação: o levantamento de
traços linguísticos que sinalizassem a construção de um sujeito-herói no textodepoimento; a determinação das formações discursivas e ideológicas; e o
levantamento dos elementos que pudessem auxiliar na caracterização identitária
timorense.
Conforme discutido, considerando-se a perspectiva de Orlandi (2007), o
Depoimento de Defesa de Xanana Gusmão é dominantemente autoritário, com
algumas tendências ao polêmico, em razão das próprias circunstâncias que o
discurso analisado foi preparado. Trata-se de um depoimento com fins jurídicos, que
visa ao esclarecimento e ao convencimento, além da indução a uma ação posição
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positiva em relação à situação em que se encontrava — ele e a própria nação.
Embora o modo imperativo tenha sido pouco utilizado, a verdade a que o
autor/enunciador se referia partia, naquele momento, apenas dele próprio.
O

texto-depoimento

revelou-se

riquíssimo

devido

a

uma

série

de

características que permitem ao leitor identificar Xanana como herói. Em diversos
momentos do discurso, ele admite ser o líder e utiliza seu julgamento para, mais
uma vez, lutar em defesa de seu país. A utilização de termos como ―m
eu Povo‖,
―m
inha nação‖ e ―m
eu país‖ juntamente com a construção do discurso na primeira do
singular reforçam essa ideia.
A identidade timorense é revelada em diversos trechos, principalmente
quando Xanana expõe as intenções indonésias de massacrar a população timorense
não apenas fisicamente, mas também ideologicamente, por meio de proibições de
uso da língua portuguesa, o desencorajamento do uso da língua tétum, das
mudanças dos hábitos e dos costumes, da imposição do cotidiano indonésio,
sobrepondo-o ao cotidiano timorense. A constante violência ao longo dos anos e
seus resultados foram colocados em seu discurso. Sua preocupação identitária foi
explicita: ―m
orremos como povo e como nação‖.
Por fim, a análise mostrou que o discurso foi construído sob o tema da
liberdade e da preservação da identidade (ou respeito pela identidade daquele
povo). Confirmando a teoria, a construção da identidade nacional é resultante dos
movimentos históricos, de ações, hábitos e escolhas feitas pela população ao longo
do tempo. Impor novas leis e novos costumes tão diferentes do que eram praticados
até aquele momento, não era apenas ofensivo, mas também altamente destrutivo.
Uma identidade não pode ser imposta ou trocada: ela é modificada com tempo, com
a anuência do povo que a absorve lentamente.
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ANEXOS

