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Resumo
Quem define o que é o poder, tem [o] poder e esta
é uma dissertação sobre o poder de pronunciamento,
reflexão, criação, e decisão das mulheres especialmente
daquelas a quem quase nunca e quase nada é perguntado.
Apresento um estudo comparativo que se alimenta
das experiências, subjectividades e inteligibilidades de
mulheres vendedeiras dos mercados informais e líderes
de associações populares de dois lugares geograficamente situados: as cidades de Maputo, na costa oriental da
África austral, e Dili na costa norte da Ilha de Timor no
extremo do sudeste asiático.
Este trabalho desenvolve-se através do desdobramento teórico, analítico e empírico de cinco hipóteses
principais: 1/ a crítica da ficção imperial de Portugal no
oriente e da épica do seu período colonial, revela racionalidades que lhe resistiram, subsistiram e re-imaginaram
mapas, rotas e outras relações internacionais; 2/ a desobediência ao pensamento dominante sobre a insolvência
económica das vendedeiras de bazar e dumba-nengue1
coloca em realce as associações populares de mulheres
e os chamados mercados informais como espaços-tempo
empobrecidos, todavia activos, dinâmicos, criativos,
com recursos intersubjectivos que resultam em criação
de respostas e soluções que podem constituir-se como
os novos topoi de uma outra economia e organização

societal; 3/ a transgressão da ideia de que, tanto o patriarcado como o colonialismo nada deixaram de fora do seu
domínio lançando um debate sobre a poli-racionalidade
emancipatória que transmuta e perverte gastas presunções sobre a libertação das mulheres e dos homens; 4/
o poder de escrutinar a modernidade e a colonialidade
dos feminismos modernos, descentrando e localizandoos traz a manha, a obliquidade, o silêncio ou o obscuro,
para dentro das epistemologias feministas de retaguarda
que apoiam a resistência primeiro e, depois, a libertação;
5/ quando as mulheres definem e recriam o poder enfrentam severas hostilidades contextuais e estruturais
porque as gramáticas-bibliotecas coloniais e sexistas
resistem. Muitas mulheres enfrentam a violência das
escalas quando querem que as suas narrativas se mantenham libertas, activas e performativas.
Há muitas coisas que separam as mulheres e as tornam singulares umas das outras e umas diante das outras.
Tornamo-nos mulheres de muitas e variadas maneiras e
existimos sociologicamente com essas diferenças. Todavia o poder de saber, de afirmar o que é poder e fazer saber
que se sabe, é um poder que as mulheres de qualquer
lugar do mundo podem reconhecer e fazer acontecer na
sua infinita capacidade de existir, criar e resistir.

1

1 Dumba-nengue é a designação atribuída em Maputo ao chamado
comércio informal que, estando fora da regulação estatal, é considerado
ilegal.
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Introdução

Introdução
Também as leoas querem contar as suas versões dos
acontecimentos.1
Quem define o que é o poder, tem [o] poder e esta
é uma dissertação sobre o poder de pronunciamento,
reflexão, criação, e decisão das mulheres, especialmente
daquelas a quem quase nunca e quase nada é perguntado.
Este estudo é sobre a criatividade, a resistência e a produção de racionalidades poderosas e lúcidas daquelas que
foram sendo nomeadas os outros dos outros e que habitam
e lideram associações populares e vendem nos bazares,
nos mercados, nas ruas das cidades de Maputo e Dili. A
obra que aqui se apresenta não é uma reflexão ou uma
pesquisa histórica sobre o colonialismo português mas
uma sociologia feminista que pretende ferir e fracturar
qualquer pensamento abissal que não enxergue para além
de si estranhezas e racionalidades insondáveis. Intenta
contrariar o naturalizado atributo ontológico de uma
existência evanescente donde as maiores capacidades e
feitos destas mulheres não poderiam estar além de uma
rudimentar mecânica de sobrevivência à insolvência que
os fados e penas do mundo lhes impõem.
Ao definir o pensamento moderno ocidental como
um pensamento abissal2, aquele que nas suas múltiplas
1 Parafraseio o provérbio africano sobre o leão e o caçador que diz que
a história de África tem que ter outros protagonistas e outros contadores.
Nesta tese proponho que o leão e o caçador se calem e que a sua presença
não subsuma a subjectividade nem as palavras das leoas.
2

Cf. Santos, 2009: 23.

versões e epifanias divide a realidade social entre aquilo
que existe e o inexistente e que não admite a co-presença
de racionalidades diversas, igualmente relevantes e inteligíveis do mesmo lado da linha3, Boaventura de Sousa
Santos lança no campo teórico das sociologias feministas
uma poderosa ferramenta crítica. Ao problematizar as
relações entre modernismo, pós-modernismo e pós-colonialismo4 Santos deixa aberto o caminho para colocar
em evidência as ausências temáticas ou a negligência
a que têm sido votados, pelos feminismos dominantes
de matriz norte-cêntrica, os viés e as experiências coloniais. A procura e a construção de uma análise feminista
pós-colonial tem nesta teorização um alicerce que lhe
permite tornar perceptível a profundidade com que se
estabeleceu e naturalizou a invisibilidade e a irrelevância
das mulheres5 que degenerou na hipertrofia constante
da sua vitimização após as independências políticas.
A gramática colonial - usada antes e depois das independências - conjuga dois mecanismos de desqualifi3

Ibid. 24.

4 Boaventura de Sousa Santos tem esta reflexão tratada e desenvolvida
em dois textos matriciais, a saber: Do pós-moderno ao pós-colonial e para
além de um e outro publicado em 2006 e Para além do pensamento abissal:
das linhas globais a uma ecologia de saberes publicado em 2009.
5 O uso do termo mulheres sem diferenciações e especificações, para
além do que pode ser entendido como uma categoria sociológica e grupo
de pessoas definidas pela pertença a uma identidade partilhada e fundada
num conjunto de características sexuais biológicas e construídas. Não
pretendo dirimir a sua complexidade nem a sua diversidade, o que será
tratado, posteriormente. Neste momento tenho por objectivo principal
tornar o texto mais despojado.
3

cação ontológica; o primeiro separa para desigualar e, no
limite, negar a alteridade como possibilidade existencial.
O segundo pensa essas entidades desiguais e exóticas
como espumas cuja densidade permite imaginar que não
ocupam espaço nem tempo: estão vazias. Um abismo é
um vazio e este é uma das semióticas privilegiadas dos
colonialismos pois permite mapear, atribuir significado
e determinar o que está disponível para ser ocupado, ser
redimido da sua falta de resiliência e cinestesia próprias
dos entes espessos e consistentes. O longo ciclo colonial
português no Oceano Índico foi, entre outras coisas, uma
parte constitutiva dessa narrativa moderna de abismos e
vazios cuja dinâmica interna foi sobrepondo camadas de
desigualdades que resultaram na invenção de existências
sucessivamente diferidas.
Os outros dos outros que o colonialismo português
no oriente persistiu em imaginar são os centros desta
dissertação que me impuseram três questionamentos
iniciais. O primeiro refere-se à possibilidade de que este
longuíssimo ciclo colonial não dominou tudo, nem tudo
perverteu e as mulheres figuradas de outros dos outros
não foram suas completas presas e troféus. O segundo,
diz respeito à existência de escrutínio, resistência e
criação de alternativas que informam hoje projectos de
emancipação disjuntores dessa gramática e memória
coloniais. Por fim, como se poderá desarticular a espessura dos abismos mantidos por feminismos indolentes
e arrogantes para os quais reconhecer a diversidade do
mundo e das mulheres não tem implicado a assunção
da diversidade epistemológica do mundo e das racionalidades feministas presentes no mundo6.
Apresento um estudo comparativo que se alimenta
das experiências, subjectividades e inteligibilidades de
mulheres vendedeiras dos mercados informais e líderes
de associações populares das cidades de Maputo, na
costa oriental da África austral e Dili, na costa norte da
ilha de Timor no extremo do sudeste asiático. As comensurabilidades e as articulações tornaram-se possíveis e
foram amplificadas porque ao estudo preside o pensamento pós-abissal de Santos e a lógica do tempo-longo
que permitiu captar as complexidades do ciclo colonial
português entre e naquelas cidades. Para o meu estudo,
o colonialismo português não é norma ou o modelo do
qual parto para comparar, mas um dos alimentadores da
nevralgia crítica que busco para entender melhor, e espe6 Cf. Epistemologias do Sul, 2009. Parafraseio Boaventura de Sousa
Santos para demonstrar que a sua teorização não é apenas aplicável mas
é necessária à crítica contemporânea dos pensamentos feministas que se
têm recusado a ver e a reconhecer projectos e ideias de emancipação de
mulheres para além daqueles que eles mesmos inventam e transformam
em norma.
4

ro de maneira nova, o que foram e são os desacertos, os
encontrões7 e os desafios que os feminismos pós-coloniais
não podem nem devem evitar. Trato de contra-contar este
tempo longo e complexo, falar e descrever estas cidades
velhas e novas, coloniais e capitais independentes e,
nelas, encontrar-me com as senhoras que as percorrem
e habitam através das simbioses e discrepâncias que os
seus trabalhos e ideias foram tecendo entre passados,
presentes e futuros.
Sendo o meu lugar de enunciação Portugal no
século XXI, este trabalho desenvolve-se através do desdobramento teórico, analítico e empírico de cinco hipóteses
principais: 1/ a crítica da ficção imperial de Portugal no
oriente e da épica do seu período colonial, revela racionalidades que lhe resistiram, subsistiram e re-imaginaram
mapas, rotas e outras relações internacionais; 2/ a desobediência ao pensamento dominante sobre a insolvência
económica das vendedeiras de bazar e dumba-nengue8,
coloca em realce as associações populares de mulheres
e os chamados mercados informais como espaços-tempo
empobrecidos, todavia activos, dinâmicos, criativos,
com recursos intersubjectivos que resultam em criação
de respostas e soluções que podem constituir-se como
os novos topoi de uma outra economia e organização
societal; 3/ a transgressão da ideia de que, tanto o patriarcado como o colonialismo nada deixaram de fora do seu
domínio lançando um debate sobre a poli-racionalidade
emancipatória que transmuta e perverte gastas presunções sobre a libertação das mulheres e dos homens; 4/
o poder de escrutinar a modernidade e a colonialidade
dos feminismos modernos, descentrando e localizandoos, traz a manha, a obliquidade, o silêncio ou o obscuro,
para dentro das epistemologias feministas de retaguarda
que apoiam a resistência primeiro e, depois, a libertação;
5/ quando as mulheres definem e recriam o poder enfrentam severas hostilidades contextuais e estruturais
porque as gramáticas-bibliotecas coloniais e sexistas
resistem. Muitas mulheres enfrentam a violência das
escalas quando querem que as suas narrativas se mantenham libertas, activas e performativas.
A parte I é dedicada a um exercício de contextualização que a razão e a escrita impõem para que se siga
uma analítica dinâmica e, progressivamente, descentra7 Encontrão foi o termo utilizado por Margarida Calafate Ribeiro numa
comunicação apresentada no Colóquio Caminhos de Futuro: Novos
Mapas para as Ciências Sociais e Humanas no Auditório da Reitoria da
Universidade de Coimbra, CES, 18 a 21 de Junho de 2008, para designar
e desafiar a ideia convencional de ‘encontro’ a propósito da experiência
da expansão marítima portuguesa.
8 Dumba-nengue é a designação atribuída em Maputo ao chamado
comércio informal que, estando fora da regulação estatal, é considerado
ilegal.

da e questionadora de si mesma. Uma análise feminista
das estratégias de poder de mulheres de Maputo e Dili
suscita por um lado, a construção de um quadro referencial dos espaços e tempos e, por outro lado, dos tópicos
temáticos em causa. Não proponho uma revisão clássica
da literatura mas uma análise relevante e plástica a partir
do acervo de literatura científica disponível e acessível
nestes suis índicos para prosseguir um estudo sociológico crítico, feminista e pós-colonial.
No capítulo primeiro, tenho como objectivos discutir a retórica épica portuguesa dominante acerca do
seu império do oriente e ouvir e ampliar o murmúrio e o
rugido da leoa que o provérbio africano invoca mas que
não chega a aparecer. Um império que a partir do século
XIX se reinventou e se imaginou centenário e construído
de grandes feitos conforme recitam as memórias hiperbólicas e ficcionadas portuguesas para subsistir às novas
exigências e conjunturas políticas. Todavia, olhado a
partir do âmago do Oceano Índico, os portugueses foram
apenas mais um grupo, mais uma força agente actuando sobretudo nas orlas, margens e irrelevâncias de um
sistema mundial consolidado. Chegando ao século XX,
o século das independências políticas, Maputo e Dili são
como que epifanias de uma longa história colonial de
subalternidades pois as suas metrópoles não são portuguesas nem estão na Europa. Um império do oriente onde
as camadas de margens se sobrepõem e são múltiplas;
das mais remotas não se sabe o nome, e tanto podem ser
mulheres como gado. Discutir este império, traçar este
quadro, pressupõe mudar a ordem de algumas coisas
projectando os centros para outras margens e às margens
dando novas centralidades onde as diferenças não sejam
subsumidas em aparentes continuidades.
No segundo capítulo o meu argumento principal
é que a história que se conta da Cinderela é uma invenção [de algumas mulheres e de alguns homens], pois
ela escapou-lhes da sua imaginação e tem poderes para
se transformar em quantas Sindarelas9 quiser. Prossigo
indagando se não é, portanto, mais sensato e científico
duvidar da versão da princesa loira e do mito de que foram
felizes para sempre e da Sindarela infeliz, pobre e uma
vítima desde sempre. A emancipação das mulheres está,
irremediavelmente, ligada aos seus poderes. Por um lado,
há quem argumente que a emancipação das mulheres é
9 Sindarela é o nome atribuído a um autocarro – microlete - de transporte
colectivo da cidade de Dili. Já havia visto o microlete Cinderela pintado
de branco e Cinderela de cor verde. Ao avistar o Sindarela pintado de
cor-de-rosa, na rota de Becora, anotei a transgressão realizada sobre
a palavra na qual inscrevi a metáfora da corrupção e da subversão do
mito da princesa Cinderela e dos valores a ela associados. Tomei para o
meu estudo a metáfora porque tanto evoca a cidade, o movimento e as
personagens femininas como muitas das suas manhas e transfigurações.

o exercício de um contra-poder que afronta o atávico e
omnipresente patriarcado. Por outro lado, eu argumento
que se trata mais do que um contra-poder, mas o efectivo e quotidiano exercício dos diferentes poderes. Uso
a ideia de Foucault de que o poder-vem-de-baixo para
sublinhar que este não deve ser visto nem entendido
como uma entidade, uma possessão ou uma instituição
separada ou independente de um conjunto de relações
onde ele é exercido. Este aspecto relacional e capilar do
poder, ou dos poderes, é interessante para poder pensar
a emancipação das mulheres porque nos obriga a situar,
a descortinar lugares e tempos de enunciação que têm
geografias epistemológicas, memórias e representações
diferentes do sempre presente poder patriarcal1010. Por
outro lado, como lembra Anna Arendt11, o poder é o
contra-ponto da força que contraria a violência sobre o
outro; o poder é energia e vigor, como bem conceptualiza Lúcia, energia para aguentar e o vigor necessário à
firmeza da voz que se levanta sem se levantar. O poder é
a condição de possibilidade de caminhar para um ponto
evanescente, como lhe chama Chantal Mouffe, que é o
bem comum; o poder como gramática de conduta12 que
não elimina as diferenças, mas não prescinde de um
imaginário e horizonte social de igualdades.
A parte II desta monografia é constituída por um só
capítulo. É certo que a pesquisa, as leituras, as análises
presentes nos capítulos anteriores são tão constitutivas
da discussão epistemo-metodológica como todas as
demais questões que apresento em seguida. A escrita
de uma monografia mobiliza uma abordagem diacrónica do tempo e dos termos da pesquisa. Ainda que o
alinhamento das palavras e parágrafos que escrevo e
apresento primeiro seja uma urdidura feita de fiações
e fios de outrem mas que eu escolhi, contei, separei e
atei para o meu próprio propósito, todo esse metabolismo construtivo é parte integrante também dos meus
questionamentos e das minhas opções teóricas e metodológicas. Usando a metáfora da urdidura apelo a uma
imagem que melhor pode traduzir, na ordem do escrito,
a dinâmica que um estudo como este supõe: primeiro
vem a matriz onde é possível inscrever fios de variados
materiais, cores e grossuras como os conhecimentos;
nesses fios esticados e prontos, posso dar continuidade
ao desenho de padrões, apostar texturas e relevos com
mais e outros conhecimentos; e com esse tecido fazer
franjas, bainhas, bordar as orlas e centros, aplicar jóias
10 Cf. Faubion, 2002: 329.
11 Cf. Arendt, 2001: 13 e p. 41.
12 Cf. Mouffe, 1996: 114 e ss.
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e plumas que se traduzirão, no final, numa peça original,
resistente e independente dos pregos e da madeira onde
ela foi amarrada.
No capítulo terceiro discuto cinco conjuntos de
questões: em primeiro lugar, explicito a rede teórica e
conceptual em que fundamento o meu processo metodológico. Em segundo lugar, trabalho as articulações
entre os campos analíticos definidos e as hipóteses de
trabalho. Prossigo trazendo à colação a auto-reflexividade que permeou e se tornou num elemento constitutivo do processo de pesquisa teórica, documental e
empírica assim como do conhecimento produzido. Em
quarto lugar, problematizo e analiso a construção do
estudo comparado e qualitativo centrado nas narrativas
biográficas das mulheres de Dili e Maputo. Finalmente,
reflicto sobre técnicas, instrumentos, os protocolos de
pesquisa, registo e reflexão. Se, quanto ao campo teórico a reflexão que apresento é contida e não dispensa
a autoridade da comunidade científica, reconhecendo
as suas procedências e interdependências, no caso dos
tópicos seguintes, as raízes, as opções, instrumentos e
reflexividade mostram-se, deliberadamente, conjugados,
conexos e mestiços.
A parte III é a mais longa e a mais complexa e está
estruturada em três capítulos. No capítulo quarto relanço
um olhar sobre o colonialismo português sendo que, não
procuro retornar a ele mas olhá-lo de novo para distinguir nele tanto os atavismos ginofóbicos, conservadores
e piedosos como as persistentes contrariedades que teve
de enfrentar e que podem ser resgatadas. Identifico e analiso algumas características sociológicas que considero
estruturantes do colonialismo português e que endossam
o advento das independências políticas impondo-lhes
muitas heranças e perguntas. Desenvolvo o meu argumento ao regressar aos países Moçambique e Timor-Leste, hoje independentes, marcados por acontecimentos
extraordinários, traumáticos e temporalmente vorazes,
dando especial atenção às suas capitais, populações,
mercados, senhoras e associações. Pretendo apresentar e
teorizar o ethos onde se implantam tanto as raízes como
as opções que são parte constituinte da polifonia retórica
que será trazida à colação no capítulo sexto. Como já explicitei e justifiquei na parte II desta dissertação, preside
ao meu trabalho a indisciplina disciplinar que a ecologia
dos conhecimentos e dos saberes ensina e preconiza.
Neste sentido, no capítulo quinto, procedo a uma análise
e reflexão que permita acompanhar, ainda de mais perto,
as desconstruções e as construções que as mulheres das
capitais dos dois países estão a levar a cabo face às dificuldades e oportunidades. Para além disso, este caminho
de aproximação daquilo que são parte dos seus projectos
6

de emancipação, autoridade e poder, prepara-me tanto
teórica como, analiticamente, para dialogar com as vidas
e as subjectividades narradas pelas mulheres e homens
com quem trabalhei confrontando-me com as minhas
hipóteses de trabalho iniciais, com a literatura e todos
os demais conhecimentos mobilizados. Deste confronto
e da possível comensurabilidade entre textos, contextos
e subtextos teorizo sobre os termos, temas e problemas
que esta incursão cognoscente me suscitou e me impõe
sobre feminismos, pós-colonialismos e o poder de definir e narrar o poder para ter poder. Trato as hipóteses,
uma a uma, submetendo-as à intensidade analítica
discursiva e reflexiva a que consigo aceder através das
palavras, ainda que reduzidas à sua forma escrita, de todas as mulheres e homens que intervieram, activamente,
nesta construção de sentidos outros, dos conhecimentos
feministas e, desejadamente pós-coloniais. Não pretendo
nem ambiciono a completude, mas sim a infinitude das
possibilidades de relacionar, estudar e conhecer instrumentos e potencialidades que sirvam para contrariar os
abismos prescritivos de feminismos de Cinderelas versus
Sindarelas. O capítulo sexto é, em grande medida, uma
poiesis feita dos pensamentos e palavras delas e deles
que apontam virtudes e sentidos para a acção necessária
à crítica radical da política do possível, sem ceder a uma
política impossível13.
Ambiciono enfim, que Gayatri Spivak14 depois de
ter lido este capítulo, saiba que o seu angustiado questionamento está a ser respondido pois estas subalternas,
como outras, pensam, falam e prescrevem a partir dos
seus poderes e entendimentos. Têm sido pensamentos
abissais que nos têm impossibilitado de ouvir as suas
falas, rugidos e gritos.
Tenho consciência que tudo o que digo e escrevo
nesta dissertação, incluindo aquilo que considero transgressivo e indisciplinado, o digo e escrevo, a partir do
lugar de onde olho e penso estes mundos. Sou e estou sob
a inteligibilidade de uma narrativa mestra que me condiciona, me redige, me faz ouvir de uma certa maneira mas
da qual aproveitei tudo o que alimentou os impulsos de
disjunção, libertação e perversão que pretendo nomear,
descrever e propor através da minha tese.

13

Cf. Epistemologias do Sul, 2009: 54.

14 Refiro-me à conhecida frase com que Gayatri Spivak alerta para a
arrogância contida no pensamento moderno ocidental: pode o sulbalterno
falar?
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Um profundo sentido de incompletude, sem contudo
ambicionar a completude.316
Um estudo comparativo é um exercício do encontro. Um encontro que se processa através da determinação das proximidades ou das diferenças, que recorre
à analogia como recurso narrativo para as nomear e
procura no desconhecido uma interpretação das suas
próprias referências.
Com o império procurava-se o que já sabia e, para
tal, tanto as proximidades como as diferenças eram os
mecanismos que confirmavam a subalternidade do outro
a sua necessidade ontológica de ser completado através
da extroversão de civilidade e conhecimento colonial.
Com o pós-colonial busca-se a comparação com recurso à dissemelhança no mesmo; recorre-se às analogias
que não anulam as diferenças; indagam-se as próprias
referências correndo o risco de chegar a interpretações
abertas a sentidos sem sentido para si, aos ruídos do mimetismo com diferença, aos limites do que não é possível
traduzir e tornar sequer equivalente, a uma alteridade
que vai muito para além das divergências e similitudes.
O pós-colonial é contar a história de outra maneira, com
outros enunciadores, outras geografias do conhecimento, outros nós de razão mas também é abrir-se a outros
destinatários, à crítica e à inconformidade que outros
auditórios podem exercer sobre a busca epistemológica.

316
10

Cf. Epistemologias do Sul, 2009: 43.

Tenho como finalidade contribuir para um conhecimento pós-colonial que comparando não desiguale.
Faço-o tanto a partir do meu lugar de enunciação que é,
em si mesmo, um escombro colonial, ou na economia
poética de nomeação timorense metan-mutin, pretabranca porque nascida em Angola mas filha de mãe e
pai europeus e a viver em Portugal - como para o lugar,
o locus de recepção que será europeu, africano e asiático.
Este lugar de recebimento e devolução é um desafio importante para o meu trabalho analítico e interpretativo
porque pressupõe múltiplos esforços de descentramento
e poli-racionalidade sem prescindir da performance
epistemológica e discursiva que são características de
conhecimentos sagazes, críticos e a quem importa a
descoberta como despojamento de si.

Capítulo 1
Mapas com Leoas e Sindarelas que querem
responder a Gayatri Spivak.
Sem o menor recurso ao luso tropicalismo verificamos
que as consequência do ‘facto colonial’ não podem
repelir nunca as exigências das longas coabitações,
que alteram o passado, ao mesmo tempo que elaboram
já o futuro.317
Os encontrões coloniais envolvem sempre múltiplas perspectivas, vários lugares de enunciação e pontos
de vista. Uma abordagem crítica e pós-colonial trabalha
no sentido de evitar, em primeiro lugar, a continuada
absorção dos outros pela narrativa e gramática que se
tornaram dominantes e que, por isso, se toma a si mesma
como ponto de partida, ponto de chegada e paradigma
comparativo e hermenêutico. Por outro lado, também é
necessário lançar bases para que as narrativas dissemelhantes, disjuntivas e contraproponentes possam, não
apenas emergir, mas instalar-se plenamente nas discussões e debates teóricos. Contudo, há que reconhecer
uma dificuldade fundadora na operação da pluriversalidade já que esta pressupõe a descentração de si mesmo.
Então, a forma mais acessível de reconhecimento do
diferente é tornando-o inteligível através de uma aparente continuidade interpretativa e representativa, isto
é, é a impossibilidade de se pensar o desconhecido com
ferramentas mentais, culturais, idiossincráticas também
elas desconhecidas. Os portugueses, quando iniciaram
as suas viagens até ao longínquo Oceano Índico e quando
pretenderam conquistar territórios, feitorias, comércios e
poderes políticos e militares, viajavam com a sua língua,
os seus conhecimentos, as suas crenças e foi com elas
que interpretaram e deram significado àquele mundo.
317

Cf. Henriques, 1998-2000: 274

Quando os limites eram levados demasiadamente longe,
usaram o recurso da fé para enfrentar o abismo da inteligibilidade318. Os equívocos do olhar foram múltiplos e
mútuos. Aos olhares das populações que habitavam no
século XVI319 a costa ocidental do sub-continente indiano, os portugueses não podiam ser os senhores nem os
reis que diziam ser pois viviam em navios, no mar e sem
terra firme onde realizar os seus projectos materiais e
espirituais. Para os portugueses o mar era objecto de
soberania e podia ser reclamado como seu se sobre ele
não houvesse reivindicação de propriedade. Mostra-se
assim que, para além de qualquer observação conter o
observado e o observador, nomear não é inocente, como
Edward Said escreve, e que uma hierarquia de desigualdade entre culturas poder ser como a fé: o último recurso
de que se dispõe contra a incapacidade e a aceitação da
incompreensão.
A assunção da incompletude de todos os conhecimentos tem sido ilustrada pelo provérbio africano do
leão e do caçador320 que pergunta pela versão do leão,
derrubando as fortalezas e as paliçadas da história narrada pelo caçador. Mas porque as metáforas são férteis
318 Cf. Macedo, 1992: 8.
319 Quando me refiro ao ‘século XVI’ opto, conscientemente, por
utilizar, neste trabalho, uma das múltiplas formas de contagem do tempo
histórico. Tanto os sistemas africanos e asiáticos mais ancestrais, como
o hinduísta ou muçulmano são, para mim, um território de ignorância e
insegurança pelo que, me parece mais prudente, usar uma metodologia
mais compatível com o meu enraizamento cultural. Esta nota pretende
realçar o carácter conjuntural da minha escolha e não a convicção da
sua validade universal.
320 O provérbio diz que também o leão deverá ter que contar a sua história.
Não só o caçador.
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e procriadoras, ouço o aforismo levantar um questionamento ainda mais radical: é preciso ver e ouvir a leoa.
Qual a história que ela conta dessa caçada; que memórias divergentes e hermenêuticas tensionais sobre os
acontecimentos do encontrão, da perseguição, da luta ela
tem; qual é a outra versão que ela traz para cima da mesa
do debate. Passo a passo, procuro situar o meu ponto
de observação e enunciação, procedo à abertura de um
espaço reflexivo e narrativo que fractura com a ordem
teórica e analítica dominante sobre o Oceano Índico e
os feitos e os não-feitos dos portugueses por lá, durante
um ciclo colonial de quinhentos anos. Pretendo abrir um
espaço ao conhecimento que, por um lado, não subsuma
as diferenças e o ininteligível na fé de que tudo pode
ser compreendido pela razão moderna. Por outro lado,
que responda à indagação de Gaiatry Spivak, ouvindo e
ampliando o murmúrio e o rugido da leoa.

e um mundo maravilhoso de diversidade, culturas, conhecimentos, sabedorias, produção e consumo. A literatura323 sublinha a existência de uma profusa produção de
textos em línguas tão complexas quanto diversas como
malgaxe, swahili, árabe, sanscrito, urdu, guajarati, tamil,
marathi, maaiala como parte consolidada do acervo
literário e artístico da região. Esta sofisticação cultural
era acompanhada por um cosmopolitismo integrado,
como argumentam Abdul Sheriff e Edward Alpers324.
Para um vasto número de comunidades o Oceano Índico
significava uma oportunidade de viagem, intercâmbio e
aprendizagem. No final do primeiro milénio, a bordo do
mesmo dhow podia-se, facilmente, encontrar pessoas de
diferentes religiões e regiões que eram capazes de falar,
algumas escrever e ler em árabe, persa, swahili, malaio,
hindustani, somali, entre outras325. 326

1.1- O Oceano de chegada.
À data da chegada dos navios portugueses ao Oceano Índico no final do século XV da era cristã (1498) aquele
era já um centro nevrálgico do planeta, alimentado por
culturas sofisticadas e milenares, rotas de comércio de
médio e longo curso, movimentos assinaláveis de pessoas, conhecimentos e tecnologias com uma intensa vida
política, religiosa e social. Não reclamando unidade ou
integridade regional em volta do Oceano Índico nem
para além dele, existia uma vida complexa composta de
continuidades e descontinuidades321. À chegada à Índia,
os portugueses encontraram um mundo oceânico onde
prevaleciam grandes conjuntos civilizacionais como o
Swahili, Árabo-Persa e as Indianas com a prática de diversas religiões como o islamismo, o hinduísmo, o jainismo,
o budismo, a teologia parsi, os animismos, o judaísmo e
o cristianismo322. É consensual afirmar que o longo ciclo
colonial português, ocorrido na parte oriental do planeta,
aconteceu e esteve inscrito numa realidade pluriversa,
imensa, urbanizada, antiga, complexa e dinâmica e com
inter-relações que ligavam o Oceano Índico em toda a
sua extensão: de Omã a Calecute, Malaca e Ternate ao
Mar Mediterrâneo, da Ásia Central, ao Sul da China e ao
Oceano Pacífico.
De facto, o Oceano Índico já era no século XV um
espaço transnacional, uma cultura mundial sofisticada,
cosmopolita com um sistema económico integrado constituindo e alimentando comércio, trocas, peregrinações

321

Cf. Alpers, 2009.

322

Cf. Perez, 1998: 19.
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Figura 1 – Mapa de navegação dos dhow. © University of Texas. PerryCastañeda Library 325

A profusão de pessoas com costumes, línguas e
actividades diferentes era tal que é lacónica a atenção e
a descrição dos cronistas portugueses do século XV sobre
323 Cf. Perez, 1998; Gunn, 1999; História da Expansão Portuguesa, 19982000; Bonate, 2006.
324

Cf. Sheriff, 1998; Alpers, 2009.

325

Cf. Sheriff, 1998: 88-90; Hallet, 1998:105.

326 Mapa de navegação dos dhow [Documento icónico] In Map
collection : historical maps. University of Texas. Perry-Castañeda Library
[em linha] [consult. em 15 Dez. 2009] Disponível em www: <URL: http://
www.lib.utexas.edu/maps/islands_oceans_poles/dhow_76.jpg>.
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os primeiros encontros entre chineses e portugueses
em Malaca. Depois de terem navegado por quase todo
o Índico, aqueles a estes, pareceram-lhes apenas mais
um povo de entre os tantos e diversos já contactados não
merecendo referência especial327.
Compreendendo e aproveitando a monção, os fluxos de pessoas, o comércio e os intercâmbios culturais
entre a Índia e a costa oriental de África eram fluidos,
permanentes e previsíveis. Os marinheiros herdeiros
de conhecimentos antigos partilhados e consolidados
através de gerações de mestria em astronomia, geografia e navegação, tornavam possível viagens regulares
entre o golfo Pérsico, a península da Malásia, as Ilhas
do sudeste asiático assim como a China328. Conheciam
as correntes, os estreitos, os recifes e as épocas do ano
em que se podia marear para oriente ou para ocidente,
conforme se queria e necessitava. A comunicação através
do espaço marítimo era intensa tal como a circulação de
conhecimento matemático, metalúrgico, a literatura,
a medicina, a botânica, a linguística e a astronomia. A
tecnologia chinesa de produção de papel e a encadernação de origem árabe eram conhecidas na região desde
751 a.C.329. A tradição oral, a vasta literatura, os escritos
científicos, as obras-primas de arte e cultura, a cerâmica
islâmica e chinesa encontrada na África austral, as pedras
tumulares indianas nas costas swahili, os têxteis indianos na Indonésia foram produzidos e disseminados por
extensos espaços geográficos e são provas materiais do
cosmopolitismo ancestral da região 330.
Em redor do Índico coabitavam muitos estilos de
vida, relações diplomáticas e sistemas de governo como
os reinos de Monomotapa no planalto do Zimbabwe;
os Sultanatos swahili mais a norte na costa oriental
africana; o Negus Nagast da Etiópia; a dinastia Tahírida
no Iémen e de Omã; os sultanatos de Gujarate; os Samorins do Malabar e de Sri Lanka, entre muitos outros
mais discretos e singulares331. Segundo Alpers, Bose e
Gunn332, a organização política era diversificada com
sistemas sofisticadamente centralizados e outros em
cuja configuração não havia lugar para um Estado com
uma figura central detentora do poder político, administrativo e militar.

A sudeste da África e da Índia, Malaca, situada no
extremo sul da península da Malásia, era um conhecido
empório que ligava a navegação do Oceano Índico com
a China e as ilhas do Pacífico. A sua posição geográfica
privilegiada permitia-lhe funcionar como a plataforma
giratória de religiões, culturas, negócios e projectos políticos no sistema. Fundada por refugiados javaneses cerca
do ano de 1400 depois de Cristo e integrando, um século
depois uma próspera comunidade chinesa, tornou-se o
centro de um importante sultanato muçulmano. O porto
de Malaca era um ponto de encontro e de comércio para
as pessoas que vinham da China com as suas preciosas
porcelanas e sedas, com as que chegavam da Ásia do
sudeste com o seu sândalo branco de Timor e o valioso
cravinho e noz moscada das ilhas Molucas e Sólor e com
as que vinham com os preciosos tecidos e jóias da Índia
e o ouro e marfim da África oriental333.
O intercâmbio de pessoas, ideias e negócios despoletados pelas dinâmicas de navegação do Oceano Índico e
que penetrava a África continental até ao Congo oriental,
alimentando e redefinindo rotas ancestrais de comércio e
peregrinação entre o Mediterrâneo e a Península Arábica,
estava constituído como um amplo sistema integrado
e funcional muito antes da chegada dos navegadores e
mercadores ocidentais334. Abdul Sheriff mostra nos seus
trabalhos que é possível distinguir três grandes grupos
inter-activos neste sistema, a saber: 1/ O Mar Vermelho, o
Golfo Pérsico, a costa ocidental da Índia e a África oriental; 2/ A Índia, Java, Samatra, Birmânia, Tailândia e os antigos reinos do Mecom; 3/ China, Japão e Sudeste Asiático
continental e insular. As análises que privilegiam uma
abordagem de médio e longo curso chamam a atenção
para a existência de um espaço internacional e transoceânico milenar com sistemas financeiros e comerciais com
as suas especificidades próprias. Edward Alpers, Sugata
Bose e Geoffrey Gunn335 preferem definir o Oceano Índico
como uma arena inter-regional, um sistema internacional
distinto que nunca perdeu a sua identidade ao qual os
portugueses tiveram que se adaptar, ou melhor, trabalhar
com ele e não contra ele336. Na mesma linha argumentam
os trabalhos de Geoffrey Gunn e Takeshi Hamashita337.
Abdul Sheriff e Jessica Hallet precisam que estas ligações
continuadas, integradas, extensivas e expressivamente

327

Cf. Loureiro, 2000: 123.

328

Cf. Durand, 2006: 45; Domingues, 1998-2000: 82-83.

329

Cf. Hallet, 1998: 109.

334 Cf. Alpers, 2009; Sheriff, 1998:92; Senna-Martinez, 1998; Chaudhuri,
1998-2000: 168-169; Bonate, 2006.

330

Ibid: 105.

335

Cf. Alpers, 2009; Bose,1998; Gunn, 1999:78.

331

Cf. Hallet, 1998: 105; Senna-Martinez, 1998; Gentili, 1998: 85 e ss.

336

Cf. Newitt, 1998: 66.

332

Cf. Alpers, 2009; Bose,1998: 33; Gunn, 1999.

337

Cf. Gunn, 1999: 27; Hamashita, 2007: 37.

333

Cf. Loureiro, 2000: 120-122.
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persistentes se mantiveram entre o século VIII e XVIII da
era cristã constituindo-se como uma economia mundial
integrada desde o Mediterrâneo até ao Pacífico ocidental
tendo, no seu centro, a navegação no Oceano Índico338.
Os navegadores portugueses talvez tivessem sido
os primeiros europeus a viajar através do Oceano Atlântico, contornado o cabo do extremo sul da África e chegado
à Índia vindo de ocidente. Dali foram até à China e restante continente asiático de que já tinham ouvido falar.
Reis, missionários, soldados e mercadores desejavam
tomar parte desse mundo para, no futuro, dominarem o
prometedor comércio das especiarias, tecidos, madeiras
preciosas, perfumes, porcelanas, marfim, ouro, entre
outras preciosidades de África, Índia e Ásia.

Todos os sistemas comportam centros e periferias.
Mais importante do que o carácter geográfico remoto
de um espaço são as relações de poder, os processos de
inter-acção e a sua permeabilidade à hegemonia que
definem a sua centralidade ou marginalidade. A ilha
de Timor, como se pode perceber no mapa seguinte,
situa-se no final do dorso marítimo que liga o Oceano
Índico ao continente australiano como se fosse a última
peça de uma imensa parede que parece dividir mundos
e oceanos.

Figura 2- Carta do Oceano Índico in Atlas Miller da autoria dos cartógrafos
Pedro e Jorge Reinel e Lopo Homem © 1st-art-gallery.com.339

No entanto, tanto os britânicos como os holandeses entraram rapidamente na disputa pela supremacia regional e moveram guerras de conquista das posições que
os portugueses tinham conseguido estabelecer na região
durante os primeiros cem anos de viagens. Na verdade, as
rivalidades entre europeus foram exploradas pelas elites
locais nativas que, através de alianças tácticas, guerras e
outras manobras políticas e militares, ajudaram a minar
de forma determinante o seu poder340.
Figura 3- Mapa publicado em 1848 ©Project Gutenberg ebook.341
338

Cf. Sheriff, 1998:80; Hallet,1998: 106.

339
REINEL, Pedro ; REINEL, Jorge ; HOMEM, Lopo – Arábia e Índia
[Gravura] c.1519. In Arabia and India, from the Miller Atlas, c.1519 [em
linha] [consult. em 27 Out. 2009]. Disponível em www: <URL: http://
www.1st-art-gallery.com/Pedro-Reinel/Arabia-And-India,-From-TheMiller-Atlas,-C.1519.html>. A costa do Índico representada, por um
lado, mostra que os europeus sabiam estar em contacto com um mundo
diverso e complexo; por outro a sua própria apropriação do espaço e a
seu horror ao vazio representativo como ausência de significado da sua
presença nesse evidente cosmopolitismo e sofisticação cultural.
340
14

Cf. Gunn, 199: 99; História da Expansão Portuguesa, 1998-2000.

341 ������������������������������������������������������
MITCHELL, Thomas Livingstone - The Indian archipelago
[Documento icónico] 1848. In Journal of an expedition into the interior of
tropical Australia in search of a route from Sydney to the Gulf of Carpentaria
[em linha] [consult. em 27 Out. 2009]. Disponível em www: <URL: http://
www.gutenberg.org/files/9943/9943-h/9943-h.htm>

PARTE I • CAPÍTULO 1

Figura 4- Mapa do sudeste Asiático 345

Como mostram os trabalhos de Andrew McWilliam,
Taylor e Geoffrey Gunn342, os chineses no final do século
XV escreviam nos seus relatórios das viagens comerciais
que efectuavam na ilha, que existiam doze portos onde se
podia negociar o famoso sândalo branco, cera e mel locais por ouro, prata, porcelana e sedas. No entanto, eram
as especiarias das Molucas, em particular o cravinho que
contém propriedades medicinais consideradas valiosas,
que constituíam a principal mercadoria da região e que
alimentavam a hegemonia de Makassar, Celebes e Molucas no conjunto do comércio marítimo regional. Portos
como o de Com, no extremo oriental da ilha de Timor,
serviam muitas vezes apenas de entrepostos para carregar os navios com alimentos e água para a viagem de volta
à China343. Mais tarde, com a islamização da parte oriental
do arquipélago, Timor passou a fornecer escravos e a
servir interesses comerciais que estavam interditos aos
sultanatos islâmicos que utilizavam uma rota indirecta
para chegar a mercados centrais como Malaca. É deste

342

Cf. McWilliam, 2007; Taylor,1995: 22; Gunn, 1999.

343

Cf. McWilliam, 2007: 1126-1127.

modo que se pode compreender o carácter periférico
de Timor neste contexto complexo de rotas marítimas
principais e secundárias, tributos a poderes locais e regionais, valor correlativo das mercadorias assim como a
sua configuração geológica escarpada e montanhosa que
não facilitava as viagens ao interior da ilha344. 345
Apesar de fazer parte do sistema mundial tributário e da rede de comércio do Índico, Timor permaneceu
quase intocado por gentes e sistemas exógenos. Parece
ser possível afirmar que foi uma zona periférica no
auge do comércio chinês e indiano no sudeste da Ásia
e continuou a sê-lo quando os portugueses chegaram
e se instalaram nas Ilhas de Sonda, até às vésperas da
proclamação da independência e do fim do colonialismo português em 1975346. De facto, as montanhas e as
344 Cf. Taylor, 1995: 22-23; Gunn, 1999: 28; Magalhães, 1999: 8-9;
Mattoso, 2005: 28-29.
345 Mapa do sudeste Asiático de Petrus Plancius, 1594, baseado no
mapa de um português anónimo e no mapa de Bartolomeu Lasso,
comprado em Lisboa em 1592. Cf. Heuken, 2002.
346 Eram os primeiros europeus que devassavam os mares desses
confins do Oriente, não podendo todavia afirmar-se que alguns dos
navios de Abreu tivesse então tocado ou avistado a ilha de Timor, no
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grandes distâncias não bloquearam os contactos e os
intercâmbios mas criaram obstáculos, barreiras naturais
para a infiltração e ampla disseminação de influências
estrangeiras profundas no que diz respeito à religião e
às formas de governo. A persistência do animismo e dos
rituais totémicos em Timor, a ausência de impérios347, o
apego às linhagens locais como uma forma significativa da ordem política e social, a diversidade de línguas
e dialectos são alguns dos indicadores de uma certa
singularidade na forma de se relacionar com o mundo
em seu redor. Apesar dos impérios de Java e Samatra e a
sua cooptação pelo hinduísmo, islão e budismo, Timor
parece ter ficado à margem e imune a essas influências348.
No que diz respeito à costa oriental de África, na
qual se inscreve Moçambique contemporâneo, o movimento cosmopolita do Índico providenciou oportunidades de construção e consolidação de portos marítimos
com passagem regular de navios que se movimentavam
entre um número significativo de lugares nesta extensa
região349. A localização desses portos, entre a costa Somali
e Sofala, estava condicionada pela direcção dos ventos
da monção que determinavam as rotas para Oriente. A
análise de Anna Gentili é que, apesar desses portos, esse
circuito comercial entre a costa oriental de África e o
oriente era marginal relativamente ao conjunto presente
em toda a região350. Nesse espaço os principais centros
comerciais eram dominados por elites do Golfo Pérsico
e da Arábia.

Figura 5- O Oceano Índico. Reconstrução hipotética das informações
recolhidas por Al-Idrisi nos meados do século XII351

Por diversas razões, entre as quais está a existência de obstáculos naturais, as redes de produção
e comercialização no interior do continente tinham
mais contactos entre si do que com as do comércio
oceânico352. Por outro lado, como nota Penrad353,
parece haver uma memória colectiva persistente
das populações africanas da região sobre as invasões, destruições, escravatura e pilhagens dos seus
empreendimentos costeiros que chegavam através
do oceano. João Paulo Borges Coelho, historiador e
escritor moçambicano, refere-se assim à relação dos
moçambicanos com o Oceano Índico ainda hoje 354:

extremo Oriente do Arquipélago, apesar de bem conhecida dos nativos
de outras ilhas. Timor figurava já num mapa português de 1512. A Suma
Oriental de Tomé Pires refere-se à ida, em 1514, de um junco português
àquela ilha. Numa carta de Rui de Brito ao rei D. Manuel (Cartas de
Afonso de Albuquerque, t.III.p.133-137) faz-se a seguinte descrição da
ilha: “Timor he huma ylha além de jaos, tem muito sandalo, muito
mell, muita cera, por nom haver junco nom foram la”. É interessante
a referência a falta de navegação indígena. Por volta de 1516. Duarte
Barbosa refere-se-lhe nos seguintes termos: “Timor - Tem Rey e lingoa
sobre sy; nesta ilha há muytos sandalos branquos, que hos Mouros muyto
estimaom, na Índia e Persia, honde se gasta muyta soma deles e tem
grande valia no Malabar, Marsyngua, e Cambaya; has naos de Malaca e
Jaos que aqui uem por ela, Leuaom por machados, machadinhas, cotelos,
espadas, panos de Cambaya, e de Paleacate, porcelanas, continhas
de cores, estanho, azougue, chumbo e outras mercadorias com que
caregaom ho dito sandalo, de meel, escravos e dalgúa pimenta que na
tera há”. In Cartas de Affonso de Albuquerque, seguidas de elementos que
as elucidam [em linha ][consult. em 8 Jan. 2010]. Disponível em www:
<URL: http://www.archive.org/stream/cartasdeaffonso02albugoog/
cartasdeaffonso02albugoog_djvu.txt>.Cf. Bethencourt & Chaudhuri,
1998-2000; Gunn, 1999: 28; 56; 117;
347

Cf. Gunn, 1999: 51.

348

Cf. Mattoso, 2005; Gunn, 1999; CIIR-IPJET, 1995; Horta: 67.

349

Cf. Perez, 1998.

350

Cf. Gentili,1998: 29.
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Eu acho que não há aqui uma vocação da cultura
para o Índico e acho até que com os Estados modernos
o fechamento é cada vez maior. Talvez tenha a ver com
351

Cf. Serra, 2000: 25.

352

Cf. Gentili, 1998: 29.

353

Cf. Penrad, 1998: 135.

354 Entrevista a João Paulo Borges Coelho, p. 2. Ver também a obra de
Alpers, 2009.
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uma coisa que me entristece muito que é atitude a defensiva de África; como se uma atitude e uma resposta
ao seu infortúnio estivesse no fechamento. (...) Quando
se enfrentou o mar, foi mais naquela condição de escravo não é, as bolsas que existiam em Madagáscar, mas
as bolsas que existem em outros lugares são de gente,
não de gente que foi, foi de gente que foi levada (...) e
mesmo hoje o apelo do interior é muito mais forte que
o apelo que vem do mar, e a tecnologia está aí para
provar, não é!
Esta diversidade de razões e condições pode contribuir para explicar um certo isolamento social que é
simétrico de uma certa marginalidade comercial e política do espaço que ocupa Moçambique na região. Foi
do vale do Zambeze para norte que as populações mais
beneficiaram e participaram nesse mundo de sofisticação e contactos intercontinentais.

a ser um porto que, apoiado com uma linha férrea, se
tornou vital para o comércio do ouro do Transval355.
Os mapas ajudam a compreender mas não dizem
tudo. Moçambique e Timor são periferias sobretudo pela
complexidade dinâmica das inter-acções que o espaço
e o tempo têm suscitado entre as terras e os povos com
quem se relacionam e não apenas porque se situam nas
orlas ocidental e oriental do oceano com uma expressiva
distância de 10.000 quilómetros entre si. Se o imenso
mar não representou absoluto isolamento e separação,
o seu carácter periférico contemporâneo deve-se a um
longo processo que não pode ser compreendido sem
uma análise complexa da história incluindo a primeira
e a segunda modernidades do longo período colonial
português356.357
1.2- Os feitos e os não-feitos dos Portugueses
na região até ao final do século XIX.
Se a chegada da Armada de Vasco da Gama ao Índico em 1498 deu início a um ciclo colonial específico que
ultrapassou a paróxica afirmação de que Portugal é um
país multi-continental pela sua própria natureza orgânica
como estabelecia a economia política e propaganda de
Salazar e do seu regime, interessa analisar e pensar de
forma contida algumas características da presença portuguesa no Índico entre o final do século XV e o final do
século XIX que contribuem para a contextualização do
argumento principal deste trabalho.
Para chegar até à Índia Vasco da Gama precisou de
pilotos árabes para guiar a Grande Armada uma vez que
os seus marinheiros não conheciam o mar, o regime de
ventos e a costa, não tinham os saberes relevantes para a
navegação deste oceano entre a costa de Moçambique e a
costa da Índia358. Nas palavras de João de Barros 359 essas
situações são descritas da seguinte maneira:

Figura 6- Mapa de África357

A partir do século XIX as alterações decorrentes da
crescente mercadorização do ouro e do marfim, a penetração colonial e a imposição de novos valores vindos
com a aceleração da ocupação colonial e o capitalismo,
são algumas das razões para que a baía de Maputo venha

355

Cf. Liesegang, 1987; Covane, 1987.

356 Cf. Thomaz, 1985; CIIR-IPJET, 1995; Sheriff, 1998; Horton, 1998;
Hallet, 1998; Barnes, 1998; Perez, 1998; Gunn, 1999; História da Expansão
Portuguesa, 1998-2000; Durand, 2006.
357 Mapa de África [Documento icónico] In Map collection : historical
maps. University of Texas. Perry-Castañeda Library [em linha] [consult.
em 8 Jan. 2010] Disponível em www: <URL: http://lib.utexas.edu/maps/
historical/africa_1885.jpg.>
358

Cf. Perez, 1998: 20; História da Expansão Portuguesa, 1998-2000.

359

Cf. Barros,1968: 37 e 58.
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Assi que, por estes sinais e outras cautelas que
usavam com ele, quis saber se tinha certo os pilotos que
lhe prometeram, e mandou-os pedir ao xeque. (…) E
amostrando-lhe Vasco da Gama o grande astrolábio de
pau (…) não se espantou o mouro disso, dizendo que alguns pilotos do Mar Roxo usavam instrumentos de latão
de figura triangular, e quadrantes, com que tomavam a
altura do sol, e principalmente da estrela de que mais se
serviam em a navegação; mas que ele e os mareantes de
Cambaia e de toda a Índia, peró que a sua navegação era
per certas estrelas, assi do Norte como do Sul, e outras
notáveis, que cursavam per meio do céu do Oriente e
Ponente, não tomavam a sua distância per instrumentos
semelháveis àqueles, mas per outro de que se ele servia;
o qual instrumento lhe trouxe logo a mostrar, que era
de três távoas. (...) O qual, como tinha assentado o que
esperava saber, levemente, lhe mandou dous mouros que
acerca da navegação a seu modo praticaram bem, dos
quais o capitão ficou contente.

A chegada das armadas portuguesas comportou
para as tripulações e seus comandantes uma constante e
difícil comunicação com as populações e as autoridades

locais. Para conseguirem os seus intentos recorreram
tanto à violência, desacatos, deslealdades e desentendimentos como ao exercício da diplomacia e da negociação. Isto mostra que os portugueses, tanto à chegada
como durante a sua permanência pelo oriente Índico,
dependiam em muito da sua capacidade de interpretar
as circunstâncias e agir de acordo com elas o melhor que
podiam e sabiam.
As sociedades e as culturas com que os viajantes
portugueses se encontraram acabaram por, mais cedo ou
mais tarde, se acharem inscritas numa hierarquia desigual de poder e reconhecimento. As chegadas e estadas
regulares dos portugueses foram conseguindo minar
antigas cumplicidades e alianças, conhecimentos e os
modos de navegar e usar o mar. A gesta imperial dos portugueses, pois também procuravam espaços de irradiação
de poder e cultura362, foi-se constituindo e manifestando
nas suas estratégias de dominar as redes económicas e,
com elas, estabelecer um poder político concreto e durável que impusesse valores culturais, religiosos e sociais
fracturando e alterando, indelevelmente, a paisagem
societal encontrada, na qual no início, os portugueses
eram apenas mais um grupo de mercadores.
Um dos elementos estruturantes da destabilização
provocada no Oceano Índico pela presença, primeiro
dos portugueses e depois dos ingleses e holandeses, foi
a visão, gestão e instrumentalização do mar no contexto
da conquista do comércio por via marítima. Michael
Pearson e Kirti Chaudhuri363, entre outros, argumentam
que os portugueses protagonizaram algumas dessas
inovações, mudando o paradigma existente na navegação
do Índico. Em primeiro lugar a sua capacidade de uso de
força militar, a sua justificação e legitimação foi impondo
um novo conceito de regulação dos interesses marítimos,
uma nova forma de regulação dos conflitos comerciais
na região que conheciam sobretudo as guerras em terra
e pelas terras.
Em segundo lugar, o facto de os portugueses reclamarem soberania sobre o oceano, introduziu um conceito desconhecido até ali. A antiga noção de um oceano
Índico como uma res communis, um espaço marítimo de
todos e para todos que o quisessem navegar e atravessar
foi posta em causa pelo conceito de mare nostrum que
dominava no Mediterrâneo e que os portugueses levaram
consigo. Este ideário, que incluía uma soberania expressa
e formal sobre o mar, teve um importante impacto ao
longo dos tempos nas relações entre povos, Estados e

360

Ibid: 18.

362

Cf. Ribeiro, Uma história de regressos... 2004: 15.

361

Ibid: 67.

363

Cf. Pearson, 2005; Chaudhuri, 1998-2000: 170.

A importância de situações e episódios como
estes não se resume à contratação de pilotos. Por um
lado, revelam que até o representante pessoal do rei de
Portugal tinha de pedir favores às autoridades locais de
quem dependia tanto quanto os seus navegadores. Por
outro, mostra a eloquência do piloto e os seus profundos
conhecimentos outros sobre instrumentos de navegação, matemática e astronomia. Os pilotos locais eram
altamente qualificados e estavam habituados ao intercâmbio de conhecimentos. Por último, o relato mostra
a necessidade dos portugueses recorrerem a tradutores,
o que demonstra os seus desconhecimentos linguísticos
na região e, sobretudo, as decorrentes fragilidades e vulnerabilidades a que isso os sujeitava360.
Para além disso, Vasco da Gama não podia desembarcar sem enviar uma embaixada a terra e sem ter uma
expressa autorização dada por quem tinha esse poder,
como se pode entender através do título dado por Barros
a um dos capítulos do Descobrimento da Índia361.
Como Vasco da Gama mandou recado a El-Rei de
Calecut que era chegado ao porto de sua cidade; e depois,
per sua licença, se viu com ele duas vezes.
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comunidades favorecendo novas configurações de poder político e comercial com base na capacidade militar
naval aplicada a qualquer conflito de interesses. O que
realmente estava em causa era um plano de conquista
imperial dirigida a partir do mar. Esta estratégia dos portugueses, complementada pela construção de uma rede
de fortalezas, feitorias e a emissão de salvo-condutos, o
cartaz, efectivou uma malha de permissões, interdições
e, portanto, o controlo da antiga e livre mobilidade conhecida e praticada no Oceano Índico364.

portos mais concorridos e na conquista de pontos estratégicos de controlo de rotas e circuitos de comércio
marítimo, não esquecendo a língua como mais um
instrumento de imposição de uma hegemonia367. Até ao
século XVIII o conhecimento partilhado de navegação
do dhow através das estrelas deu lugar, progressivamente, às técnicas introduzidas pelos portugueses como
o uso da bússola e outros instrumentos contribuindo
para a perda de identidade e auto-confiança dos povos
marinheiros da região368.

Figura 7- Mapa dos domínios coloniais Portugueses no Oriente, 1498-1580 365

Um outro elemento a destacar prende-se com
o facto de os portugueses, vice-reis, missionários,
marinheiros, comerciantes, fidalgos e degredados que
chegavam nos navios e se iam instalando, trazerem
com eles uma outra língua que, apesar das dificuldades
iniciais, foram conseguindo impor. É interessante notar a disseminação da língua portuguesa, para ser mais
precisa, de um português crioulizado que se tornou
uma espécie de língua franca de comércio ao longo da
costa do Índico366. Concentraram-se na ocupação dos
364

Ibid. 1998-2000: 165 e 170.

Em quarto lugar, apesar de efémera, a conquista de
Malaca em 1511 pelos portugueses infligiu sérios danos
na influência que os árabes e os sultanatos islâmicos da
Ásia do sudeste tinham na região e no seu domínio sobre
o comércio. Esta conquista permitiu-lhes instalar uma
rede de empórios e missões católicas para assegurar o seu
poder sobre os negócios para além da costa de África e
da Índia, o Pacífico, o sul da China e todo o sudeste asiático369. Malaca caiu em 1641 alterando de forma crítica
as relações de poder entre os portugueses, os diferentes
actores políticos asiáticos, os ingleses e os holandeses
que disputavam a hegemonia no Índico. Mais uma vez
as suas redes de entrepostos, empórios e administrações

365 ����������������������������������������������������
Mapa dos domínios coloniais portugueses no Oriente
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[Documento icónico]. In Map collection : historical maps. University
of Texas. Perry-Castañeda Library [em linha] [consult. em 8 Jan.
2010] Disponível em www: <URL: http://www.lib.utexas.edu/maps/
historical/shepherd/portugal_colonial_dominions.jpg>
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Cf. Bethencourt, 1998-2000: 109; M’Bookolo, 2003 – I.
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Cf. Sheriff, 1998: 84.
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Cf. Chaudhuri, 1998-200: 177.

Cf. Thomaz, 1985: 314-318; Gunn, 1999: 99.
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políticas não ficariam incólumes. O que os portugueses
conseguiriam edificar e construir em pouco mais de
um século sofreu revezes, perdas, transferências, deslocações e uma reorganização que alterou também a
sua capacidade de obter rendimento do comércio e da
navegação comercial.
A literatura faz notar que a ilha de Timor no
Índico oriental foi visitada pelas caravelas portuguesas
pela primeira vez durante o ano de 1515 da era cristã.
Algum tempo depois, em Lifau na costa norte, instalouse um pequeno grupo de frades dominicanos dando-se
início a uma presença regular europeia. Timor nunca
teve uma autonomia administrativa, política e comercial,
tanto que até ao século XVIII dependia de Goa na Índia,
passando depois para Macau ou Goa por diferentes curtos
períodos. Há três elementos de complexidade a introduzir na análise. O primeiro é perceber qual era a parte da
ilha sobre a qual havia domínio dos portugueses. Sabe-se
que estes pouco penetraram através do dorso montanhoso que divide horizontalmente Timor. São prova disso
a impenetrabilidade linguística e o registo de revoltas
constantes dos poderes locais contra qualquer intrusão
ou tentativa de apropriação370. Por outro lado, as parcelas
costeiras que estavam sob controlo estrangeiro foram
primeiro governadas pelos missionários e, depois, pelos
topasses, mulheres e homens nascidos de casamentos
mistos, catolicizados e estabelecidos na região há gerações371. Os topasses, que desejavam conciliar sua autonomia com a sua condição de súbditos de sua majestade
o rei de Portugal, foram o efectivo governo estrangeiro
na ilha. Em terceiro lugar, apesar das decisões do rei,
na realidade a administração portuguesa na Índia não
tinha recursos de nenhuma natureza para contrariar as
ambições e as determinações dos que viviam há gerações
naquela ilha do arquipélago de Sonda. Os historiadores
sublinham que, de facto, o poder de Goa sobre Timor era
mais formal do que real372 tratando-se da aplicação local
do princípio obedeço mas não cumpro373. Em meados de
oitocentos, a presença portuguesa limitava-se a Dili e a
sua soberania à recolha de um tributo, a finca, que era
pago em géneros por mulheres e homens374 e à distri-

buição de patentes militares pelos liurais para que eles
se governassem a si mesmos375.
Da mesma maneira Moçambique enquanto
construção e invenção colonial, também não teve uma
efectiva, regular ou permanente presença e administração colonial portuguesa até ao final do século XIX.
A existência por tanto tempo de uma capital na Ilha de
Moçambique demonstra como as ligações ao continente
eram problemáticas e frágeis376. O regime de prazos no
grande Zambeze e as companhias privadas governavam
quase todo o território, nomeadamente, o centro377. Os
portugueses iam fazendo alianças tácticas com os reinos
africanos mas revoltas e guerras marcaram todo esse
período repelindo as pretensões de uma penetração continental efectiva ou do controlo territorial378. A ficção imperial suplantava quase totalmente a ocupação colonial.
A soberania portuguesa limitava-se à ocupação de alguns
agregados populacionais costeiros, como Lourenço Marques, Inhambane, Sofala, Quelimane, Ilha de Moçambique e Ilha do Ibo a que se acrescentavam Sena e Tete, no
vale do Zambeze. Do ponto de vista formal dependiam
de uma coroa europeia que no terreno se percebia ser
um poder colonial longínquo e difuso379. Para além disso,
Moçambique continuava a ser uma periferia do império
uma vez que as suas ligações económicas com a metrópole eram incipientes no seu conjunto, continuando a
sua economia a ser alimentada pelas trocas do Índico
com estabelecimentos intermediários que não estavam
em condições de decidir sobre produção, disposição
territorial e comércio. Fazendo a intermediação entre o
que se produzia no interior do continente e fortemente
limitados pelo poder dos reinos africanos, a marginalidade destas possessões em Moçambique era tanto interna
como externa380. A integração de Moçambique nas redes
mercantis de escravos com destino às Américas nunca
chegou a ser um factor decisivo de ligação da região
ao exterior381. O porto instalado na baía de Maputo, no
sul, só no final do século XIX se tornou num dos mais
importantes portos daquela região da África austral por
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causa dos interesses do comércio do ouro do Transval382.
Moçambique foi, neste contexto, um anexo, uma periferia quer dos centros de desenvolvimento capitalista da
África austral, quer dos circuitos do comércio colonial
português383.
A presença portuguesa no Oceano Índico até ao
século XIX é, contudo, mais complexa do que as conquistas efectuadas, as transferências linguísticas, culturais e de conhecimentos ocorridas ou o domínio de
outras técnicas de guerra. É uma história de possessões
e perdas, dominação e negociação, guerras e manobras
diplomáticas, rivalidades e misturas; é uma história de
quem tirava partido e era refém dos modos de governo
descentralizados e da relativa autonomia dos pequenos
territórios costeiros que intermediavam o comércio com
o interior dos continentes. Por esta e outras razões os
seus territórios e domínio comercial mudaram regular e
dramaticamente ao longo dos séculos384. Se até um certo
ponto os portugueses conseguiram os seus objectivos
imperialistas de irradiação de poder e cultura o seu império permaneceu desterritorializado e fundou-se na sua
capacidade de controlar portos e circuitos de comércio
ao longo da orla marítima385. Ao contrário dos ingleses,
por exemplo, que mais tarde estabeleceram um império asiático com base territorial e jurisdição estatal, os
portugueses promoveram os seus objectivos mais com
acordos informais alicerçados nos interesses mútuos de
aumentar as fontes de rendimento das partes envolvidas
do que com verdadeiras conquistas e sucessos militares
generalizados no espaço e no tempo e ocupação e administração efectiva da terra386. A literatura mostra que os
portugueses compreenderam, rapidamente, que para
além da força militar a forma de atingir os seus objectivos tinha a ver com a sua capacidade de negociação com
os líderes e os comerciantes locais e saber adaptar-se a
idiossincrasias nem sempre inteligíveis para eles e fazer,
desfazer e refazer alianças ocasionais suscitando rivalidades e conflitos entre aqueles que estavam instalados e
que importava enfraquecer, dominar ou erradicar. Sendo
certo que integraram o antigo sistema tributário do Índico os portugueses não fracturaram as principais rotas
de interesses enraizadas na região mas mantiveram uma
presença não regular mas constante ao longo de cinco sé-

culos387. Integraram as redes de comércio de escravos para
as Américas contribuindo para um impacto demográfico
e social de peso na região. Levaram soldados, viúvas,
órfãos e emigrantes pobres para suprir necessidades de
mão-de-obra e de colonização humana; usaram os casamentos mistos para manter os seus poderes e permitiram
que gerações dos seus descendentes ocupassem lugares
nevrálgicos de poder desafiando e pondo em causa, até
ao século XIX, as tentativas de controlo administrativo e
político do reino sobre os parcos territórios onde se havia
instalado de alguma maneira o nome de Portugal e dos
seus reis. No século XVII as disputas das ordens religiosas
e missionários não se circunscreviam aos seus desejos
de missionação cristã. Muitos assumiram o controlo
político e do comércio e descuravam, frequentemente,
os zelos eclesiásticos e nem sempre cumpriam escrupulosamente as determinações das cartas régias e de outros
documentos mandatórios388. Demonstrada a fragilidade
endógena do império asiático português durante quatro séculos de viagens, intercâmbios, permanência e
ambições, assiste-se no decurso do século XIX até ao
final do século XX a uma tentativa de redimensionar e
territorializar o império através, entre outras coisas, da
guerra de ocupação a que se chamou, ironicamente, campanhas de pacificação. A ocupação visava, além do mais,
dar corpo social a uma soberania colonial apoiada por
uma economia de mercado baseada na exploração das
riquezas dos territórios em proveito do Estado colonial.
De par com esse objectivo económico concorre a reacção
nacionalista ao subdesenvolvimento e ao carácter periférico de Portugal na Europa. O perseverante discurso
de que Portugal não é um país pequeno ou que Portugal
está destinado, pela legitimidade que a sua história
lhe confere, a ocupar, colonizar e a civilizar territórios
e povos que, fora da Europa, permanecem entregues
à incivilidade e ao atraso, informa tanto as ambições
coloniais como a fragilidade interna389. Estes ideais coloniais e paternalistas parecem resultar numa federação
positiva e necessária à coesão nacional ameaçada pelas
crises políticas, a perda do Brasil e a sua subalternidade
no quadro europeu.
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1.3- Estratégias da administração colonial portuguesa do final do século XIX até aos anos 60 do século XX
no Índico ocidental e oriental.
O exercício de contextualização a que o meu estudo obriga não contempla uma abordagem histórica
exaustiva e completa da presença portuguesa no Oceano
Índico ao longo de mais de quatro séculos. Interessa-me
pois, passar a explorar a conjuntura e algumas condições
que Portugal enfrentou e como, a partir do século XIX,
inventa e constrói o mito épico sobre a sua presença e
o seu designado império do oriente. São os impactos da
segunda modernidade do colonialismo português no
Oceano Índico que me fornecerão mais lastros de inteligibilidade para a análise subsequente.
Não tendo havido contactos directos ou regulares
entre Timor e Moçambique durante quatrocentos anos,
para além daqueles que o complexo e labiríntico Oceano
Índico suscitou, depois da Conferência de Berlim, convocada por Bismarck e que decorreu entre 15 de Novembro
de 1884 e 26 de Fevereiro de 1885 e a partilha dos territórios africanos entre as potência europeias, pode dizer-se
que a administração colonial procurou desenvolver-se de
uma maneira mais sistemática e efectiva.
Este novo ciclo do período colonial, apesar das
diferenciações ocorridas entre os territórios reconhecidos como estando sob jurisdição político-colonial
portuguesa, deu lugar a grandes linhas de actuação das
quais destaco: as chamadas campanhas de pacificação, que
mais não eram do que incursões e agressões militares
constantes; a cobrança de mais impostos de forma mais
generalizada e controlada; o recrutamento do trabalho
forçado de mulheres e homens locais para o exército
e para as empreitadas do Estado; uma nova economia
política colonial-imperial plasmada no Portugal MultiContinental390, no Acto Colonial e no Estatuto do Indigenato
e uma progressiva transferência de poderes das elites
locais negras e mestiças para colonos brancos vindos da
metrópole. Por fim, a desproporção entre centro e império
como imaginação do centro.

390 ���������������������������������������������������������������
Quando
��������������������������������������������������������������
visitei o Oecussi em 1999 fiquei surpreendida que esse
símbolo da imaginação colonial portuguesa não tivesse sido destruído
pela ocupação indonésia ou pelos timorenses. Provavelmente nem um
nem outro deram qualquer importância a tal inscrição. Contudo, vivendo
em Portugal e vinda de uma perspectiva académica pós-colonial, esse
facto é impressivo. Veja-se o trabalho de Francisco Bethencourt sobre a
expansão portuguesa.
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Figura 8: Fotografia em Lifau: Aqui também é Portugal391

No final do século XIX houve um rápido acelerar
da actividade militar em Moçambique que encontra no
Ultimatum inglês um motivo e pretexto para legitimar as
acções violentas com propósitos de domínio territorial.
Estas incursões guerreiras, levando em termos comparativos com as outras potências europeias na região uma
década de atraso, não decorreram de maneira uniforme
nem simples, tendo enfrentado as resistências armadas por
parte dos reinos africanos e as acções de outras potências
estrangeiras tal como as britânicas e bóeres que queriam
manter, ampliar e consolidar o seu domínio na África oriental392. Estas chamadas campanhas de pacificação duraram
até 1924393 e foram concebidas para dominar e submeter
militarmente os povos, destruir as suas formas de governo
e de autoridade para conseguir controlar sem interferências
ou restrições, a partir do interior continental, as riquezas
produzidas e comercializadas pelos reinos locais. O termo
391
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utilizado é decerto revelador da estratégia: pacificar pelas
armas significa, efectivamente, fazer desaparecer, eliminar,
anular o efectivo auto-governo daqueles povos. Estas campanhas de pacificação foram complexas e estiveram sempre
confrontadas com ásperas resistências e pesadas derrotas
militares. O reino de Gaza, os povos do Barué, os regulados
Tsonga da Magaia e do Mafumo, os Xeques do norte que
comercializavam borracha, marfim e escravos, enfrentaram
os militares portugueses com revoltas constantes que se
prolongaram até aos anos vinte do século XX sem que estes
fossem capazes de os dominar de forma efectiva394.
Depois do Tratado de Lisboa com os holandeses em
1859, que estabelecia um entendimento duradouro entre
as duas potências, os portugueses estavam em condições
de darem início a uma nova fase de ocupação colonial na
parte oriental da ilha de Timor e no enclave do Oecussi
cuja soberania tinha aí sido consagrada. Deram-se início
então às chamadas campanhas de pacificação que também
não passaram de guerras movidas contra os liurais. Os
conflitos constantes com as autoridades nativas não eram
novidade mas a partir do final do século XIX, os portugueses fomentaram cada vez mais as rivalidades entre reinos,
fizeram alianças e prosseguiram com acções militares estrategicamente melhor definidas e preparadas. Os objectivos
não se restringiam à ocupação da terra mas também à sua
redistribuição pelas elites locais mestiças para a produção
de culturas de rendimento como o café e uma ampliação
significativa da instalação de postos militares que facilitavam a vigilância e o controlo dos liurais através de chefes
de posto. Esta militarização da intervenção colonial foi suplementada pela acção da Igreja católica com a construção
do colégio da Soibada em 1898 no interior montanhoso de
Timor onde viriam a ser educadas as elites timorenses que,
por falta de opção, foram sujeitas a uma forte influência
ideológica, moral e política católica romana395. Esta estratégia não foi simples nem sempre bem sucedida. Até 1912 as
rebeliões de Vermasse, Lermean e Saniry em Cova, a revolta
dos Moradores, a revolta de Maubara e a guerra de Manufai
liderada por D. Boaventura, mostram bem o clima de instabilidade vivido em Timor. Até à revolta de Viqueque em
1959 o governo colonial foi obrigado a mobilizar soldados
europeus e moçambicanos para conter estas rebeliões armadas. É uma evidência de como esta política de ocupação
do território, do ponto de vista militar, foi quase sempre um
aspecto problemático para o governo central em Lisboa396.

A violência militar portuguesa nos seus territórios
coloniais foi acompanhada com outras medidas que se
propunham não apenas ocupar, tirar proveito comercial
mas, de facto, dominar as populações autóctones. Retirar
recursos ou diminuir drasticamente o seu acesso, deslocar populações e criar novidades no governo cooptando,
ou mesmo criando novas instâncias de autoridade,
contribuiu para um empobrecimento maciço, para uma
des-regulação política e para uma diminuição crucial na
coesão e na auto-estima dos povos afectados por essas
medidas. A violência não se traduzia apenas em acções
militares mas também administrativas e políticas.
O trabalho forçado em Moçambique passou a ser
implementado como medida penal ou em substituição
do pagamento de impostos. Os lucros das companhias
privadas dependiam mais do trabalho forçado, que a
nova Lei dos Prazos de 1892 lhes proporcionava, do que
das suas actividades produtivas ou do trabalho assalariado397. Foram tomadas medidas para recrutar em larga
escala homens para executarem o trabalho de carregadores e soldados dos exércitos portugueses e ingleses
e as mulheres e raparigas foram forçadas a trabalhar na
construção da estrada de Tete na Zambézia398. A emigração para os campos do ouro, que era conhecida há muito,
foi transformada numa política de venda de força de
trabalho que controlava os fluxos de partida e chegada e
se transformou numa receita fiscal muito rentável para
o Estado colonial399. Quando as armas não conseguiam
submeter os poderes dos régulos ordenava-se a recolha
de impostos400. Em Moçambique o mussoco, ou imposto
de capitação, também podia ser pago em trabalho. A partir
de 1942 este foi substituído pelo imposto de palhota ao
qual também as mulheres estavam obrigadas. Todas as
pessoas eram passíveis de serem obrigadas a trabalhar
para o Estado durante seis meses por ano por iniciativa
de autoridades privadas como, por exemplo, as firmas
da baixa Zambézia ou as públicas e o governo401. A introdução de culturas intensivas como o algodão no caso
de Moçambique também obrigaram a mais trabalho forçado, a maiores deslocações de populações e alterações
profundas na regulação social e da produção agrícola402.
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No final do século XIX os onze comandos militares
de Timor começaram a exigir de várias maneiras a finca
como por exemplo, impondo percentagens sobre as
colheitas de café (20%) e arroz. Quando nos reinos não
se cultivava o café, o novo contexto político obrigou os
liurais a reorganizar as terras e as culturas assim como a
recrutarem trabalho extraordinário, forçado, para conseguirem pagar os impostos. Também havia cobrança de
impostos em moeda que no caso de Timor podia ser em
patacas mexicanas ou moedas de dólar em prata, o que
introduzia factores de complexidade e grande injustiça
em todo o sistema. A administração colonial passava por
cima da autoridade dos cerca de cinquenta liurais não os
consultando sobre o quê e como fazer. Estas alterações
no relacionamento entre portugueses e timorenses não
foram entendidas apenas como exigências de uma nova
máquina colonial mas sim como actos de humilhação e
de submissão dos liurais e dos seus reinos. O trabalho
forçado, o desrespeito aos líderes, um imposto desligado da realidade foram causas directas das rebeliões
subsequentes que as campanhas de pacificação tiveram
dificuldade em enfrentar e controlar. Com uma dotação
orçamental mínima por parte do governo da metrópole
os governadores de Timor faziam gerar os recursos
públicos com taxas e impostos. A título de exemplo, é
esclarecedor mencionar que, em 1941 sendo o orçamento
anual de 1.556.051 patacas, foram cobradas, através de
impostos aos trabalhadores nativos e outros, taxas de
importação e exportação no valor de 1.071.051403. Com
um perfil diferenciado de Moçambique também Timor
enfrentou neste período a nova visão e propósitos coloniais do Estado português.
A estratégia colonial do Estado português ficou
consagrada no decreto 18 570 a 8 de Julho de 1930 designado por O Acto Colonial e no qual ficaram estabelecidas as
regras e os mecanismos adoptados por Portugal enquanto
potência colonial. Na mesma lei foram identificados e
nomeados os domínios ultramarinos que constituíam
o império colonial português. O mesmo diploma tratava
das relações com os indígenas, da economia colonial, do
sistema de governo e dos actos judiciários através de um
pensamento nacionalista e imperialista que tem na sua
base o ideário da pré-destinação de Portugal para possuir,
governar e civilizar territórios ultramarinos404.
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Figura 9- Extracto da publicação do Acto Colonial em 1935 ©Instituto de
Investigação Científica Topical.405

Ao designar e tratar, administrativamente, as populações autóctones por indígenas, os ideólogos do regime
português procederam à ontológica desigualdade humana
e política dos povos e à exclusividade civilizacional estabelecendo os fundamentos necessários e suficientes para
ocupar e dominar com legitimidade as colónias. Ficava
claro que a ideia imperial da salvação religiosa que dominou os primeiros séculos de viagens e conquistas se transfigurou na da salvação civilizadora apoiada na exploração
mercantil. O Estatuto do Indigentato é, pois, muito mais do
que o Título II do Acto Colonial. Neste capítulo são tratadas
as questões relativas às populações nativas das colónias e
da sua incapacidade de, por si só, se transformarem a si e
aos seus costumes em pessoas civilizadas. Assumindo uma
405 Instituto de Investigação Científica Tropical - Extracto da
publicação do Acto Colonial [em linha] [consult. em 3 Mai. 2010]
Disponível em www: <URL: http://btimor.iict.pt/pagtim/vtim001.
asp?menuAno=1938&menuMes=10&menuDia=22&imageField2.
x=6&imageField2.y=7&offset=>
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desigualdade fundamental entre indígenas e europeus,
com base na raça e no darwinismo social, é este Estatuto
que vai regular e uniformizar a visão sobre as populações
africanas e de Timor e legitimar os actos violentos e discriminatórios cometidos contra estas apresentando-as como
um fardo, uma missão, um dever, um destino e, até, uma
bondade civilizacional. A sociedade colonial transformouse numa pirâmide hierárquica com uma base de negros
quasi selvagens e um topo de civilizados onde podiam ser
encontrados alguns mestiços e alguns raros negros assimilados comprovando, através da sua excepcionalidade,
a certeza da teoria racista que lhe subjazia406.
Esta ideologia conservadora e paternalista organizou, de facto, o pensamento colonial necessário à aplicação sistemática de uma administração que foi a base de
uma retórica e de uma mística imperial que atravessou
toda a ditadura de Salazar e pareceu federar a nação
portuguesa em torno dela. Num país esvaziado pela
emigração, subdesenvolvimento, pobreza, e a repressão,
o reforço da ideia do império, de que Portugal não é um
país pequeno, de que a legitimidade da nossa presença é
histórica, assegurou ao regime uma imagem e uma metarealidade que metamorfoseou todas as fragilidades em
registos épicos de força e destino.

Inglaterra sobre Portugal408. Esta viragem na visão e ocupação coloniais portuguesas ficou marcada pelas ideias
de império que no século XIX se tornaram dominantes
na Europa ocidental e que se fundavam na convicção da
desigualdade ontológica dos povos e das nações409, na
necessidade de expandir mercados e ter acesso e controlo
a matérias-primas essenciais à expansão económica
capitalista. Com algum atraso relativamente às demais
potências europeias Portugal levou a cabo um conjunto
de iniciativas que resultaram na intensificação das acções militares, na criação de uma administração racista e
discriminatória com maior vascularidade nos territórios
e na intensificação de uma ideologia de Estado sobre a
legitimidade de possuir e civilizar povos e territórios pela
sua superioridade civilizacional a prolongada presença
histórica e a sagrada obrigação imposta pelo destino da
nação portuguesa.