ANEXO 1:
DEPOIMENTO DE DEFESA DE XANANA GUSMÃO

Conselho Nacional da Resistência Maubere, (CNRM)
Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor Leste
(FALlNTIL)
DEPOIMENTO DE DEFESA DE XANANA GUSMÃO27
Eu sou Kai Rala Xanana Gusmão...
Desejo, antes de tudo, agradecer esta oportunidade que me concede para eu me
expressar aqui, com toda a liberdade, isto é, sem coerção de nenhuma espécie.
Sempre afirmei a todos quantos comigo abordaram a questão das minhas
declarações, inclusive o embaixador indonésio na ONU, o Sr. Noegroho, que as
circunstâncias elas minhas anteriores declarações em Jacarta não permitiram que
elas fossem credíveis.
Este é o momento soberano para que isso aconteça. Eu espero que a
intelectualidade indonésia compreenda o meu estado de espírito, neste momento em
que usufruo da liberdade de expressão, como resultado de um direito adquirido ou
possuído.
Espero que a nova geração indonésia, ou mais exactamente a juventude
indonésia, possa assumir o significado do direito e da liberdade, os dois
componentes fundamentais na vida do homem de hoje e na sociedade em que
vivemos.
Espero finalmente que a comunidade internacional realize a validade de todas as
minhas declarações, no tempo e no espaço em que elas ocorreram.
Agradeço mais uma vez sr Juiz, pelo facto de me permitir usar da palavra em
minha própria defesa.
Eu sou Kay Rala Xanana Gusmão, o líder da Resistência Maubere contra a
cobarde e vergonhosa invasão de 7 de Dezembro de 1975 e à criminosa e ilegal
ocupação militar de Timor Leste desde há 17 anos.
No dia 22 de Novembro do ano findo, em Denpasar, assinei um documento em
que eu afirmava: perante o direito internacional eu continuo, com todos os
timorenses, cidadão português e, perante a minha própria consciência, sou cidadão
de Timor Leste.
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"Foi com grande excitação que uma noite de Maio de 1993, em Nova Iorque, recebi uma Cópia do
Depoimento de Defesa de Xanana Gusmão. Estava agendada para o dia 21 de Maio de 1993 a
sessão de encerramento do processo-farsa encenado pelas autoridades indonésias contra Xanana
Gusmão e contra o povo de Timor Leste. Durante meses tentei obter uma cópia do Depoimento de
Defesa de Xanana pois tinha a certeza que ele estaria a preparar a sua defesa. E houve momentos
em que tive dúvidas e a angústia de que Xanana teria vacilado mesmo. Mas havia sempre algo que
me dizia no íntimo que Xanana não se vergaria e escolheria o momento adequado para fazer o seu
verdadeiro depoimento e que estaria a preparar a sua defesa. Durante meses desenvolvi contactos,
movi influências, removi obstáculos para chegar até Xanana. Qual não foi a minha excitação quando
uma cópia do seu depoimento me veio parar às mãos no momento exacto, alguns dias antes do acto
final da farsa javanesa.
No mesmo dia em que a Xanana lhe era negado o mais fundamental direito de se defender,
convoquei uma Conferência de Imprensa na sede ela ONU em Nova Iorque, facultando à Imprensa
internacional o texto integral do seu Depoimento de Defesa.
O que segue são excertos desse documento histórico. Infelizmente, algumas linhas foram suprimidas
pela fotocopiadora e o texto não é, portanto, inteiramente fiel ao original. Teve-se o cuidado em
respeitar com o maior rigor possível o texto original." [José Ramos-Horta, em Amanhã em Díli].
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É, nestes termos, que rejeito a competência de qualquer tribunal indonésio para
me julgar e, muito menos, a jurisdição deste tribunal implantado à força das armas e
do crime na minha pátria Timor Leste.
Eu creio que a teoria do colonialismo diz que o colonialismo é o domínio exercido
sobre outro, com a ocupação do seu território, pela imposição da força. O apriorismo
das teorias conservadoras, que explicavam o colonialismo pelos benefícios da
civilização, ruiu com o conhecimento da identidade de cada povo.
Se as legislações em cada país surgiram como necessidade de regulamentar a
vivência entre indivíduos, numa determinada sociedade, o direito internacional nasce
da necessidade de harmonizar a convivência entre povos e nações.
Eu creio que as leis indonésias, não sendo exclusiva e explicitamente um tratado
de direito tradicional indonésio se referem aos padrões do direito internacional.
Torna-se assim necessário mencionar que, sendo a Indonésia um dos membros
da ONU, a Indonésia se comprometeu, perante a comunidade internacional, a
respeitar e a contribuir para o respeito, pelo direito internacional. (...)
Aos olhos da imprensa internacional, eu creio que não passou despercebido um
cenário de grandes proporções políticas. Ou então, não foram, no sentido exacto do
faro e do paladar jomalístico, verdadeiros profissionais da imprensa livre.
Se isto passou despercebido, vou chamar aqui a atenção de todos: sinto-me, na