Figura 11- Duas colunas do Império: Um soldado landim de Moçambique
e um aluno timorenses, de Baucau: Gungunhana e João Bento (1932) 410

Figura 10- Mapa ‘Portugal não é um país pequeno’407

A revogação do Acto Colonial em 1951, do Estatuto
do Indígena em 1961 e alteração da designação de império
colonial para ultramar português procurou responder à
conjuntura política internacional que cada vez mais se
reclamava anti-imperialista mas é sobretudo a cosmética
necessária à reafirmação nacionalista e de renascimento
que decorre desde a crise que se dá com o Ultimatum da

A partir da segunda década do século XX, Portugal
vê-se confrontado com a pobreza endémica da sua população que emigra à procura de meios de sobrevivência
pelo que o governo de Salazar dá início a um novo ciclo
político relativo às colónias e que virá a ter um impacto
significativo na vida social colonial. No caso de Moçambique começou por retirar poder e estatuto às elites mestiças locais. Aproveitando e reinterpretando as reformas
agrárias realizadas no final do século XIX, fez com que
os proprietários das companhias, como por exemplo do
vale da Zambézia ou os do comércio do ouro no sul de
408
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Moçambique, passassem a meros funcionários do governo. Por outro lado, deu-se a exclusão progressiva dos
africanos dos empregos qualificados e iniciou-se o envio
regular de populações brancas europeias para ocupar
terras, negócios, empregos quer no sector privado quer
na administração colonial. Intensificou-se a nomeação
de governadores europeus e de todo o aparato administrativo que lhes corresponde. Em Timor a colónia passou
a ser o lugar privilegiado para o envio dos degredados
e dos opositores ao regime político de Salazar a par de
uma progressiva e efectiva presença de europeus na
administração e no governo da colónia tomando o lugar
da antiga elite topasse. Estas políticas de transmigração
de europeus para Moçambique e Timor reforçou a centralidade que o império tinha na imaginação política
portuguesa tornando Lisboa não apenas na capital, na
metrópole, mas na cabeça do império subsumindo e
subjugando nesta metáfora qualquer racionalidade que
pudesse restar às capitais coloniais de então411.
1.4- O Oceano Índico com Maputo e Dili ao fundo ainda sem Leoas nem Sindarelas.
Cada centro imagina e cria outros centros que, são
tanto as suas cópias exóticas e longínquas como as suas
correias de transmissão de poder, real ou imaginado,
translocalizadas. As capitais de Moçambique e Timor
também elas, de uma maneira ou de outra, foram epítomes desse imaginário, dessa ficção política412 que foi o
império português do oriente. De um lado ao outro do
Oceano Índico, com 9, 899 quilómetros413 entre si, as
cidades hoje designadas de Maputo e Dili contêm dentro de si as complexidades dos seus passados coloniais
enquanto se identificam, no presente, como capitais de
Estados independentes, onde se processam memórias e
restos e se decidem e elaboram futuros.

411 Cf. Santos, 1993; Gentili, 1994: 275; Alexandre, 1998-2000-4: 207-208;
Léonard, 1998-2000-5: 13; Serra, 2000 – 1; 2002; Meneses, 2003.
412

Cf. Ribeiro, 2004: 27.

413 ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
Oceano Índico e a localização relativa de Maputo e Dili [Documento
icónico]. In Timeanddate [em linha] [consult. em 10 Jan. 2010] Disponível
em www: <URL: http://www.timeanddate.com/worldclock/distance.
html>
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Figura 12- Oceano Índico e a localização relativa de Maputo e Dili, ©Timeanddate.

São duas cidades diferentes tal como diversas são
as fontes que registaram a sua história e os ensaios de
compreensão sobre si mesmas. Na sua singularidade
sobressaem, contudo, alguns traços comuns compatíveis
com o seu estatuto de capitais periféricas do periférico
império português do oriente.
Os portugueses já tinham contacto com a região
que fica entre os rios Incomati, Mbeluzi desde o século
XVI tendo designado a extensa enseada de mar por baía
do Espírito Santo. Mais tarde D. João III baptizou-a de baía
de Lourenço Marques por causa do explorador português
com o mesmo nome414. O rico comércio de marfim proveniente do interior do continente e de tecidos de outras
regiões do Índico até ao século XIX era realizado na costa
junto ao mar em instalações precariamente construídas
para o efeito e que, depois, eram abandonadas. A sobreexploração do marfim contribuiu para que, ao longo
do século, a feitoria procurasse suplementar as suas
actividades com outros produtos mercadorizáveis, como
foram os escravos e as baleias ainda que, não sendo de
grande monta, tenham ajudado a manter o interesse e a
capacidade comercial do porto415.
A permanência dos comerciantes e soldados portugueses na baía foi interrompida entre 1721 e 1781 pois
esta foi ocupada primeiro por holandeses e depois por
austríacos que construíram fortalezas e dominaram o
comércio durante esse período. Só a partir de 1781 é que
se deu início a uma presença que se pode considerar
permanente e à construção, pelos portugueses, de uma
casa forte ou presídio dedicado a Nossa Senhora da
Conceição. Até ao século XIX a povoação estava confinada à praia de Maxaquene, o presídio e as poucas casas
existentes estavam rodeadas de pântanos e de moscas
tse-tse que formavam uma fronteira insalubre em torno
da localidade. As relações entre os portugueses e os rei-

414

Cf. Lemos, 1987: 6.

415

Cf. Liesegang, 1987: 47.
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nos locais foram complexas desde o início. A maioria
resistiu à presença e à pretensão dos portugueses em se
instalarem ali tal como Gaza, Nwamba, Khosa, Maputyu,
Mpfumo, Magaia, Matola e Moamba416.

Figura 13- Os Estados em volta da Baía de Maputo, c. 1850. ©Revista
Arquivo.417

Como em muitas outras situações os portugueses
para fazerem frente às revoltas e explorar as rivalidades
internas negociaram acordos com os régulos da Matola,
da Moamba e com o régulo de Maputyu, Ngnwazi e a sua
rainha. Porém, os acordos eram conjunturais e precários
para os dois lados418. Em certas ocasiões havia casamentos entre oficiais portugueses e mulheres das linhagens
reais da região mas em geral as populações escondiam
as suas mulheres com medo que os portugueses as

416

Cf. Lemos, 1987: 10; Liesegang, 1987.

417

Cf. Revista Arquivo, 1987: 28.

418

Cf. Liesegang, 1987: 37.

raptassem e as fizessem suas escravas, um entre outros
métodos violentos de ocupação e colonização419.
A pequena povoação construída dentro dos muros
que a defendiam dos ataques dos régulos foi elevada
a vila em 1876 e a cidade em 1887 por decreto-real. A
conjuntura regional e internacional determinou que
em 1895 a capital de Moçambique fosse transferida da
Ilha para a então chamada cidade de Lourenço Marques
no sul. Por um lado, as receitas alfandegárias do porto
instalado na baía do Espírito Santo ultrapassavam pela
primeira vez as receitas da capital. A deslocalização do
centro de produção e comércio do Índico norte para o interior da África austral foi determinada pelo capitalismo
ascendente que se desenvolveu com base nos minérios
e produtos agrícolas que procuravam percursos e meios
de exportação segura e eficiente. Por outro lado, a secular
e incipiente ligação dos portugueses ao continente deu
lugar a um esvaziamento progressivo da importância política e estratégica da Ilha de Moçambique. Finalmente,
Portugal entendeu que para participar, de algum modo,
na exploração colonial que o ouro do Transval suscitava
e alimentava, necessitava de levar a cabo campanhas militares de ocupação da região, o que obrigava a repensar o
centro do poder político e a concentrar pessoas e recursos
junto ao porto de Lourenço Marques420.
Maputo foi uma cidade fundada por soldados e
comerciantes e considerada uma saída para o mar de
notável importância no quadro do desenvolvimento
capitalista da região. O governo efectivo de Moçambique e de Maputo foi sobredeterminado pelos interesses
das companhias privadas, maioritariamente de capitais
estrangeiros421 tanto as do Transval como as do vale
do Zambeze como, posteriormente, as do açúcar no
sul controladas por elites de comerciantes de diversas
proveniências, da Índia à Inglaterra, América do norte
ou Holanda.

419

Ibid: 42-43.

420

Cf. Lemos, 1987: 12; Liesegang, 1987: 19-24.

421 Cf. Covane, 1987: 79. O ocorrido com a linha férrea entre Lourenço
Marques e o Transval em que Portugal cria uma companhia a quem
faz uma concessão de exploração; esta sem poder financeiro cede os
seus direitos a uma outra de capital americano que por sua vez coloca
tantos problemas que Portugal se vê obrigado a rescindir o contrato e a
indemnizar os accionistas britânicos e americanos e a concluir a obra.
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Figura 14- Planta de Lourenço Marques em c. 1910, indicando aproximadamente todos os melhoramentos da cidade e do porto, e reproduzida
de uma carta inglesa da Delagoa Bay Dev. Ldª ©Revista Portugal em
África, s/r. 422

Figura 15- Selo de comemoração do centenário da cidade de Maputo,
©Girafamania.com.br 423

A actual cidade de Maputo, capital de Moçambique, é uma cidade que incorpora as muitas e diversas
memórias do país, tanto as mais longínquas como as
mais recentes como a guerra de libertação e a guerra de
1976 a 1992. Foi projectada e dimensionada para empurrar as populações africanas para as periferias e deixar o
centro para a minoria de europeus, sul-africanos brancos e comerciantes abastados de várias proveniências.
O bairro de Xipamanine, construído entre 1918 e 1921 e
propositadamente afastado do centro, foi considerado

o primeiro bairro indígena424. Hoje, as periferias urbanas que perpetuam a colonialidade racista da cidade
estendem-se até aos bairros do Infulene, Mafalala,
Polana Caniço, Malanga, Xiquelene, entre outros. A indigenização colonial significou, em primeira instância,
o não-reconhecimento da diferença e a simétrica homogeneização das pessoas, culturas, línguas, histórias,
religiões, através da ideia de raça com base na cor da pele.
Esta indiferenciação das populações vindas de outras
províncias por diversas razões e que se foram estabelecendo nesses bairros ao longo dos anos, são ícone e encarnação das continuidades entre o racismo colonial e os
exclusivismos nacionalistas. Se a Caderneta do Indígena,
os passes de controlo e da mobilidade urbana usados no
tempo colonial já não existem, pode-se constatar ainda
uma clara diferenciação na capacidade de se mover dentro da cidade e para além dela425. Os chapas, percorrem
a grande Maputo em todas as direcções incluindo as
chamadas periferias onde vive a maioria de população
pobre e vulnerável que procura um trabalho remunerado
na cidade para fazer face às despesas que a vida impõe.
As distâncias são assinaláveis e o preço dos transportes é
significativo quando o acesso à moeda é muito limitado.
Como em outras capitais ex-coloniais a cidade de Maputo
tornou-se mais complexa e contém em si mesma uma
polaridade de centros; o centro político e de negócios
onde estão instalados os ministérios, o parlamento,
as residências oficiais do governo, embaixadas, sedes
de grandes organizações privadas e internacionais e o
comércio; o centro habitacional das elites composto por
bairros de mansões guardadas por muros debruados de
arame farpado e electrificado com guardas armados em
cada porta. Destes centros irradiam periferias compostas
de casas com estruturas vulneráveis com tectos de zinco,
mediadas por avenidas com prédios em altura, divididos
em apartamentos e num estado de conservação muito
variável. Percorrer a Avenida Eduardo Mondlane desde
o seu entroncamento com a avenida Julius Nyerere até
ao bairro de Xipamanine permite encontrar e conviver
com vários centros e várias periferias da cidade ao longo
de uma só linha recta.
A cidade marca, quotidianamente, as diferenças
entre os seus habitantes com ruas iluminadas ou não, com
água canalizada e saneamento ou não, com alcatrão, calçada ou terra, com as línguas que se falam e se ouvem, com
as missões ou escolas que se instalam nos lugares426. Como

422 Cf. Centenário da cidade de Maputo..., 1987, p 172. Mapa de Maputo
no início do século XX.
424 Cf. Henriques, 1998-2000: 262.
423 Selo de comemoração do centenário da cidade de Maputo
[Documento icónico]. In Girafamania.com.br [em linha] [consult. em 8
Jan. 2010] Disponível em www: <URL: http://www.girafamania.com.br/
africano/materia_mozambique.historia.html>.
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um jogo de espelhos, os grandes mercados do Xipamanine
e Xiquelene, entre muitos outros que há na cidade, são os
outros centros que abastecem e dão trabalho a uma maioria
pobre da população da cidade e que invade e ocupa, repetidamente, o coração colonial da memória corporizado na
Estação de Caminho de Ferro que continua a levar e a trazer
trabalhadores e comerciantes que, por sua vez, continuam
e fracturam rotas ancestrais de exploração e de riqueza de
apenas alguns. A catedral católica, da qual se continua a vislumbrar a baía um dia chamada de Espírito Santo, permanece no seu lugar central. A fortaleza, a marginal e os seus
cafés e restaurantes dos anos 60 continuam a mobilizar a
fantasia de um certo modo de vida e a estruturar as novas
diferenças produzidas dentro da pretendida homogeneização nacionalista. Ocupando os passeios e montando
um estratégico e inteligente cerco aos cafés e restaurantes
da avenida 24 de Julho encontram-se vendedores de capulanas, artesanato e tabaco. Na sua maioria são homens
jovens que fazem os seus negócios por ali. Quando anoitece
chegam as pedintes e as mulheres que se prostituem. Estas
pessoas são as que continuam a existir dentro mas fora da
cidade. As interacções entre estes centros pulverizados
da cidade são mais complexas e não-dicotómicas como
no tempo colonial mas permanecem, intensamente, na
cidade capital de Moçambique. Maputo, cidade símbolo do
Estado soberano e independente, não consegue abafar as
poderosas perguntas gritadas pela fuga à polícia das prostitutas ou vendedeiras de dumba-nengue, pela intensidade
das misturas de terra, tijolo, alcatrão, ferro, palha ou zinco
espalhadas por passeios e mitos de urbanidade.

Lifau foi a primeira sede da presença portuguesa
na ilha de Timor na Insulíndia. Há notícia de viverem naquele local desde 1585 missionários-soldados
dominicanos que, depois de se terem espalhado pelo
arquipélago de Sonda e se terem estabelecido em Sólor,
fundaram aquela pequena povoação no lado norte da
ilha junto a uma enseada. Depois de os portugueses
serem expulsos de Malaca em 1611 o seu poderio na
região foi seriamente afectado atingindo todas as suas
praças na Insulíndia, incluindo Lifau. A disputa com os
holandeses pela hegemonia comercial no arquipélago
foi acompanhada por conflitos militares permanentes
e o prolongado cerco movido a Lifau pelos topasse se as
suas força aliadas locais foram razões suficientes para
que o centro administrativo português na ilha de Timor
se deslocasse para a baía de Dili a mais de duzentos
quilómetros para oriente, em 1769. Dili era conhecida
pelo seu comércio marítimo e a decisão mostrou-se
tacticamente interessante uma vez que permitiu aliviar a
constante pressão sofrida em Oecussi. Do ponto de vista
estratégico, contudo, a mudança revelou-se pouco eficaz
já que as guerras com a Holanda pela soberania da ilha
se prolongaram até ao tratado de 1859. Os dois Estados
contendores vieram a rectificá-lo em 1902 estabelecendo
a partilha da ilha entre Portugal e a Holanda ficando convencionado que os reinos de Servião a ocidente seriam
parte do império holandês e os reinos de Belo a oriente
do império português. Se bem que a perda dos arquivos
de Dili em 1799, por causa de um incêndio, dificulte a
documentação histórica até a essa data, é no entanto
possível datar e analisar alguns acontecimentos que
contribuem para a caracterização da vida da cidade428. A
baía de Dili era conhecida pelo seu porto comercial mas
o facto de estar rodeada de pântanos tinha impedido que
as populações se fixassem ali. Rodeada por montanhas
densamente revestidas de árvores e por mais de quarenta
reinos timorenses Dili 429 passou a ser alvo de constantes
rebeliões, ameaças e guerras sempre que a supremacia
ou a autonomia dos timorenses era posta em causa por
alguma medida ou acção portuguesas.

Figura 16- Mapa de Maputo contemporâneo, ©University of Texas. PerryCastañeda Library.427

427 Maputo [Documento icónico]. In Map collection. University of
Texas. Perry-Castañeda Library [em linha] [consult. em 21 Jan. 2010]
Disponível em www: <URL: http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/
txu-oclc-212047827-maputo-1995.jpg>

428 Cf. Gunn, 1999: 119.
429 Cf. Gunn, 1999; Durand, 2006.
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Figura 17- Vista do porto e panorâmica de Dili (Planta Hidrográfica) ©B.
I. Botelho (Junho de 1834)430

A primeira fortaleza da cidade foi destruída sendo a
segunda construída entre 1784 e 1800 durante o mandato
do governador João Batista Vesquaim431. A configuração
governativa de Timor desde o século XVI tinha a particularidade do efectivo domínio dos topasses432. Com a
capital em Dili as alianças, tratados e guerras entre os
diversos actores, continuaram a ser as dinâmicas de
que se alimentou a sua presença. Os portugueses europeus em Dili eram poucos e tinham, como se viu em
cima, pouca capacidade de determinar, por si mesmos,
o curso da vida política local. Uma das suas estratégias
de defesa e de contra-poder foi a mobilização de forças
mercenárias compostas por moradores especialmente
de Manatuto, por originários de Sica nas Flores e Bidau
em Sólor. Estes homens mestiços goeses e africanos de
Moçambique estavam cristianizados, falavam um português crioulo e foram recrutados, muito provavelmente
entre a população escrava, o que parece indicar que os
portugueses tinham estabelecido rotas e ligações ao
logo de toda a extensão do Oceano Índico, incluindo um
tráfico de escravos de longo curso. Em 1772 os textos dão
notícia de que muitos destes mercenários tinham sido
promovidos a sipaios do regime colonial433 e se tinham
estabelecido junto a uma ribeira a oriente do porto de
Dili. O bairro de Bidau em Dili é herdeiro dessa presença
e integra plenamente a cidade434. Gunn435 sublinha que os
430 Cf. Gunn, 1999.
431

Ibid: 121.

432 Ibid: 93.
433

Ibid: 122.

portugueses mantiveram este fluxo ao longo dos séculos
ainda que de forma irregular. A literatura indica também
que é possível saber da existência de mais de duzentos
escravos provenientes da costa moçambicana que foram
transportados para Dili no início do século XIX. Na fase
mais avançada do colonialismo português, foi prática
corrente a troca de prisioneiros entre Moçambique e
Timor como são exemplos os seguintes casos: Lemos
Teles de Meneses governador de Timor entre 1776 e
1779 foi deportado para Moçambique onde morreu436;
Mahazul chefe de Mabyaya e sucessor de Mapunga que
vivia na margem esquerda do rio Incomáti depois da
revolta que protagonizou contra os portugueses de Lourenço Marques foi preso pouco depois de Ngungunyane,
desterrado para a Ilha de Moçambique e depois parece
ter sido enviado para Timor437. Do mesmo modo, o recrutamento de soldados moçambicanos para suprir as
necessidades militares da administração portuguesa na
ilha era comum sobretudo aquando das iniciativas militares contra a rebeldia dos liurais 438. Da revolta dos 50
anos de Suai Camenassa começada em 1719 até à captura
de D. Boaventura liurai de Manufai em 1912 a história do
chamado Timor português e da sua capital, Dili, está
longe de ter sido simples e pacífica439. Mas as habilidades
políticas portuguesas não se limitaram ao campo militar
e assentaram em várias iniciativas usando a ambiguidade e a oportunidade como metodologias principais.
Exemplos dessa complexidade e dessa ambiguidade são
os textos e gravuras produzidos, nos séculos XVIII e XIX,
por exploradores e antropólogos – como Louis-Claude
e Rose Freycinet ou Louis-Isidore Duperrey - sobre a
sua passagem por Dili e as suas experiências relevando
das suas observações alguns aspectos a que atribuem
importância pelo seu carácter excepcional e exótico
para os europeus de França. Por um lado, perceberam
que as mulheres também podiam ser escolhidas como
rainhas pelos conselhos de anciãos e notáveis, políticas
a que os portugueses não se opunham440; por outro lado,
sublinham que os governadores, funcionários e outros
notáveis da sociedade tinham esposas timorenses, normalmente filhas de liurais; por último fazem menção de
436 Ibid: 119.
437 Cf. Liesegang, 1987: 38.
438 Liurai é a palavra que designa a pessoa mais importante de uma
comunidade política, aquela que recebe e mantém, perante o seu povo,
a autoridade e a legitimidade de governar. Liurai é a composição de duas
palavras da língua tetum que querem dizer o maior – liu - da terra – rai.

434 Cf. o trabalho de Annette Marie Field, 2004.

439 Cf. Jollife, 1989: 19; Gunn, 1999; Durand, 2006.

435 Cf. Gunn,1999: 124.

440 Cf. Durand, 2006: 284.
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que o governo em Dili parecia suave se comparado com o
holandês de Cupão. Ao mesmo tempo Dili era descrita em
1860 como um lugar miserável com uma população de
3000 pessoas incluindo europeus, indianos, chineses e
nativos. Referem ainda que a população chinesa em Dili,
apesar de reduzida, era quem fazia funcionar o comércio
de exportação de sândalo para a China e de cera para
Java para a produção dos preciosos tecidos estampados
a batik, elementos essenciais para a balança comercial
da província441. Em Agosto de 1866 um incêndio reduziu
Dili novamente a cinzas destruindo as obras entretanto
realizadas a partir de 1863, nomeadamente a requalificação da fortaleza e casernas, o hospital militar de Lahane,
uma prisão, a ampliação do palácio do governador e uma
escola para os filhos dos liurais442. Em 1879 parece que a
cidade se tinha conseguido reconstruir e a população até
aumentara para mais de 4000 pessoas das quais mais
de metade eram católicas segundo o testemunho de um
visitante de Macau e citado por Gunn443.

Figuras 18 e 19- Aspectos da Cidade de Dili no início do século XX444.

441 Cf. Gunn, 1999: 128; Durand, 2006: 233.
442 Cf. Gunn, 1999: 139.
443 Ibid: 141.
444 Cf. Loureiro, 1999: 23.

A Dili de hoje é uma cidade que durante a guerra de
1975 a 1999 acolheu dezenas de milhar de pessoas fugidas
das montanhas, vilas e aldeias de outros pontos do país
em busca de alguma segurança e modo de sobrevivência.
Nesse mesmo período a cidade foi o destino de milhares
de militares, funcionários do governo e transmigrantes
indonésios que tiveram como função ocupar e transformar Dili na capital da 17ª província da república.
O comércio e as zonas residenciais expandiram-se
significativamente ocupando as antigas periferias de
Comoro, Delta, Becora e Pité. Foram construídas mesquitas para atender à crescente população muçulmana,
alguns templos budistas e hinduístas e mantiveram-se
as igrejas católicas. Entrar e sair da cidade assim como
movimentar-se dentro dela tinha regras apertadas impostas por sistemas de vigilância e controlo militar e
policial. Ainda assim, uma frente clandestina urbana
de resistência à ocupação foi criada e manteve-se operacional até à entrada da administração internacional.
Com a entrada das forças e da administração internacional das Nações Unidas e a subsequente restauração
da independência em 2002, a cidade voltou a sofrer
dramáticas alterações. Depois de ser novamente arrasada pelos incêndios do chamado Setembro negro de 1999
– reactualizando a memória da sua destruição também
pelo fogo no século XVIII e século XIX – a cidade foi ocupada mais uma vez por milhares de militares, polícias,
funcionários, oficiais, políticos estrangeiros. Centenas
de milhar de timorenses regressaram aos escombros e
instalaram campos de refugiados ou bairros precários
de habitação e comércio. Ao longo dos últimos dez anos
a cidade de Dili viu e sentiu aumentar a sua população
por jovens à procura de emprego, famílias que pretendem
reunir-se e pessoas que querem um lugar mais seguro
para viver. Muitos bairros e pontos da cidade mantêmse destruídos ou mediocremente reabilitados. Outros
foram restaurados sobretudo nos bairros nobres como o
bairro do Farol e o da marginal onde se instalaram embaixadas e residências de membros do governo, grandes
ONG, agências da ONU e corpos diplomáticos. A cidade
mantém um centro comercial muito activo ao lado do
centro político, o parlamento e o palácio do governo.
Nas periferias da cidade encontram-se tanto os condomínios fechados e luxuosos destinados aos funcionários
internacionais que vivem e trabalham no país, como, a
uma distância bem calculada e bem vigiada, bairros de
pobres que se multiplicam e se estendem de Taci Tolo a
ocidente a Fatumaca e Becora a oriente. Os mercados e
os bazares transformaram-se em lugares de residência
permanente de milhares de pessoas que vieram e ali se
instalaram como puderam à procura da sobrevivência.
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Parece-me adequado afirmar que tanto o mercado de
Hali Laran a sul junto ao bairro de Lahane na saída para
as montanhas de Dare como o de Comoro a ocidente se
tornaram cidades dentro da cidade. Na cidade de Dili,
hoje em dia, não há postos de controlo nem passes como
durante a ocupação militar mas é aparente a divisão entre a cidade de malais e ema bo’ot, estrangeiros e pessoas
importantes e a cidade dos kiak, dos pobres, das pessoas
pequenas e sem importância. A cidade empurrou para as
periferias sobrelotadas, sem infra-estruturas, mercados
e quiosques onde os pobres fazem os seus negócios e
vivem a sua vida. A outra Dili é uma cidade cosmopolita e inacessível para a maioria dos timorenses que se
desenvolve e se exibe nos armazéns onde tudo pode ser
comprado, nas casas feitas com materiais resistentes,
com geradores de electricidade próprios e autónomos
e, portanto, com iluminação e sistemas sanitários, nos
bares, restaurantes e hotéis ao longo da enseada com
vista privilegiada para o Oceano Índico e onde arranjam
servisu uma pequena minoria de jovens timorenses que,
para além da sua língua materna, devem saber e dominar
o português e o inglês.

Figura 20- Mapa da cidade de Dili actual ©Rede de Informação de situações de emergência445.

Em 2006 uma grave crise política abalou o país
provocando, de novo, alterações drásticas na cidade com
a fuga e a reentrada de centenas de milhar de pessoas, a
reconstrução de campos de refugiados por toda a cidade
e a destruição de residências, edifícios e infra-estruturas.
Pior do que isso, a confiança de que a cidade podia trazer
segurança, trabalho e rendimento ficou, seriamente,
abalada.
O governo de Moçambique e de Timor assim como
as suas segundas capitais, não tiveram autonomia políti445 Mapa de Dili [Documento icónico] In Rede de informação de
situações de emergência. SIG de Timor Lorosae. Cidades [em linha] [consult.
em 8 Jan. 2010] Disponível em www: <URL: http://scrif.igeo.pt/timor/
cidade.htm>
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ca e administrativa até ao final do século XIX, pelo que as
suas capitais eram dentro do sistema colonial, dois casos
de dependência e de periferia. No caso de Timor, essa dependência passou de Goa para Macau por diversas vezes
até à reforma de 1897 que criou a província de Timor com
sede de governo em Dili, à data considerada uma lástima
de cidade. Maputo e Dili viriam a ser capitais coloniais
mais por imperativos conjunturais regionais e exógenos
do que por uma expressa política colonial ou pela importância que estes lugares poderiam ter no quadro do
desenvolvimento do império colonial português. No caso
de Maputo, a sua subida a capital em 1887, oficializada
apenas em 1907446, advém da sua importância estratégica
desde meados do século XIX para o Transval que, sem saída para o mar, precisava de uma solução para garantir aos
bóeres a independência necessária dos portos ingleses de
Cabo e Natal e as infra-estruturas para explorar, produzir
e exportar o ouro e outros minérios e os seus produtos
agrícolas. Maputo foi o porto de entrada e saída para o
Transval e a sua economia baseou-se, em grande medida,
nas receitas alfandegárias e aduaneiras que esta posição
lhe oferecia. O seu complexo férreo-rodoviário (1887) foi
construído no estrito cumprimento dos interesses dos
bóeres447. No caso de Timor, a deslocação da capital em
Lifau para Dili deveu-se às constantes guerras movidas
pelos holandeses aos portugueses com o objectivo de
os fazer retirar dos reinos de Servião a ocidente da ilha
para controlar o porto de Cupão e estabelecer-se na
região como a potência colonial comercial e política448.
Por razões diferentes, tanto Maputo como Dili foram
capitais coloniais periféricas de múltiplas maneiras. Em
primeiro lugar foram periféricas na ordem colonial do
Oceano Índico dos séculos XIX e XX em que as potências
coloniais eram de facto a Inglaterra e a Holanda sendo
a África do Sul a verdadeira metrópole da colónia de
Moçambique449. Em segundo lugar, periféricas na ordem
colonial portuguesa para a qual o império do oriente,
depois da navegação no Atlântico norte se ter consolidado entre a Europa, Brasil e a costa ocidental de África,
começou a perder o fulgor e a importância quinhentistas
e se tornou ele próprio, numa imagem imperial excessiva e extravagante das navegações e das conquistas do
século XVI. Timor em geral e Dili em particular foram
sendo transfigurados num não-lugar porque destino de
deportados, exilados e dos incorrigíveis da Índia, Macau,
446

Cf. Lemos, 1987: 12.
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Cf. Lemos, 1987: 11; Liesegang, 1987: 57; Covane, 1987:76-79.
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Cf. Covane, 1987: 77.
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Moçambique e Portugal, porque era tão longínquo e
com um clima tão inclemente que era a terra concreta e
material do esquecimento e do isolamento. Em terceiro
lugar, Maputo e Dili são duas capitais periféricas porque
nelas não se produziu a riqueza que as fez desenvolver e
existir. Os portos de uma e outra cidade permitiram aos
colonizadores portugueses controlar as exportações e as
importações de uma região em sua volta pelo que os seus
orçamentos e o seu desenvolvimento estavam dependentes de outrem; elas serviram de postos de passagem das
riquezas que se produziam alhures e dela viveram as suas
elites brancas e mestiças450. Se Maputo se desenvolveu
como cidade através do produto das suas alfândegas,
da nacionalização das riquezas de Moçambique e da
exploração e exportação maciça da força de trabalho dos
moçambicanos451, Dili viveu dos prémios aduaneiros e da
capacidade chinesa para o negócio452.
Estas são as duas cidades capitais de dois países
entalados entre potências regionais453 nas quais estão
inscritas novas pretensões imperiais que se mostram
nas línguas ouvidas e faladas, nas marcas de inclusão e
de marginalidade com os produtos que se têm e se consomem, nas decisões políticas que se tomam e nem se
discutem com as populações454. Maputo e Dili são as duas
capitais do Índico refugiadas das suas próprias guerras,
onde o caniço, a palapa, o zinco continuam a construir e a
multiplicar os centros e as periferias e onde as mulheres
continuam a procurar modos de sobreviver à perda das
suas casas, das suas hortas e machambas, do seu estatuto
nas comunidades precisando sempre de criar e manter
as suas famílias e pagar os seus impostos. Capitais em
margens opostas do Oceano Índico que se mantêm relações estreitas e subservientes com as suas metrópoles
que não foram nem são portuguesas.

1.5- A Leoa murmurou e ninguém a ouviu. A
Leoa rugiu e ninguém a ouviu. Então ela decidiu falar,
fazer e desfazer as colunas do império.
Hoje comeu-se xima de coco, mingau, pirão, angú
ou papas de milho. E nessa xima está a metáfora do
encontrão: sendo o mesmo é tão diferente!455
A literatura histórica e sociológica apresenta dois
silêncios continuados. O primeiro é aquele que esconde
e negligencia a participação e o contributo das mulheres. Diligentemente, fixados em excertos, em curtas e
fugazes emergências dos textos e das memórias que eles
representam, quando elas aparecem é na espuma dos
acontecimentos. Às vezes são rainhas mas rainhas de
quem não se sabe sequer o nome,
Fiz sciente ao regulo Ngwanazi e a rainha de que
S. Exª o conselheiro Governador Geral...
escreve Joaquim Monteiro Libório em 1894 e que Liesegang456 identificando nas suas notas o documento
arquivado cita no seu trabalho. Mais à frente as mulheres
reaparecem nas palavras do mesmo autor 457 explicando
que em 1854
o Cheique desterrado de Infusse (...) recebia dois
panos e meio, e uma panja. Com essa quantia tinha de
pagar também a sua habitação e entreter um servente,
mulher ou escravo.
Ou ainda na página 38
O chefe de Nwamba, que tinha tido contradições
com Mpfumu, aproveitou-se da derrota para capturar
mulheres e gado que se haviam refugiado nas suas
terras.
Com o estatuto de nona de malai, amante de europeu em Timor, as mulheres aparecem no seu exotismo
corporal e social, repetidamente, sem nome:

450

Vejo aquela mulher nua, entretida a descascar
arroz, companheira de um europeu anacoreta que vive
longe do mundo e das exigências sociais.
(...)

Cf. Gunn, 1999: 125; Liesegang, 1987: 19.

451 Cf. Covane, 1987; Liesegang, 1987; Oliveira, 1987, 97, Gentili, 1998,
Serra, 1999.
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Vestidas de cores berrantes, vaidosas, provocadoras, espalhando em redor olhares ardentes, passam as
nonas que já têm senhor, mas para as quais são doces
as galanterias dos outros senhores e agradáveis as infidelidades458.
O segundo silêncio é a des-importância dada aos
mecanismos de coesão, criatividade e de resistência
à violência dos encontrões coloniais e aos insistentes
elementos de fractura e de desestruturação. A história
hegemónica é um discurso sobre as guerras, a destruição; é o sedimento cognitivo para a criação do mito da
eficácia da violência e do paradigma da guerra infinita459.
O acervo e as competências humanas para a paz, ainda
que imperfeitas, é apagado, é retirado e ocultado460.
Havendo vida para além das preocupações de reis e vicereis, governadores e comandantes ou generais, pretendo
relevar alguns dos elementos que costuraram solidariedades, zonas de contacto positivo, redes de intercâmbio
e de co-responsabilidade e que são a contra-narrativa e
a contra-cultura com que decido fundamentar o meu
argumento principal.
A imagem difusa ou sofredora dos seres mulheres
não é tudo o que dizem os textos escritos em papel ou
inscritos nas memórias, nas culturas e até nas coisas.
A esta negligência e desvio do olhar, procuro sublinhar
algumas das esferas em que as mulheres, de uma maneira
mais explícita ou mais oblíqua, aparecem na amplitude
das suas variadas agências históricas, representativas e
icónicas que permitem trazer para a discussão e para a
discursividade das ciências sociais, outros centros narrativos que dão espessura a uma leitura mais complexa e
mais liberta da colonialidade tanto epistemológica como
sexista das dinâmicas históricas e societais.
Desde o início que a movimentação suscitada pelas
viagens e pelas tentativas de se estabelecerem ao longo da
costa índica está permeada de momentos cujo potencial
simbólico ajuda à compreensão da complexidade, não
apenas política, económica e epistemológica, mas também espiritual. João de Barros461 relata assim o seguinte
encontro com uma deusa:
Estes [gentios de Cambaia], entrando em o Navio
de Vasco da Gama, e vendo na sua câmara ua imagem
de Nossa Senhora (…) fizeram eles adoração com mui458

Cf. Braga, [s.d.]: 20; 35.
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to maior acatamento; e, como gente se deleitava na
vista daquela imagem, logo ao outro dia tornaram a
ela, oferecendo-lhe cravo, pimenta e outras mostras
d’especeria, das que vieram vender (…) parecendo-lhe
ser aquela gente mostra algua cristandande (…) entre
os quais vinha um mouro, guzarate de nação, chamado
Malemo Caná.
Este apelo espiritual das deusas é mútuo e ficou
assim descrito, por Álvaro Velho462 a adoração prestada
à mãe de Cristo por Vasco da Gama e que, afinal, especialistas afirmam ser a deusa hindu Mahadevi463.
E em meio do corpo da igreja está um coruchéu,
todo de cantaria; e tinha uma porta, quanto um homem
cabia, e uma escada de pedra, porque subiam a esta
porta, a qual era de arame; e dentro esta uma imagem
pequena, a qual êles diziam que era Nossa Senhora. E
diante da porta principal da igreja, ao longo da parede,
estavam sete sinos pequenos. Aqui fez o capitão-mor
oração, e nós outros com ele.
O que me parece importante sublinhar nestes episódios é mais do que a evidência do equívoco do olhar
de cristãos e hindus. É a presença desta espiritualidade
dos homens guerreiros, implacáveis e autoritários que é
dedicada a estas imagens de mulher a quem consagravam
lugares íntimos e sagrados das suas vidas. As mulheresdeusas adoráveis, mas que também sabem ser cruéis,
marcam não só o imaginário, mas também o quotidiano estruturante dos guerreiros, dos homens e das suas
actividades consideradas mais viris. Influenciam-nos
e submetem-nos fazendo-os ajoelhar perante elas e as
suas exigências. Entendo que isto não deve ser interpretado como pouca coisa, engano ou mera mistificação
mas como uma esfera excêntrica de poder das figuras
femininas através de uma espiritualidade que está para
lá do que pode ser dominado. Este espaço, considerado
muitas vezes de subalternidade, pelo descolamento ontológico das mulheres da realidade, pode ser entendido
e compreendido de outra maneira. As deusas são donas
de uma reserva de poder intocada e, por vezes absoluta,
ao qual as figuras de uma boa parte dos homens implicados nos acontecimentos relatados se rende. Se, por um
lado, a história dominante não oferece a sua atenção às
raras aparições de homens sujeitados aos poderes das
mulheres, por outro, as hermenêuticas que se recusam
462
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a ver nestes episódios espaços de poder e autoridade, ao
contrário do que pretendem, têm vindo a enfraquecer
uma visão criadora de uma contra-hegemonia feminista.
Em segundo lugar, procurar para além das textualidades literais e canónicas das memórias e dos seus
documentos permite dar atenção a alguns dos papéisresponsabilidades-poderes que são, normalmente,
assegurados pelas mulheres nas suas comunidades e
que são, persistentemente, avaliados como subalternos
e para os quais as ciências sociais e políticas têm sido
tão surdas e mudas464. A primeira que quero discutir é a
cozinha e a gastronomia.
Por todo o Oceano Índico homens e mulheres cozinham. Contudo e apesar das diferenças entre as culturas
e os estilo de vida as mulheres são aquelas que repetidamente são responsáveis por arranjar comida e preparar
as refeições de todos e daqueles dias para suas famílias.
Para além da mera sobrevivência uma das funções mais
importantes das refeições é a união das comunidades
e a celebração de eventos e acontecimentos muito importantes e marcantes para toda a comunidade unindo
e juntando todas as pessoas. O papel da comida é extraordinário na criação da atmosfera certa numa cerimónia
de iniciação, casamento, funeral, alianças, reencontros
ou outros momentos de muita importância simbólica
e material para as famílias, grupos e comunidades. Por
isso creio ser muito interessante quando Cynthia Nery
Zayas465 propõe os pratos cerimoniais como uma categoria central para traçar an continuum of the Indian Ocean
and inter-cultural dialogues. Ela refere, por exemplo, um
prato chamado rendang – um estufado de carne de búfalo
com leite de coco e especiarias - que é cozinhado de Samatra a Java, do Bornéu às ilhas das Filipinas e também
é conhecido e cozinhado em Timor-Leste. Seguindo a
mesma ideia, Abdul Sheriff 466 chama a nossa atenção
para o forte carácter inter-cultural que a comida assume
na vida dos povos. Ele diz que um menu swahili será
considerado incompleto sem chapatti, pilua, biriyani,
shurba ou bokokoko. Afirma que todos estes ingredientes
são originários de todo o Oceano Índico e, de cozinha em
cozinha, foram sofrendo a criatividade das mulheres e
dos homens que os confeccionam e consomem, refizeram sabores e gostos indo e vindo de diferentes tradições
e culturas. As mulheres, as suas cozinhas e o seu papel
na preparação das refeições cerimoniais devem ser
consideradas um elemento crucial para o diálogo entre
464
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culturas, negociação de poderes dentro e fora da família,
comunicação, bem-estar, inovação e arte através de todo
o Oceano Índico.
A este respeito, pode-se tomar o exemplo do budo
de limão timorense e o achar de limão comido em Moçambique. Tanto um como o outro são preparados da
mesma maneira e com os mesmos ingredientes. As diferenças são subtilmente dadas pelo ruco – manjerico - e
o gengibre em Timor e pelo sabor do limão amarelo da
África austral, em Moçambique. Ambos usam o calor do
sol para produzir a textura e o sabor e também em ambas
as cozinhas é recomendado que os ingredientes fiquem a
marinar durante alguns dias até ser considerado estar no
ponto certo para comer. As mulheres são as especialistas
destas tecnologias que não são só produtoras de alimentos mas de sabores, atmosferas identitárias e a realização
das capacidade das culturas de viajarem, dialogarem e
aumentarem os sentidos de coisas que lhe são estruturantes pela via positiva do entendimento plurilógico.
Não são muitas as evidências de uma influência
mútua e forte entre a cozinha do dia-a-dia timorense e
moçambicana à parte de alguns elementos trazidos pela
experiência colonial que jogou o seu papel na transferência de ideias, práticas e tecnologias também na cozinha
e na poli-racionalidade presente nas cozinhas das mulheres, nos sabores das refeições e nos gostos culinários
das comunidades. Nesta esfera de diálogo e coesão social,
muitas mulheres partilharam a mesma importância
dada à imaginação, preparação e condução das refeições
diárias e cerimoniais nas duas sociedades467.
Para muitas análises sociológicas dominantes a
cozinha é o lugar físico do trabalho reprodutivo, desinteressante e esgotante imposto às mulheres pela divisão
sexual e patriarcal do trabalho; a cozinha é a expressão da
oposição entre os espaços públicos e privados. A minha
proposta é que esta análise dominante sobre a cozinha
enquanto espaço-tempo societal não se esgote nela mesma sendo apenas uma versão de poder provincializada
por outras racionalidades e experiências. A cozinha e
tudo o que ela representa pode também ser lido e tratado
como um espaço de poder das mulheres onde são elas
que tomam todas as decisões relevantes no que toca à
sobrevivência física mas também cultural e espiritual
das suas comunidades. Tal como a língua, a comida é
um repositório de conhecimentos, memórias e arte. A
comida articula a lei, a religião, a emoção, a espiritualidade e apela à unidade e à partilha468. Essa importância
467
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Meneses, 2009.
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torna-se mais evidente nos momentos de maior sofrimento, crise ou fractura como a diáspora, as guerras, o
exílio, os deslocamentos forçados. Sendo que o trabalho
da cozinha é imenso, esgotante e complexo, também lhe
corresponde um modo de exercício de múltiplos poderes,
manipulação e guarda de segredos, conhecimentos e tecnologias que convém serem assinalados e tematizados
criticamente pelos pensamentos feministas.
Reapropriando, amplificando e acumulando
conhecimentos, algumas mulheres de Timor-Leste e
Moçambique souberam e sabem como usar as diferentes
tradições e colocá-las em inter-acção quando necessário
e desejado. Por exemplo, um importante elemento de
acolhimento e de integração da comunidade timorense
durante a diáspora em Moçambique foi mediado pela
comida e pela cozinha que, ironicamente, tinha na sua
base a experiência colonial comum. Iko menciona que,
Quando chegámos a Moçambique (...) eles também tinham comida ocidental portuguesa e por isso não
foi uma diferença grande para nós. (…) Quando íamos
visitar uma família Moçambicana raramente serviam
os seus próprios pratos. Ao contrário tentavam oferecer
o que acreditavam que nós gostávamos de comer469.
Como afirma Luandino Vieira, é dentro do mesmo
substrato cultural (que) são produzidas as diferenças e as
razões que justificam a autonomia e a independência470 e
nesta esfera as mulheres são e continuam a ser as principais actrizes destes produtos culturais, simbólicos e
materiais que são fundamentais para a vida, a resistência e a plena autonomia. Eu argumento que o espaço da
cozinha e da gastronomia, muitas vezes interpretado
como um espaço de segunda linha e de subalternização
das mulheres, pode ser vivido e experimentado como um
centro de poder de onde irradia uma outra maneira de
ligar as pessoas, negociar conflitos, sofrimentos, penas,
perdas e ganhos.
Com contornos diferentes, quero destacar outra
linha de análise dos poderes de muitas mulheres remetidos para um plano de quase invisibilidade. Neste caso são
os tecidos, os panos, as roupas. Como escrevi em cima,
é conhecido que os tecidos indianos, especialmente os
de Gujarat, foram um dos mais importantes tesouros
no comércio do Oceano Índico. Eles eram valiosos em
diferentes sentidos sendo, em primeiro lugar, roupas que

cobrem e enfeitam e identificam os corpos humanos. Em
segundo lugar, os tecidos são, ancestralmente, elementos
centrais na produção das identidades de grupos, as jóias
usadas para selar alianças durante as cerimónias e apresentados como sinais distintivos e físicos de lealdades
entre comunidades políticas. Os tecidos foram e são
ainda usados como presentes dados a pessoas especiais
em ocasiões especiais471. Os tecidos feitos de algodão ou
seda foram usados como moeda para comprar e vender
outras mercadorias ou produtos manufacturados. Ao longo dos espaços índicos e dos tempos os tecidos também
foram e são produtos não convertíveis em mercadorias
pois correspondem a tesouros das linhagens, famílias
ou os sinais visíveis e não mercantis de riqueza, poder
e influência.
Há múltiplas evidências de que os famosos tecidos
indianos viajaram por todo o Oceano Índico e para lá
dele. Influências mútuas nos modelos e semelhanças
tecnológicas podem ser encontradas nos fragmentos
mais antigos e na contemporaneidade desde o Egipto até
à costa swahili de África passando pela Índia, Golfo de
Bengala, Celebes e ilhas Molucas472. A sua influência no
comércio, na cultura e na arte é notável. O nomadismo
dos tecidos no Oceano Índico e na sua economia cultural
cosmopolita é notável já que o sarong Indonésio foi adoptado pelo povo hadrami como surani, a versão swahili da
palavra malaia473. A língua tetum adoptou e transformou
a palavra malaia selendang - uma peça especial de tecido
que se usa por cima dos ombros - como salenda474. Podese encontrar em Timor uma importância similar dada
aos tecidos feitos à mão – ikat, sotis e buna – nos rituais
e processos de identidade e pertença às comunidades
tal como em outras ilhas da região. Da mesma maneira
podem ser encontradas semelhanças no que diz respeito
às tecnologias usadas para produzir o fio de algodão, as
tinturas naturais, desenhos e modelos475.
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Figura 21: Tais timorenses ©Turismo de Timor Leste476