realidade, um estrangeiro na minha própria pátria.
Na prisão do Polwil [antiga polícia de segurança pública], sou rodeado apenas por
indonésios. Os oficiais do BAIS [inteligência militar] e elementos do Kopassus
[bóinas vermelhas] são os meus guardiões. Pedi a presença do Bispo e
encomendaram-me um padre indiano que agora é defensor da integração.
Nas dependências deste edifício, denominado tribunal, só vejo indonésios e, para
cima militares indonésios, do Kopassus e do BAIS.
Todo este processo do meu julgamento é um assunto do BAIS, cujos oficiais
enchem este recinto observando tudo e todos. Pela lei indonésia, julgamentos desta
natureza são ou deveriam ser em sessões públicas. Cada vez que entro nesta sala,
o público que eu vejo são estas autoridades militares, alguns dos quais pais deste
processo.
Os timorenses, meus compatriotas, estes estão na rua, sob estreita vigilância. É o
domínio do ocupante que se revela flagrantemente. É a dominação estrangeira, que
se manifesta com a insolência própria dos colonialistas.
Timor Leste e a responsabilidade internacional
O caso de Tirnor Leste é um caso da responsabilidade da comunidade
internacional, é um caso do direito internacional, um caso em que estão
comprometidos os princípios universais, um caso em que foram manipuladas as
normas de descolonização da ONU, um caso que prevalece demonstrando o
desrespeito da Indonésia pelas resoluções da ONU, um caso, portanto, de flagrante
violação pela Indonésia dos princípios do Movimento dos Não-Alinhados e dos
padrões universais do direito, da paz e da justiça.
Todo o indonésio está, por princípio, comprometido com a sua nação,
comprometido com a política do seu Governo e qualquer leitura que faz de Timor
Leste é produto da visão do próprio governo. (...)
Há 17 anos que Timor Leste, na outra face da medalha, tem sido a história da
grande farsa indonésia. Há seis meses que tenho sido atirado como uma peça desta
vergonhosa farsa. Inteligentemente ou afortunadamente, não serei eu que direi.
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Pretende este tribunal julgar-me por crimes cometidos contra o Estado indonésio
e pela posse ilegal de armas. Eu sei que tudo está concertado para eu ser absolvido.
Quem devia estar a responder perante o tribunal internacional são:
— em primeiro lugar, o Governo indonésio pelos crimes cometidos desde há 17
anos em Timor Leste;
— em segundo lugar, Os Governos dos Estados Unidos, que deram luz verde à
invasão de 7 de Dezembro de 1975 e têm vindo a conceder ajuda militar e apoio
político para a prossecução do genocídio a Timor Leste por parte da Indonésia;
— em terceiro lugar (...) a Europa Ocidental, pela política de cumplicidade para
com a Indonésia;
— finalmente, o Governo português, pela grave responsabilidade na
descolonização de Timor Leste.
A ONU reconhece como legítimos os meios de oposição à presença colonialista
em qualquer parte do mundo, onde se desenrola a luta da emancipação de um povo.
A minha luta e a resistência do meu povo e das Falintil, situam-se neste contexto,
contexto superior às leis indonésias.
O Sudjono28, na sua excepção, embora tentasse aparecer com uma posição mais
liberal, quando questiona a ―de
claração de Babiló‖, não se desvincula do problema
de fundo: o carácter ilegal da anexação, pela via da força, de Timor Leste.
O argumento-chave deste tribunal é o dito ―proc
esso de integração de Timor
Leste‖. (...)
O almanaque do sr. Procurador regista que, em 30 de Novembro de 1975 os
partidos UDT, Apodeti, Kota e Trabalhista assinaram a proclamação da int egração
de TimorLeste na lndonésia. O mesmo almanaque afirma: ―aopovo de Timor Leste
compete determinar o seu próprio futuro‖. Como concebe o SI'. Procurador
―de
terminar o seu próprio futuro‖ ou, noutros termos, ―de
terminar o seu próprio
destino‖?
Inevitavelmente me responderá que realiza este conceito com. um acto ou por
meio de um acto cuja efectivação obedeça às normas estipuladas para que o
processo seja credível.
Pergunto ainda: credível para quem quando se trata de um processo de
"determinar o próprio futuro", realizado por um povo? (...)
Da UDT, participantes elo tal processo, já desmascararam tanto na ONU corno
noutras instâncias internacionais, a farsa dessa proclamação.
Lembro aqui que, em Denpasar, fui obrigado a fazer declarações pedindo
desculpas ao TNI [Forcas Armadas indonésias], pelo massacre de Santa Cruz,
efectuado pelo TNI e não por mim. Lembro ainda que em Jacarta, declarei que eu
estava me preparando para me defender, conforme instruções exactas do fantoche
"gubernur" [governador] Abílio Osório.
O paralelísmo Timor Leste / Koweit
Terá sido credível a formação do Governo provisório da nova província iraquiana
do Koweit? O Koweit que mantém laços étnicos, históricos, culturais e religiosos
mais profundos e directos com o Iraque, do que algum laço que ainda relembro o

28

Sudjono foi o advogado de defesa imposto pelas autoridades indonésias quando Xanana tinha
solicitado os serviços dos advogados ela prestigiosa LBH (Liga de Defesa de Direitos Humanos),
sediada em Jacarta. Mais do que lima vez. José Ramos-Horta denunciou o Sr. Sudjono como
oportunista e charlatão e os factos posteriores vieram a confirmar as acusações.
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passado da era da pedra entre a população de Tirnor Leste e algumas ilhas do Nusa
Tengara Timur?29
E se a formação daquele governo provisório no Koweit não foi credíveI, não o foi
perante quem? Não terá sido perante os princípios universais de auto-determinação,
não terá sido perante o direito internacional? (...)
Este tribunal proclama: "A Fretilin ousou impor a sua vontade ao Povo". E porque
os restantes partidos, aparentemente, assinaram uma declaração de integração, o
tribunal conclui: "Era portanto a concrerização dos verdadeiros interesses do Povo
de Timor Leste!"
Porque se praticou então eleições legais na Indonésia? Para provar o quê? Se
nunca foi para provar nada, então o "pemilu" [processo eleitoral] na Indonésia tem
sido uma farsa. Se nunca foi para realizar nada, o "pemilu" na Indonésia não possui
significado político e carece de todo o contexto jurídico, como resultado/objectivo
elas eleições. (...)
Este tribunal deve concordar comigo que foi longe demais ao afirmar que a Fretilin
"ousou impor a vontade ao Povo" e que a dita proclamação ele Balibó30 foi a
verdadeira proclamação da vontade do Povo de Timor Leste!
Às afirmações deste tribunal faltou o elemento político que concederia o contexto
jurídico necessário ao que todos reclamamos: representatividade da vontade e
maioria do Povo.
Esta é a condição "sine qua non"!
Até este preciso momento, a ONU continua a não reconhecer a soberania
indonésia sobre Timor Leste, soberania conseguida pelo uso da força, pela prática
da violência e pela violação sistemática dos direitos mais fundamentais do Homem.
Fazer lembrar a história
Este Tribunal refere a data de 17 de Dezembro de 1975, como o dia da formação
de um governo provisório e de uma assembleia local.
Se todos os indonésios se esqueceram, é meu dever recordar aqui o trágico dia 7
de Dezembro daquele ano quando foram lançados milhares de pára-quedistas
indonésios sobre Díli com o apoio de fuzileiros navais.
7 de Dezembro de 1975 foi o dia que marcou na história a cobarde e vergonhosa
invasão indonésia, o dia em que as tropas indonésias massacraram
indiscriminadamente a população indefesa de Díli, causando milhares de mortos
entre velhos, mulheres e crianças, incluindo um jornalista australiano.
Se a declaração de Balibó foi assinada com o sangue de cinco jornalistas
australianos, assassinados pelas tropas indonésias, no ataque à vila de Balibó, em
Outubro, o tal governo provisório foi erigido sobre os cadáveres dos timorenses,
massacrados desde o dia 7 de Dezembro daquele ano.
Em 12 de Dezembro, as tropas indonésias ainda nem tinham tomado o
cruzamento Aileu/Remexio. Todo o mês de Dezembro foi um mês de avanço das
tropas invasoras para tomar Aileu. Em 31 de Dezembro de 1975, Maubisse ainda
não tinha sido tomado. Um governo instalado, ao som ele bombardeamentos
29