Observando os tecidos com atenção e como eles são
importantes para as culturas, pode-se sublinhar a relação
íntima que mantêm com os corpos humanos. Os corpos
humanos são como mapas onde as sociedades inscrevem
as suas visões, conceitos e idiossincrasias sobre estatuto
social, género, comportamento social, riqueza e miséria.
Não é um detalhe sem importância apreciar como é que
um tecido cobre ou mostra um corpo de mulher ou de um
homem. A forma de se usar um tais feto – sarong de mulher timorense - as suas cores, bordados e tecitura como
elementos centrais de rituais ou sinais identitários, ou o
das capulanas moçambicanas que insinuam os corpos das
mulheres e que elas põem para passar mensagens políticas, afirmações e ideias, são formas concretas de arte e do
jogo dos papéis sociais exercidos pelos tecidos477. Muitas
mulheres quando não podem ou não lhes permitem usar
as palavras sabem como e o que devem vestir para a sua
identificação, instrumento de transgressão e afirmação478.
Da mesma maneira, a competência de muitas mulheres
para reconhecer as diferenças e semelhanças entre tecidos
pode ser considerada uma forma particular de re-escrever
a história dos movimentos humanos e o seu significado
para as sociedades que estiveram em contacto umas com
as outras.
No caso de Timor, a arte de cultivar, preparar e
tingir o algodão, fazer as urdiduras e tecer os tais, é uma
das tarefas mais importantes reservadas às mulheres
que são as únicas a possuir os conhecimentos e as tec-

nologias para os produzirem479. Os tais que as mulheres
e homens vestem nas cerimónias mais tradicionais
ou nos acontecimentos contemporâneos como marca
indelével da sua identidade são, ainda hoje, peças dos
tesouros familiares identificados por padrões, cores e
técnicas utilizadas na sua construção e acabamentos. As
mulheres moçambicanas costumam dizer que conhecem
se as capulanas são originais da Indonésia, do Congo ou
da África do Sul; se são da Ilha, macuas ou do sul do país.
Elas falam com segurança sobre detalhes, o uso das cores
e dos padrões e das diferenciações de gostos que fazem
parte das também diversas identidades. As associações
de mulheres mandam imprimir novas capulanas com as
mensagens que querem passar numa campanha e num
determinado momento usando-as como roupa, como
mecanismo de pressão, como afirmação, como atributo de
beleza. Quando decidem comprar uma ou outra capulana
há intencionalidade e um preciso enunciado de razões,
há debate e negociação480.
A tecelagem e o comércio dos tecidos não é um espaço particular das mulheres mas pode ser visto como uma
esfera da agência criativa e, sempre que necessário, transgressora para muitas delas. Em casos como o de Timor, a
passagem de geração em geração, entre as mulheres, dos
conhecimentos relacionados com a tecelagem e as aplicações materiais e espirituais dos tais, e, em Moçambique
como sinal de amizade, riqueza, unidade e capacidade de
intervenção, não podem desmerecer a atenção de uma
análise feminista sobre dos poderes das mulheres ainda
que transfigurados em figuras curvadas sobre os teares.

Figura 22- Capulanas de Moçambique481
476 Tais timorenses [Documento icónico]. InTurismo de Timor Leste
[em linha] [consult. 22 Set. 2010] Disponível em www: <URL: http://
turismotimorleste.com/en/page/tais>

479

Cf. Textiles of western Timor, 2002: 35; ETWA, [s.d.].

480

Cf. Meneses, - As capulanas de Moçambique... 2003; Cunha, 2009.

477

Cf. Meneses, 2003.

478

Cf. Penrad, 1998.

481 Capulana [Documento icónico]. In De ponto em nó [em linha]
[consult. em 22 Set. 2010] Disponível em www: <URL: http://
depontoemno.blogspot.com/2008/07/capulana.html>
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O terceiro campo de reflexão analítica que proponho tem a ver com a navegação. As mulheres, como fica
dito atrás, normalmente não viajavam nos dhow swahili
ou nas caravelas europeias. As mulheres que se encontravam a bordo eram criadas e algumas, prostitutas. De
facto, o mar era considerado um mundo de homens
de onde as boas mulheres deveriam ser separadas. Os
chineses eram talvez uma excepção porque tinham o
costume de viajar com as suas mulheres e famílias para
onde quer que navegassem e se fossem instalar. Apesar
do carácter sexista e obsceno presente nas viagens no
mar, tão próprio dos ideários coloniais e patriarcais,
considero que é importante prestar atenção ao que lá
está e não se vê facilmente, lançando as bases para um
outro ponto de vista.
As experiências de muitas mulheres estão para
além das suas condições de vítimas de violação, escravatura ou subserviência apática aos variados prazeres
masculinos. O movimento persistente de pessoas no Oceano Índico facilitou os casamentos mistos e diferentes
tipos de famílias onde as mulheres puderam construir e
ressignificar as suas subjectividades, responsabilidades
e o seu lugar e importância nas diversas sociedades482.
As famílias e as esferas familiares não são espaços de
poder puro e de controlo exclusivo dos homens sobre as
mulheres. São espaços de mútuas confrontações, exigências, negociações e transgressões. Refrescar uma análise
sobre a família implica dar conta do que o seu interior
pode resultar numa malha de força para a emancipação
e auto-determinação das suas mulheres. É apontado por
autoras e entrevistadas que a mestiçagem e as relações
de família resultam, em grande medida, da habilidade
das mulheres para criar e manter redes sociais, identidades, heranças e coisas comuns. Ao património de
uma família, conceito de reminiscências masculinas e
que corresponde à propriedade que se acumula muitas
vezes à custa da violência e da exclusão, pode-se contrapor a ideia de matrimónio que evocando a maternidade
valoriza as ligações, as alianças e aquilo que une para
além das diferenças. A importância do matrimónio e do
pensamento maternal, na linha de Sara Ruddick483, não
assenta numa pretensa exclusividade das mulheres nem
das mulheres-mães mas na sua enorme potencialidade
heurística pois baseia-se num exercício permanente de
tolerância à ambiguidade e no reconhecimento profundo
.

da alteridade. O cosmopolitismo biográfico, cultural e
humano presente ao longo de todo o Índico e através dos
séculos resulta da agência crucial de mulheres no seio
dos espaços familiares, comunidades e linhagens que
não pode ser avaliado apenas como um espaço estrutural
do poder patriarcal e a sua simétrica sujeição. De facto,
elas são a encarnação e as fazedoras do tecido humano
e social que suporta a diversidade presente no Índico em
geral, e em Moçambique e Timor-Leste em particular484.
Pretendi discutir e argumentar que no Oceano
Índico, na sua intricada e ancestral existência e complexidade, há outros espaços estruturantes de viagem,
contacto, conhecimento, coesão e solidariedade humanas. Do mesmo modo, nas duas cidades imperiais, nas
margens, existem outras colunas narradas a partir de
uma geografia com sexos, violência, tensão, dominação
mas também híbrida, que sublinha o reconhecimento
de alteridade a partir de relações íntimas e profundas,
baseadas em apoio mútuo e partilhas várias. Tal como
a memória, as palavras são poderosas e quando são correctamente alinhadas, contam uma história entre várias
possíveis, outras histórias de quem não quer aceitar a
imagem vitimizada e impotente que delas se prolonga
na colonialidade feminista.
É inspirador terminar este capítulo trazendo à colação dois exemplos dos outros termos que a história e as
relações internacionais podem produzir uma vez libertas
de lógicas de confrontação, separação, dominação e exploração. A primeira é o resgate da experiência das e dos
exilados timorenses em Moçambique quando a guerra
obrigou à saída e à ausência. Após a invasão e a ocupação
militar de Timor-Leste pela Indonésia em 1975, um grupo
de timorenses instalou-se em Moçambique. A escolha de
Moçambique para estabelecer uma diáspora política teve
tanto de estratégico como de providencial. Para além de
uma história comum de dominação colonial sob o jugo
português, o que apoiava um certo discurso político de
solidariedade entre os povos dos dois países, Moçambique foi um dos poucos países do mundo que reconheceu
a declaração de independência dos timorenses no dia 28
de Novembro de 1975. Os cerca de quarenta membros da
FRETILIN485 instalados em Moçambique tinham como
missão especial estabelecer uma frente diplomática no
estrangeiro, estudar e preparar-se para participar no
governo do futuro país independente. Neste grupo havia
tanto mulheres como homens e estas partilhavam com
os seus companheiros, as responsabilidades de exilados

482 Cf. Amadiume, 1997; Bhopal, 1997; Ufomata, 2002; Arnfred, 2003;
Casimiro, 2004, entre outras.

484 Cf. Cinatti, 1996; Gunn, 1999; Casimiro, 2004; Cunha, 2006;
Bonate, 2006.

483 Cf. Ruddick, 2002.

485
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políticos com o objectivo da independência nacional.
Iko refere-se assim a esse tempo de actividades políticas, denúncias das atrocidades da ocupação, trabalho
diplomático, e estudo antecipando a sua preparação para
intervir activamente quando a independência se tornasse
uma realidade em Timor-Leste486.
[C]omo militante, pronto, eu fui para lá para fazer
trabalhos no âmbito da resistência. Para divulgação da
luta do povo nessa altura. Eu, portanto, nessa altura, até
1991, eu residi em Maputo. E depois de 1991, mudei para
Nampula e fui trabalhar para (...) num hospital rural,
e mais tarde. (...) Eu acabei, acabei o curso em Moçambique. E depois lá em, em, pronto, em Maputo trabalhei
basicamente na cidade e trabalhei com as populações
rurais, porque o meu trabalho estava, estava também
num projecto da Unicef. (...) Num projecto da Unicef que
era, que era, abrangia uma área em volta da cidade de
Maputo. Na área da Machava.
(...)
[A] equipa da Fretilin que estava em Moçambique
nessa altura, havia homens e mulheres, claro, e eram
tratados da mesma maneira. As mulheres e os homens,
(...) havia assim um certo espírito de igualdade. (...) Dentro da Fretilin, sim. (...) Sim, porque nós, pronto, dentro
da Fretilin, sempre foi, pronto, foi a democracia, não é?
Até porque é um movimento que surgiu depois do 25 de
Abril, não é? Então, os estudantes que cá estavam, já
havia essa tendência, não é? E dentro da Fretilin, foi.
O catálogo da resistência na diáspora, como gostam
de lhe chamar, estava preenchido de imagens igualitárias
entre mulheres e homens. Como a presença desta diáspora timorense se prolongou por vinte e quatro anos foram
constituídas famílias mistas e muitas dessas mulheres
foram tecendo, diligentemente, ligações e relações entre
moçambicanos e timorenses misturando as culturas e
as visões do mundo, enriquecendo as diferentes línguas
portuguesas em que falavam, distinguindo as capulanas
produzidas na Indonésia das que são feitas em África,
providenciando novos sentidos às diferenças e às semelhanças. O contacto e o acervo destas lembranças comuns
estão em condições de ser activadas para preservar relações e um conhecimento mais complexo acerca das suas
próprias lutas de libertação e a solidariedade entre estes
dois países distantes do Oceano Índico. Transcendendo
a separação, a distância e as divergências, as pessoas
encontraram, nas suas lutas específicas contra o colonialismo, razões suficientes para se apoiarem mutuamente.
486

Entrevista a Amélia Sequeira, Iko, p. 1-5.

Isabel Casimiro, Ximena Andrade e Ruth Jacobson falam
deste período da seguinte maneira,
Depois da invasão Indonésia, ele [Moçambique]
abriu as suas fronteiras para a FRETILIN (...) muitos
militantes timorenses continuaram a sua luta e a sua
resistência vivendo e estudando em Moçambique. (…)
Em 1988, Ana Pessoa Pinto juntou-se a Isabel Casimiro
e à advogadas Isabel Chicalia e Noémia Francisco (hoje
juíza do Tribunal Supremo) para fundarem o projecto
Women and Law in Southern Africa – WLSA487.
O segundo exemplo é como esta memória solidária
continua em acção, re-escrevendo e re-interpretando
o presente relacional de Timor-Leste e Moçambique
apesar de todas as dificuldades que os tempos de independência, reconstrução e reconhecimento mútuo têm
vindo a impor. Uma memória radicalmente costurada
com linhas de aproximação e coesão epitomizada numa
destas obras-primas do projecto local Bonecas de Ataúro
488
imaginadas, desenhadas e construídas na remota vila
da ilha por um grupo de senhoras e senhores que, entre
outras coisas, recusam o fim dos matrimónios que juntam para além das distâncias.

Figura 23- ©Bonecas de Ataúro

A prolongada presença dos portugueses no Oceano Índico, que termina no último quartel do século XX,
apesar das descontinuidades, complexidades e flutuações que foram assinaladas, pode-se afirmar que regista
algumas linhas de continuidade. Por um lado, a presença
portuguesa no Oceano Índico nunca se consumou numa
487 Cf. Cristalis; Scott, 2005: 105.
488 Bonecas de Ataúro [em linha] [consult. em 9 Fev. 200] Amigos
moçambicanos em visita a Timor-Leste. Disponível em www: <URL: www.
bonecasdeatauro.com>
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dominação hegemónica regional territorial, mercantil ou
social. Pelo contrário, para além de dominarem a plataforma giratória comercial e cultural de Malaca durante
um século, os portugueses estiveram sempre a operar
nas periferias da arena inter-regional do Índico sendo
apenas mais um povo de mercadores, mais um grupo de
conquistadores e tributário daquele sistema mundial. As
possessões territoriais e coloniais que chegaram ao século XX são disso expressão. Contudo esse colonialismo
subalterno, esse império mais imaginado do que real foi
erguido, obtido, mantido e acompanhado, do princípio
ao fim, pela constância da violência, a conquista e a
submissão do outro pela força das armas, da língua, do
esquecimento e das desigualdades. As guerras feitas
contra todos os que significaram obstáculo, a uma escala
local ou regional, as alianças tácticas ou estratégicas com
sucessos efémeros ou duráveis, foram pois, os recursos
predominantes da presença portuguesa no Oceano Índico. Este exacerbamento de uma violência sem possessão
marca a desproporção entre a imaginação do que era
o império e a realidade. O império foi como que uma
meta-realidade imaginada, consagrada na discursividade
política e científica, numa certa narrativa literária e que,
sobrepondo-se ao seu custo sangrento, ao subdesenvolvimento e à existência periférica do reino, da república
e da metrópole, operava como que um recalcamento da
sua insignificância transfigurando-a na fé necessária
para enfrentar todos os abismos de ininteligibilidade
que ele próprio criou.
As mães de mulatos perniciosos à brancura da raça
civilizadora, fêmeas produtoras de produtores, amantes,
amázias, mulheres-gado, nonas, promíscuas, nuas e cortesãs são as designações e menções que elas vão obtendo
nos textos489 e que vão construindo uma sub-retórica que
define, ontologicamente, estes seres pouco dados a dignidades de agentes históricos. São raras as vezes em que
as mulheres, como seres concretos e viventes, emergem
tanto da leitura das crónicas portuguesas do século XV e
XVI como da literatura histórica subsequente. São contornos pouco nítidos ou elementos do impacto da acção
dos homens. As narrativas preferem referir-se a elas,
ainda que escassa e superficialmente, como deusas e
rainhas intangíveis ou por, oposição, como procriadoras
e produtoras das famílias que foram úteis às alianças e
conjunturas políticas e à ocupação humana de território,
como força de trabalho, como agentes de preservação de
identidades tudo, aparentemente, no interesse e nos desígnios dos homens. A gramática última da leitura desta
narrativa parece ser que, tal como a terra, as mulheres
489
40

Cf. Henriques, 1998-2000; Durand, 2006.

podem ser em qualquer espaço e tempo, disputadas,
invadidas, ocupadas, violadas e profanadas sendo que
estes se tornam nos locus naturalizados e óbvios da sua
existência pessoal e histórica.
O meu argumento é que a forma também é conteúdo. Ao corromper as versões dominantes da historiografia sobre mulheres, famílias e as suas obrigações e
desgraças, nelas define-se o não-poder das mulheres, o
seu lugar em último plano e a subalternidade persistente
dos estatutos de tia, mãe, avó, filha, cunhada, irmã, prima, entre outras coisas. Contraponho que estas relações
se constituem, também, em outros espaços estruturais
da coesão e solidariedade humanas que não estão desprovidos de poder, energia, vitalidade e dinamismo criativo. Nas e entre as famílias joga-se tanto com o poder da
violência como com o poder da negociação, do silêncio e
da palavra, da restrição e da transgressão. Nas famílias as
mulheres, de variadas e múltiplas formas, são as obreiras
e os motores da hibridação humana baseada no cuidado e
no íntimo e profundo reconhecimento do outro, entidade
existencial completa e autónoma. Muitas mulheres, e
as mães de todos os sexos e de todos os estilos, têm sido
actrizes da construção de zonas de contacto positivos
que são repositórios insubstituíveis dos laços e da coesão humana mas que perdem todo o seu protagonismo
quando a dicotomia entre privado e público se impõe e,
com ela, a violência que descreve e informa a história. A
literatura não dá mesma a oportunidade aos relatos das
bondades humanas nem acerca do que foi resistindo às
constantes agressões culturais, militares e económicas.
É necessário fazer uma hermenêutica contra-cultural e
começar a delinear um contra-discurso afirmativo do que
tem sido declarado um silêncio histórico irremediável.
As mulheres são dinâmicas, criativas e resistentes
à dominação de homens e sistemas sexistas e patriarcais
como as culturas o foram e são frente ao encontrão colonial sendo capazes de produzir sentidos que são contranarrativas fundadas em articulação, harmonização e
solidariedade. Relacionar e conectar são instrumentos
de desconstrução da impotência analítica sexista, da
fragmentação colonial e da miopia teórica moderna. Uma
análise feminista alavancada pela experiência do nacionalismo e do pós-independência tem a potencialidade de
re-organizar a visão dominante onde dar espaço a outros
discursos ainda é marginal. Tanto os nacionalismos
asiáticos ou africanos como os Estados independentes
não são neutros nem negligentes no que diz respeito
às diferenças entre os sexos e sua hierarquização e
preservação, a representação da maternidade, feminilidade ou masculinidade. A presença hegemónica desse
pensamento é razão suficiente para que as mulheres e
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os seus conhecimentos não permaneçam invisíveis ou
simplesmente reproduzam, com algumas diferenças, o
ponto de vista androcêntrico do código social colonial
ou nacionalista490.
É neste ponto de vista que pretendo ancorar uma
teorização feminista, em linha com cientistas como Lina
Fruzzetti 491 e Chandra Talpade Mohanty492 entre muitas
outras, e trazer para a discussão as inspirações necessárias que estejam para lá da ideia dominante de um
patriarcado omnipresente e omnipotente encarnado nas
viagens marítimas, na dominação colonial e em quaisquer outras relações sociais. A insistência na universalidade da opressão das mulheres gera a reprodução de
imagens de seres hiper, hipo ou assexuados, de indígenas
sempre grávidas, sempre subalternas, sempre caladas,
sempre menores e incapazes. Estas imagens são tanto
essencialistas como coloniais. Arrisco, assim, outros
mapas onde ficam inscritos outros termos, outras coisas
e sobretudo outros sentidos de emancipação humana.

490 Cf. McClintock, 1995; Mama, 1995; Rai, 1996; Yuval-Davis, 1997;
Cooper; Stoler, 1997; Gandhi, 1998; Padilha, 2002; Arnfred, 2002;
Casimiro, 2004; Cunha, 2006; Amal, 2006.
491

Cf. Fruzzetti, 2006: 90.

492

Cf. Mohanty, 1991.
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Capítulo 2
Never trust Sindarela.
Feminismos de-lá-para-cá-e-para-além
de colonialismos e pós-colonialismos.

O absusua316 materno é como uma floresta; se estás
fora ela é densa mas se estás dentro verás que cada
árvore tem a sua posição própria.317
A extravagante imaginação portuguesa figurou o
seu império no oriente e as suas capitais coloniais como
corações expugnáveis de si e da narrativa da supremacia da modernidade portuguesa europeia. No capítulo
anterior argumentei que tanto ele como elas foram, até
ao século XX, subúrbios nas amplas e ancestrais dinâmicas do Oceano Índico e marginalidades nas respectivas
regiões onde se inseriram, a África austral e o sudeste
asiático. Procurei discutir que nesta sobreposição de
subalternidades ainda se podem distinguir algumas
outras: aquelas mulheres que habitaram estes espaçostempo, as que emergem do discurso histórico, os seus
conhecimentos, sociabilidades e atributos. Reconhecer
a margem é reconhecer o centro que a define mantendo e
consolidando a hegemonia do paradigma que a cria. Esta
asserção conduziu-me a construir uma lógica de pluri-

centralidades onde deusas, cozinhas, panos, memórias
e estórias318 de mulheres são categorias e centralidades
outras das relações internacionais e da historiografia
sem, contudo, negligenciar a economia e a memória
das guerras, da destruição e da violência���������������
– uma especialidade de mulheres já que os homens parecem preferir
o esquecimento.
No presente capítulo procuro aprofundar o exercício teórico iniciado antes e ao qual preside o pensamento
pós-abissal de Santos que nas suas palavras é um aprender
com o Sul usando uma epistemologia do Sul319. Proponhome buscar nas fontes teóricas e analíticas a co-presença
de racionalidades heterogéneas, até divergentes, mas que
podem articular-se em ecologias dinâmicas fazendo devir
novos campos de saber e identificando limites e ignorâncias. Será pelos caminhos arriscados da incompletude
constitutiva de todos os sistemas de conhecimento e

316 Absusua é traduzido por Appiah por matriclan em inglês; a família,
a linhagem materna em língua portuguesa, proponho eu. Não há, com
certeza, equivalentes perfeitos mas aproximações que nos permitem
aceder a alguns dos sentidos mais tangíveis entre aquela cultura que
fala e aquela que agora ouve.

318
História é, segundo os dicionários de língua portuguesa, a
investigação e a narração do passado de forma ordenada e considerada
racional e científica; estória é atribuído a ficções de carácter popular,
contos, curtas narrativas. Ao decidir utilizar a palavra estória em certos e
precisos momentos do meu texto pretendo ampliar e até perverter a sua
etimologia actual convencional. Nesta dissertação e na palavra estória,
tenho por objectivo incluir narrativas cujas racionalidades são ecologias
compostas de múltiplas miscigenações entre o ficcional, o erudito, o
popular, o investigatório, o real, o passado e o presente.

317

319

Cf. Appiah, 2005: 354.

Cf. Epistemologias do Sul, 2009: 44.
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todas as sabedorias que a minha busca cognitiva encontra as suas razões para privilegiar o que se tem pensado,
escrito, discutido e tematizado nestes suis não imperiais
onde me procuro mover e que pode aparecer aos olhos da
ortodoxia das ciências sociais duvidoso, desconhecido,
amalgamado, indistinguível. Porém, cheio de energia e
vitalidade pragmática.320
Este capítulo é estruturado através do tratamento
de três grandes questões. Em primeiro lugar, abordo o
colonialismo ocidental discutindo os seus modos de
construir o conhecimento e o desconhecimento sobre
e das mulheres, os impactos e as feridas impostas pela
sua violência e, finalmente, as fissuras por onde se podem distinguir e nomear resiliências societais, contrapoderes, a persistência e o escrutínio que proliferou em
resistências e alternativas. Procuro não subsumir na
análise geral a minha atenção ao colonialismo português no Índico oriental e ocidental. Em segundo lugar
discuto a experiência das independências dos países
colonizados e tenho por objectivo perceber o que pode
ser fractura, fusão nos escombros, reinvenção do passado
e da tradição, articulação de discursos de emancipação,
revolução, homogeneização e colonialidades sexistas
persistentes. Por último, pretendo contribuir para o
debate feminista pós-colonial mobilizando de novo
a teoria do pensamento pós-abissal de Boaventura de
Sousa Santos e questionando velhas e novas assunções.

320 Ibid: 50-51. É importante precisar, neste momento, que a
minha pesquisa e estudo se centra sobretudo na literatura feminista
produzida nas áreas regionais onde se inscrevem os países em causa
dando coerência à minha ancoragem teórica nuclear que se funda
nos trabalhos de Santos, nomeadamente aqueles que reflectem sobre
o pensamento abissal. A ausência dos trabalhos e do pensamento das
feministas portuguesas deve ser compreendido neste quadro analítico
e teórico. Para além esta razão e porque muitos dos trabalhos feministas
portugueses se focalizam na expansão marítima portuguesa ou no lugar
das mulheres portuguesas na história de Portugal ou Europa, não se
tornaram imprescindíveis neste capítulo. Na realidade, ao pretender
olhar, pensar, compreender e reflectir sobre a realidade destas mulheres
particulares de Maputo e Dili contemporâneos obriguei-me ao exercício
contínuo de descolamento, não de renúncia, da minha condição de
investigadora portuguesa. Todas as pensadoras feministas portuguesas
são importantes e luminosas. Quero mencionar algumas das que, entre
todas e com algumas das suas obras, mais marcam tanto a minha reflexão
como o meu percurso académico e científico: Isabel Allegro Magalhães,
O tempo da das mulheres..., 1997; O sexo dos textos..., 1995; Capelas
imperfeitas... 2002; Maria de Lourdes Pintasilgo, Os novos feminismos...,
1981; Maria Irene Ramalho, Identidade e nação..., 2002; Mudar o mundo
pela imaginação e a arte?, 2008; Virgínia Ferreira, Relações sociais de sexo
e segregação do emprego..., 2003; All women are working women..., 2001;
Tatiana Moura, Novíssimas guerras, 2010; Adriana Bebiano, A invenção
da raiz..., 2002; Lígia Amâncio, Masculino e feminino..., 1998; Maria
José Magalhães, Movimento feminista e educação...,1998; Lígia Amâncio;
Manuela Tavares; Teresa Joaquim; Teresa Sousa Almeida, O longo caminho
das mulheres..., 2007; Ana Gabriela Macedo; Ana Luísa Amaral, Dicionário
da critica feminista, 2005.
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2.1- O colonialismo e a insustentável leveza dos seres.
Ao iniciar as reflexões deste capítulo faz sentido
pensar que a Torre de Belém em Lisboa tem sido o lugar
simbólico de uma reedição do discurso da redescoberta,
ou seja, da comprovada ousadia portuguesa. Não me parece inesperada esta associação do ethos geográfico das
partidas das caravelas portuguesas no século XV com as
cerimónias de entrada em vigor do Tratado de Lisboa da
União Europeia. Nos discursos políticos europeus sobre
si e o mundo a condescendência colonial persiste nos
imaginários nacionalistas contemporâneos como se
o descobrimento colonial não tivesse sido, afinal, uma
conquista321. Uma conquista que implicou e perpetrou
sofrimento, perda, destruição, apropriação, negação
da autonomia, fractura, afastamento, diferenciação
subalterna. Quando se recuperam, retórica e simbolicamente os desígnios daquela e das novas descobertas
ligadas à aventura e coragem da chegada, não se trata
do meu ponto de vista, de uma operação de melancolia
colonial, pelo contrário, é a força dos escombros que repete de outra maneira a sua incapacidade de reconhecer,
realmente, a alteridade. Fica obliterada, mais uma vez a
descoberta de nós, dos nossos erros, da nossa finitude e
da nossa incompetência para admitir a infinitude congnoscente do mundo. Esta ultra-modernidade europeia
ressignificada pelas dinâmicas sociopolíticas do século
XXI continua a emergir e a conceber-se a si mesma como
centro e fim da história. É a mesma visão simplista e maniqueísta do mundo que criou o imperativo categórico
de civilizar, libertar e redimir o outro da sua fundamental
falha ontológica. Esta obstinação, esta perdurabilidade
dos pressupostos do pensamento colonial moderno
parece manter-se activa e consequente apesar das lutas
de libertação e independências que há décadas foram,
repetidamente, acontecendo. Lanço o mesmo desafio
aos pensamentos feministas que na sua laboriosa crítica à modernidade e aos mecanismos que mantiveram
ensombradas as mulheres, as suas perspectivas e os seus
conhecimentos não têm realizado com igual vigor a crítica do colonial dentro de si mesmos, isto é, da pretensão
de ser a medida e o referente para todas as mulheres e
todas as epistemologias que se reclamem de feministas.
2.1.1- A contra-contra ontologia do outro do outro.
Um das questões mais importantes para a ciência
moderna que esteve ao serviço do longo ciclo colonial
europeu é o modo como se definem e quem define os
321

Cf. Dussel, 2000: 68.
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objectos do conhecimento. Os equívocos e o afastamento
dos olhares, o silêncio sobre as mulheres, activamente
construído no espaço-tempo colonial, não resultam
apenas das relações sociais estabelecidas e vividas mas
também daquilo que conseguimos saber acerca delas.
As mulheres para adquirirem a existência parecem
precisar de processos de escavação sobre os sinais e
indícios deixados nas memórias, nos objectos, nos documentos e narrativas coloniais. E ainda assim, como
Gayatri Spivak lembra, a rainha de que se tem notícia é
apenas a esposa do rei e de quem não se sabe o nome322.
As mulheres colonizadas parecem comportar uma dupla
falha ontológica que se traduz na insustentável leveza
duma quasi não-existência. Por um lado, elas são apenas
o que o pensamento colonial sabe sobre elas; por outro
lado, como este pensamento colonial não chega sequer a
desincrustá-las da amálgama a que submete as realidades
com que contacta, elas não são mais do que aquilo que
sombreia e é governado por ele.323
Aliado ao epistemicídio que tem sido imposto ao
outro e, em particular às mulheres do sul colonizado324,
as ideias dominantes sobre ele construíram-se através
e mediadas pelas fontes-textos coloniais que se transformaram em postulados axiológicos do conhecimento
sobre as sociedades coloniais e também pré-coloniais.
Definindo-se o colonizador como o termo de referência
da dicotomia, a operação de desclassificação e incapacitação tornou-se inevitável. As sociedades com que se
encontrou e que conquistou, assim como tudo o que
estava para trás e para além de si, foram consideradas
tradicionais, sem civilização nem história e, por isso,
subalternas. Foi sendo apagada da memória e negligenciado nos documentos que estas sociedades sempre
foram comunidades humanas dinâmicas, em contacto
com outras comunidades nos seus continentes e em
outros continentes, com uma variedade significativa
de estruturas sociais, nas quais as relações entre as
mulheres e homens eram complexas e situadas e não
estáticas e monolíticas325. A narrativa colonial remeteu
para a imanência, lançou num abismo de incomensurabilidade e de estatuto de coisa-objecto as sociedades e as
constelações de sentidos culturais que estas continham
que só tiveram interesse e inteligibilidade quando a ci-
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Cf. Spivak, 1999: 231.
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Parafraseio Edward Said, 2004: 39.

324

Cf. Meneses, 2003: 708.

325 Cf. Shiva; Mies, 1995; Waylen, 1996; Amadiume, 1998; Ufomata,
2002; Okome, 2001; Osório, 2002; Pereira, 2005; Lopéz, 2006.

ência foi mobilizada para explicar, classificar e facilitar
a exploração, o domínio e a apropriação.
A obsessão pelo controlo conduziu a que asmulheres-do-mundo-colonizado tenham vindo a ser
descritas como um todo ao qual se atribui um conjunto
de características unificadoras e explicativas. A minha
análise é que a operacionalização epistémica destas
características dá-se de três formas. A primeira e talvez a mais dominante é a vitimização que funda a sua
leveza ontológica e existencial. As imagens negativas
são muitas, poderosas, pungentes e prolíferas acerca do
despojamento de qualquer identidade, subjectividade,
capacidade ou agência dos seres assim postos diante de
nós326. Elas existem num mundo intemporal onde são a
própria intemporalidade que se confunde com tradição e
tradição com hábito, atávica e repetitiva irracionalidade.
A prerrogativa colonial representa-as inelutavelmente
pobres, ignorantes, analfabetas, curvadas sobre o trabalho e as enxadas, indistinguíveis entre si, confinadas
nas cozinhas e no desespero; elas esperam o seu estupro
como um destino e a prostituição como natural actividade de sobrevivência; são pacientes, silenciosas, mudas e
obedecem quando são mandadas calar e ficam invisíveis
tanto fora como dentro das suas casas. São as mamãs
sofredoras de largos e voluptuosos corpos, ou não. Onde
quer que apareçam, estejam ou vão, as mulheres-domundo-colonizado têm que exibir o seu atavismo e a sua
subjugação327 que são as ferramentas de afastamento e
inferiorização que o pensamento colonial usa para dizêlas. O outro do outro é a representação retórica possível
de quem existe sem recursos, sem nomes, sem identidade e sem exegese328. Essas diferenças essencializadas
expandiram-se dos seres mulheres para as geografias e os
povos colonizados. A efeminização e a narrativa erótica
da conquista foram dois dos dispositivos discursivos e
de explicação da sua indigência primordial que apela
sem parar à protecção e à redenção que só o intruso pode
trazer e providenciar. A pobreza e a opressão natural
destas mulheres-do-mundo-colonizado e a sua correlata e necessária salvação transfigurou-se no paradigma
e destino dos continentes colonizados329. Hoje a partir
das várias Torres de Belém europeias compromissos e
promessas de ajuda ao desenvolvimento são os termos
em que se disputa, discursivamente este paradigma que,
do meu ponto de vista, ainda prevalece.
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Cf. Lazreg, 2005: 77.
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Cf. Said, 2004.
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Cf. Gandhi, 1998: 110.
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Ibid: 85-99; Cf. Fruzzetti, 2006: 97.
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Figura 24 e 25- Mulheres-dos-mundos-colonizados ©Guerra Colonial…
(1999) ©Comissão de acolhimento…(2005) 330

Em segundo lugar distingo que o conhecimento
colonial moderno transportou consigo a ideia de que o
domínio masculino e os seus privilégios são manifestações naturais da diferenciação entre sexos tal como os
atributos que as sociedades lhes conferem. Nelas, nas
mulheres-fêmeas, inscrevem-se o residual e o atributo
social da privação. Contudo a asserção colonial sobre
o outro não se detém perante a simples negação mas
articula-se com o paradigma de que os homens-viris são a
medida de todas as coisas. Deste modo, quando confrontados – colonialismo e conhecimento – com evidências
330 Mapas Tocolando [em linha]. Disponível em www: <URL: http://
mapastocolando.blogspot.com/>
Fonte das fotografias: Cf. Guerra Colonial ..., 1999: 24; Comissão de
Acolhimento... as mulheres e o conflito, 2005: 11.
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incontroversas de mulheres que estão em posição de
poder e autoridade, figuras de força e que lhes resistem
ou sujeitos que se recusam a serem objectos, a tentação
é explicar tudo isso pela sua excepcionalidade ou, então,
como representantes temporárias����������������������
e autorizadas dos homens e dos seus interesses chamadas a exercer o papel de
reprodutoras do patriarcado opressivo. Reduz-se, assim,
o seu significado a meras e exóticas rainhas-servas segurando abanadores de penas de avestruz331 sobre os seus
senhores aliviando-os, deste modo, dos fardos públicos
que o poder lhes impõe na salvação das tristes, infantis e
femininas332 figuras colonizadas.
A terceira forma de as indistinguir e subalternizar
é separá-las do mundo pela sua intangibilidade ou incomensurabilidade. Elas são imaginadas e transformadas
em rainhas, amazonas, cortesãs sofisticadas e sábias, feiticeiras e deusas inacessíveis, seres excepcionais a quem
se atribuem poderes e feitos que estão para lá do mundo.
Todavia elas não ficaram nem ficam, passivamente,
nesses lugares etéreos em que são postas. A sua existência impõe-se tão real quanto os medos que pelas suas
pragas se morra ou se submetam os homens. É a elas
também que se lançam rogos pela sua protecção. Estas
senhoras existem e são um recurso de fé de navegantes,
exploradores, conquistadores, soldados e comerciantes
quando a razão não consegue mais traduzir, comparar,
compatibilizar o reconhecimento com o desconhecido. É
nesta ambiguidade gerada nos limites do entendimento,
em que a razão e a fé colonial se digladiam, neste acervo
de ambiguidades e de receios que distingo uma primeira fractura que permite criticar a ideia da vitimização e
discriminação omnipotentes, inscritas pelo ferro e pelo
fogo de qualquer que seja a razão abissal, nas diferentes
mulheres-do-mundo-colonizado.
Para além disso o poder que de algumas delas ficou
conhecido indica que uma vez aprendido produz um mecanismo de resistência cuja invocação é possível sempre
que necessário. O dominador, aquele que oprime e faz
reproduzir a sua opressão através do oprimido não é, assim, um senhor absoluto. Boaventura de Sousa Santos333
teorizou nos conceitos de cosmopolitismo subalterno e
globalização contra-hegemónica essas entidades compostas de subjectividades plenas de vitalidade que apesar
331

Cf. Oyewùmì, 2005: 188.