Província que abrange o Timor indonésio e as ilhas vizinhas.
A "Declaração ele Balibó" foi a alegada declaração de 29 de Novembro de 1975 de integração na
Indonésia subscrita por líderes dos partidos timorenses UDT, APODETI, Trabalhista c KOTA. O líder
deste último grupelho, um tal José Martins, escreveu em Abril de 1976 ao Secretário-Geral da ONU
denunciando a dita declaração, esclarecendo que a mesma nem sequer foi feita em Balibó, mas sim
na ilha indonésia de Bali, no hotel "Peneda View", propriedade do Cor. Sugyanto dos Serviços
Secretos indonésios,
30
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marítimos e terrestres sobre a população indefesa, ao som elo avanço elos tanques
e canhões. Um governo assim tem algum valor jurídico? (...)
Atacaram indiscriminadamente homens, velhos, mulheres e crianças. Abateram
também muitas manadas de centenas de gado bufalino, bovino e cavalos.
Queimaram tudo à sua frente, destruíram tudo.
O mesmo aconteceu, a seguir, no sector Frente Norte que compreendia os
concelhos de Ermera e Liquiça. A população foi vítima dos mesmos ataques da
população.
As mesmas operações prosseguiram para o sector centro norte, que compreendia
os concelhos de Díli, Aileu e parte de Manatuto. Seguiu-se a vez do sector sul que
compreendia o concelho de Sarne até SoibadalBarike.
O caso ele Timor Leste não se situa no contexto jurídico indonésio mas no
contexto jurídico internacional, superior às leis indonésias.
Ao minimizar este contexto, este Tribunal afirma com arrogância e cito: "E para
cúmulo a Fretilin, ousou impor a sua vontade ao Povo, efectuando a proclamação da
independência, no dia 28 de Novembro".
Faço lembrar que a RDTL (República Democrática de Timor Leste) estava sendo
reconhecida por cerca de uma vintena de países e teria sido por mais, não fossem
os interesses econômicos que ligam os Estados Unidos da América, Austrália, etc.,
a Jacarta. (...)
O almanaque do sr. Procurador regista que, em 30 de Novembro de 1975, os
partidos UDT, Apodeti, Kota e Trabalhista assinaram a proclamação ela integração
de Timor Leste na lndonésia. O mesmo almanaque afirma: "Ao povo de Tirnor Leste
compete determinar o seu próprio futuro". Como concebe o sr. Procurador
"determinar o seu próprio futuro" ou noutros termos, "determinar o seu próprio
destino" ')
Inevitavelmente me responderá que realiza este conceito como um acto ou por
meio de uma acto, cuja efectivação obedeça às normas estipuladas para que o
processo seja credível.
Pergunto ainda: credível para quem?, quando se trata de um processo de
"determinar o próprio futuro", realizado por um povo? (...)
Lembrar Saddam Hussein
A propósito, recordo que Saddam Hussein lembrou à comunidade internacional
que havia já um precedente ele desrespeito dos princípios universais na violação do
Direito Internacional, mencionando expressamente Timor Leste.
Que valor dá a Indonésia às resoluções do Conselho de Segurança e a
Assembleia Geral da ONU? Significado meramente político ou contexto jurídico de
peso, que permitiu a operação "Escudo do Deserto"?
Que valor dá a Indonésia aos esforços da ONU e da comunidade internacional
para a solução do conflito na ex-Jugoslávia?
Que valor dá a Indonésia, em que contexto situa a Indonésia o seu próprio
contributo na participação do Camboja? (...)
Um governo que detinha apenas o controlo sobre alguma população de Díli,
impedida de subir às montanhas da sua pátria, representou automaticamente a
vontade da maioria do Povo de Timor Leste?
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Este Tribunal concede rara importância à petição de 31 de Maio de 1975. A tal
petição teria sido, aparentemente assinada por Arnaldo Araújo e Guilherme
Gonçalves.31
Àquela data, mais de 80 por cento da população de Timor Leste se encontrava
nas montanhas de sua pátria, opondo resistência ao esforço das tropas invasoras,
de tomar mais vilas do interior. A previsão dos estrategas indonésios que afirmaram
que tomariam
Timor Leste em 24 horas, descendo em Díli pela madrugada, tomando o almoço
em Baukau para pernoitarem em Tutuala, foi apenas sonho demasiado mirabólico
dos generais expansionistas.
Àquela data, as tropas indonésias ocupavam apenas umas vilas das estradas
principais, muitas dessas vilas totalmente abandonadas. (...)
Qual e como era o poder de facto que aquele governo fantoche [de Arnaldo
Araújo] detinha, na altura, sobre a população?
Da população que estava morrendo de fome e de doença, por causa da guerra
imposta pela Indonésia? Da população que estava sendo atacada pelas tropas
indonésias, estava sendo atingida pelos bombardeamentos aéreos, terrestres e
marítimos, efectuados pelo TNI?
Terá sido, porventura, essa população que sofria no mato, por causa da guerra
imposta pela Indonésia, essa população que viu desfazerem-se os seus lares, viu
destruidos os seus bens pelas forças indonésias, as quais aplicavam a táctica da
terra queimada, foi, terá sido essa população que pediu de "livre vontade", a
integração na lndonésia, sem referendo?
Muitas testemunhas, aqui apresentadas, estavam inibidas de afirmarem fosse o
que fosse. Como é normal, todos os acusados devem declarar que devem vender-se
de livre vontade. (...)
Ximenes Belo: lá dentro estamos totalmente absorvidos
Após estes três meses da minha própria experiência, dei real valor à frase de
Ximenes Belo, quando, em 1986 me encontrei com ele em Fatumakaa: "Lá dentro
estamos totalmente absorvidos", dizia.
É o que verifiquei e continuo a verificar na vida política indonésia.
Regresso ao processo de anexação de Timor Leste, pela via das armas.
O Tribunal afirmou, no seu veredicto que a Fretilin se opôs ao referendo, e num
tal acto, o povo de Timor Leste escolhesse a integração.
Contudo, citando a tal petição, o tribunal menciona que Arnaldo de Araújo e
Guilherme Gonçalves pediram ao general Suharto "para que então forçasse o
parlamento a aceitar e a formular a integração sem referendo"!
Quem afinal não queria o referendo? A Fretilin ou a Indonésia pela boca do tal
governo fantoche?
Em nome de que povo foi assinada a tal petição? (...)
O genocídio do povo maubere
A testemunha Óscar Lima referia aqui que esteve nas montanhas desde
Dezembro de 1975 até fins de 1978. Se ele pudesse dizer a verdade, teria declarado
que não se rendera de livre vontade mas teria explanado aqui sobre as grandes
operações estratégicas, levadas a cabo pelo TNI, a partir de Setembro de 1977,
para o aniquilamento das bases de resistência da população de Timor Leste.
31