332 A menorização das populações nativas fazia-se através da
infantilização e da feminização como sinal de incapacidade estrutural
para a auto-determinação. A propósito desta junção entre colonialismo
e sexismo ver, entre outras autoras, Yuval-Davis, 1997: 53 e Gandhi,
1998: 98 e ss.
333

Cf. Globalização fatalidade ou utopia, 2001.
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de todas as tentativas para as assassinar epistemológica
e socialmente elas emergem e contrariam as clássicas
ideias-chave do pensamento único: a inevitabilidade
da configuração do presente e da história, a crise e o
fechamento distópico da realidade. De uma outra maneira também Paulo Freire explicou e demonstrou que
é da consciência dos oprimidos e das suas opressões
que se erguem os alicerces de um pensamento e acção
emancipatórios 334. A evocação de Santos e de Freire
serve-me aqui para dar início ao questionamento radical
do princípio da instrumentalização total das mulheres,
que, de uma maneira ou de outra, as reconduz sempre
ao estatuto de vítimas incapazes. A profundidade das
fissuras nessa parede, aparentemente insuperável, abre
caminho à ideia de que há leoas cujas garras, dentes
e rugidos não são meros mimetismos da imponência
do leão, mas aspectos constitutivos de personalidade
própria, ferramentas de luta e resistência intencionais
e auto-determinadas.
2.1.2- O encontrão abissal.
Ainda que consciente do poder que obliquamente
se inaugura nos medos, nas deusas e na imortalidade
das resistências é necessário não iludir nem diluir, na
celebração da impossibilidade do totalitarismo colonial,
os impactos e danos desse que foi, e parece-me continuar
a ser, um encontrão abissal.335 A presença dos poderes
coloniais e do império teve como consequência, entre
muitas outras, a crise e/ou o colapso da maioria das instituições com que contactou. O longo ciclo colonial europeu afectou, profundamente, as relações intra e interfamiliares, de vizinhança, redes sociais de apoio, afecto
e produção. Novas formas de associação apareceram e
desenvolveram-se no seio desta re-ordenação, provocada
pelos inevitáveis conflitos que o poder militar europeu
impôs às sociedades que não se instalou sem violência
nem resistência. O colonialismo foi justificado através de
uma ideologia de superioridade racial com uma missão
civilizatória e da salvação336 narrada numa linguagem paternalista sendo que a metrópole, a pátria-mãe, assume
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Cf. Freire, 1975; 2003.

335 Como faço referência anteriormente, esta expressão que aqui
nomeia uma parte deste capítulo, devo-a à conjunção da ideia de
encontrão colonial de Margarida Calafate Ribeiro e do pensamento
abissal de Boaventura de Sousa Santos. Nomear assim é mais uma forma
de praticar a ontologia colectiva do eu.
336

Cf., entre outros, Rosas, 1995: 23 e ss.

o encargo337 de tomar conta das colónias, as/os filhas/os
pequenas/os e frágeis como todas as mulheres o são. A
conquista sobre o outro que o colonialismo representou
não foi apenas militar mas, foi também um acto político
e administrativo. Acima de tudo, a conquista representou simbólica e materialmente, a violação da terra, dos
corpos e das culturas.
Controlando a mobilidade e as relações familiares e transformando em lei de jurisdição estatal as
práticas sociais locais que eram úteis aos processos
de legitimação da sua acção, transformou em bondade
o seu exercício regulador e explorador de ocupante e
depois de proprietário. Para tal propósito, cooptou os
líderes e o seu poder na medida das suas necessidades
nas colónias e no império fornecendo-lhe privilégios
enquanto reformatava as relações sociais de modo a
rasurar aquilo que tinha sido a dinâmica própria das
comunidades pré-colonizadas. Ao criar ou reinterpretar as figuras, os papeis e os estatutos de reis, régulos e
liurais o colonialismo criou também novos consórcios
imperiais. Muitos homens, tornados assim poderosos e,
motivados a ultrapassar o obscurantismo naturalizado
das suas culturas, aprenderam a matar e a oprimir as
suas mulheres de formas e com justificações que ainda
não conheciam338. A par de tudo isto colocou a ciência
moderna ao seu serviço e construiu uma epistemologia
sistemática e universalizante que lhe permitiu controlar
os sujeitos coloniais, os seus conhecimentos, incluindo
as suas formas de regular conflitos, fazer a paz e a guerra.
As mulheres, repetidamente o outro do outro viram a
sua existência liofilizar-se até se tornarem numa mera
evanescência do passado.339
As normas consuetudinárias das relações entre
mulheres e homens destas comunidades e sociedades,
que os colonizadores não demoraram a designar de
tradicionais, foram usadas a favor das reconfigurações
que o imperativo capitalista colonial emergente no
século XIX suscitou340. O que parecia ser realmente im337 A expressão pátria-mãe é muito interessante já que pode ser
pensada como a pátria não consegue aguentar os fardos e os encargos
sozinha e para tal coopta a mátria tornando-a sua trabalhadora e
cúmplice. Poder-se-á argumentar mais uma vez que forço a leitura das
coisas; que barroquismo da minha análise vai até ao limiar do ridículo.
Porém, não será nessas linhas invisíveis entre o convencionado e
a insensatez que melhor se podem ver as loucuras escondidas dos
pensamentos incapazes mas arrogantes?
338

Cf. Oyewùmì, 2005: 199; Esterik, 1995: 248-249.

339

Cf. Dussel, 2000.

340 Cf. Pereira, 2005: 73 e ss; Ogden, 1996; Waylen, 1996. A este
propósito ver também o debate desenvolvido em Santos; Trindade,
Conflito e Transformação social...2003; Santos, 2006.
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portante aos olhos europeus era aproveitar o que dessas
comunidades poderia ser apropriado em favor da ideia
de auto-financiamento das colónias e a transformação
dos seus recursos naturais em matérias-primas capazes
de alimentar a acumulação capitalista que se iniciava341.
Suscitaram e usaram as reconfigurações que melhor
serviam os seus interesses de ocupação e de exploração
mercantil dos seus múltiplos recursos afectando, drasticamente, os modos de relacionamento entre mulheres
e homens, a sua forma de pensar sobre si mesmas/os e
a sua visão sobre o seu papel nas suas comunidades e
sociedades342. Quando envolvidas num sistema qualquer
de formação ou educação colonial, às raparigas foram
passadas e inculcadas noções de género, domesticidade,
moralidade e de divisão sexual do trabalho em casa e fora
dela exteriores às suas culturas e sem prestar qualquer
importância às necessidades, realidades e prioridades
delas.343
2.1.3- Os contra-contos para além de escombros e abismos.
Voltando ao primado da inesgotável diversidade
epistemológica e social do mundo, posso desenvolver,
sem temer grande controvérsia, as ideias que dão corpo
ao debate que se segue. Sento certo que as coisas entre colonizados e colonizadores nunca mais foram as mesmas
nem como dantes, isso não significa que tudo e todos
tenham sido sujeitados e desmantelados. As múltiplas
desarticulações, desaparecimentos e malefícios são uma
parte mas não a totalidade das realidades sociais e a sua
inesgotável composição e imaginação. Contra o pensamento embalsamador da colonização europeia pode-se
proceder a um pensamento crítico que lança olhares diferentes e com eles consegue enxergar agências tácticas,
estratégicas e invenções resistentes a epistemicídios e
outros desaparecimentos. As memórias, documentos,
panos, sociabilidades contumazes, as perdurabilidades,
as línguas, as comidas, entre outras coisas, são aquilo a
partir do qual podemos pensar as relações entre mulheres e homens em muitas sociedades pré-coloniais. Estas
não seriam paritárias, no sentido de indiferenciação
social, funcional, existencial e simbólica, mas comportavam uma forte interdependência entre os sexos e
entre as suas tarefas e responsabilidades socialmente
341

atribuídas344. Muitas feministas do sul referem que o
mito da paridade entre mulheres e homens na África
ou na Ásia pré-coloniais, além de não explicar grande
coisa sobre a realidade, esconde as enormes diferenças
intra-sociedades e inter-sociedades. Charmaine Pereira,
Ifi Amadiume, Patricia McFadden e Kalwant Bhopal345
mostram bem que uma análise mais sofisticada permite
ver, entre mulheres e homens, múltiplas relações de
negociação, dependência e resistências específicas a
mecanismos de coerção ou discriminação particulares
existentes nas diferentes sociedades. No entanto estas
sociedades, em muitos casos rurais, apoiavam-se na
necessidade de manter os laços sociais através de regras
de complementaridade e proximidade produzindo equilíbrios de poder através de mútuas responsabilidades e
cooperação para garantir a sobrevivência e a continuidade do grupo346. As mulheres e os homens não viviam
ou vivem, necessariamente, num sistema baseado em
noções de hierarquia e oposição entre sexos, opressão
e força, cultura e natureza. A igualdade entre mulheres
e homens não tem que ser concebida, exclusivamente,
como uma garantia de um conjunto universal de direitos
políticos, civis, económicos e culturais legitimada pelo
poder de um Estado ou de uma comunidade de Estados.
A igualdade pode ser pensada por muitas mulheres
do sudeste asiático como uma distinção identitária e
social evidente e desejada entre mulheres e homens e a
fonte do poder não provir da determinação sexual, seja
esta biológica ou socialmente construída. Elas não são
como eles e nem se querem parecer com os homens.
Aliás, parecer um homem, agir como um homem é fonte de indignidade pessoal e comunitária. O trabalho de
Wazir Karim mostra que elas querem ser parte de todas
as esferas sociais mas sem perder as suas prerrogativas
próprias de poder e prestígio que são alcançadas pelas
suas capacidades espirituais, de transferência, de controlo da visibilidade e invisibilidade, de resistência e
força347. Afirmar que a esfera de decisão das mulheres
das ilhas do sudeste asiático é a informalidade e a obscuridade é desconhecer que o que prevalece e é sobre
determinante é o prestígio ou a degradação moral de
cada pessoa e grupo e não o sexo das pessoas e o seu
confinamento a esferas consideradas formais ou in344 Os trabalhos de Ifi Amadiume são significativos a este respeito.
Ver em particular Male-Daughters, Female Husbands. Gender and Sex in
an African Society. Ver também Male and female in developing Southeast
Asia, 1995 e Esterik, 1995.

Cf. Waylen, 1996: 49; Shiva, 2000: 305-306; Dussel, 2000.
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342 Cf. McClintock, 1995; Ogden, 1996; Waylen, 1996; Gandhi, 1998;
Mama, 2001; Pereira, 2005.
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formais. A concepção de poder no ocidente, tal como
é percebido pelas mulheres do sudeste asiático, revela
falta de força espiritual, é falho de efectiva potência e é
isso que diminui e degrada o prestígio de quem o exerce.
O trabalho das mulheres não é considerado invisível ou
desvalorizado e as mulheres são educadas para serem
particularmente sensíveis às muitas formas de exploração do seu trabalho fora da sua casa e família. Preparar
a comida é muitas vezes uma expressão de poder e de
competência para controlar recursos e as possibilidades
de obter rendimento vendendo-a em quiosques ao lado
da sua casa348. Ser mãe é um encargo mas também é fonte
de alegria, de realização pessoal e de felicidade. Ser mãe
é um acto de inalienável contra-poder, pois ao invés de
bens-coisas-mercadorias a elas está-lhes reservada a
capacidade e a criação da vida assim como o bem-estar
associado e necessário a ela.349
Em sociedades africanas, como entre as namibianas, ser mãe não é um papel passivo e doméstico. As
mães não são seres silenciosos e esmagados pelo seu
fardo maternal. Pelo contrário, é uma posição reverenciada e valorizada a partir da qual podem lutar contra as
injustiças, desafiar situações, fazer exigências sobre os
seu lugar e estatuto e obter poderes tangíveis para elas
e para as suas filhas e filhos350. Os laços são alicerçados
muito mais entre as gerações do que entre cônjuges351
e disso decorrem diferenças de percepção, estratégia
social e conhecimento. Adéléké Adéèkó352 mostra que
para algumas mulheres em algumas sociedades africanas
se nasce marido e que isso inclui, cumulativamente, os
estatutos de marido e cunhada – tentando traduzir para
uma língua europeia estas identidades e posições sociais.
Na realidade, a identidade processa-se e constrói-se
num sistema de pertença a uma linhagem e não a um
sexo biológico determinado ou a um género construído
e abrangente. Ser marido, nascer-se marido indica um
locus num nexo de relações e não o atributo de género
ou um sexo anatomicamente determinado. Mulheres e
homens insertos em determinadas regras de convivência
e dominação foram inventados como categorias de análise em universos onde estas não faziam sentido ou não
havia um sexo-específico ou uma especificação sexual

para aceder ao poder através de normas, leis, linguagem
ou ethos cultural.
Sem recorrer a uma nova universalização sabese que em muitas sociedades pré-coloniais africanas
as mulheres tinham um controlo importante sobre as
suas vidas, na medida em que lhes era dada a função de
produzir, trocar, comerciar e distribuir produtos quer em
circuitos de proximidade em mercados e bazares locais,
ou criando e mantendo rotas de comércio de média e
longa distância353. Por outro lado, tinham direitos de uso
e usufruto das terras consideradas propriedade das suas
comunidades354 e, em consequência, a liberdade orçamental que alimentava redes de produção e comércio
que implementavam e desenvolviam.355
Apesar das sociedades serem, em geral, patrilineares, a descendência e a ascendência ser determinada pela
pertença à família do pai ou tio paterno, as mulheres controlavam estruturas com poderes políticos. Elas podiam
e decidiam sobre as suas actividades, os métodos e os
resultados considerados convenientes. Estas estruturas
eram os lugares do exercício do poder que detinham e
que era bastante significativo para os interesses comuns
da comunidade. O controlo efectivo que estas mulheres
tinham sobre a produção e distribuição de bens essenciais para a sobrevivência da família e comunidade é o
argumento da efectividade e legitimidade do seu poder
político. Como diz Okome, algumas mulheres eram e são
muito poderosas apesar de não serem designadas de reis,
régulos ou liurais por nascimento ou direito positivo. Tinham os seus conselhos e órgãos políticos de governação
nos quais podiam decidir acerca de punições e castigos e
outros modos de regulação de conflitos e atender queixas individuais e colectivas356. Organizavam protestos
públicos e outras acções de pressão e denúncia pública
contra as atitudes dos homens consideradas menos
próprias ou injustas357. Funcionavam como entidades de
aconselhamento e de regulação da vida colectiva e todas
estas acções eram consideradas legítimas e publicamente
reconhecidas.
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Cf. Amadiume, 1997 e 2005; Karim, 1995.

354 A este respeito para o caso de Moçambique ver os trabalhos de José
Guilherme Negrão dos quais destaco Sistemas Costumeiros da Terra, 2003.
Para o caso de Timor-Leste ver os trabalhos sobre os sistemas costumeiros
do sudeste asiático estudados por Penny Van Esterik, 1995.
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Cf. Nfah-Abbenyi, 2005: 267.
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Cf. Karim, 1995; Esterik, 1995; Waylen, 1996: 50-51; Oriji, 2000;
Ufomata, 2002; Okome, 2001: 4; Jacobson, 2006: 503.
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Cf. Casimiro, 2008.
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Cf. Women in conversation with ..., 2001: 52. Agarwal, 2003.
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Para além das ideologias da maternidade e os órgãos de gestão, conselho e governo onde participavam,
sabe-se de uma grande variedade de tácticas de luta
protagonizadas e utilizadas pelas mulheres que evocam
transgressões, estratégias de luta e poder em outros
termos e que foram e são ferramentas prontas a serem
utilizadas. A sugestiva análise de Oriji acerca da revolta
das mulheres igbo mostra bem que as estruturas de
poder, influência e participação das mulheres radicam
em experiências centenárias que permaneceram mais
ou menos operacionais durante todo o período colonial
e para além dele. Ele mostra como num momento decisivo da vida colectiva as mulheres foram capazes de
fazer apelo a essas aprendizagens culturais ancestrais e
fazê-las surtir os efeitos desejados em novos contextos358.
Tanto a literatura como as experiências empíricas mostram o dinamismo deste acervo que pode tomar formas
tão diversas como: usar estrategicamente o silêncio nas
várias esferas da vida; manter uma harmonia aparente
mas hostil; usar o prestígio moral e espiritual contra
a degradação e a injustiça; servir comida sem comer;
perguntar e não esperar a resposta; sair sem dizer para
onde com quem e por quanto tempo se vai; travestir-se de
homem e coreografar lutas viris; gritar estridentemente;
provocar a vergonha social dos homens com ditos, murmúrios e olhares; gritar insultos, pragas; cantar insultos;
mostrar os genitais e os seios; desnudar-se totalmente
em frente de toda a gente; urinar, defecar; cantar em
grupo; esconder as poupanças, as coisas preciosas ou
dinheiro; proteger os seus interesses e os da sua prole
que não incluem os do marido ou maridos; fazer marchas silenciosas, amarrar-se, sentar-se e permanecer
num lugar; vestir-se de luto; protestar pela presença e
pela implicação; adiar; ter paciência e saber transferir
o espaço-tempo da confrontação359. A agência das mulheres pode perpetuar as desigualdades mas também as
pode desafiar de maneira tão inesperada como eficaz. Os
termos dos desafios nem sempre fazem sentido na ideologia do género feminista ocidental dominante e nem
têm que fazer, mas isso não significa que não existam,
não estejam a operar e a reinventar-se ao longo de todo
o tempo e regimes de opressão. Como mostram Georgina Waylen e Bina Agarwal nos seus trabalhos360 muitas
mulheres de muitas das sociedades pré-coloniais não
estavam sujeitas a um controlo masculino na mesma
358

Cf. Oriji, 2000.

359 Entre outros, ver os trabalhos de Agarwal, Casimiro, Tripp, Zeleza,
Bonate, Bhavnani, Karim, Oyewùmì, Amadiume, Oriji.
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Cf. Waylen, 1996; Agarwal, 2003.

proporção da independência que gozavam. Isto quer
dizer que o poder colonial não existiu, nem foi imposto
sobre uma tábua rasa, nem um espaço vazio mas, pelo
contrário, afectou e foi afectado por aquilo que já estava
lá, naqueles territórios de sentidos, conhecimentos e
experiências.361

Figura 26- Mapa do Oceano Índico para além da razão colonial362

Todos estes aspectos tiveram um impacto contraditório na vida das mulheres e, portanto, nas diferentes
esferas da sua existência. A introdução do conceito
e prática da propriedade privada da terra levou a que
muitas mulheres perdessem a posição de controlo sobre
os modos de produção, produtos e sua comercialização
reduzindo assim muito do seu poder. Ao mesmo tempo,
a ausência de homens nas aldeias e famílias, recrutados
para o trabalho forçado, por se terem proletarizado nas
minas, plantações ou nas manufacturas363, aumentou as
suas responsabilidades e tarefas conduzindo, necessariamente, a uma sobrecarga de trabalho, à solidão e ao
abandono. Ao mesmo tempo, as mulheres ficaram sob
pressão para ajudar a obter a produção que a colónia queria consumir e exportar sem nenhum direito de partilha
sobre os recursos gerados pelo processo364.
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Cf. Gandhi, 1998:125.

362 Fonte: http://frontierindia.net/wa/wp-content/uploads/2009/10/
countries-in-indian-ocean-zone.gif. Último acesso em 8 de Janeiro de
2010.
363 No caso de Moçambique, salvo raras excepções, não é possível falar
de proletarização no sentido mais moderno do termo. Aos homens não
era atribuído um salário que garantisse a reprodução total da sua força de
trabalho o que obrigava a que uma parte das despesas com a reprodução
familiar fosse coberta pelo trabalho das mulheres na economia familiar.
Produziram-se deste modo trabalhadores que já não eram camponeses
mas também não eram operários a tempo inteiro. Ver, a este respeito,
Casimiro, 2004. Ver também, Negrão, 1998.
364 Cf. Esterik, 1995; Waylen, 1996; Oriji, 2000; Wallerstein, 2001;
Feminist futures; re-imagining women..., 2003. Boaventura de Sousa
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Esta turbulência foi aproveitada por muitas mulheres que viram, no vazio criado nas relações sociais
precedentes, a oportunidade para escapar a algumas
situações que consideravam adversas para si e para o
poder que desejavam ter nas suas comunidades. O movimento migratório de muitas mulheres para as cidades
teve múltiplas funções nas suas vidas365. Surgidas numa
fase mais tardia do colonialismo, as cidades coloniais
formataram-se à imagem e semelhança das suas homólogas metrópoles imperiais residindo nelas o locus territorial e simbólico do poder colonial, político, económico
e cultural. Foi nestes lugares estranhos e adversos para as
mulheres que elas foram capazes, entre outras coisas, de
providenciar meios para armazenar, comerciar e escoar
as mercadorias que produziam e transportavam para
estes novos mercados366. Abandonar os seus lugares de
origem foi, entre outras coisas, causa e consequência
dessa vontade das mulheres de ressignificarem e autodeterminarem as suas vidas. A intensa migração de homens, em primeiro lugar, e depois das mulheres teve, em
si mesmo, uma imensidade de razões e efeitos sobre a
visão que as mulheres tinham sobre elas mesmas e sobre
a sua função sócio-económica-afectiva nas suas comunidades. Retomando as ideias de Adrienne Rich, Signe
Arnfred367 lembra que a libertação das mulheres está
intrinsecamente conectada com as mudanças operadas
na sua auto-reflexividade e na forma como pensam sobre
elas mesmas. Algumas das mudanças trazidas pelo colonialismo, ainda que traumáticas em muitos sentidos,
proporcionaram espaços que as mulheres aproveitaram
para resistir e desafiar as velhas e as novas ordens nas
suas relações com os homens e com as sociedades.
A crítica que procurei traçar e desenvolver acerca
das negligências e ignorâncias dos feminismos dominantes sobre os impactos sociais e mecanismos cognitivos dos colonialismos em geral não deve ficar por aqui.
Ela será enriquecida com uma análise que aumenta o poder de resolução sobre o caso do colonialismo português,
em particular aquele que esteve presente no oriente, e
que hoje importa conhecer melhor para melhor desconstruir antigas e recentes incúrias e presunções. Com esta
crítica feminista da separação abissal podem tornar-se
Santos nas obras referidas de 2002 e 2004 alerta-nos para o facto de o
colonialismo português não ter as mesmas configurações e metodologias
do colonialismo hegemónico anglo-saxão. Daí a necessária precaução
analítica quanto a generalizações ou transposições teóricas. Tratarei e
analisarei algumas diferenças mais à frente.
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ainda mais reveladoras as fracturas e as continuidades
que as pós-independências protagonizam e mantêm,
activamente, em actualização.
Para além do que foi escrito e gravado pela mitohistoriografia hegemónica, o colonialismo português
foi, matricialmente, dual no que respeita à presença e
à contribuição de homens e mulheres. Por essa razão
pode afirmar-se que há uma inesgotável diversidade de
experiências das mulheres-do-mundo-do-colonialismoportuguês que não deve ser evitada nem descartada. Não
constitui novidade que a mulher, enquanto entidade
social e ontológica tem ligado a si o atributo de coisa
arqueológica já que é preciso ser investigada para aparecer nas narrativas escritas por cronistas e historiadores
onde proliferam os actos, nomes, feitos e outros ditos
factos históricos do homem viril e poderoso. Contudo,
feita uma incursão sobre os sinais e realizada uma busca
atenta sobre as coisas restantes, a literatura académica e a
ficcional, as memórias colectivas e individuais vão revelando a imensidade de mulheres que, de forma desigual
à dos homens é certo, esteve e se manteve nos cais, nas
feitorias e fortalezas, nas naus, dhow, pangaios, caravelas,
paquetes e aviões e que afinal fizeram muito mais coisas
do que aquelas que a razão cartesiana pretende verificar
e atestar. Toda essa inesgotável experiência não pode
ter acontecido em vão nem ter-se esvaído inconsequente pela malha de uma sociedade tantas vezes narrada
como refém dos seus horrores dos poderes obscuros e
incompreendidos das mulheres. A metodologia a utilizar
para fazer emergir essa abundante experiência não se
pode contentar com o convencionalismo das disciplinas e da escolástica. Em primeiro lugar porque muitos
documentos e testemunhos directos estão perdidos,
desvaneceram-se ou desapareceram com o tempo. Em
segundo lugar, muitos outros documentos ou testemunhas existiram ou existem em formas e em linguagens
que não sabemos nem ler nem interpretar. Proponhome então, para realizar o trabalho de análise pós-abissal
do colonialismo português, começar por formular três
postulados heurísticos. O primeiro é a impossibilidade
de que esses sujeitos-mulheres, esses corpos-femininos
foram mera espuma e vento e não deixaram traço, herança ou descendência. O segundo é a impossibilidade
que as suas práticas, subjectividades, conhecimentos
foram apenas imagens reflectidas da vontade e dos
interesses dos homens-machos-viris. O terceiro é que
estes sujeitos-mulheres e corpos-femininos criaram os
seus espaços de alteridade, resistência e avaliação dos
seus interesses próprios e agiram em conformidade
afrontando fronteiras internas e externas.
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Parece ser certo que muitas mulheres-do-colonialismo-português foram prendas, prisioneiras e
troféus, órfãs, viúvas, escravas, prostitutas, virtuosas,
e sospechosas que forneciam mão de obra a custo zero,
serviços-sevícias sexuais, o mercado matrimonial de
fidalgos e outros portugueses instalados nas feitorias,
um pouco por todo o Oceano Índico368. Contudo, estas e
para além destas e das muitas escravas que deles fizeram
escravos, como alerta a poesia de Camões, chegamos a
saber os nomes e os feitos de senhoras Donas de Prazos
na Zambézia, como por exemplo, Dª Ignez Gracias Cardozo369; de Isabel Dias, Catarina Lopes, Isabel Fernandes,
Isabel Madeira, Gracia Rodriques, Dona Úrsula de Abreu
e Lencastro que se tornaram dignas de nota na Índia370;
pelos tantos trabalhos prestados e preocupações que
deram a reis, vice-reis e diplomatas as independentes
monjas e as mulheres dos Recolhimentos no Oriente371;
Maria Anes, Isabel de Duetes, Isabel Rodrigues, Isabel
Alvares, Isabel Fernandes, Ana Marques, Antónia Mota,
Isabel Mendonça, Mónica Castro como físicas, médicas
e cirurgiãs desde o século XVI; Maria Pais de Moreira,
Laurinda Morais Sarmento, Amélia Morais Sarmento,
Amélia Cardia, Sofia da Rosa Silva, médicas licenciadas
já no século XIX372. Estou em condições de trabalhar com
a ideia de que a realidade foi, e é, muito mais complexa
e muito mais dinâmica do que uma abordagem convencional, ainda que feminista, pode mostrar. Em primeiro
lugar, as evidências da presença incontornável destas
e de muitas outras mulheres no mundo da expansão
colonial portuguesa, tanto na Europa como em todos os
demais continentes, não é demonstrada apenas pelos
estudos que as descolam de listas, crónicas e episódios
mais ou menos raros ou surpreendentes. O mérito desta literatura é enorme pois procede, metodicamente, à
preservação do que parece ter sido feito para não durar,
traz para cima o que parece ter sido feito para ficar no
fundo. Quero argumentar porém, que esta escavação
arqueológica, como a denominei, retira apenas uma
368
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Cf. Silva, 2002: 21 e ss.

371 Cf. Bethencourt, 1995: 631 e ss; Belo, 1995: 675 e ss. A análise
documental e da literatura sobre a expansão portuguesa distingue várias
dezenas de mulheres com os seus nomes e realizações que foram dignos
de nota nos campos da medicina, diplomacia, economia ou a guerra.
Contudo, este trabalho essencial à crítica sobre o sexismo substantivo
da historiografia não esgota nem todos os nomes e feitos e muito menos
todos os sentidos da presença e da participação das mulheres como
adiante procurarei tratar.
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camada de pó e detritos sobre a realidade que é ainda
mais vasta, complexa, pluriversal e sexuada uma vez que
a identificação destas e outras mulheres e dos seus feitos
não levanta o véu sobre todas nem refere todas as suas
proezas e conhecimentos. Os silêncios continuam a ser
produzidos por um lado porque cada uma delas representa uma vida de trabalho, de influências, de produção, de
visão, de concretização que permanece, nos seus pontos
críticos desconhecida; por outro lado, porque estas são as
mulheres que viajaram da Europa para o Índico, de Zanzibar a Goa, Ternate e Timor mas não mostra nem desvenda
todas as que estavam em cada um desses lugares, as que
viajaram de e para todos esses sítios, de um lado para o
outro incluindo a Europa e todas as demais que nasceram
delas e que foram completando, fazendo e reorganizando
espaços, lugares, sociabilidades, habilidades, heranças,
línguas e tudo o mais que as identidades necessitam
para se construírem e se afirmarem de alguma maneira.
O seguinte contra-conto trata de questionar os
abismos criados e mantidos pelos feminismos que
quando olham de cá para cá vêm sobretudo – não exclusivamente, é certo - mulheres de negro em prantos no
cais de Alcântara, séculos a fio, viúvas de marinhagens e
guerras, abandonadas e destroçadas, forçadas e violadas.
Perturbadas pela miséria e pela desgraça de tantas delas
parece que os feminismos deixam de ver quem aguentou
o país vazio e pobre, as gerações nascidas que tinham de
ser criadas e mantidas, as mulheres que afinal foram as
autoras e realizadoras de tudo o que havia para ser feito.
Ainda mais abissal se torna qualquer feminismo quando
olha de cá para lá e não as vê sequer nem as distingue. Ou
então apenas consegue enxergar as tais excepcionais pelo
mérito de serem guerrilheiras, rainhas, presidentes ou,
mais intelectualmente, as feministas negras 373. Porque do
lado de lá da linha não pode(ria) haver emancipação, libertação, poder, determinação, luta e valentia ou mesmo
feministas em outros termos com outras metodologias.
Os feminismos abissais fazem com que as mulheres
desses mundos [nomeados de coloniais ou terceiros,
pois que outros nomes podem ter na imaginação metropolitana?] estejam sempre um passo atrás ou a caminho
de cumprirem os requisitos mínimos que as salvarão do
vazio, do desvio e beneficiar da emancipação.

373 A referência só surge depois da perspectiva histórica do conceito
feminismo que começa e acaba no ocidente a que se segue a análise do
feminismo liberal, feminismo radical e feminismos e pós-modernidade.
Neste ponto tomo a obra Um olhar sobre os feminismos... de 2003, entre
muitas outras, é um sinal do provincianismo do feminismo português ou
uma versão não assumida de pensamento abissal.
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Prossigo a análise com uma ferramenta que vou
buscar também à obra e pensamento de Santos374 mas
que renomeio de cosmopolitismo subalterno da radicalização feminista. Os pensamentos feministas têm
fornecido ao longo dos últimos cem anos, argumentos
fundamentais e contribuições cruciais para paroquializar
e disjuntar as dicotomias modernas e separatistas mais
dominantes. No entanto, esses pensamentos feministas
continuam a ser de matriz norte-ocidental deixando de
fora uma maioria de outras subjectividades de mulheres
e feminilidades presentes no mundo e que lhes aparecem obscurecidas, subalternas e desconhecidas. É certo
então, que o pensamento feminista dominante necessita
de se renovar até à sua raiz e, portanto, radicalizar-se.
A intensidade e a persistência da nomeação da
mulher como vítima – órfã, viúva, prisioneira, troféu,
gado - e o recurso ao hiperbolismo dos seus sofrimentos
procede à incapacidade dos sujeitos concretos. É como se
nenhuma resistência lhes fosse possível e, através dela,
a alteração de facto, das suas condições de subalternidade. São e permanecem o reflexo dos medos, fascínios
e desconhecimentos dos seus pais-reis-senhores375. São
pensamentos abissais376 aqueles feminismos que estudam a expansão colonial portuguesa e para os quais do
outro lado da linha não houve feitos, não há comidas,
panos, mães, filhas e tias, negociações, não há regulação, influências, contactos, amores, raivas encarnadas,
revoltas porque parece que não há gente nem mulheres
reais, só as excepcionais. O pensamento abissal informa as epistemologias feministas que constroem, de
diferentes maneiras, os abismos nos quais negam uma
parte da humanidade feminina para que a outra parte da
humanidade feminina se afirme377. Porém, um simples
olhar fenomenológico sobre a realidade mostra que tais
precipícios e vazios são cegueiras e surdezes que um
pensamento hipertrofiado de si não vê, não quer ver e
que desistiu de se deixar surpreender pela infinitude
das criações impulsionadas pela alteridade e pela poliracionalidade femininas.
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Cf. Epistemologias do Sul, 2009.

375 Toda esta problemática é desenvolvida em vários trabalhos de
Boaventura de Sousa Santos dos quais destaco aqui Entre Prospero e
Caliban: Colonialismo, pós-colonialismo e inter-identidade. Santos, 2002:
23- 85.

2.2- O pós-independência, fracturas, continuidades
e ambiguidades.
O surgimento de Estados-nação, cujos territórios
e fronteiras tinham sido parte dos mapas coloniais dos
países europeus por um período significativo de tempo,
sobreveio numa época de importantes alterações do
quadro geral das relações internacionais no rescaldo
da II Guerra Mundial. Os Estados iniciavam a sua articulação através de uma instância supra-nacional de
governação global, a Organização das Nações Unidas,
cujos requisitos de inclusão tiveram por base ideológica
a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, politicamente, a democracia liberal e a economia de mercado378.
A atmosfera política que se seguiu, marcada pela Guerra
Fria e a bipolarização entre os Estados Unidos da América
e a União Soviética, foi determinante para o posicionamento, estabilidade ou instabilidade dos novos países
saídos do problemático e prolongado ciclo colonial.
Tanto interna como externamente as independências
políticas ocorreram em contextos e condições concretas
complexas, difíceis e envolvendo muita violência militar.
Por razões de ordem política e social mas também por
razões históricas, as independências políticas dos países
colonizados envolveram, a uma escala pluri-continental,
uma parte substancial da população do planeta e foram
marcadas por uma substantiva intensidade emocional,
fracturas, expectativas e de reinterpretação de identidades. As sociedades colonizadas que tinham sofrido impactos profundos nas suas estruturas culturais, políticas,
sociais, económicas e epistemológicas ao chegarem à
independência formal perceberam que chegava com ela
mais um ciclo histórico com novos e profundos problemas a enfrentar e a resolver.
A independência política das colónias e a consequente emergência de novos Estados-nação é hoje
uma problemática à qual as feministas conferem uma
notável importância analítica e teórica. O Estado visto
pelas feministas ocidentais como mais uma criatura
do sistema patriarcal tende a ser negligenciado como
uma entidade geradora de possibilidades efectivas de
emancipação das mulheres para além das conhecidas
estratégias de inclusão liberal379. As experiências de relacionamento com o Estado das mulheres-dos-mundospós-independências e das feministas ocidentais foram e
são em muitos aspectos diferentes e até contraditórias.
Umas e outras não foram sujeitas às mesmas tensões,
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Cf. Epistemologias do Sul, 2009: 23-71.
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Cf. Rai, 1996: 25; Cunha, 2006.
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Ibid: 31.

379

Cf. Reardon, 1985: 10-11; Rai, 1996: 31; Shiva; Mies 1993: 160.
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discussões, e contextos de participação razões pelas
quais é necessário diferenciar a análise a fazer-se sobre
as relações das mulheres com os seus Estados. Tal como
Santos, Rai, Chow & Lyter e Cunha380 sublinham, são
muitas as ambivalências geradas por estes novos Estados independentes que as mulheres compreenderam e
aproveitaram. As mulheres, longe de estarem ausentes
dos processos de resistência, luta armada e construção
do Estado independente, desenvolveram actividades de
oposição, negociação, luta e reivindicação estratégica,
forjando e forçando várias intersecções entre as suas funções privadas e o seu papel público alterando de forma
significativa os seus entendimentos acerca de si e do seu
papel social e político no contexto da independência381.
Para as feministas do sul, o Estado pós-independência
é um espaço-tempo da maior importância porque foi
matricial para a subversão que as mulheres levaram a
cabo sobre muitos dos a priori, quanto à sua função social, herdados do período colonial e alimentados pelas
interpretações locais mais sexistas. Também no caso de
Moçambique e Timor-Leste os contributos para a luta de
libertação promoveu a legitimidade de muitas mulheres
para a participação política, a visibilidade, destaque
e respeito e é condição de inclusão das mulheres nas
mais altas esferas de poder político aproximando-as do
centro da narrativa da construção material e simbólica
dos Estados nacionais382. Garantidas as liberdades e a
igualdade formal entre mulheres e homens pelas novas
constituições, reforçadas pela inclusão dos Estados na
chamada Comunidade das Nações, foram abertos espaços
de emancipação feminina e isso não passou nem passa
despercebido às mulheres.
Contudo, estes novos Estados independentes
mantiveram até hoje percepções e reacções ambivalentes
relativas a estas actividades e estes poderes alcançados
pelas mulheres. A retórica nacionalista aceitando os
novos e outros direitos trazidos pela independência
política sublinha o papel especial e diferente das mulheres enquanto guardiãs espirituais da nação e da família
preservando-as das actividades profanas e materiais
que o mundo da governação do Estado implica. Não é

380 Cf. Santos; Trindade, Conflito e transformação social..., 2003; Rai,
1996; Chow; Lyter, 2002 e Cunha, 2006.
381 Cf. entre outras obras, Shiva; Mies, 1993; Jacobson, 1995; Male and
female in developing Southeast Asia, 1995; Rai, 1996; Chow; Lyter, 2002;
Osório, 2002, 2003, 2005; Silva, 2003; Fleschenberg, 2003; Casimiro, 2004;
Mason, 2005; Sow, [s.d.]; Lewis, [s.d.].
382 Cf. Osório, 2002; Casimiro, 2004; Cunha, 2006; Cristalis; Scott,
2005.
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de espantar que, como Edward Said383 chama a atenção,
estes Estados independentes sejam sentidos por muitas
mulheres como chauvinistas e autoritários e se tenham
tornado competentes a replicar a velha ordem sexista
e racista colonial lidando com as reivindicações das
mulheres com ansiedade e animosidade chegando a
designá-las, no limite da sua tolerância, de anti-família,
anti-tradição ou anti-África384. Confrontados com o associativismo e o activismo das mulheres, partidos e governos dos países agora independentes têm desenvolvido
políticas de monitorização, despolitização e controlo das
organizações e exigências das mulheres; asseguram-se
de que algumas associações surgem no espectro social
com uma voz conservadora apoiando o regime com as
suas campanhas e iniciativas; preferem implementar
políticas de geração de rendimento suplementar para as
mulheres do que advogar pela plena cidadania de todas e
todos385. Do ponto de vista de muitas mulheres e das suas
organizações as diferenças entre as políticas de opressão
colonial ou de repressão no país independente não são
muito diferentes e algumas chegam mesmo a afirmar
que o nacionalismo com que se confrontam é como um
imperialismo redimensionado sobre elas.386
Os trabalhos de diversas autoras como, Amina
Mama, Georgina Waylen, Nira Yuval-Davis, Leela Gandhi, Patricia McFadden, Signe Arnfred, GAPI, Conceição
Osório, Esther Chow e Deanne Lyter, Bina Agarwal,
Jennifer Disney Leigh, Kum-Kum Bhavnani, Shireen
Hassim, Isabel Casimiro, Andrea Fleschenberg, Teresa
Cunha, Desiree Lewis e Fatou Sow387 mostram que a
construção da nação independente não invisibiliza ou
silencia totalmente as mulheres como pretendia fazer
o sistema colonial mas mantém-nas reféns de uma
diferença identitária sublinhando que o seu contributo
mais importante para o novo Estado é a transmissão da
cultura e identidade nacional e dar à pátria cidadãos que
cumpram o desígnio da independência. Estes novos
Estados permanecem, apesar de todos estes processos
de transformação, constituídos por uma monocultura
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Cf. Said, 2004.
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Cf. Casimiro, 2008.