Xanana refere-se a uma alegada "Assembleia do Povo", formada em Maio de 1976, que decidiu
pela integração ele Timor Leste na lndonésia.
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Eu sei que o público indonésio está desinformado sobre estes aspectos e vou
aqui descrever sumariamente essas operações militares de grande envergadura,
desencadeadas um ano depois da dita integração de Timor Leste na lndonésia... e,
saliente-se ―po
r livre vontade do povo‖!
A partir ele Setembro de 1977 batalhões indonésios apoiados por aviões ―OV
Bronco‖ e por intensos bombardeamentos pelo mar e por temi, cercaram a região
que compreendia os concelhos de Suai, Boborano e Ainaro, denominado sector
Fronteira Sul.
Milhares de elementos da população morreram atingidos pelas balas. (...)
Foi essa mesma população que, depois de capturada, continuou a morrer de
fome, de doenças e, sobretudo, de assassinatos.
Milhares e milhares de cidadãos de Tirnor Leste foram assassinados em quase
todo o território pelas forças de ocupação. A política tem sido a lei de terror, para
que qualquer timorense intimidado pudesse afirmar que está feliz com a integração.
O preço da anexação de Timor Leste é o preço da resistência do Povo Maubere.
Mais de duzentas mil vidas foram ceifadas pela guerra imposta pela Indonésia. Mais
de 1/3 da população de Timor Leste teve que pagar a sua recusa e o seu repúdio à
presença do novo colonialista, mais repressivo ainda quando o faz ao arrepio dos
princípios tanto da ONU, como do Movimento dos Não-Alinhados, de que a
Indonésia foi co-fundadora e hoje assume a presidência. (...)
Muito tenho ouvido sobre o atraso do colonialismo português, como se eu próprio
não tivesse vivido esse colonialismo.
Pretendem apontar-me o dito desenvolvimento em Timor Leste, como um factor
de estimativa, um factor estatístico para se comparar com o período colonial
português.
Pergunto se o colonialismo pode ser classificado de bom e de mau. (...)
Só porque Portugal não desenvolveu em Timor Leste, durante 400 anos, teremos
nós os timorenses que pagar os erros de um colonialista pelos crimes de outro?
Hoje, todas as teorias elaboradas sobre o colonialismo ou sobre a fundação ou
surgimento de novas nações, devem ser lidas à luz dos princípios universais e do
direito internacional, consagrados na Carta das Nações Unidas.
É à luz desses princípios e elo direito internacional, que se compreende a posição
indonésia ela ONU, perante os seguintes casos:
a - sendo membro da ONU e pela correcta interpretação do elireito à autodeterminação e independência nacional, a Indonésia é, conjuntamente com a Asean,
a Austrália e a Nova Zelândia, co-responsável pela reposição ela Nova Caledónia na
lista dos territórios não autónomos, quatro décadas depois de o mesmo território ter
sido retirado dessa lista;
(...)
e - Pela exacta compreensão dos princípios universais, a Indonésia condenou a
invasão do Vietname no Camboja, da ex-União Soviética no Afeganistão, do Iraque
no Koweit.
d - sendo membro da ONU, a Indonésia está a participar no processo de
pacificação do Camboja, como contributo que Jacarta deve à comunidade
internacional para respeito pelas resoluções da ONU.
Os factos, descritos pelo Sr. Sudjono, vêm ela leitura falseada que ele faz, como
cidadão indonésio, vinculado à política do seu governo. Aliás, ele foi indicado pelo
BAIS e, consequentemente, pelo governo indonésio. Em 22 de Dezembro passado
pude ler uma carta a mim dirigida pelo LBH [prestigiada organização de assistência
jurídica indonésia]. Em 23, respondi àquela Organização aceitando um advogado.
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Fui obrigado a renunciar e, em 30 do mesmo mês, tive que escrever uma carta ao
LBH, recusando a oferta. A minha carta que fora detida, foi-me devolvida. (...)
As fronteiras coloniais
Jacarta, às vezes, gosta de definir que o factor de demarcação de fronteiras pelo
colonialismo vale apenas para a África, não tendo assim aplicabilidade na Ásia.
Este argumento é um absurdo quando repararmos que a própria Indonésia
herdou um território, proveniente desse factor, imposto pelo colonialismo.
Ora vejamos: a ilha do Bornéu está dividida, o Norte pertence à Malásia, o sul à
Indonésia e um enclave tomado recentemente independente, o Brunei.
Na Papua Nova Guiné, a parte ocidente chama-se Irian Jaya e pertence à
Indonésia e a metade oriental é estado independente, a Papua Nova Guiné.
Se um irianjayano se considera da mesma família que um javanês, o dito de
apreciação não me pertence, porque nem sou parente de irianjayano e muito menos
familiar de javaneses. (...)
Tive contactos com oficias irianjayanos que me falaram da grande família
indonésia e senti repulsa por mim mesmo. Conheci um Sumatrense, tradutor do
BAIS, que falava português e que só sabia tecer elogios e agradecimentos aos seus
irmãos javaneses e senti nojo de mim mesmo. Conheci oficiais de Sulawesi que me
dissertavam sobre o "standard" indonésio e senti um vazio em mim mesmo.
O conceito do "realpolitik" ganhou para mim uma nova dimensão: o realismo
político é a subserviência política, é a negação da própria consciência individual, e a
morte da consciência do povo.
Compreendo o que hoje, como ontem, tanto assusta a Indonésia: o dito
anacronismo/ortodoxismo ideológico das etnias, que é o motor das guerras na exJugoslávia e nas repúblicas da ex-União Soviética.
Não são as teorias que estão a provar a história, é a história que está a validar as
verdadeiras e a denunciar as falsas teorias. (...)
A humanidade aspira a um ideal supremo: a realização do indivíduo e dos povos,
dentro de um contexto amplo de liberdade do direito, da justiça e paz.
O realismo político é uma teoria imposta pelos poderosos, é o conceito que
subverteu e está subvertendo estes padrões. O realismo político é um conceito que
dá apenas direito aos grandes, aos fortes de actuaremem nome dos seus próprios
interesses, coibindo os pequenos e os indefesos da capacidade de se defenderem,
da capacidade de recusarem e da capacidade de agirem contra.
Quando se fala de realismo político, implicitamente se fala de desigualdade de
circunstâncias, de desigualdade de condições entre duas partes envolvidas em
qualquer processo. E é esta desigualdade que impõe que os pequenos e fracos
devam aparecer como bons aprendizes do realismo político. (...)
No próprio dia da minha captura, no encontro havido com o general Try Sutrisne,
esbocei a questão do diálogo com os representantes do povo de Timor Leste. Um,
dentro da vintena de generais presentes que se congratulavam com a perspectiva
da iminência da vitória fácil, perguntou enfurecido: (ilegível). Quando lhe respondi:
"Vamos ao referendo", os generais indonésios engoliram a sua própria arrogância.
No dia seguinte, 21 de Novembro, já em Denpasar, a senhora do Panglima local
[comandante militar], tendo ficado surpreendida com a extensão do apoio que eu
tinha, exclamou: "Muita gente o apoiava afinal!" Um oficial de alta patente, disse-lhe:
"Talvez seja apoio de fora".
Durante o período de interrogatórios no BAIS, em Jacarta, apercebi-me do
seguinte:
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1 - a guerra em Timor Leste é essencialmente um assunto do BAIS e não um
assunto político nos fóruns governamentais de Jacarta, como se supõe; (...)
(...)
3. OBAIS é uma poderosa máquina da polícia indonésia, cujos sinistros tentáculos
são os Kopassus.
4. Os militares indonésios não aceitam mais nenhuma política a não ser a do 7 de
Dezembro de 1975.
No meu caso tanto o BAIS como o governo indonésio decidiram jogar com os
menores riscos possíveis manipulando todo o meu processo.Todo este processo do
meu julgamento é um assunto do Bais, cujos oficiais enchem este recinto
observando tudo e todos.
Para conseguir chegar hoje aqui e poder falar assim, assumi também os riscos
inerentes à minha luta.
Sempre disse a todos: "estão falando com o Xanana e não com um "angota"
[subordinado] de Xanana". (...)
A minha própria situação, de um rigoroso controlo de todos os meus movimentos,
fez-me lembrar a situação de total controlo que, depois do cobarde massacre de Sta.
Cruz, se exerce sobre a juventude heróica de Timor Leste.
No Polwil, onde tentam adular-me com exageradas atenções, as inscrições feitas
pelos presos, meus companheiros, nas paredes da prisão, lembram-me
constantemente o sofrimento de muitos compatriotas, sujeitos a sevícias de toda a
ordem e recordam-me a cada instante, o imemorável dia de 12 de Novembro de
1991.
A manifestação de 12 de Novembro
A pacífica manifestação de 12 de Novembro o que é que pretendia?
Lembrar a Jacarta e lembrar ao mundo a necessidade do diálogo, lembrar ao
mundo que há algo de errado no caso de Timor Leste.
(...)
Jacarta, há muito que devia envergonhar-se da sua prática criminosa em Timor
Leste, há muito que devia reconhecer o que perdeu em Timor Leste.
Os generais indonésios deviam tomar consciência da sua derrota em Timor Leste.
Aqui e hoje como comandante das Falintil, as generosíssimas Forças Armadas de
Libertação de Timor Leste, reconheço a derrota militar no terreno. Não me
envergonho de o dizer, antes pelo contrário, orgulho-me do facto de que um
pequeno exército de guerrilha poder resistir a uma grande nação como a lndonésia,
a potência regional que cobardernente nos invadiu e nos quer subjugar pela acção
do terror e do crime, pela lei da violência das perseguições, das prisões, torturas,
assassinatos.
Chegou o momento de Jacarta reconhecer a sua derrota política no terreno. Eu
não sei se é para me impressionar que colocam "tentaras" armadas no itinerário
entre Polwil e o tribunal. (...)
A ruptura com a actual situação é uma necessidade histórica. Se hoje não se faz,
o futuro será testemunha da irreversibilidade das mudanças.
O irreversível não é o que se impõe de momento, seja ele curto ou longo, pela
força das armas. O irreversível é a correcção que a história faz dos erros dos
ambiciosos, dos crimes dos ditadores, das atrocidades colonialistas.
A hecatombe do império da ex-União Soviética dernostrou que as políticas
conseguidas, sob pressão das armas, não resistiram ao tempo.
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A gigantesca roda da história confirmou, confirma e confirmava esta verdade. A
roda da história esmagou o colonialismo europeu e não pode aceitar novas
expressões de dominação dos povos.