385

Cf. Ong, 2001: 111.

386

Cf. Fruzzetti, 2006, 94-96.

387 Cf. Mama, 1995 e 2001; Waylen, 1996 e 2003; Yuval-Davis, 1997;
Gandhi, 1998; McFadden, Issues of Gender..., [s.d.]; Arnfred, 2002; GAPI,
2002; Osório, 2002; Chow; Lyter, 2002; Agarwal, 2003; Disney Leigh, 2003;
Feminist futures : re-imagining women..., 2003; Hassim, 2003; Casimiro,
2004; Cunha, 2006; Fleschenberg, 2005; Lewis, [s.d.] e Sow, [s.d.].
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política sexista.388 Como dizem Paula Meneses e Amina
Mama389 o colonialismo e as subjectividades que ele
gera não terminam quando o poder político colonial
cessa, permanecendo e continuando a inter-agir com
as sociedades ex-colonizadas, condicionando as novas
construções identitárias e as sociabilidades de formas
aparentemente inesperadas. As conceptualizações sexistas do mundo, da sociedade e do poder foram e são
constitutivas dos nacionalismos africanos e asiáticos
que, neste e em muitos outros aspectos, são tão modernos como os colonialismos que combateram.
De par com estes discursos nacionalistas conservadores outros elementos têm vindo a tornar ainda mais
complexas as relações de muitas mulheres com os seus
Estados independentes e que eu designo de teimosias
internacionais. O conceito de Mulheres no Desenvolvimento
que evoluiu para Mulheres e Desenvolvimento e que foi
exportado a partir dos países doadores do norte a partir
dos anos 70 corresponde bem à visão paradigmática que
o norte tem sobre o sul: a libertação das mulheres do sul
está ligada tanto à sua emancipação do patriarcalismo
endógeno e generalizado como do seu subdesenvolvimento390. Esta agência impulsionada do exterior não
teve apenas consequências económicas mas, mais do
que isso, exportou, perseverantemente, os conceitos de
relação de género e perspectiva de género. Para além disso, argumentam feministas do sul, estas iniciativas de
desenvolvimento e combate à pobreza não têm sido vistas
nem avaliadas para valorizar as perspectivas locais de
desenvolvimento, as relações de poder entre mulheres e
homens, os modos de resolução de conflitos nem questionar as raízes coloniais estruturantes do progressivo e
dramático empobrecimento do sul nas últimas décadas.
Como mostram Signe Arnfred, Kum-Kum Bhavnani,
Penny Esterik, Esther Chow e Deanne Lyter, entre muitas
outras feministas391, os conceitos de desenvolvimento,
pobreza das mulheres, trabalho produtivo e reprodutivo
usados pelos programas de cooperação para o desenvolvimento ou de alívio e erradicação da pobreza implementados quer pela ONU, pelas ONG transnacionais ou
ainda pelo Banco Mundial, ancoram-se em ideias como a

oposição entre espaço privado e espaço público, a desarticulação entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, relações de género sobredeterminadas pela ideia da
natural dominação patriarcal e por um conceito abstracto
de mulheres. São por isso, tanto os programas de apoio
como os conceitos em que se alicerçam, interpretados
como neo-coloniais não tendo em consideração nem as
mulheres concretas a quem se dirigem nem as suas visões específicas do mundo. Estes programas ou projectos
de desenvolvimento chegam mesmo a aumentar a carga
diária do trabalho das mulheres. Às mulheres continua
a caber realizar as suas actividades de sustento familiar,
o trabalho gerador de rendimento financeiro e ainda todas as actividades com acções de formação, seminários
de consciencialização, sessões de estudo entre muitas
outras actividades relacionadas com uma certa visão de
capacitação e de empoderamento das mulheres pobres.392
Do mesmo modo sabe-se que, tal como o Estado,
a sociedade civil393 é marcada por culturas masculinas e
que as suas redes informais ou formais de poder estão
imbuídas de discursos paternalistas, de mecanismos de
dominação e diferentes instrumentos de coerção com
base no sexo. Como mostram os trabalhos desenvolvidos
por Shireen Hassim, Isabel Casimiro, Teresa Cruz e Silva e
Shirin Rai394 entre outras investigadoras, o relacionamento das mulheres com as sociedades civis é sempre problemático. É nos seus grupos de base e nos seus movimentos
mais ou menos estruturados que as mulheres mostram,
com mais clareza, as suas diversidades e a fragmentação
dos seus interesses. Alguma falta de experiência política, o isolamento em que muitas vivem e os ambientes
comummente hostis em que operam dificultam a sua
participação, de forma concertada, na vida pública. Por
outro lado, a violenta entrada das mulheres no mercado395,
sobretudo no chamado sector informal, e a participação
no mercado globalizado do trabalho sobre-explorado396
têm contribuído para interromper hierarquias, atrair violência sobre as mulheres, alterar o conceito de trabalho
produtivo e reforçar a dicotomia entre público e privado.
Ao mesmo tempo, tem ajudado a criar novos espaços
de emancipação, pôr a nu as contradições existentes e

388 O carácter sexista dos Estados – modernos, coloniais e excolonizados - tem sido analisado em geral pela literatura feminista mas
também por outros autores. Destaco a este propósito as reflexões de
Santos, 1997; Santos: 2000; Santos, 2003; Osório e Temba, 2003: 166 e
ss; Shiva; Mies, 1993.
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Cf. Mama, 1995: 160 e ss. ; Meneses, 2003: 686.

390

Cf. Leiws, [s.d.]: 4; Casimiro, 2004: 62.

391 Cf. Arnfred, 2002: 8; Feminist Futures: re-imagining women..., 2003:
5 e ss; Esterik, 1995: 252; Chow; Lyter, 2002: 35 e ss.

Cf. Esterik, 1995: 252; Casimiro, 2008.

393 Santos trata com muito interesse a questão da sociedade civil no
contexto do enfraquecimento dos Estados Africanos ex-colonizados
distinguindo a sociedade civil secundária, a sociedade civil extra
territorial e a sociedade não civil. Ver, 2003: 79.
394

Cf. Hassim, 2004; Casimiro, 2004; Silva, 2002 e 2003; Rai, 1996.
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Cf. Osório, 2002: 446.

396

Cf. Esterik, 1995; Karim, 1995.
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tem facilitado uma certa democracia discursiva397 sobre
assuntos tão sensíveis como acesso aos recursos, redistribuição, reconhecimento, poder e autoridade. Tornar
visível a pluralidade das existências, das formas de ser
mulher nas suas relações com as diferentes esferas de
acção e pensamento das suas sociedades e de fazer disso
uma ferramenta de luta e resistência abre possibilidades
de construção de narrativas pessoais e comunitárias que
não têm que ser de sujeição mas podem ser de relação
ou desarticulação.
Para as mulheres-dos-mundos-pós-independências, o Estado, a sociedade civil e o mercado, os três pilares do contrato social moderno, formam fronteiras que se
tornam visíveis em pleno processo de transformação ou
de transgressão. Fronteiras e limites que muitas mulheres atravessam e sobre as quais as mulheres agem e pelas
quais são coagidas. As transgressões que as mulheres
imaginam e praticam, aproveitando as possibilidades
geradas pelas contradições e ambivalências das relações
entre Estado, mercado e sociedade civil, são terrenos
complexos e fracturantes que tanto providenciam espaços de luta, negociação e emancipação, quanto podem
ser opressivos e ameaçadores.
Contudo é necessário problematizar esta realidade
para que ela possa ser percebida de forma dinâmica e
não linear. Sob o amparo destes conceitos e os fundos
que eles originaram, muitas mulheres aproveitaram
para estudar e usaram os conhecimentos e o estatuto
que adquiriram para construir novos conhecimentos e
criticar, vigorosamente, esta abordagem. Subvertendo as
condições inicialmente impostas, muitas mulheres do
sul aproveitaram as Gender Units e outras estruturas de
ONG internacionais ou das agências da ONU para financiar, na base, alguns dos seus projectos. Mais uma vez se
pode dizer que a ambivalência e o sentido transgressivo
das subjectividades proporciona a muitas mulheresdos-mundos-pós-independências as capacidades de
continuarem a elaborar novas identidades, a cruzar, a
ferir ou a andar por cima das fronteiras398. Enfim, elas
insistem em conseguir utilizar todos os conhecimentos
e tecnologias disponíveis para se organizarem segundo
os seus interesses e necessidades procurando soluções
e legitimidades com base ora no novo ora nos acervos
ancestrais de liberdade e auto-determinação que nunca
chegaram a esquecer totalmente. A reciprocidade, a
redistribuição, a troca e o cuidado do agregado familiar,
as linhagens, as unidades territoriais e as dinâmicas de
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Cf. Disney Leigh, 2003.
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Cf. Casimiro, 2008.
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pertença, por nascimento e idade, continuam a operar
com enorme dinamismo nas várias esferas de vida das
diferentes mulheres. Por outro lado, trabalhando e
dirigindo cooperativas ou pequenos negócios muitasmulheres-dos-mundos-pós-independências mantêm
a sua independência económica ao mesmo tempo que
o trabalho lhes confere uma legitimidade renovada na
família, no grupo, na comunidade e, com ela, estruturam-se novos pensamentos sobre si mesmas e sobre o
seu lugar na sociedade. Os direitos que alcançam são
expressão de uma relação de tensão, de criação e imaginação entre elas e o Estado. Longe de ser uma relação fácil
e linear, a implicação permanente, sacrifícios e pressão
são fiados, arduamente, na tecitura dos novos significantes culturais e marcas de distinção entre o colonial
e o que será o pós-colonial que mulheres-dos-mundospós-independências vão forjando e forçando a existir.
Estamos assim perante duas realidades aparentemente contraditórias: por um lado, a percepção de que os
Estados pós-independência são palcos para novos espaços de actividade e transgressão das mulheres; por outro
lado, a retórica e a prática que os informa são sexistas e
herdam, do poder pré-colonial e colonial, as tradicionais
dicotomias inferiorizadoras acerca das mulheres e raparigas. Em muitos casos reconvertem esse legado numa
narrativa moderna de libertação ou de retorno a uma abstracta e indeterminada identidade nativa que aprisiona,
uma vez mais, as mulheres numa imagem liofilizada e
de subordinação ao projecto nacional. Aceitando o argumento pós-estruturalista de que o Estado é uma rede de
poder e de relações de cooperação e de tensão argumento
que as mulheres agem, tiram proveito e são atingidas
de diferentes formas pela desestruturação que a acção
do Estado pode comportar. Para entender melhor esta
relação ambivalente é interessante ter em consideração
que as manifestações e a acção do Estado nos países excolonizados são, em geral, menos sistemáticas uma vez
que a vascularidade das suas instituições é mais débil.
Aliado a isto a sua incapacidade de providenciar serviços públicos a toda a população como saúde, educação,
apoio social, sistema jurídico entre outros, faz com que
o contacto com o Estado seja mais fluido e seu carácter
regulatório mais precário. Pode-se afirmar ainda que os
sistemas pré-coloniais, ou o que restou deles, possuíam
diferentes tipos de agregação e organização política que
não coincidem com os atributos concedidos ao Estado
moderno fazendo com que a sua implantação se dê, em
muitos casos, por sobreposição não eliminando totalmente as representações e práticas locais das lealdades
entre grupos e comunidades, das famílias de interesses e
das práticas de governação. Deste modo, pode-se aduzir
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que a acção do Estado, à qual são expostas/os mulheres
e homens destes novos países, é ambivalente e não se
reduz às suas funções de controlo e regulação social. Este
vai-vem, entre uma visão do Estado como possibilidade
de emancipação e o Estado como regulação sexista,
abre alternativas analíticas interessantes que muitas
feministas pensam serem muito importantes para se
perceberem melhor os desafios epistemológicos que se
colocam às ciências sociais e, em particular, ao próprio
pensamento feminista.
Muitas mulheres aprenderam, nestes novos mas
também velhos contextos, a usar estratégias em que
se sobrepõem padrões de idealismo e pragmatismo e
que são povoadas de aceitação, oposição, humildade
e raiva mas que constituem, quase sempre, dinâmicas
de mudança399. As-mulheres-dos-mundos-pós-independências, ao mesmo tempo que desempenham a sua
feminilidade esperada e tradicional violam-na tanto
através dos seus protestos, como da sua capacidade de se
apropriarem de espaços a que elas nunca julgaram, nem
com certeza muitos homens, poder ter acesso400. Com
uma forte capacidade de infiltração nas comunidades
as mulheres têm sabido submeter-se, resistir, encontrar
alternativas e libertar-se. Sabe-se que muitas delas têm
aproveitado todas as oportunidades para ocuparem a rua,
trabalhar, pervertendo papéis sociais esperados, tornando-se líderes, juntando-se, associando-se, forjando
espaços alternativos, forçando novas relações de poder e
novos poderes, misturando os espaços públicos e privados, re-interpretando a tradição a favor da sua dignidade
e liberdade, juntando-se, fazendo alianças e lutando com
homens que não partilham do ideal machista401. Apesar
do sexismo de muitos dos seus companheiros, muitas
mulheres decidiram continuar a apostar na união das
mulheres com os homens para facilitar a vida e a independência da comunidade no seu todo. Para muitas as
suas experiências do colonialismo e das lutas de libertação nacional significaram a morte, o exílio, a separação,
o enxovalho público, o abandono, a convivência com a
violência sistemática e cruel. Muitas aproveitaram as
provações e aprenderam a conceber e implementar estratégias políticas de negociação, perceberam as vantagens
de se associarem entre si e de internacionalizar as suas
preocupações e as suas causas. Para muitas, todas estas
experiências significaram mais cultura, formação e edu-

cação que acumularam com aquela que as suas famílias
e as suas comunidades lhes passaram e lhes ensinaram.
Muitas mulheres tornaram-se protagonistas das denúncias dos abusos praticados contra elas, contra as outras
mulheres ou contra as pessoas em geral; aprenderam a
proteger as vítimas; mostraram-se prontas para participar da existência dos seus países saídos de séculos de
colonização e que procuram uma independência assente
numa ideia de pertença a uma comunidade comum.
Muitas mulheres têm a convicção de estarem a participar
numa causa que as liberta das heranças do colonialismo,
nomeadamente, do que nele representou a repressão e
a exclusão sexista. Muitas mulheres, como muitos homens, viram nascer com a independência dos seus países
a possibilidade de começarem uma vida nova e uma nova
forma de pensar sobre si mesmas/os. Novas condições,
múltiplas experiências, diversidade e complexidade
geram novas subjectividades que permitem a mulheres
e homens aprender comportamentos distintos e em
contextos novos, aprender a resolver os conflitos usando
estratégias inovadoras de comunicação como a pressão
política pública, a determinação política conjugada com
a paciência e o disfarce abrindo caminho a alternativas
difíceis mas criativas. Como têm vindo a desenvolver
cada vez mais competências diplomáticas, literárias,
políticas e discursivas402 que se revelam fundamentais
para quebrar o círculo vicioso da discriminação com base
no sexo e no estatuto social, muitas mulheres iniciaram
uma busca de novos significados para as suas memórias
e vivências usando várias legitimidades e ideias para
construir respostas novas para os seus problemas novos.
Ao mesmo tempo, muitas delas têm sido confrontadas
com o repúdio e a exclusão experimentando, por isso,
sentimentos de rancor e ressentimento que as podem
levar a ter comportamentos violentos, de extremo autoritarismo, ou de conformismo e apatia. Do meu ponto
de vista é isso que está a acontecer em Moçambique
e em Timor-Leste de formas diversas mas intensas e
num processo cheio de contradições, indeterminações
e ambivalências.

399 Cf. Rai, 1996; McFadden, Issues of gender... [s.d.]; Mama, 2001;
Okome, 2001; Hassim, 2004; Pereira, 2005; Sow, [s.d.].
400

Cf. Ruddick, 2002: 228 e 232; Ogden, 1996; Yuval-Davis, 1997.

401

Cf. Ogden, 1996; Beristain, 1999 e 2003.

402 Cf. Osório, 2002; Disney Leigh, 2003; Casimiro, 2004; Cunha,
2006; Mason, 2005.
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A aprendizagem social tumultuosa de muitas
mulheres-dos-mundos-pós-independentes-de-hoje causada pelas suas experiências biográficas do colonialismo
português, das guerras, da transição para a independência política e para a paz deve ser aproveitada social e
cognitivamente para pôr em evidência o seu dinamismo
intelectual e cultural, assim como o das suas sociedades.
São estas aprendizagens que lhes permitem, hoje em dia,
estarem a reconfigurar a sua posição material e simbólica
na comunidade independente. Estou persuadida que
as suas experiências contraditórias têm resultado em
potencialidades de prefiguração e imaginação de um
tempo e de um paradigma epistemológico outro, porque
não arriscar, pós-colonial.
Elas são parte indispensável na procura de explicações e alternativas para as experiências complexas que
este tempo pós-independências suscita e exige habituadas como estão a confrontarem-se com as dificuldades
e os problemas das zonas de contacto que também são
linhas e processos de exclusão. Por um lado, se elas têm
sido descritas e imaginadas como dobradas sob o peso
das seis montanhas404, por outro, as acções que promovem
nas suas sociedades mostram que, apesar das tremendas
dificuldades que essas montanhas lhes impõem, movemse com elas às costas através de fronteiras e limites.
Usando o conceito desenvolvido por Masolo405 sobre o
colonialismo e a sua contribuição para a constituição de
seres poli-racionais, considero que as mulheres destes
países independentes são as pessoas que reúnem mais
aprendizagens de trânsito entre diferentes tempos, espaços e escatologias sociais. Fazendo face às múltiplas e
diversas epifanias das relações de discriminação, subalternização, tanto patriarcais como coloniais, elas são capazes de usarem o mimetismo epistémico e social tanto a
favor da manutenção do status quo como para lhe resistir
e o desestruturar na sua essência. Muitas mulheres após
as independências políticas continuam a desenvolver
estratégias recorrendo às suas racionalidades transitivas
que encarnam no seu plurilinguismo, na sua capacidade
de mimetização, evasão, escape e vigor na procura dos
seus direitos e da sua inclusão na história406. Elas fazem
tudo isto em contextos específicos segundo a avaliação
que elas próprias fazem de si e das suas circunstâncias.
Figuras 27 e 28- Mapas com agências de mulheres-dos-mundos-pósindependências403

403 Fonte do Mapa de Timor-Leste: http://www.lib.utexas.edu/maps/
cia08/timor_leste_sm_2008.gif. Último acesso em 8 de Janeiro de 2010.
Fonte do mapa de Moçambique: http://www.lib.utexas.edu/maps/cia08/
mozambique_sm_2008.gif. Último acesso em 8 de Janeiro de 2008.
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2.3- Não confiem nas Cinderelas. Por precaução,
nem nas Sindarelas.
A agência de mulheres, transfigurações, invenções
e considerações teóricas para um pensamento feminista pós-colonial com clinamen.407
Os pássaros voam, indo assim além,
Os pássaros voam, indo assim além.
Minha mãe dizia, os pássaros voam,
No dia em que eu morrer, os pássaros voam,
Vai ao poente, os pássaros voam,
Chamada Niworocha, os pássaros voam,
A outra é Makorocha, os pássaros voam.408
Quando um pensamento ecológico409 entra em
acção a co-presença intui-se e dá-se, e nela, começam
a aparecer com nitidez aquelas mulheres, que no seu
estatuto de mães, amásias ou nonas de malai410 foram as
contra-tradutoras culturais e as mais eficazes mediadoras linguísticas do império colonial. Se ao longo de todo
o colonialismo português os tradutores canónicos reconhecidos foram os padres e os missionários nas igrejas,
na governação e na administração, a contra-tradução
foi, em grande medida, levada a cabo por muitas dessas mulheres de quem se insiste não se saber nada ou
quase nada. Essas mulheres que, sujeitas a uma ligação
íntima com esses estrangeiros, aprenderam, como
mais ninguém, as suas línguas, os modos, os tiques,
as fragilidades e souberam usar o seu cosmopolitismo
linguístico subalterno e a sua poli-racionalidade quando
foi preciso, no seu interesse ou no interesse das suas
comunidades.411
Não se trata de trocar de completudes nem uma
amálgama indiscernível por outra, reduzir a um mero
provincianismo o pensamento feminista e trocá-lo pelo
desdobramento infinito das vidas das pessoas deste
prolongada e complexa realidade que foi o colonialismo
português no Índico oriental e ocidental. Pelo contrário,
procuro questionar, a partir da teoria do pensamento
abissal de Santos, essa perspectiva da aversão às mulheres
407 Conforme a formulação de Santos ‘o clinamen não recusa o
passado; pelo contrário, assume-o e redime-o pela forma como dele se
desvia’. Epistemologias do Sul..., 2009: 55.
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Cf. Contos Macuas, 1992: 46.
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Cf. Epistemologias do Sul, 2009: 43.

como a marca indelével do colonialismo português, e
que teria condenado ao mesmo horror as sociedades
por ele tocadas e exploradas. Não são apenas os silenciamentos e as invisibilidades que estão em causa, mas
a estrutura cognitiva que afasta e faz inexistir uma série
de outras realidades, saberes e perspectivas, que não
foi ainda radicalmente criticada e ultrapassada pelas
feministas, incluindo as portuguesas.
A ecologia dos saberes é a ferramenta a que recorro para reconhecer e valorizar a construção de um
conhecimento situado, sexuado e crítico e que utiliza,
virtuosamente, a porosidade e as potencialidades de todas as fronteiras. Parece-me pois de particular interesse
as palavras das mulheres e dos homens que são capazes
de contar outras versões, os tais contra-contos que são
pontes narrativas que estão para lá da separação, vitimização, ausência e silêncio. São textos e meta-textos
onde se encontram lados quase sempre escondidos e
não-ditos das penas e fados mas também das resistências e transgressões das mulheres, das subjectividades
sempre a imaginar coisas, espaços e expressividades. É
pois minha tarefa procurar estas subjectividades feitas
estórias, contos, poemas, imagens e memórias e trabalhar com elas para radicalizar os feminismos e dar corpo
à ecologia dos saberes. Não foi por acaso que o título do
meu trabalho o busquei na poesia de Noémia de Sousa
e nele vejo o conhecimento que me impulsiona a ir
além de um Índico de desesperos e revoltas. São suas
as palavras, a análise, a teoria e o poema:
Viemos...
E para além de tudo,
por sobre Índico de desespero e revoltas,
fatalismos e repulsas,
trouxemos esperança.
Esperança de que a xituculumucumba já não virá
em noites infindáveis de pesadelo,
sugar com seus lábios de velha
nossos estômagos esfarrapados de fome,
E viemos....
Oh sim, viemos!
Sob o chicote da esperança,
nossos corpos capulanas quentes
embrulharam com carinho marítimos nómadas de outros
portos,
saciaram generosamente fomes e sedes violentas...
Nossos corpos pão e água para toda a gente.412

410 Designação das mulheres que em Timor, de uma maneira mais
ou menos forçada, viviam maritalmente com oficiais ou colonos
portugueses e dos quais tiveram filhas e filhos.
411

Cf. entre outras, Argwal, 2003; Cunha, 2006; Amal, 2006.
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Excerto do poema ‘Moça das docas’.
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Continuo, agora que está definido o marco
teórico que esclarece melhor as minhas proposições,
com uma breve mas necessária problematização do
conceito de pós-colonial para, em seguida apontar três
reflexões maiores. A primeira dedico-a às categorias de
patriarcado e género e às suas indolências e limites. A
segunda procura distinguir algumas linhas de força da
reflexão feminista feita a partir do sul para fechar com
algumas considerações de ordem teórica que decorrem
e concluem este capítulo.
Utilizar o género enquanto conceito que dá conta
do carácter socialmente construído de identidades sexuais ou perspectiva analítica para aumentar a capacidade
de formular novos sentidos não pode subsumir a ideia de
que o conceito e a categoria de género podem esconder
mais do que aquilo que revelam quando pulverizam a
pluridiversidade societal que são as mulheres, as suas
posições, ideias e estatutos413. Apesar do conceito de
género nos permitir, numa primeira instância, perceber
o viés social da naturalização das identidades sexuais
associadas a mulheres e homens não é capaz de, por si
só, dar conta de todas as formas concretas que assumem
os seus problemas, as suas resistências e alternativas nos
diversos contextos sociais e epocais.414
As intelectuais feministas que procuram fazer
uma análise a partir do ponto de vista do sujeito que foi
objecto colonial alertam que não basta falar de mulheres
e homens como se esta fosse uma relação naturalmente dual, simples e não problemática. Pelo contrário, a
relação entre as mulheres e os homens pressupõe um
confronto cognitivo prévio acerca das desigualdades ou
continuidades dos seus poderes415 que determinam, em
última instância quem oprime versus quem é oprimido
ou é oprimido e opressor ao mesmo tempo. É necessário
reforçar a ideia de que qualquer abordagem que naturalize e generalize um conceito distorce o conhecimento
porque toma como geral o que é particular, social e situacionalmente construído. Em segundo lugar, porque
tende a indiferenciar o que não pode ser homogeneizado.
Por último porque define como ponto de referência um
centro auto-imaginado. Assim, como muitas mulheres
foram definidas como o outro pelos homens que se
imaginam um centro que define as periferias, muitas
mulheres do norte imaginaram-se como sendo o centro,
remetendo para os subúrbios das epistemologias, chamadas científicas, as outras mulheres que não habitam

nem partilham as suas crenças nem as sua culturas. O
sistema de poder desigual é assim que se reproduz, de
cada vez que as mulheres do leste ou do sul são definidas
como outro, é porque os homens e as mulheres ocidentais
do norte se atribuem e têm o poder de se representar
como centro.
Como afirma Maréma Touré416 a este propósito,
conceitos como relações de género ou mulheres e o desenvolvimento, criados e exportados a partir do norte para
o sul empobrecido e subdesenvolvido são definidos a
partir do seu exterior funcionando como discursos que
legitimam a marginalização da maioria das mulheres
africanas e asiáticas e as afastam do seu próprio entendimento das coisas. Ela argumenta que as pessoas
são encriptadas em sistemas onde mal são ouvidas e
muito menos entendidas. Estes feminismos vistos como
sistemas de poderes de umas mulheres sobre as outras
não só não percebem a diversidade e os processos particulares em que as opressões ocorrem como também se
tornam cegos e insensíveis aos processos de apropriação,
cooptação, resistência e criação de alternativas que estão operativas no mundo. A redução da multiplicidade
existencial e biográfica das mulheres à categoria mulheres
foi seguido por um essencialismo cultural que as coloca,
nomeia e categoriza segundo a sua origem, lugar, cultura:
umas passam a ser mulheres ocidentais e as outras a ser
não-ocidentais às quais se atribuem conjuntos de características e valores que as distinguem afastando-as
e desigualando-as umas das outras. Estas diferenças,
criadas e mantidas em abstracto, permitem a segregação
e o domínio de umas pelas outras ainda que a evocação de
uma irmandade feminina seja usada como uma estratégia
retórica de unidade.417
Os contactos ocorrem mas algumas teorias feministas só conseguem ver e descrever realidades e práticas
que classificam de longínquas, excepcionais, exóticas,
nativas, locais, tradicionais, sexistas, e assim por diante. A observação etnográfica e a respectiva catalogação
desencarnam-nas do espaço, do tempo, da história e da
cultura, interpretam-nas, comparam-nas consigo mesmas, reduzem-nas no limite, a meros subsistemas de
submissão patriarcal que elas já haviam compreendido
e tematizado. Ficam por compreender o papel determinante das redes familiares no acesso ao poder ou o
papel dos rituais e das transcendências na configuração
e confirmação de papéis e identidades sociais, os estatutos, transitivos ou não, baseados no sexo biológico ou
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Cf. Karim, 1995: 25.

416 Cf. Touré, [s.d.]: 2.
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simbólico, entre muitas outras coisas. Patricia McFadden
refere-se a uma espécie de femocracia do norte ocidental
que tem vindo a inventar conceitos e categorias que têm
estado ao serviço de um certo modo de olhar, conceptualizar e manter o sul na dependência e na menoridade
epistemológica, social e política. Torna-se claro pois,
que é necessário exercitar uma hermenêutica da suspeita
sobre os feminismos e as suas generalizações ao mesmo
tempo que se deve motivar uma hermenêutica pluritópica, na qual todas as mulheres do sul que o quiserem,
podem ter lugar. Como propõe Gayatri Spivak cabe às
feministas saber desenvolver uma ética da singularidade
que é uma busca da comensurabilidade entre pessoas
culturalmente situadas, é a procura, face a face da alteridade não de forma abstracta, teórica e categorial mas
ouvindo e dando espaço à plurivocabilidade.418
Muitas destas mulheres e epistemologias chamam
repetidamente a atenção para o carácter etnocêntrico da
categorização feminista dominante lembrando que no
que diz respeito ao conceito de patriarcado é necessário
considerar a existência de outras formas de agregação e
composição societal de tipo patrilinear mas que não se
formam, nem se manifestam, muito menos funcionam
e se nomeiam da mesma maneira que as identificadas
no mundo ocidental. A este propósito o debate entre
as feministas é intenso e os universalismos regionais,
como lhe chama Boaventura de Sousa Santos419, são
continuamente discutidos e reinterpretados. Entre
muitos outros, os trabalhos de Chandra Talpade Mohanty, Amina Mama, Wazir Karim, Kalwant Bhopal,
Titi Ufomata, John N. Oriji, Vandana Shiva, Mojúbàolú
Olúfúnké Okome, Ifi Amadiume, Esther Chow, Deanna
Lyter e Kum-Kum Bahavnani420, denunciam como os
viés universalistas de um certo feminismo codificam e
reduzem a heterogeneidade das mulheres a categorias
gerais e fechadas transformando-as todas em vítimas da
opressão masculina patriarcal universal. O potencial do
carácter etno e logocêntrico da categorização feminista
dominante esconde a complexidade e a diversidade das
experiências sociais, materiais, simbólicas, políticas e
de poder das mulheres, mostrando o quanto podem ser
desadequados e incapazes conceitos como patriarcado
e género. Os estudos de Okome, Ufomata, e Amadiume
proporcionam análises notáveis sobre os diferentes

sistemas de família, parentescos, linhagens, relações
familiares e de proximidade421. Em algumas sociedades
africanas há mulheres que podem ser maridos e onde
as filhas meninas podem ser filhas-macho sendo estas
identidades sociais duplas e transitivas (dual identity) não
baseadas no sexo biológico ou classe social assentando
muito mais nas relações inter-geracionais, de estatuto e
de relacionamento com a terra.422
A revolta das mulheres igbo no começo do século
XX contra as autoridades coloniais mencionada em cima
e durante a qual as palavras de sabedoria de uma mulher
mais velha eram ouvidas com muita atenção pela mais
jovem mulher da sua comunidade que liderava a revolta
contra o Chefe, dançando e cantando em torno da sua casa
até que este depusesse as insígnias oficias e se demitisse
423
atingiu também a autoridade dos homens locais ao
serviço do colonialismo inglês. Estes acontecimentos
e a sua descrição mostram bem como os critérios, os
pressupostos, as formas, os conteúdos, as lógicas de
associação, protesto, estratégia e resultados esperados
revelam uma racionalidade incapaz de ser explicada e
compreendida pelas categorias geradas pelo paradigma
ocidental feminista. Ao colocar em realce a juventude, as
relações estratégicas entre gerações, métodos pacíficos
de resistência, não distinguindo a estética da ética e da
política, as experiências e as lições destas mulheres igbo
são, em si mesmas, uma fractura, um dissenso crítico
para quem pensa, escreve e preceitua, por exemplo, a
resolução de conflitos com sensibilidade ao género paradigma conceptual de reputadas sociologias das relações
internacionais, ciências políticas e estudos para a paz.
Estes trabalhos, além de mostrarem a diversidade social
local permitem pensar a infinitude não só das formas
culturais mas também das potencialidades cognitivas e
conceptuais presentes nos mundos das mulheres.
Também Karim, Bhopal e Agarwal 424, entre
outras, mostram como na Ásia as dicotomias entre individual e comunitário, familiar e estatal, informal e formal, visibilidade e invisibilidade são inadequadas para
compreender as relações entre mulheres e homens e os
poderes das mulheres. Apresentando diferenciações importantes em toda a sua extensão continental, o que importa notar é que, tanto num caso como no outro, poder,
autoridade e estatuto social das mulheres repousam em
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421 Uso este conjunto de expressões uma vez que um só conceito não
permite captar a complexidade destas relações sociais.
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Santos, Do pós-moderno ao pós-colonial..., 2004: 37

420 Cf. Mohanty, 1991; Mama, 1995; Karim, 1995; Bhopal, 1997;
Ufomata, 2002; Oriji, 2000; Shiva; Mies, 1993; Shiva, 2000; Okome, 2001;
Amadiume, 1998 e 2005; Chow; Lyter, 2002; Femisnist futures: re-imagining
women..., 2003.
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relações inter-geracionais, territorialidades, parentescos,
em lutas e códigos de acesso à terra e aos recursos, na regulação dos conflitos através de práticas do silêncio e do
desencorajamento da confrontação e na imbricação vital
entre público e privado e das quais resultam sistemas de
opressão e luta que pouco têm a ver com o patriarcado
tal qual ele é formulado no norte ocidental425. Do mesmo
modo, os trabalhos feministas que se têm debruçado
sobre Moçambique e Timor-Leste como os de Isabel Casimiro, Conceição Osório, Irena Cristalis, Eulália Temba,
Terezinha da Silva, Signe Arnfred, Andrea Fleschenberg,
Christine Mason ou ainda de Teresa Amal426 também
sublinham que as fontes de legitimidade usadas pelas
mulheres são múltiplas e interagem no processamento
das decisões pessoais, no acesso e exercício do poder e
na construção das ideias de feminilidade ou maternidade. Estas outras formas de interpretar e construir as
subjectividades e o mundo fundam-se em constelações
racionais difíceis de classificar e de organizar através
das teorias do patriarcado omnipresente geradas no
ocidente. Tal como o colonialismo inventou o outro e o
outro do outro, pode-se dizer que a aplicação universal
das categorias de patriarcado e género, são invenções
decorrentes do mesmo tipo de pensamento abissal e arrogante427. As categorias analíticas que se tentam impor
e com as quais se querem explicar todas as realidades
de maneira trans-histórica e acrítica pode-se dizer que
é, fundamentalmente, um recurso retórico do conhecimento ocidental, uma ficção mutável e cultural. Como
lhe chama Donna Haraway é uma história de duração
limitada, um localismo globalizado se quisermos tomar
emprestado este conceito a Santos, um produto mutante
do específico nas palavras de Kum Kum Bhavnani428. A
pergunta sobre a incapacidade hermenêutica e teórica
destes conceitos para elaborar pensamentos feministas
pós-coloniais permanece legítima e actual.
É necessário notar que estas/es autoras/es não fazem com as suas análises uma mera inversão narrativa,
a construção de um discurso épico ao contrário sobre
as mulheres do sul ou do oriente. Como escreve Pumla

Gqola429 o pensamento pós-colonial é um pensamento
híbrido onde se confrontam memórias, tempos e conhecimentos que não iludem os extraordinários problemas e
limitações que as mulheres enfrentam. As suas tragédias
pessoais e colectivas, as consequências que os actos
sexistas têm na vida delas, a impunidade que na e fora
da guerra e da família tem sido usada para as manter
sob controlo e dominação no interesse dos homens430,
são temas e preocupações constantes, importantes mas
não exclusivos. Estas feministas pretendem dar conta do
dinamismo que está presente nas suas sociedades, nos
ganhos e perdas de estatuto e importância que as mulheres experimentam na sucessiva interacção social dentro
e com outras culturas. Elas identificam as estratégias de
poder e contra-poder que algumas mulheres encetam
para alcançar protagonismo individual assim como as
suas faltas de lealdade e de solidariedade431. Elas e eles
estudam os arcos culturais onde diferentes hegemonias
se confrontam e não deixam de chamar à atenção de que
as mulheres sendo vítimas de muitos silenciamentos são
muito mais do que isso: são seres humanos plenamente
presentes na história como senhoras ou escravas ou nem
uma ou outra coisa432. Elas mostram como a ideia de
uma irmandade de mulheres natural e universal é apenas
uma ideia sem conteúdo433 e reforçam a proposição de
que todo o conhecimento é uma ignorância pois não há
qualquer teoria capaz de contar, narrar e explicar toda a
complexidade e diversidade do mundo. Tal como recomenda Vandana Shiva e Chandra Mohanty434 é preciso
descolonizar o norte da sua tendência para universalizar as suas experiências e percepções. O debate que
se tem vindo a processar no sul também não se esgota
na identificação e na prova do dinamismo intrínseco a
todas as sociedades e as suas consequências analíticas
e teóricas. As intensas discussões académicas travadas
no sul pretendem ainda compreender como se processa
a recusa activa de muitas mulheres em serem pensadas
como sujeitos fora da história que tem sido contada sem
as palavras e os conhecimentos delas. Como desarticular
essas versões que fragmentam separam e mumificam em
429

Cf. Gqola, 2001:13.

425 Cf. Karim, 1995: 18.

430 Cf. McFadden, Issues of gender..., [s.d.]: 24; Kusinza, 2005.

426 Cf. Casimiro, 2004; Osório, 2002; Cristalis, 2002; Osório e Temba;
da Silva, 2003; Arnfred, 2002 e 2003; Fleschenberg, 2003 e 2005; Mason,
2005; Amal, 2006.

431 Cf. Osório, 2002; Hassim, 2003.

427 Ver os trabalhos de Santos, Wiredu, Dussel, Meneses, Mama, Shiva,
Mies, Spivack, Oruka, entre muitos outras e outros.