A roda da história esmagou regimes opressivos, estados expansionistas. (...)
A razão não provém da força. A razão é ela mesma inofensiva. E a razão está cio
meu lado, o lado do meu Povo.
Apelo ao Povo indonésio para compreender que, segundo os princípios universais
e conforme o direito internacional Timor Leste é considerado território não
autónomo, contemplado por normas que regem o processo de descolonização. Para
compreender que o problema de Timor Leste não é o espectro que povoa a mente
dos generais indonésios, espectro de que Timor Leste é uma fonte de ameaça, um
factor de insegurança para a Indonésia. A história de que Timor Leste é comunista, é
velha demais para a actualidade.
O problema não é querermos derrubar a lndonésia, o problema é que Timor Leste
nunca foi indonésio. (...)
No primeiro dia, como nos seguintes, perguntavam-me se eu me considerava
indonésio e sempre lhes respondi assim: se eu disser que sim os bapaks
[indonésios] não acreditarão. Primeiro riram mas depois rangeram os dentes.
Os generais indonésios não se preocupam com o espírito, com a consciência das
pessoas. Ficam imediatamente satisfeitos quando lhes fazemos todas as vontades.
Não sei dizer se isto é ingenuidade ou se é formação cultural militar.
Em Jacarta eu sei que o BAIS fez os arranjos necessários para que eu não
receba a sentença de morte e, se eu der vivas à integração, ser absolvido. Lembrome que em Jacarta, para variar as cenas diárias de registo de todos os meus
movimentos na cela levavam-me algemado ao centro da cidade e mostravam-me o
ouro do Monas - Monumento Nacional Indonésio. Tive vontade de gritar aos meus
carcereiros que eu nunca venderia a minha alma pelo ouro que encima o Monas. (...)
Massacraram sem dó nem piedade mais de uma centena de jovens que
protestavam contra a situação ilegal da anexação de Timor Leste, pelo uso ela força,
de protestarem contra o regime de terror, contra a situação de intimidação e
perseguições implantado a partir de Setembro de 1992. esses militares indonésios
orgulharam-se de ter assim sufocado brutalmente uma rebelião.
Este tribunal condenou as vítimas, no Polwil os presos foram desumanamente
mal-tratados. Basta olhar-se para as testemunhas aqui presentes e que se
encontram presos. Estão magríssimos.
Porventura, os responsáveis pelo assassinato responderam pelo seu crime neste
Tribunal? Que aplicação, que valor tem a lei que permitiu a este Tribunal fechar os
olhos ao horroroso crime de 12 de Novembro?
Que valor moral, que padrão de justiça tem o governo indonésio para declarar
como heróis os criminosos e, por outro lado, condenar as vítimas? (...)
Continuo a lembrar aqui a necessidade do diálogo, com a participação dos
timorenses. Sempre disse a quem me queria ouvir que o Povo Maubere não aprecia
o dito "pembangunan" [desenvolvimento]. O problema é que não é livre. A liberdade
é uma noção do meu Povo e é o objectivo da sua luta.
Ximenes Belo: Morremos como povo e como nação
D. Ximenes Belo expressou-se com clareza quando escreveu ao Secretário-Geral
da ONU: "morremos como Povo e como Nação".
O embaixador indonésio na ONU veio pedir a minha colaboração. Pediu-me para
ser consistente nas minhas declarações. Reparei que os indonésios se esqueceram
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totalmente que lutei muitos anos e, a ser consistente, eu deveria sê-Ia para o meu
Povo e jamais para com os assassinos do meu Povo (...)
Apelo à nova geração indonésia para compreender que o Povo de Tirnor Leste dá
muito mais valor à liberdade, à justiça e à paz do que ao dito desenvolvimento aqui
feito, com ajuda da Austrália e dos EUA e outros países europeus que mantêm
relações económicas muito estreitas com Jacarta.
Apelo à comunidade internacional que é já chegado o momento para se provar
que estarnos realmente perante a nova ordem mundial. Isto pressupõe actos que
indiquem a ruptura com as situações herdadas das conjunturas anteriores. Apelo à
Comunidade
Europeia para ser consequenle com as suas próprias resoluções e conscqucnte
também com as resoluções concernentes a Timor Leste.
Apelo a todos os amigos de Timor Leste, parlamentares europeus, americanos,
japoneses e australianos para pressionarem os seus governos, no sentido de mudar
a política de dois pesos e duas medidas. (...)
Apelo ao Presidente Bill Clinton para reconsiderar o problema de Timor Leste e
pressionar Jacarta a aceitar o diálogo com portugueses e rirnorenses, em busca de
uma solução internacionalmente aceitável.
Apelo ao Governo português para não alijar nunca as suas responsabilidades
para com Timor Leste.
Apelo ao Secretário-Geral da ONU para que, na solução que busca para Timor
Leste, faça sempre prevalecer os princípios universais e o Direito Internacional.
Por último, apelo ao Governo indonésio para modificar a sua atitude e considerar
que já chegou o momento exacto para compreender a essência da luta em Timor
Leste.
Nenhum acordo pode ser celebrado entre prisioneiro e carcereiro.
A partir de hoje, começo a greve da fome, como uma forma prática de apelo à
CEE, aos governos dos EUA e Austrália.
Díli, 27 de Março de 1993
Xanana Gusmão
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