432 Cf. Karim, 1995; Ufomata, 2000; Mama, 2001; Lewis, [s.d]; 2000;
Chow; Lyter, 2002; Femisnist futures: re-imagining women..., 2003; Pereira,
2005.
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428 Cf. Globalização, fatalidade ou utopia, 2001; Haraway, 1992: 153;
Femisnist futures: re-imagining women..., 2003.
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particular as mulheres mais vulneráveis, mais fragilizadas e mais empobrecidas é um assunto que percorre insistentemente o interesse científico do sul não imperial.
As feministas do sul procuram clarificar quais são
os diversos campos de interesse e de investigação, as
suas preocupações analíticas, as convergências e divergências entre si mas também com as feministas do resto
do mundo. Chandra Mohanty considera que apesar de
haver muitos estudos sobre e realizados pelas mulheres
do sul eles nem sempre contêm perspectivas feministas
e sublinha as dificuldades das investigadoras em criarem
corpus de análise diferenciados das produções ou temas
dominantes. Uma outra crítica é acrescentada por Wazir
Karim e Esther Chow que referem que a investigação
no sul ainda está demasiado centrada em perspectivas exógenas e conta por vezes com a centralidade de
conceitos que não são capazes de ler as realidades que
pretendem analisar. Contudo, é necessário sublinhar que
esta produção académica feminista tem vindo a sofrer
alterações significativas na última década consolidandose e produzindo um conjunto assinalável de trabalhos e
abordagens epistemológicas originais. Uma dessas originalidades é a sua atenção acerca das culturas populares
e da história oral e social das mulheres a partir dos seus
contextos concretos e situados de vida. Esta atenção tem
trazido para os estudos feministas no sul as vozes das
mulheres assumidas como terrenos epistemológicos
férteis de criatividade cultural, consciências insurgentes
e rebeldia política435. Desde as trajectórias etnográficas
coloniais, passando pelas análises dos modos de resistência das mulheres à sua exotização e à inexistência,
o enfoque dado às potencialidades da indisciplina da
própria cultura e experiência subalterna das mulheres
do e no Sul e às suas reflexividades emergentes oferecem
uma ideia quanto à forma e ao processo de construção da
investigação e da interpretação que estas cientistas vão
fazendo da experiência individual e colectiva no tempo
do pós-independência.
É neste território dinâmico de ideias e perspectivas que Amina Mama esclarece que as principais
aspirações das mulheres do sul podem ser idênticas às
de todas as mulheres, elas querem para si e para as suas
filhas dignidade, igualdade na diferença e as suas vidas
livres de qualquer tipo de violência. Contudo, não deixa
de assinalar que o feminismo africano não é um feminismo de sobrevivência, estereótipo a que este tem vindo a
ser associado436 mas que, ao contrário, se preocupa com

mudanças substantivas ao nível económico, político,
social e das subjectividades. Como em todo o lado, as
feministas estão interessadas no mundo e são desafiadas
por ele a partir de questões elementares da sobrevivência até às questões mais complexas relacionadas com
a auto-reflexividade, a inovação e o mais sofisticado
cosmopolitismo contemporâneo437. Há algumas autoras
que afirmam que as feministas do sul não se podem dar
o luxo de produzirem um conhecimento apenas preocupado com o bem-estar das mulheres uma vez que
a pobreza, as pandemias, a discriminação do sistema
económico e do bem-estar atinge a maioria das pessoas
do sul. Maréma Touré438 explicita que os homens não são
um alvo porque os problemas e as opressões não decorrem apenas de modos patriarcais de organização social
mas também dos efeitos de todos os neo-colonialismos
e injustiças globais em presença. Os estudos feministas
contra-hegemónicos do sul ancoram-se e alimentam o
conhecimento necessário a uma luta mais global e mais
ambiciosa que procura colocar em causa a própria organização político-social da nossa contemporaneidade
e contribuir para a imaginação de um outro paradigma
de conhecimento439. Neste contexto pode-se entender a
importância dada por Shireen Hassim440 à articulação
que tem vindo a estabelecer entre Estado, sociedade civil,
movimentos de mulheres e poder político. Ela desenvolve os seus trabalhos sobre os movimentos sociais e de
mulheres na África do Sul e vê nestes uma das principais
centralidades da investigação feminista em África pela
sua enorme oportunidade de conhecimento e utilidade
social. O interesse sobre a racialização das sociedades do
sul, o uso da religião como instrumento de dominação
colonial, a construção colonial de subjectividades deficitárias, a intersecção entre raça, género e classe social
assim como os estudos sobre a participação na vida pública política e económica das mulheres oferecem hoje
um vasto campo de literatura e de análise que procura
mapear os novos construtos das e acerca das mulheres do
e no sul. É nesta linha que se pode detectar um interesse
crescente por perspectivas pós-coloniais no sentido de
serem construídas análises a partir de lugares de enunciação até há pouco tempo considerados insolventes por
ausência, por desprovimento ou por inexistência.
Outro dos campos de produção intensa de conhecimentos e de preocupações feministas do sul é a violência,
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Cf. Okome, 2001: 6.
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Cf. Touré, [s.d.]: 8.

435 Veja-se, entre muitos outros, o trabalho notável de Belinda Bozzoli,
1991.

439
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sobretudo aquela que é praticada contra as mulheres de
todas as idades, estatutos sociais e condições físicas.
Dada a sua proliferação e dimensão, as últimas décadas
puseram a violência contra as mulheres na agenda dos
movimentos sociais e das academias feministas. Não
existem consensos generalizados mas algumas ideias
surgem como sendo produtos fortes do pensamento do
sul. Podem-se evidenciar os trabalhos de Amina Mama,
entre outros, que enuncia a possibilidade das identidades femininas em África poderem ser mobilizadas para
pensar melhor a violência e pensar mais e melhor os
recursos disponíveis para a enfrentar e ultrapassar. Ao
cruzar sexo com identidade ela destaca que as mulheres
em muitas sociedades do sul estão mais sujeitas a trocas
culturais exógenas devido aos sistemas de alianças e
casamento escapando, em melhores condições, à ideia
de etnicidade exclusiva e excludente. Através da análise
do comportamento das mulheres somalis e das mulheres
hutus e tutsies do Ruanda durante os conflitos bélicos
da década de 90 ela argumenta que a construção das
identidades sexuais femininas e o seu estatuto nestas
comunidades pode ajudar a mitigar formas violentas de
resolução de conflitos e criar espaços para fazer emergir
maneiras menos dramáticas e mais inclusivas de lidar
com a diferença441. Também Wazir Karim explica que
no sudeste asiático o princípio da não-confrontação ou
a bruxaria442 que as mulheres praticam frequentemente
tem ajudado a encontrar alternativas interessantes e menos violentas no que diz respeito à gestão dos conflitos
a que as mulheres estão sujeitas. Christine Mason443 ao
analisar como as mulheres de Timor-Leste se confrontaram com a extrema violência durante os vinte e quatro
anos de guerra contra a Indonésia mostra como elas
foram gerando formas de resistência não-violentas que
lhes permitiram apoiar a luta de libertação a partir de
outras lógicas que não as militares.
Henri Odera Oruka diz-nos que não basta saber
pensar e raciocinar, mas que é preciso que os pensamentos e a razão sejam sagazes, se tornem relevantes e férteis
para a sociedade onde eles são produzidos e que sejam
capazes de aumentar a felicidade e diminuir o medo das
outras raças444. Este conjunto de novas epistemologias
feministas que se preocupam com a violência e a sua
deslegitimação social e cultural, construídas a partir
das experiências das mulheres do sul e pelas mulheres
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no sul têm-se constituído como uma crítica pertinaz ao
receituário dominante sobre as transições pós-bélicas e
a construção dos Estados. Sem essencializar o papel das
mulheres a este respeito, estas/es autoras, destacam que
estas construções identitárias, menos conhecidas e aproveitadas, são um terreno epistemológico interessante à
reflexão e pensamento crítico, feminista e pós-colonial.
Por último, interessa-me assinalar um outro terreno de análise que conta com uma forte participação de
feministas africanas e asiáticas que considero ser uma
zona de fronteira pois promove uma relação dinâmica
mas tensa entre visões mais situadas e locais e os debates mais hegemónicos travados no âmbito das grandes
organizações internacionais. Estas zonas de fronteira
têm produzido críticas interessantes às linhas feministas
dominantes sem deixar de aproveitar táctica ou estrategicamente o que pode interessar a muitas mulheres
do sul. São disso exemplo os estudos que permitiram
a emergência e a viabilização política de instrumentos
normativos regionais de protecção das mulheres como
O Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos
Povos relativo aos Direitos das Mulheres assim como a
acumulação de estudos e conhecimento que vão sendo
produzidos nos países e que constitui uma importante
fonte de informação disponível. Ao analisarmos, entre
outros, relatórios como os que são produzidos pelo UNIFEM, tais como Progress of World’s Women. Women, Work
& Poverty de 2008, Women, Peace and Security. UNIFEM
Supporting Implementation of Security Council Resolution
1325 de 2004 ou ainda o Women, War and Peace: The independent expert’s Assessment on the Impact of Armed Conflict
on Women and Women’s Role in Peace Building de 2002
encontramos um conjunto importante de investigadoras
e mulheres africanas, asiáticas e latino-americanas que
mantêm discussões intensas entre o feminismo liberal
dominante da ONU e as perspectivas críticas geradas a
partir do sul. A expressão da importância da participação
destas mulheres do sul nestas zonas de fronteira não se
expressa em números mas nos impactos concretos e
expectativas que são gerados a partir destas experiências exemplares. Um outro caso a assinalar são outros
conhecimentos condensados em documentos gerados
a partir de posições de poder político ou académico mas
que constituem instrumentos potencialmente úteis
ao desenvolvimento dos conhecimentos de e sobre as
mulheres, as suas lutas por maiores espaços de inclusão, participação e bem-estar. Muitas destas obras são
feitas em parceria com intelectuais ou equipas técnicas
estrangeiras gerando mais articulações do que disjunções
e respondem, tacticamente, a interesses e objectivos
determinados pelo contexto e as emergências. Neste
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âmbito, entre muitos outros, destaco alguns dos trabalhos produzidos em e acerca de Moçambique e TimorLeste, como por exemplo: Women and Law in Southern
Africa Research Project, 1990-1999; Mulher no Desenvolvimento em Moçambique, 1990; O Estatuto da Mulher em
Moçambique, 1990; Perfil das Mulheres em Moçambique
no Desenvolvimento, 1997; Mulheres e eleições autárquicas, 1998-99; Women and Poverty in Mozambique, 2001;
Mulher, género e desenvolvimento Humano: Uma agenda
para o futuro, 2001; Política de Género e Estratégia da sua
Implementação, 2006; Beyond Ineqaulities, 2005; Plano
Nacional de Acção para a prevenção e combate à violência
contra a mulher 2008-2012, 2008; Voice of East Timorese
Women, 1999; Relatório do Gabinete da Assessora para a
Promoção da Igualdade do Governo de Timor-Leste, 2002;
Relatório Narrativo do Primeiro Congresso de Mulher de
Timor Loro-Sae, 2002; Documento de Orientação para a Lei
sobre a Violência Doméstica do Gabinete da Assessora para
a Igualdade do Governo de Timor-Leste, 2003; Las mujeres
en la construcción de la paz – de la victimización a la participación: el caso de Timor Oriental, 2004; Obstacles to the
effective participation of women in adult education program,
2004; Country Gender assessment, 2005; Chega! Relatório
da Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de
Timor-Leste, 2005; Desafiu ba oprotunidade. Oragnizasaun
Internasionál no Feto iha Timor-Leste, 2005; Participation
of Women in Politics and Decision Making in Timor-Leste. A
recent history, 2006; Mapping the pursuit of gender equality,
2007; Timor-Leste. As mulheres e o Conflito. CAVR, 2008445.
Este enorme e complexo campus analítico oferece hoje
aos feminismos do Sul um conjunto de informação e
de contactos que não é negligenciável e que aumenta
a sua capacidade de se relacionar, de forma operativa,
com o mundo.
Toda esta energia, este experimentalismo e conhecimentos continuam a parecer invisíveis ou olvidáveis e, mais uma vez, separam e rotulam as mulheres,
desigualando-as, promovendo elites, ou como algumas
me ensinaram em Maputo, há as mulheres grandes e as
mulheres pequenas. A maioria das avaliações nacionais e
internacionais continua a mostrar as-mulheres-do-mundo-ex-colonizado-de-hoje curvadas pelo trabalho, pobres
e iletradas, incapazes e infelizes cercadas de crianças
ranhosas e igualmente insolventes. Algumas que, excepcionalmente, escaparam à miséria comprovam duas
coisas: em primeiro lugar que os governos fazem tudo o
que está prescrito internacionalmente pela igualdade e
a emancipação das suas mulheres e, em segundo lugar,
que a maioria delas nem mesmo assim o consegue! Antes
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Cf. Casimiro, 2004: 89; Cunha, 2006.

como hoje precisam de uma acção salvadora que vinda de
algures as redimirá da sua persistente falha ontológica.
Por um lado, muitas feministas continuam a estatuir e a
dizer-se como a medida certa e correcta da emancipação
feminina, por outro lado, a reedição da sombra lançada
sobre tantas experiências e sabedorias é conveniente
para manter as mulheres imersas na pobreza e mais preocupadas em sobreviver do que em questionar as velhas
e as novas ordens das coisas.

Figura 29- As Cinderelas à espera da salvação? Repetição da repetição
da repetição, ou uma asiática parada na história e uma africana que nem
sequer faz parte dela446

Retomando a ideia central no pensamento de
Santos de que a consciência da incompletude não é
razão nem imperativo para ordenar a completude447 e
com Khatibi e Wiredu estou convicta de que qualquer
pensamento-conhecimento, incluindo o pensamento
feminista, que não seja profundamente plurilógico que
não se inspire na sua própria pobreza, fragmentação e
limitações está sempre pronto a dominar e a reduzir o
outro à esfera da sua auto-suficiência e, por isso é, potencialmente, um pensamento etnocida448. São as heranças
e as razões que fundam a minha proposta teórica que
sublinha a importância de colocar em evidência as estreitas articulações construídas pelo colonialismo entre
raça, identidades sexuais e classe e a acção de desestruturação, apagamento e de invenção do outro e do outro do
outro realizadas através delas. Nenhum entendimento ou
conhecimento sobre as mulheres e os homens dos países
da periferia do sistema mundial pode estar completo sem
uma análise e discussão sobre o seu período colonial.
446 ©Mascarenhas, (1999), p. 68; ©Gunn, (1999), Jovem timorense
©Eduardo Malta (Álbum comemorativo da exposição colonial (Porto (Pt)
1934). Excerto em itálico, Epistemologias do Sul, 2009: 45.
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Cf. Khatibi, 2001: 76; Wiredu, 2003: 55.
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A todo a este trabalho de investigação sobre a
energia, vitalidade e acção ancestrais das mulheres e as
que inventam nos mais variados espaços-tempo contemporâneos preside a ideia de tradução desenvolvida por
Santos449. A tradução é um princípio de agregação face
aos processos separatistas realizados por qualquer sistema de dominação, tornando-se, assim, numa ferramenta
teórica e prática de construção do conhecimento e uma
pragmática de resistência. Eu diria que a tradução proposta por Santos faz predominar a lógica do matrimónio
que é a da criação de alianças e redes, em detrimento da
lógica do património, que privilegia a propriedade e a
exclusividade. Esta sugestão dá espaço às perguntas silenciosas, como nos sugere Khatibi450, e a subjectividades
transgressivas451 que desocultam uma visão de feminilidade que não se esgota nas visões feministas dominantes
no mundo contemporâneo. Os alertas que nos chegam de
muitas feministas de África e da Ásia que foram referidas
ao longo do presente capítulo fazem compreender melhor a necessidade de refazer continuadamente o mapa
cognitivo dos feminismos e valorizar a existência de
múltiplas agendas e prioridades das mulheres. A justiça
cognitiva apoia-se no conceito de comunidade que é por
um lado, um conjunto de expectativas estabilizadas e,
por outro a possibilidade de se abrir e ficar em contacto
inter-activo e inter-subjectivo com outras comunidades.
O princípio-chave de maximização da justiça para todas
e todos tem como objectivo ampliar e fazer emergir
alternativas nos esforços da emancipação humana.
Isto configura um movimento com três sentidos e com
uma finalidade comum: o primeiro deve promover a
inclusão das mulheres e dos seus problemas específicos
nas estruturas em diferentes escalas resolvendo os seus
problemas mais imediatos; o segundo procura e leva a
cabo as mudanças e as rupturas necessárias para colocar
em causa os sistemas discriminatórios estejam eles onde
estiverem; o terceiro intenta gerar os anteriores a partir
das consciências e conhecimentos insurgentes das muitas mulheres-do-mundo-ex-colonizado452.
A minha crítica feminista pós-colonial parte da
subalternidade das mulheres construída e destruída sucessivamente e inscreve a recusa da partilha do centro453
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e o desejo da multiplicidade e o desordenamento de
centros na discussão e na realização científica. É minha convicção que é esta excentricidade matricial que
pode fundar uma nova imaginação sociológica sobre
a forma de organizar as sociedades, as relações entre
elas, as relações entre a subjectividade e a cidadania e
multiplicar os campos societais de complementaridade
e intercomunicabilidade. O pós-colonial abre uma porta
à assunção da minha ignorância primordial sobre o outro
e o outro do outro para me colocar em face de conceitos
de emancipação desenvolvidos pelas epistemologias
feministas do sul que procuram e constroem conhecimentos a partir de escombros mas cuja narrativa pode
prefigurar actos de descolonização epistemológica e
subverter as relações sociais sexistas existentes. Parece
ser fundamental desenvolver a capacidade de tolerância
à ambiguidade, trabalhar com a ausência de totalidades
e explicações gerais mas apenas com pedaços, trechos
e indícios como preconiza a sociologia das emergências de Santos454. Não cabe neste trabalho prescindir
de conhecer, apesar das limitações e preocupações que
esta reflexão implica. Cabe continuar a segurar o que já
se sabe mas sem aceitar com simplismos soluções que
parecem ser interessantes mas que podem estar longe
de serem suficientemente inteligíveis e emancipatórias.
Des-exotizar a relação epistémica com estas mulheres
deste Sul vulnerável, mas de uma formidável energia de
sobrevivência e de transformação455 entrando nas suas
conversas, criando espaços de intercâmbio solidário
com elas e praticando a humildade pascaliana, são as
minhas propostas para dar início a práticas não-sexistas
de descolonização da justiça, da política e da epistemologia para o devir de uma contra-cultura de emancipação
feminista cosmopolita e pós-colonial. Argumento que
as perspectivas pós-coloniais dos feminismos podem
oferecer um pensamento subversivo que tanto põe em
causa os restos do império colonial ainda presentes no
sul como os interesses dominantes e que, em boa medida, são os interesses dos homens do sul.
A re-ordenação e re-invenção da história dos nacionalismos moçambicano e timorense e do colonialismo e
pós-colonialismo português tende a fabricar mais mártires do que valentes no primeiro caso e mais bondades do
que dominação no segundo caso. Por isso e por último,
lanço mão de um utensílio teórico que aqui designo
de sociologia dos resgates que intenta redescobrir e
resgatar do tecido social e dos imaginários tudo aquilo

452 Ver, entre outros os trabalhos de Laura Padilha, 2002 e Boaventura
de Sousa Santos, A gramática do tempo..., 2006 e Epistemologias do Sul,
2009.
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que tem sido encoberto e olvidado mas que já mostrou
ser útil, eficaz e capaz de se transfigurar em novos conhecimentos e tecnologias de emancipação pessoal e
colectiva. Uma sociologia de resgates permite dotar os
grupos, as comunidades e, dentro delas, as pessoas mais
vulneráveis que na maioria dos casos podem ser meninas, adultas e velhas, das forças e dos poderes provados
e usados no passado e que podem ser accionados para
lidar com novas misérias ou contrariedades no sentido
da sua felicidade e emancipação. Destabilizar e questionar o monolitismo reinventado da memória nacional
da libertação; pensar a emancipação a partir de todas
as lutas e métodos disponíveis através das memórias
divergentes que ampliam o seu carácter performativo e
exemplar. Umas para as outras, umas das outras, umas
com as outras, as mulheres destes espaços-tempo podem
construir hoje como antes, as suas próprias formas de
emancipação. Atrevo-me pois a afirmar que tenho como
propósito participar no debate sobre a complexidade
do colonialismo português e, portanto, sobre a inesgotável perplexidade que os pós-colonialismos podem
inscrever num pensamento feminista pós-iluminista,
não-imperial, humilde e aprendente.
A parte I desta dissertação teve como objectivo
construir uma rede de sentidos na qual ancoro o desenvolvimento da problemática em estudo. A partir de um
desdobramento temático e histórico-geográfico procurei
traçar o habitat dinâmico donde emergem ideias, propósitos e os questionamentos que se seguem e que são ditos
e perguntados pelas pessoas, em particular mulheres
activas no sector informal da economia e nas associações
populares de base, que vivem e trabalham em Maputo, no
Índico ocidental e, em Dili, no Índico oriental.
Para tal, no primeiro capítulo, recorri à proliferação
de centralidades para argumentar sobre um entendimento das relações históricas de longo ciclo que possa contar
com maiores complexidades e, porque não dizê-lo, bastantes perplexidades. No coração da minha análise está
a metáfora da leoa que não chega a aparecer no famoso
provérbio africano. Sendo a leoa quem caça entre estes
felinos, foi ela muito provavelmente, quem enfrentou
mais vezes, olhos nos olhos, o caçador e experimentou
o sangue das feridas. Onde está ela, e o que diz ela da
versão do caçador e do leão? A partir da imagem e da
pergunta aguda que ela contém procurei sinais e argumentos, documentos e mapas para preencher melhor a
mesa do debate sociológico. Sendo os mapas e os textos
construídos para dar sentido às interpretações que se fazem da incontrolável complexidade da vida, da terra, das
sociedades, das culturas, recriar em outros mapas outros
textos de outras entidades constitutivas dos aparentes

mesmos espaços-tempo, foi um exercício hermenêutico
que me confrontou com as limitações e as exclusões
que estão contidas em todas as Cartas de Mares e Terras
mas que oferecem continentes, ilhas e orlas marítimas
conhecidas, a partir das quais é gritada a versão de uma
das muitas leoas.
No segundo capítulo, Sindarela foi a personagem
principal do meu argumento. Partindo da análise interdisciplinar da literatura feminista, nomeadamente a que
está a ser pensada e produzida em África e Ásia, indaguei
sobre a possibilidade da escassez e dos abismos de um
pensamento feminista que não tematiza o colonialismo
enquanto período histórico-político mas mais do que
isso, que não problematiza e critica o seu colonialismo
interno. Põe em causa a história da Cinderela porque a
considera uma criação malévola e redutora do patriarcado
sobre as mulheres sem se perguntar o que está por detrás
das múltiplas histórias de Sindarelas que semeia e espalha pelos países do sul: Sindarelas pobres e ignorantes
tão incapazes, no limite, como os sujeitos coloniais o
eram para os seus senhores e bondosos salvadores da
sua selvajaria. A emancipação é plurilógica, pluriversa
e pensa-se e diz-se polifonicamente é o que nos dizem
muitas Sindarelas, vivas, sábias, desafiadoras e que
resistem a ser objectos tanto de velhas como de novas
ordens. Neste capítulo, tal como no primeiro, havia um
murmúrio que se quis fazer um grito para responder ao
angustiante repto de Gayatri Spivak: a subalterna fala.
Sabem as ciências sociais escutar, ouvir o que não pode
ser reduzido aos seus termos, aos seus argumentos e às
suas idiossincrasias dominantes?
Prossigo com duas partes subsequentes. A segunda
trata das minhas opções epistemo-metodológicas que
esclarecem não apenas os aparelhos teóricos e analíticos
pelos quais optei, mas também as ferramentas, instrumentos e técnicas utilizadas para recolher, organizar,
interpretar e sistematizar informação tentando que
leoas e Sindarelas me acompanhassem, criticando e
castigando os meus passos e as minhas escolhas, sempre
que necessário. Na terceira parte percorrerei atenciosamente as narrativas dessas mulheres e homens que
vivem e trabalham em Maputo e em Dili, para construir,
humildemente, um contributo de teorização feminista
pós-colonial.
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À parte II desta monografia preside, em primeiro
lugar, um exercício de recapitulação. É certo que a pesquisa, as leituras, as análises presentes nos capítulos
anteriores são tão constitutivas da discussão epistemometodológica como todas as demais questões que
apresento em seguida. A escrita de uma monografia
mobiliza uma abordagem diacrónica do tempo e dos
termos da pesquisa. Ainda que o alinhamento das palavras e parágrafos que escrevo e apresento primeiro
seja, uma urdidura feita de fiações e fios de outrem mas
que eu escolhi, contei, separei e atei para o meu próprio
propósito, todo esse metabolismo construtivo é parte
integrante dos meus questionamentos e das minhas
opções teóricas e metodológicas. Usando a metáfora da
urdidura apelo a uma imagem que melhor pode traduzir,
no meu entendimento, na ordem do escrito, a dinâmica
que um estudo como este supõe: primeiro faz-se a matriz onde é possível inscrever fios de variados materiais,
cores e grossuras que são os conhecimentos; nesses
fios esticados e prontos da teia posso dar continuidade
ao desenho de padrões, apostar texturas e relevos com
mais e outros conhecimentos; com esse tecido concebo
e realizo as franjas e bainhas, bordo as orlas e centros,
aplico jóias e plumas que se traduzirão, no final, numa
peça original e resistente ainda que na sua urdidura e
fios, os nós fossem os disponíveis e os conhecidos. É
neste sentido que este capítulo começou, na realidade,
antes sequer que a monografia começasse a ser escrita
e prossiga agora com a segunda fase de tecer: tornar a
trama independente dos pregos e da madeira onde ela
foi amarrada.
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Pretendo discutir cinco conjuntos de questões:
em primeiro lugar, explicitar a rede teórica e conceptual
em que fundamento o meu processo metodológico. Em
segundo lugar, trabalho as articulações entre os campos
analíticos definidos e as hipóteses de trabalho. Prossigo
trazendo à colação a auto-reflexividade que permeou e
se tornou num elemento constitutivo do processo de
pesquisa teórica, documental e empírica assim como do
conhecimento produzido. Em quarto lugar problematizo
e analiso a construção do estudo comparado e qualitativo
centrado nas narrativas biográficas das mulheres de Dili
e Maputo. Finalmente, reflicto sobre técnicas, instrumentos e os protocolos de pesquisa, registo e reflexão.
Se quanto ao campo teórico a reflexão que apresento aqui
é contida e não dispensa a autoridade da comunidade
científica reconhecendo as suas procedências e interdependências, no caso dos tópicos seguintes, as raízes,
as opções, instrumentos e reflexividade mostram-se,
deliberadamente, conjugados conexos e mestiços.

Capítulo 3
Diz‑me com quem andas e eu dir‑te‑ei quem és.
Diz‑me como fazes e eu dir‑te‑ei se entras no grupo.
Libretos de rituais de passagem: epistemologia, análise
metodologia e auto‑reflexividade.

Un llamado a un pensamiento de la pobreza y su
exaltación, sino un llamado a un pensamiento plural
que no reduzca a los otros (sociedades e individuos)
a la esfera de su autosuficiencia. Desapropiarse de
una tal reducción es, para todo pensamiento, una
posibilidad incalculable. Este gesto – inmenso por
sus efectos – recusa todo pensamiento que toma su
escena especifica en una escena planetaria, que esta
por todas partes agujereada por márgenes, desvíos y
preguntas silenciosas.316
Nem sempre a mais rigorosa orientação epistemometodológica é proferida com as palavras tutoriais
e escolásticas que são o cânone referencial do saber
científico universitário-académico. Uma maneira de
construir, discursivamente, a teoria do conhecimento
que preside às opções e desenhos metodológicos de uma
dissertação, é utilizando a linguagem conceptual que a
ortodoxia adopta como sinal de diferenciação entre o
316

que pode e deve ser considerado ciência e aquilo que o
não é. A linguagem é uma das fronteiras melhor vigiadas e marca o território permitido ou negado ao mesmo
tempo que é a ferramenta encarnada do conhecimento.
Sendo que todo o conhecimento é retórico uso os trabalhos
de Boaventura de Sousa Santos para afirmar que a teoria
crítica, ou melhor, as teorias críticas onde ancoro a minha investigação são aquelas teorias que não pretendem
esgotar a realidade, isto é, que procuram para além do que
está explícito e não se contentam com o que conseguem
enxergar e explicar. Boaventura de Sousa Santos, porém,
vai ainda mais longe e diz que hoje a teoria crítica tem que
procurar racionalidades mais amplas, interdisciplinares,
indisciplinadas capazes de tematizar o colonialismo
existente e remanescente na experiência política, social e epistemológica. Por outro lado, ele teoriza sobre
a impossibilidade da universalidade e a totalidade da
ciência moderna e, em consequência, da importância
da pluridiversidade de conhecimentos e sistemas de
conhecimentos que ele designa de ecologia de saberes,

Cf. Khatibi, 2001: 76.
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base indispensável para renovar, reinventar e alimentar
as teorias críticas que os nossos tempos exigem.317 Faz
sentido, assim, quando deste postulado epistemológico
decorre a sua ideia de que as teorias críticas são teorias de
retaguarda. Este novo conceito não é apenas uma ideia
de oposição à utopia positivista de um pensamento de
vanguarda que, desde Platão explica, justifica e legitima
a divisão primordial entre quem pensa e quem age. A
acção deixa de fazer sentido sem a teoria que a precede
e a teoria transforma-se num jogo inconsequente quando se afasta ou negligencia a acção. O conceito de teoria
crítica de retaguarda, do meu ponto de vista, é muito
mais rico por aquilo que propõe do que por aquilo a que
se opõe. Ou seja, estar na retaguarda não é estar atrás
mas sim suportando, apoiando, alimentando, numa
relação de intimidade tensional mas amorosa, as lutas,
as possibilidades, os desafios, em que as ciências sociais
se envolvem, nunca esgotando as parcelas de realidade
que conhecem e que tematizam.318
A ressonância de vitalidade e de curiosidade
intelectual essenciais às teorias críticas aumenta, significativamente, quando ela é definida através das duas
metáforas seguintes. A primeira é que uma teoria crítica
só o é quando ela nos permite, enquanto cientistas sociais, manter um elevado nível de perplexidade, surpresa
e encantamento perante a realidade. Saber e conhecer é,
então, uma procura presidida pela ideia de uma racionalidade capaz de se espantar o que quer dizer, de não se
conformar com o seu próprio conhecimento nem o julgar
como um ponto de chegada a algum lado. A segunda
metáfora que Boaventura usa, quando o seu discurso
não fica preso ao texto formal e canónico mas prossegue
livremente pela oralidade, é quando a loiça se parte toda
à nossa frente. É nesse momento, prossegue o cientista,
que sabemos que estamos a começar uma investigação
que vale a pena ser feita e que nos pode ajudar a cumular
conhecimento com sabedoria.319

317 Cf. as seguintes obras de Santos, 1996; 1998; 2000; 2004; 2006;
Epistemologias do Sul.
318 Embora possamos discernir uma evolução no pensamento de
Boaventura de Sousa Santos quanto a este assunto, creio que desde a
sua obra Um discurso sobre as Ciências, passando por A Crítica da Razão
Indolente: contra o desperdício da experiência e nos seus textos e ensaios
como Do Pós-Moderno ao Pós-Colonial. E para além de um e de outro
encontramos um fio condutor que vem, consistentemente, reinventando
as teorias críticas em ciências sociais.
319 Estas considerações acerca dos outros termos com que o Professor
Boaventura de Sousa Santos explicitou as suas orientações científicas têm
por base uma longa e densa reunião de orientação ocorrida em Agosto de
2006 no Centro de Estudos Sociais e onde ele utilizou estas expressões
tornadas, para mim, em eixos cruciais de reflexão e trabalho.
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Esta ideia de uma domesticidade ordenada e arrumada simbolizada na loiça que, de repente, cai no chão e
se parte, se desfaz, desordenando, alterando a paisagem
mas que não desaparece é duplamente importante para o
meu trabalho. De um lado, a loiça que representa a imagem épica de um certo pensamento doméstico arrumado
e conservador cai e estilhaça-se em cacos que ficam no
chão. Ficam como testemunhas, como escombros a partir
dos quais se recomeça um outro desígnio não esperado,
talvez espantoso, instável e rebelde. De outro lado, a
metáfora produz mais do que uma frase mas também
um som que chama a atenção e que silencia, nem que
seja por instantes, os ruídos dos medos de interferir na
ordem. É, sem dúvida, a corrente quente320 presente nestas duas metáforas que mais, poderosamente, orienta e
alimenta a reflexão, a análise, a teorização e a acção que
em seguida apresento.
3.1- Teorizando a epistemologia da metodologia.
Os termos em que nomeei esta dissertação e os
capítulos anteriores indicam que a minha procura teórica
é tanto pós-colonial como feminista, ou seja, exercitar
a busca teórica e empírica do que existe para além do
encontrão colonial e da imaginação epistemológica
androcêntrica. O elemento central do meu contributo é
a assunção do valor heurístico e científico das discursividades e narrativas pronunciáveis e proferidas por um
conjunto de mulheres que habitam e falam a partir de
um sul não-imperial.321 O colonialismo político e o conhecimento que o sustentou organizou conhecimentos e
ignorâncias sobre as realidades, sociedades, sociabilidades, saberes e tecnologias destruindo e desorganizando
velhas ordens de razão para lhes impor uma marca de
irracionalidade. Supor, contudo, que nada ficou fora
desta relação destruidora é tão pretensioso, do ponto de
vista científico, como julgar podê-la explicar definindo a
partir de si mesmo, pressupostos, os termos e as consequências de curto, médio e longo prazo. Os trabalhos de
Quijano, Dussel mas também de Amadiume e Meneses,
entre muitos outros, mostram bem a violência epistémica exercida pelo colonialismo mas mostram também
a infindável imaginação para lhe resistir, a formidável
energia para lhe fazer frente e, porque não dizê-lo, a
determinação em acabar com ele. Todavia, se a busca
epistemológica se radicalizar, estou convencida que além
das resistências se discernirão subjectividades activas,
320 Cf. Santos, 2007: 58-59.
321 Sobre o conceito de Sul como metáfora do sofrimento humano ou Sul
imperial, ver, entre outras obras, Santos, 2007.
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criadoras outras que se constituíram e viveram apesar
dos genocídios e dos esmagamentos perpetrados pelo
colonialismo. Assumo a possibilidade que a existência
da exterioridade à modernidade ocidental é mais ampla do que o campo das resistências das suas vítimas.
Apesar de todas as dificuldades que isso implica para a
lógica abissal e de banda estreita com que fui treinada a
pensar e a escrever322, tornar-se-á possível inaugurar um
pensamento, ainda que não o saiba nomear, que pode
ser o esteio de uma epistemologia feminista não apenas
ecológica mas também não-imperial.
Faz sentido falar e invocar um sul não-imperial
co-existente e contemporâneo de outros norte e sul onde
a colonialidade e o colonialismo permanecem mas que
não são tudo.323 O uso do prefixo ‘não’ junto a ‘imperial’
sublinha, antes de mais, as minhas (nossas) ignorâncias sobre esse sul subsumido pela sombra que lhe foi
lançada para, em seguida, destacar os sinais que dele
recebemos e do seu dinamismo inventivo, poli-racional,
criativo e perguntador. Sinais, pode-se argumentar, são
algoritmos de possibilidades, são hipóteses de trabalho
mas não são mais do que condições não verificadas;
sinais são prenúncios, uma espécie de promessas não,
necessariamente, cumpridas. Com certeza que são isso
e nisso está o seu arco de abertura ao novo; sinais são
significados ou redes de significados que não precisam
do chamado discernimento logocêntrico para existirem
e se legitimarem. Sinais são energia e força; são o poder
de definir o poder do ainda-não, como teoriza Santos na
sua sociologia das emergências.324
O reconhecimento de que o outro fala e que essa
fala é um discurso e uma narrativa de uma subjectividade em acção, é um intelecto em outros termos, com
outros termos, provável e parcialmente ininteligíveis
para mim, é a primeira atitude científica que torna possível um pensamento que engendra as possibilidades
de uma abordagem pós-colonial. Estas narrativas estão
tanto permeadas de silêncios, hesitações, dúvidas, malestares como são vivas e herdeiras de muitas energias de
antagonismo e resistência. Não se trata de romantizar
estas narrativas, de as re-essencializar através de actos
de purificação, autenticidade ou primordialidade. Elas
são textos tão complexos e contraditórios como o são
os seus contextos. A pergunta de Gayatri Spivak, tantas
vezes proferida e não respondida, precisa de ganhar
322 Sobre a questão da exterioridade à modernidade ver Enrique Dussel,
2000 e Boaventura de Sousa Santos, 2006 e Epistemologias do Sul, 2009.

um novo fôlego, ou melhor, transformar-se numa nova
pergunta, como argumentei nos capítulos anteriores.
A Leoa ruge, a Sindarela inventa, a subalterna fala mas
os ouvidos internos das ciências sociais continuam
sem ouvir ou, se ouvem, transformam quase tudo e,
repetidamente, ora em sagas românticas tipo once I had
a farm in Africa ou então em mais um documentário da
National Geographic and the Wild World. O subalterno
fala sim mas as nossas sociologias feministas parecem
necessitar de desenvolver competências de alforria das
nossas ignorâncias e surdezes.
É preciso reconhecer a dignidade da/do outro assim
como a dignidade da outra narrativa que é criada pela
sua alteridade e diferença.325 Este duplo reconhecimento
obriga não apenas à assunção da incompletude de todos
os conhecimentos mas também à procura resiliente de
sentidos e sinais para os quais os meus instrumentos
analíticos podem estar cegos ou, pelo menos, serem
incapazes. Esta resiliência e esta busca pressupõe uma
atenção intensa e o desenvolvimento de uma sensibilidade que não se apressa a classificar nem se embaraça
com a ausência de uma explicação logocêntrica mas
que, de outra maneira, pode processar-se num ethos
cognoscente onde inter-agem racionalidades que lidam
com a espiritualidade, a emoção, espaços e tempos que
se definem através de outros ritmos, requisitos, historicidades, prioridades e entendimentos.326 O exercício
da tolerância à ambiguidade dos sentidos e destas narrativas outras é parte constitutiva da opção e caminho
epistemológico e metodológico deste trabalho. Como diz
Hélder Macedo é a procura de um conhecimento de tornaviagem327 aquele que mantém intacta a perplexidade, o
deslumbre, o despojamento e que torna possível ir além
do nosso ideário. É a partir destas ideias que privilegio
pontos de fuga, disjunção ou ruptura que são oferecidos
pela ideia de uma geografia do conhecimento, ou na
formulação feminista de Sandra Harding, os diversos
standpoint328 dos quais emergem discursos, saberes e
tecnologias de conhecimento que são compostos por
325 Cf. Dussel, 2000: 77.
326 A este propósito, ver o trabalho de Belinda Bozzoli, 1991 e a sua
problematização sobre o trabalho etnográfico. Ver ainda os trabalhos
de Boaventura de Sousa Santos, Juliet Perumal, Daisy Pillay, 2002; Lila
Abu-Lughod, 2000; Ann Laura Stoler, On the uses and abuses of the past
in Indonesia, 2002 e Carnal knowledge...., 2002; Nora Chadwick, 1939;
Elizabeth Tonkin, 1986; Landeg White 1982; Johnnes Fabien, 1990; Paula
Meneses, 2003.

323 Cf. Santos, 2000.

327 Hélder Macedo pronunciou-se sobre este assunto, nestes termos,
num Seminário no Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra, em 27 de Janeiro de 2006.

324 Cf. Santos, 2002.

328 Cf. Harding, 1998: 164.
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diferentes ferramentas que a situação de um grupo social
lhe proporciona, aumentando tanto as possibilidades de
conhecer como os níveis de divergência e pluriversalidade.329 Embora se possa argumentar que é a partir das
margens que melhor se vêem as estruturas de poder330,
os habitat pós-coloniais não são apenas as periferias, as
orlas, as fronteiras, os silêncios, os desconhecimentos e
as ausências. Estes lugares de enunciação331 são também as
oposições, as resistências, as alternativas dinâmicas, as
lutas, a imaginação e o inconformismo existentes e ontologicamente relevantes, porque são locus de prefiguração
do que poderá vir a ser a descolonização do pensamento.
As racionalidades amplas são dialógicas pois necessitam
tanto da introspecção como da sua extroversão para se
desenvolverem e se recriarem. Neste sentido, a enunciação não prescinde da recepção, ou seja, a economia de um
conhecimento capaz tem que procurar e tematizar desde
onde se constitui e onde e com quem dialoga mantendo
as suas controvérsias e contraditórios. Como afirmei em
cima, a economia da recepção é tão importante como a
da enunciação pelas exigências que ambas estabelecem
ao nível da elaboração dos postulados, argumentos e
discursividades através dos quais se propõem à discussão
mais espaços de conhecimento.
Hoje pensa-se, diz-se o pós-colonial a partir das
nossas experiências, pensamento e memórias coloniais.
Reconhecemos o outro porque de algum modo nos
conhecemos nele332, na sua diferença que confirma a
nossa singular mas não única existência. O pós-colonial
serve-se de ferramentas que são ainda construídas e alimentadas pelo excesso da memória de mim em detrimento
da memória dos outros, como diz Margarida Calafate
Ribeiro.333 Permitir que a memória dos outros extravase,
invada, se amplifique, se diga, se torne palavra e vá para
lá da nossa, obriga a saber lidar com a indeterminação
que essa memória resistente à dominação gera no pensamento habituado a pensar colonialmente. Recuperar
os elementos que se encontram em disputa com a hegemonia epistemológica moderna implica repensar o
pensamento, praticar outro tipo de pensamento; talvez
sagaz, como sugere Oruka, talvez incompleto como nos
alerta Boaventura de Sousa Santos, seguramente marcado
329 Cf. Ibid. 150-151.
330 Cf. Santos, 2007.
331

por subjectividades transgressivas como lembra Amina
Mama, ou seja, ir para lá das fronteiras e das periferias a
que estamos habituadas/os a identificar e a reproduzir.
Talvez a descolonização só se possa processar, neste
momento, através do exercício inquieto e excessivo de
todas as memórias coloniais como se de um exorcismo
da modernidade se trate.
O conceito de objectividade forte que Sandra Harding ou Isabelle Stengers desenvolvem reconceptualiza
a objectividade moderna monocultural, monolítica e
fortemente adjectivada de neutral, ao preconizarem a
inclusão de pontos de vista diferentes e de estrangeiras/
os ou leigas/os na compreensão de um problema e na sua
explicação teórica. A assunção da existência e da relevância dos diversos agentes construtores do conhecimento
na cena social, proporciona à investigação uma articulação entre a proximidade e o afastamento que aumenta
a capacidade de produzir uma relação resistente e densa
entre o real e o pensamento.334 Nesta diversidade estão
incluídas as agências de quem está dentro, quem está
fora e quem está fora mesmo estando dentro; tal como as
mulheres que estando sempre dentro da história com as
suas discursividades, narrativas, pontos de vista e tecnologias do conhecimento ou foram negligenciadas, silenciadas, destruídas ou consideradas conhecimentos não
científicos. Esta abordagem crítica que amplia os campos
analíticos utilizando valores participativos promovendo
interacções entre subjectividades, historicidades, espaços geográficos, disciplinas e conhecimentos diferentes
é uma forma constelar de produção de conhecimento.
É a ecologia de saberes de Santos que requer o exercício
de fortes componentes de tradução entre disciplinas,
memórias, subjectividades e experiências. Esta tradução
obriga a hermenêuticas pluritópicas e dialógicas que não
podem evitar uma apreciação sociológica mas também
ética das relações de poder que se estabelecem e ocupam
o espaço epistemológico.335 Neste caso, além da atenção
metodológica e humildade cognitiva, é necessário desenvolver relações de solidariedade para que faça sentido o
diálogo e para que todas as partes possam usufruir dos
seus resultados. Wiredu336 precisa que o diálogo precisa
de abertura de espírito, de respeito integral pela diferença
e não tem por objectivo apenas evitar os mal-entendidos
e os equívocos entre as partes. O diálogo necessita de
um horizonte epistemológico onde se possam inscrever e terem lugar, inesperadamente, outras narrativas e

Cf. Mignolo, 1996.

332 Cf. Macedo, 1992.

334

Cf. Harding, 1998: 155; Santos, 2007.

333 Comentário de Margarida Calafate Ribeiro num Seminário no
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra em 17 de Fevereiro
de 2006.

335

Cf. Santos, 2002.

336

Cf. Wiredu, 2003: 54.
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outros resultados não esperados e ditos em termos não
convencionados pela modernidade e pós-modernidade.
Estes diálogos supõem competências, temporalidades e
critérios que têm que ser, cuidadosamente, negociados
para se poderem tornar, pelo menos em parte, inteligíveis, passíveis de serem objectos e sujeitos de discussão. Não pode ser apenas um movimento de inclusão e
intersecção dentro da ciência mas sim um movimento
em direcção ao que ainda não se conhece nem se sabe
como se irá conhecer e, muito menos, em que termos
poderemos expressar e comunicar esse conhecimento.
Do meu ponto de vista, as hermenêuticas pluritópicas
só fazem sentido quando são a negação da violência
epistemológica e sociológica sobre o outro e a assunção
da potencial infinitude cognoscente do mundo.337 A recusa de instrumentalizar o conhecimento inédito e de
outrem para obter a confirmação do que se pensa saber
e a indeterminação que a reflexividade e a racionalidade da alteridade produzem actuam como um abalo nas
profundezas epistemológicas das ciências sociais que
desarrumam, primordialmente, as nossas expectativas
e as nossas ideias primeiras.
3.2- Os campos analíticos e hipóteses de trabalho.
As independências de Timor-Leste e de Moçambique, se bem que de forma diferente, suscitaram a emergência de uma retórica de emancipação das mulheres e
de igualdade formal entre mulheres e homens e, ao mesmo tempo, estão a produzir novas relações de poder nas
mais variadas esferas da vida social. Sendo que é tanto a
partir das margens que melhor se discernem estruturas,
os mecanismos de poder como das agências que lhes
resistem e se vislumbram as alternativas, interessamme, pois, dois campos analíticos considerados subalternos nas ciências sociais: as associações de mulheres
de base popular e a actividade económica levada a cabo
por empresárias e vendedeiras dos mercados informais
nas duas capitais, Maputo e Dili. Escolho, por isso, mulheres que vivem nas capitais dos dois países, Maputo e
Dili, incluindo a cidade de cimento onde muitas vivem e
trabalham e a cidade de zinco/palapa, ou seja, os bairros
das periferias onde mercados, grupos e associações de
mulheres estão activos. Estes lugares são, de diferentes
formas, nevrálgicos para as possíveis transgressões ou
cooptações das mulheres, conforme a literatura mostra.338 A história recente dos dois Estados-nação sugere

ser pertinente estabelecer o período de análise considerando dois factos marcantes da vida de cada um dos
países: o final da guerra, por um lado, e a consolidação
do regime político de base parlamentar liberal através
da realização repetida de eleições multipartidárias, ou
seja, entre 1992 e 2009 para Moçambique339 e 1999 e 2009
para Timor-Leste.
Assim, formulo as seguintes hipóteses de trabalho:
1/ As mulheres das capitais de Moçambique e TimorLeste usam as suas múltiplas memórias, experiências e estatutos - coloniais, anti-coloniais e da independência - para
elaborar estratégias de identidade, emancipação e poder.
O feminismo dominante veiculado pela retórica
nacionalista moderna, as agências da ONU e pelas grandes organizações feministas mundiais presentes nos
dois países tem estado a produzir e a suscitar dinâmicas
de resistência e de contra-posição.340 Nesta complexa
inter-acção entre aquilo que são as coisas novas e as coisas
tradicionais há um espaço de ambiguidade que as mulheres aproveitam para irem realizando os seus desígnios.341
O que está em questão é a problematização sobre tópicos
como: que regimes de memória e conhecimento estas
mulheres estão a invocar; que organizações de mulheres
são porta-vozes de uma certa visão feminista mainstream
e aquelas que dão voz às aspirações concretas e específicas das mulheres de Moçambique e de Timor-Leste; quais
são os produtos híbridos existentes entre vozes locais e
vozes globais e em que termos emergem; que estatutos
sociais e políticos mobilizam para dizer a sua identidade
e condição de mulher emancipada, ou não; ao apropriarse dos ganhos globais do feminismo dominante poderão
certas organizações, associações ou grupos de mulheres
estar a colaborar com outra dominação, outra opressão
que invisibiliza as suas identidades e as suas formas
específicas de ser e entender o mundo; que critérios deveremos utilizar para distinguir ou re-enunciar o novo
e o velho, o moderno e o tradicional, a dominação e a
libertação, ou seja, uma descolonização situada.
2/ As guerras, a violência reforçaram circuitos excêntricos de comércio que são sustentados, em grande medida
pelas mulheres. A cidade drena produtos e permite comercializá-los. As mulheres constroem novas subjectividades.
339 Em Moçambique em 1999 foi criado o Ministério da Mulher e Acção
Social estando o país a procurar responder à conjuntura sobre o aumento
da participação da mulheres na vida pública decorrente da Plataforma de
Acção da Cimeira de Beijing o que reforça a escolha do período.
340 Ver, a este propósito, a análise de Paula Meneses et al, 2003, Paula
Meneses, 2004 e de Leela Gandhi a propósito da tensão entre nativismo,
tradição e modernidade, 1998: 110.

337 Cf. Santos, 2002; Meneses, 2004.
338 Cf. Ogden, 1996; Osório, 2002, Bozzoli, 1991.

341 Cf. Casimiro, 2004: 165-166; Silva, 2003: 437 e ss; Feminist futures:
re.imagining women..., 2003: 10 e ss.
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Entre muitas autoras feministas, Nira Yuval-Davis
argumenta que a ideia liberal de igualdade tem servido
para fazer diminuir os direitos sociais de todas e todos,
demolir o sector público e reivindicar o papel tradicional
das mulheres na sociedade, sendo estas algumas das
razões do empobrecimento maciço de populações, em
especial das mulheres.342 A financerização da economia
mundial, as políticas transnacionais dominantes do
desenvolvimento protagonizadas pelas agências mundiais343 e a crescente dependência imposta aos países
classificados como sendo subdesenvolvidos têm mantido estes países como os mais pobres do mundo. Estes
factos e as sucessivas ondas de destabilização interna
provocam uma evidente degradação da relação entre os
Estado e as populações a quem se tinham comprometido
proteger, promover e garantir o mínimo de bem-estar e
dignidade. Tanto em Moçambique como em Timor-Leste
as mulheres viram crescer, nestes últimos anos, as suas
tarefas e responsabilidades e, associada a elas, a carga de
trabalho diária.344 Por outro lado, uma parte importante
do trabalho realizado por elas raramente é pago ou é
devidamente desagregado nas estatísticas por estar fora
da regulação do Estado, se referir ao espaço familiar ou
comunitário ou ser de carácter sub-contratual.345 No
entanto, sabe-se que as mulheres ocupam um lugar
importante no trabalho e na economia dos dois países
através de iniciativas que se situam entre o sector social
do emprego - como cooperativas e serviços das ONG - e
o desenvolvimento de negócios, sobretudo, no sector
dito informal.
As duas capitais são duas cidades para onde confluíram as populações em busca de segurança, trabalho
remunerado, educação escolar e reunificação familiar.
Sem estruturas residenciais, sociais, planificação eficiente e recursos suficientes para acolher essas pessoas, as
duas cidades foram-se construindo, criando e recriando
uma múltipla apropriação da cidade, a controversa ruralização do urbano346 e a transformação das capitais em
aglomerados humanos de uma intensa complexidade
humana, cultural, logística e política. Tanto Maputo
como Dili não fornecem às suas populações empregos
remunerados em número suficiente para que o sustento
das famílias prossiga sem maiores sobressaltos numa
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Cf. Yuval-Davis 1997: 121.
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Cf. Feminist futures: re.imagining women..., 2003; Esterik, 1995.
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Cf. DESA, 2000: 123.

economia financeira e de mercado baseada na moeda.
Fora dos seus lugares de origem, muitas mulheres vêm os
bazares e mercados como uma oportunidade de negócio
e de renda e, para isso, usam os seus conhecimentos das
rotas de contrabando, de produtores e transportadores
para comercializar produtos manufacturados e das machambas e hortas. Integradas nessas actividades, as mulheres pensam como mantê-las, como fazê-las progredir
e como realizar o dinheiro que necessitam para si e para
a sua família. O contacto com a diferença e a diversidade
que uma cidade-capital com uma forte presença internacional proporciona os recursos e equipamentos a que
acabam por ter acesso, como o telemóvel, a televisão por
satélite ou a internet. As suas novas funções nos diferentes espaços da vida derivam em pensamentos novos
sobre si e o que podem ou não fazer.
3/ As associações de mulheres de base popular das
capitais de Moçambique e Timor-Leste tanto subvertem
como sublinham aspectos contraditórios do estatuto e do
papel atribuído às mulheres.
As organizações de mulheres em Moçambique e
Timor-Leste têm contribuído para a minimização da
sua vulnerabilidade social, actuam como protectoras da
extrema pobreza a que estão sujeitas e fornecem, ainda,
espaços de convívio e auto-estima. Por outro lado, as organizações e grupos de mulheres proporcionam alguma
segurança em caso de violência ou da denúncia desta.347
Estes espaços de convivialidade, resolução de problemas
ou de salvaguarda da sua dignidade e respeito podem
apresentar-se como estratégias subversivas em sociedades em que a maioria das mulheres é muito pobre e, por
isso, tem acesso limitado a recursos de natureza variada
e onde o controlo social praticado pelos homens pode
significar isolamento e dependência.348 Por outro lado,
este carácter subversivo pode ser detectado na capacidade que os diferentes grupos, associações e organizações
têm na criação de uma cultura de participação ou, pelo
menos, de apresentação e discussão dos problemas das
mulheres. A possibilidade de promover uma democracia
discursiva é importante na criação de subjectividades
mais emancipadas e capazes de fazer escolhas mais
arriscadas. Estas aprendizagens de participação na vida
pública e de inclusão nos processos de decisão são um
alicerce cultural que pode ser resgatado, sempre que
necessário, pondo-se ao serviço de novos contextos e da
resolução de novos problemas.
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345 Cf. Ibid.; Casimiro, 2004; Silva, 2003; United Nations Development
Programme, 2005: 302 e 346.
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Cf. Mosca, 2009.

Cf. Silva, Violência doméstica: factos e discursos, 2003.

348 Cf. Silva, 2003: 432; GAPI, 2002; Cunha, 2006; United Nations
Development Programme, 2002; United Nations Development
Programme, Timor-Leste human development..., 2005.
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Mas a realidade feminina associativa é rica e complexa nos dois países. Por outro lado, existe um conjunto
de associações que reforçam a ideia de que cabe às mulheres serem pacientes, perseverantes, esperar e aguentar
as situações sem queixas, isto é, resolver as coisas sem
provocar rupturas e isso faz parte da sua identidade
feminina que deve ser mantida e transmitida às suas
filhas. No caso de Moçambique algumas autoras referem
que nem sempre as mulheres que procuram amparo e
aconselhamento obtêm ajuda e, muito menos, uma apreciação não-sexista dos seus problemas.349 Fica claro que é
necessário compreender como se produz o poder nestas
diferenças, como é entendido e para que serve este poder
que as mulheres têm no quadro destes grupos e organizações. No caso de Timor-Leste existem vários tipos de
organizações; umas que emergiram a partir dos meados
dos anos 90 com apoio estrangeiro, que se preocupam
com questões como a violência ou os direitos humanos
das mulheres e das crianças; outras que são associações
que se constituíram depois da independência política
e que procuram ter uma intervenção na vida política e
pública do país; outras ainda que são pequenos grupos
de mulheres que se organizam em torno de pequenas
cooperativas de produção e comercialização local ou em
torno das igrejas cristãs evangélicas, catequistas católicas
e ainda grupos de mulheres muçulmanas. O discurso
mais ou menos épico sobre a importância e o papel das
mulheres na resistência ainda não deu lugar a uma avaliação mais séria sobre as diferenças e os consensos que
estas mulheres estão a conseguir relativamente ao seu
futuro e realização pessoal e social. Contudo, percebe-se
que as vozes das mulheres são múltiplas, os discursos
contraditórios e a sua unidade tem sido mais táctica do
que estratégica.350
A questão mais profunda que esta hipótese de trabalho levanta é a problematização do próprio conceito de
poder com o qual as diferentes mulheres lidam, utilizam
e exercem. Não é certo que poder equivalha sempre a força, à efectividade entre razão e acção ou ainda ao cálculo
dos meios para atingir certos fins. Poder pode ser força
espiritual, paciência, espera, invisibilidade e o silêncio
sendo estes os elementos que são considerados as verda-

349 Cf. Silva, 2003; Osório e Temba, 2003; Silva, Violência doméstica:
factos e discursos, 2003.
350 Isso é bastante visível, por exemplo, na linguagem e reivindicações
das plataformas de acção produzidas pelos dois congressos da REDE, 2000
e 2004 e na forma como as suas líderes expressam as suas preocupações e
lutas fora deste quadro organizativo. Ver a este propósito, para o primeiro
caso REDE FETO, 2000 e Cristalis; Scott , 2005: 183; para o segundo caso,
Cunha, 2006.

deiras fontes da resistência, da força e, em consequência,
do verdadeiro poder.351
4/ A subversão das categorias dicotómicas - como
trabalho produtivo ou reprodutivo, comércio formal ou
informal, emancipação ou opressão, privado ou público,
doméstico ou político, amor ou raiva, voz ou o silêncio, prisão
ou fuga, género feminino ou género masculino, poder ou sujeição, rural ou urbano, tradicional ou moderno, sofrimento
ou felicidade – e do primado da não-contradição levada a
cabo pelas experiências das mulheres está a fazer surgir um
outro pensamento feminista subalterno no Sul.
Os negócios patrocinados e realizados pelas mulheres nos mercados ou ao longo das estradas revelam
complexidades que não podem ser pensadas com aparelhos analíticos centrados em dicotomias e conceitos
fechados. Por um lado, estes negócios revelam a indiferenciação-continuidade com que muitas mulheres interpretam o espaço familiar, as competências aí exercidas e
as suas actividades produtivas de carácter público. Elas
realizam as suas tarefas domésticas ao mesmo tempo
que geram oportunidades de negócio, de obtenção de
rendimento e de gestão dos recursos a que têm acesso seja através da cozinha, da tecelagem, da olaria, da
agricultura ou outras actividades produtivas. Por outro
lado, estes negócios, em muitos casos, apresentam um
volume importante de resultados352 e desafiam o conceito
de trabalho e do valor do trabalho das mulheres. Teresa
Cruz e Silva chama de zona cinzenta, onde se torna difícil
separar e distinguir o formal do informal353 a uma certa tipologia de trabalho que certos grupos desenvolvem para
manterem ou aumentarem as suas actividades. Alguns
dos negócios das mulheres não se limitam a vender na
rua ou em mercados locais os produtos que produzem,
manufacturados ou da terra. Elas sabem implementar
sistemas de contabilidade e controlo financeiro, gestão
de stocks, organização dos transportes entre os locais
de produção e comercialização e ainda têm, em alguns
casos, associadas a elas pessoas que trabalham e vivem
na sua dependência. Em Timor-Leste alguns pequenos
negócios de alimentação, por exemplo, têm evoluído até
àquilo que se pode chamar restaurantes mas que permanecem nesta zona cinzenta. O seu volume de negócios tem
obrigado as proprietárias a manterem procedimentos
considerados mais formais muito embora a volatilidade
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352 Isabel Casimiro entrevistada a 15 de Março de 2006 refere que há
mulheres que fazem xitiques diários de 10 milhões de meticais e isso
é muito dinheiro e significa um volume de negócios de muito valor,
p. 15-16.
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77

EPISTEMOLOGIA, METODOLOGIA E AUTO-REFLEXIVIDADE

da economia local, as condições logísticas precárias ou
a ausência de uma estrutura fiscal estatal efectiva, coloquem estas actividades numa fronteira entre formal
e informal que pode ser muito interessante estudar
e compreender.354 Pode-se dizer o mesmo quanto aos
termos com que identificam as peças da emancipação,
sofrimento, contexto residencial e outras da esfera da
vida, local e nacional real e quotidiana.
5/ O aumento da violência nas esferas da vida das
mulheres, dentro e fora de casa, como contraponto à sua
emancipação económica e política.
É sabido que as mulheres estão sujeitas a múltiplas
formas de violência no âmbito do exercício das suas funções de trabalho. Esta violência é normalmente estudada
ou referida quando se trata de funções remuneradas
consideradas como sendo emprego formal.355 Contudo
há evidências de que a presença maciça de mulheres
nos sectores chamados informais da economia e em lugares de decisão política local e nacional tem produzido
novas formas de violência que se abatem sobre elas ou
que elas utilizam sobre outrem. O acesso ao rendimento
por parte das mulheres aumenta a sua capacidade de
decisão e a sua participação nos colectivos em que se
integram (familiares, sociais e políticos) amplificam os
seus poderes quer práticos quer simbólicos. A análise
de Jessica Ogden356 mostra que há similitudes a assinalar
entre as experiências de mulheres de diferentes países
incluindo Moçambique e Timor-Leste.357 A guerra e
a desestruturação económica suscitaram profundas
alterações nos padrões de vida das mulheres, vulnerabilizou-as mas também interrompeu poderes entre elas
e eles fornecendo às mulheres alguns instrumentos de
coacção ou, pelo menos de autoridade, pouco utilizados
antes. Esta turbulência é tanto geracional quanto entre
mulheres e homens e, deste ponto de vista, é necessário
problematizar duas questões em simultâneo: por um
lado, as violências sofridas pelas mulheres no contexto
económico e social de hoje em cada um dos países e, por
outro, a violência que podem estar a exercer sobre a sua
família ou empregadas/os e que deriva do uso do poder
entretanto adquirido e dos imaginários simbólicos e
culturais dos significados atribuídos à autoridade e ao
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Cf. Progress of the world’s women..., 2005.

355 Cf. RDTL-GPI, 2003: 13; Osório, 2002; Osório; Temba, 2003; Silva,
Violência doméstica: factos e discursos, 2003; Casimiro, 2004.
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3.3- A auto-reflexividade
A pesquisa sociológica é, em si mesma, um campo
privilegiado de interrogações que são produzidas a partir
do nosso lugar de observação e pronunciamento, onde
inter-agem elementos teóricos, analíticos, biográficos,
etnográficos, metodológicos, éticos, espirituais e psicológicos. O entendimento não é uma entidade derivativa
de uma razão purificada na assepsia do isolamento do
mundo mas um processo contextualizado em que a racionalidade individual se encontra sujeita a constantes
intromissões, interferências da razão de outrem. São as
histórias recentes e longínquas, as experiências e um
contingente de subjectividades, para usar as palavras de
Donna Haraway359, que a tornam relacional e, ao mesmo
tempo, ter uma dimensão biográfica que não pode ser
descartada. É próprio das subjectividades aprendentes,
investigativas, intelectualmente curiosas que pretendem ir para além da descrição da realidade, seja esta
fenomenológica, ontológica ou sociológica, propor um
modo de a interpretar e agir com ela. Sendo o conceito
de interpretação um anátema para uma visão positivista
da ciência pela indeterminação e subjectividade que
contém, é contudo um elemento crucial de um conhecimento situado que não se desliga dos espaços-tempos,
das dinâmicas societais, das experiências inscritas nas
pessoas e nas comunidades.
Conhecer é uma operação de conjunção e uma
estratégia e tarefa reflexiva de articulação, de procura
de ligações nas contradições, de inter-acção com harmonias e tensões. A auto-reflexividade, do meu ponto
de vista, apresenta dois movimentos e duas dificuldades
respectivas. Por um lado, representa um movimento de
internalização do que é apreendido do real; é pensar
sobre o que se lê, experimenta, realiza, se descobre e se
aprende. A dificuldade é a exigência de um constante escrutínio pessoal, ou seja, uma elevada capacidade crítica
e analítica para que a reflexividade não se transforme em

Cf. Ogden, 1996: 165-192.

357 Cf. RDTL-GPI, 2003; Osório; Temba, 2003; Silva, Violência doméstica:
factos e discursos, 2003.
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poder em sociedades marcadas por ideias de contraposição, hierarquia, confrontação e força.
Tentei sublinhar que a construção de uma análise
feminista pós-colonial necessita de ampliar a sua discursividade analítica, multiplicando os centros e trazendo
para o debate as coisas precárias onde se afirmam as alteridades.358 Este sublinhado analítico tem por objectivo
menos sexismo e mais justiça cognitiva.
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apenas mais uma descrição da mesma coisa. O segundo
movimento, defino-o como um exercício de apropriação,
de reorganização, criatividade e de produção de inéditos.
Neste sentido, reflectir é um exercício autoral que marca
o conhecimento sem o tornar exclusivo e excludente mas
mantendo o seu carácter relacional e comunicativo. A
dificuldade está em saber devolver o reflectido, isto é,
saber como torná-lo inteligível, útil e significativo para
o auditório que o recebe. A auto-reflexividade não é, pois,
um acto solipsista da mente mas uma apropriação criativa, um aumento da consciência da complexidade da produção do conhecimento que não evita a indeterminação
e os riscos de uma economia de interpretação que subjaz
ao acto de definir e conceptualizar. A auto-reflexividade
não é o conhecimento per se mas é uma das componentes
do seu processamento e como os lugares de enunciação
ensinam, é uma possibilidade fecunda de aumentar a
objectividade ampliando os campos de confrontação e
de argumentação uma vez que se admite a intrusão e a
presença do observado, do emocional, daquilo que faz
parte, enfim, da corrente quente do pensamento de que
Santos360 nos fala, ou seja, as condições e a vontade de
ultrapassar os desafios e as dificuldades.
A auto-reflexividade é um espaço de emergência
do híbrido, do mestiço e do misturado tanto ao nível
epistemológico, uma vez que conhecimentos indisciplinados sobrevêm e intervêm, como ao nível narrativo
uma vez que a escrita não fica espartilhada na ortodoxia
escolástica formal. A auto-reflexividade e a sua passagem
a escrito é uma condição para a subversão do trabalho
intelectual reprodutivo do estado da arte para o trabalho
produtor de um conhecimento criativo. Nas palavras de
Foucault361 reflectir e escrever são actos de insubmissão dos sujeitos e das subjectividades e, portanto, um
campo de luta pelo poder de interpretar. A minha opção
interpretativa é a articulação entre o aparato teórico,
dispositivos, instrumentos, ferramentas, fases, períodos
e técnicas e algumas das reflexões que considero matriciais e que inscrevi tanto na pesquisa como na escrita
desta monografia.
Apresentar-me, situar-me e denunciar a minha
mitobiografia 362 de enunciação consiste em tratar,
reflexivamente, três questões principais. A primeira
refere-se à minha relação de activista social e cientista
360

Cf. Santos, 2007: 58.
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Cf. Faubion, 2002 : 331.

362 Esta ideia de mitobiografia foi-me inspirada pelas leituras que fiz
de Boaventura de Sousa Santos, 2007 e de Anne McClintock, 1995 e às
suas propostas de que as componentes logos e mythos do pensamento
científico não podem nem devem ser desarticuladas.

e como os modos de produção e instrumentalização
do conhecimento, em ambos os campos, se tornaram
questionamentos de fundo. A segunda diz respeito ao
trabalho que, ao longo dos anos, fui realizando com
mulheres de vários continentes, em particular com
as mulheres de Timor-Leste, e como me conduziu a
caminhos improváveis e perspectivas desafiadoras dos
status quo feministas dominantes. Finalmente, a minha
condição de criatura do anacronismo histórico363 que foi
o colonialismo português biograficamente contemporânea da pós-independência e das ruínas do mundo que
lhe antecedeu.
A dinâmica das minhas experiências como activista feminista nos movimentos sociais criou um lastro
de acção que me envolveu e absorveu durante duas décadas. A vertigem da acção solidária, porque em muitos
casos urgente, não dirimiu em mim os mais profundos
questionamentos sobre os ardis que fazem com que os
activismos possam ser, também eles, inúteis, cegos,
social e politicamente irrelevantes porque se alimentam
de si mesmos e de uma espécie de laicização de um imperativo escatológico de salvação da falha, incompetência
ou insolvência do outro. Ao mesmo tempo, a minha condição de profissional da educação fez com que a minha
reflexão e estudo se debruçasse e se confrontasse amiúde
com a literatura sobre a investigação-acção ou sobre a
investigação-acção participativa. O contacto intelectual
e pragmático com estas correntes de pensamento não só
não apaziguou as contradições e as dificuldades geradas
a partir das minhas múltiplas experiências sociais como
aprofundou as minhas dúvidas. A investigação-acção
participativa onde tantas vezes encontrei a legitimidade
e a racionalidade que me permitia continuar a trabalhar
na educação e nos movimentos sociais feministas foi
surgindo ao meu entendimento como uma parte apenas
do que eu deveria fazer, saber, compreender, questionar
e voltar para de novo a fazer. As virtualidades do paradigma teórico da investigação-acção foram e ainda são,
para mim, interessantes e virtuosas. Ao tomar como
ponto de partida a ideia de que os conhecimentos são
situados e devem ser contextualmente significantes
para, desse modo, poderem agir e transformar o mundo
que procuram compreender, a investigação-acção é uma
epistemologia e não apenas um dispositivo ou uma
escolha metodológica. A contra-cultura científica que a
investigação-acção participativa anunciou aprofundouse na inclusão e assunção das vozes das pessoas mais
pobres e mais vulneráveis como parte constitutiva da
construção do conhecimento. Para além disso, o seu
363

Cf. Santos, 2006: 41.
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valor cognitivo parecia gerar uma contra-hegemonia
necessária à tematização do elitismo e da despolitização
das relações de poder inscritas numa realidade que as
ciências sociais dominantes pareciam consagrar. Colocar em evidência essas vozes, dar voz, criar espaços para
que as essas vozes emerjam e se tornem audíveis tem
sido para a investigação-acção participativa uma tarefa
que inclui fractura e re-invenção da ciência. A minha
praxis de activista social e de professora alimentou-se
abundantemente destas perspectivas e das leituras partilhadas que, no colectivo de companheiras/os e colegas,
fazíamos de Paulo Freire, Ivan Ilich, Orlando Fals Borda,
Augusto Boal, entre outros.
Para além das múltiplas contradições que se geraram nestes meus processos de aprendizagem surgiu uma
questão inevitável para mim, ou seja, que a ideia de dar a
voz a alguém era, em si mesmo, uma assunção de um vanguardismo intelectual hierárquico por mim consentido.
Esta foi a primeira grande dúvida com que me confrontei
e que questionava cruamente a democraticidade efectiva
das minhas experiências e conceitos. A minha atenção
voltou-se então para as inúmeras vezes em que as vozes
se tornavam e se transfiguravam em instrumentos, pouco
mais do que nos instrumentos necessários à coesão e à
legitimidade das agendas dos movimentos sociais e das
chamadas correntes educativas participativas. As vozes
não eram textos, nem conhecimentos encarnados, nem
narrações do real mas serviam sobretudo de legendas
ou de recitações da indiferenciação do sofrimento que
podiam ser usadas com a raiva ou a piedade necessárias
a uma estratégia de confronto ou de compaixão. O conhecimento sobre a pobreza, as relações internacionais,
as opressões patriarcais, as pedagogias sociais era e
permanecia uma prerrogativa de activistas, de líderes, de
professoras/es progressistas, daquelas e daqueles que se
assumiam como intérpretes da miséria e da indigência
das bocas, corpos e subjectividades que as pronunciavam. Esta disfunção tão aparente e tão insistente teve
como efeito em mim a procura da pesquisa como modo
de compreender melhor os pressupostos da minha prática. Não deixou de ser, no início, como um exercício
equivalente a uma espécie de auto-crítica esperando
que com ela pudesse reproduzir melhor o que fazia em
nome de alguém. Os caminhos da investigação científica
e da reflexividade sobre ela mostraram-se misteriosos e
difíceis e mais do que respostas radicalizaram os meus
questionamentos e tornaram ainda mais perturbadora
a minha busca acerca do conhecimento e da sagacidade
que este deve conter para se poder tornar útil e performativo. Compreendi como a memória, a memória dita em
palavras se podia transformar rapidamente em matéria80

prima, informação, entrevista, inquérito, justificação e
autoridade acerca da realidade. Nos primórdios da minha
ida da acção para a investigação percebi que as epistemologias de uma e outra não eram assim tão diferentes nem
a pretensão vanguardista mudava, realmente, de natureza. Por outro lado, começou a ser para mim evidente que
o rigor sem neutralidade era indispensável para evitar a
naturalização da cooptação tantas vezes transformada,
retoricamente, em estratégia de luta ou em projecto de
pesquisa. Estudar, reflectir a partir de uma comunidade
de aprendentes de ciências sociais, ensaiar outras e
novas explicações, promover diferentes metodologias
de trabalho e pesquisa, traçar outras condições para
pensar e transformar o pensamento levou-me a desejar
aprofundar a minha experiência de diálogo plurilógico e
sem condições de partida. Os meus trabalhos de escrita
e reflexão científica foram-se tornando arriscados para
mim pois escrevo mal em sociologuês por défice de
disciplina escolástica. Comecei a entender que nem os
feminismos nem os pacifismos, nem a educação onde fui
convictamente activa eram inocentes quando nomeavam
as suas vítimas ou eram condescendentes, paternalistas
e maternalistas para com elas. As relações de poder mantinham-se, a escatologia da salvação também. A minha
auto-reflexividade induzida por todos estes processos de
meditação, pesquisa, trabalho empírico, escrita e partilha
com a minha comunidade de interpretação e com aquela
que se designa a si mesma de científica, foi rebatendo e
desconstruindo quaisquer presunções e assunções que
pretendam dizer o mundo e a sua diversidade sem ter
que arredar pé da sua douta auto-universalidade. Em
segundo lugar as vozes passaram ser crescentemente
audíveis, confrontadoras, desafiadoras e sobretudo vivas
e ameaçadoras da minha desatenção ou negligência.
Penso que a epistemologia que está presente nesta
dissertação, a minha busca cognoscente não configura
uma investigação-acção mas sim um movimento entre
a acção e a investigação para se lhes seguir mais movimento entre investigação e acção. A dialéctica deste
movimento a que chamo contínuo é o coração intelectual
da minha praxis mas move-se profunda e interiormente
pela partilha das ideias com Boaventura de Sousa Santos
acerca das teorias de retaguarda. São estas as simbioses
dinâmicas e contenciosas entre pesquisa e acção, a recusa da separação da ciência da sociedade e das pessoas
que fundam a convicção de que uma sem a outra fazem
pouco sentido ou o seu sentido pode ser tão equívoco
como trágicos os seus impactos e resultados. Confirmada
para mim a necessidade intrínseca de evitar soluções
fáceis, a instrumentalização das vidas e das vozes, dos
territórios, dos factos e artefactos começava a estar em
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condições para perceber que os limites da acção solidária
e científica são éticas e estéticas da diversidade que resultam em alteridade inalienável e em uma permanente
vigilância epistemológica que se converte no mais profundo
acto de auto-reflexividade364 .
Ao longo de um período significativo de tempo
tenho vindo a trabalhar com mulheres e a fazer com elas
caminhos acerca dos significados controversos e divergentes sobre o que é ser mulher e o que quer dizer ser um
ser sexualmente (in)determinado. Por outro lado, o meu
trabalho, quer como investigadora quer como activista,
tem-me conduzido às pessoas concretas e aos paradoxos
provenientes da existência biográfica de cada uma das
mulheres com quem me cruzo. Entre a raiva e a submissão muitas mulheres estão a construir ideias sobre elas e
as outras e a fazer com que mudem algumas ideias acerca
de si e das outras. Os desejos de muitas mulheres com as
quais tenho estado, trabalhado e compartilhado muitas
experiências são meus também e estão quase sempre
ligados à ideia de acabar com a dominação sobre a nossa
mente, o nosso corpo, a nossa voz ou a nossa história.
Não se trata de desejarmos entrar na história mas sim
sermos sujeitas dela. Durante todo o período de activismo solidário pela independência de Timor-Leste as mulheres foram as vidas e as vozes que me intrigaram mais.
Por um lado, porque era notória a semelhança das suas
experiências com as de outras mulheres que eu conhecia
mas, ao mesmo tempo, alguma coisa as diferenciava.
Essa diversidade que continha, em si mesma elementos de unidade, foi acompanhando o desenvolvimento
do meu pensamento acerca do poder das mulheres e
das suas insurgências no quotidiano violento em que
tantas vivem. Essa aproximação às mulheres de TimorLeste adquiriu uma densidade experiencial e reflexiva
importante proporcionada pela minha passagem pelo
país por altura do referendo em 1999 e nas viagens que
me levaram até lá depois. As mulheres em Timor-Leste
estiveram sempre visíveis de uma maneira ou de outra e
são parte incontornável da paisagem sociológica do país
durante a guerra, no período de transição e na construção
do Estado moderno e independente.
Foi durante esse percurso de investigação que
compreendi que o Índico ocidental que banha as costas
orientais de África e o Índico oriental que vai até à ilha
de Timor é mais do que um oceano; é uma rota entre a
África e o sudeste asiático com uma longa história para
contar e que as mulheres usam no corpo uma parte dessa
mesma história. Em Timor chamam-lhes kam-batik e em
Moçambique capulanas sendo que estes panos com que
364
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se mostram e falam são feitos em vários lugares, em redor
do oceano sem que saiba que há quem o divida, uma vez
mais na tentativa de o categorizar para o compreender,
em Índico oriental e Índico ocidental.
Finalmente, a minha existência colonial, uma vez
que sou filha de colonos brancos nascida em Angola,
inclui memórias discursos, cores, sabores, paisagens e
ideias acerca de um mundo que me é, simultaneamente,
próximo e distante. Nas fotografias ficou registado esse
mundo híbrido onde nasci, vivi e onde as palmeiras angolanas e uma lagoazinha de patos à portuguesa faziam
parte do mesmo jardim. Falar a língua portuguesa em
casa enquanto que nos pátios e ruas do bairro de S. João
aprendia o quimbundo com as crianças da empregada
doméstica marcou, fortemente, o meu linguajar e a
minha imaginação daqueles tempos que já eram ruínas
sem que eu o soubesse. Mais tarde comecei a reparar nas
fotografias de família nas quais todas as mulheres, as
colonas e as nativas, eram como se fossem elementos das
paisagens. Umas e outras quase sempre com crianças ao
colo ou a posar com o seu mais belo vestido de pano que
tinham para as ocasiões especiais. Umas e outras mostravam uma feminilidade restringida à função naturalizada,
do ponto de vista de muitos homens, de ser mãe ou ser
mãe e negra. Recorrendo sempre a esse passado colonial,
à minha memória colonial, aprofundei o meu interesse
acerca do que essas mulheres belas e mudas das fotografias pensavam sobre si mesmas; como vivem o presente
pós-independência e a memória desse passado colonial;
que desejos as assaltaram e como se olharam umas às
outras; que experiências e ideias as (nos) afastaram ou
as (nos) juntaram, são interrogações que fazem parte das
minhas reflexões. A partir de um determinado momento,
outras imagens, experiências, outros ícones intervieram
com imensa força na imaginação desse mundo e de mim
mesma: a inauguração de um tempo novo, aquele tempo
em que a dominação e a exclusão não faziam mais sentido, nem para os homens nem para as mulheres. A luta
pela libertação e as independências políticas fizeram e
fazem parte também da experiência, da memória e dos
meus conhecimentos.
É neste quadro de imagens misturadas, cujos
contornos surgem sobrepostos e desfocados, que se
inscreve o meu interesse em estudar com as mulheres
de dois lugares onde interveio a colonização portuguesa
do qual faço, mitobiograficamente, parte. Pretendi estudar com elas as suas estratégias de vida e de poder para
participar na história. Não se trata de um exercício de
nostalgia épica e essencialista acerca das mulheres ou
das independências políticas mas sim um contributo
para o resgate daquilo que escapou e escapa às lógicas de
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apropriação, colonização, dominação e silenciamento. É
permitir-me, sendo existencial e cognitivamente colonial, partir com as mulheres de Maputo e Dili à procura
dos momentos em que as transgressões delas foram e são
buracos infligidos à muralha colonial e sexista e, por isso,
abrem caminhos de descolonização pré-figurativos e performativos de outro pensamento feminista pós-colonial.
Esta minha mitobiografia tem sido ao longo de toda
a investigação mediada pelas reflexões que julguei serem
suficientemente fortes para as escrever, armazenar e
voltar a elas quantas vezes fosse necessário. Os Diários de
Campo365 foram a escolha deliberada para o conseguir e de
que me muno para argumentar acerca da matriz procedimental e metodológica deste trabalho. Discursivamente
negligente das formalidades da escrita académica defini
da seguinte maneira, esse instrumento de trabalho e pesquisa que se tornou central para re-ligar, reatar espaços,
momentos, experiências e conhecimentos que de outra
forma seriam meros catálogos de categorias sociológicas,
imperfeitamente inventadas.
DIÁRIO DE CAMPO, REGISTO, MEMÓRIA, STORAGE, MOMENTOS DE AGUDA LUCIDEZ.
O diário de campo regista, armazena, é uma boa
memória porque lhe escrevo como me parece melhor, sem preocupações canónicas e muito menos
ortodoxas nem sequer de natureza metodológica. É
a forma como as coisas vão acontecendo e marcando
o meu espírito, as minhas reflexões. Também me tem
servido para armazenar dados, impressões, ditos e
outras coisas que me podem servir para comentar,
pensar e desenvolver mais tarde. É o que estou a fazer
neste momento. A partir das palavras que marquei a
vermelho, porque sabia que queria pensar mais sobre
elas, voltei atrás no tempo e aqui estou. Também o
diário de campo tem outra vantagem para mim e que
designei por momentos de aguda lucidez. São eles
aqueles momentos em que me surge uma dor aguda, um pensamento persistente, uma ideia cheia de
hipóteses de trabalhar, uma imagem que se cola nas
pálpebras e não tenho tempo, modo e coragem de a
escrever, de pensar sobre ela. Estes meus momentos
de aguda lucidez que às vezes doem muito, ficam
em terapia no diário de campo, a 35 pulsações por
minuto, numa espécie de coma induzido até poder
abrir, desencaixotar, rasgar e voltar a escarafunchar
para limpar o pus e o sangue acumulados. Outra coisa

365 Tomei a decisão de fazer a integração dos quatro Diários de Campo
que escrevi num só volume a que dei o nome de Never Trust Sindarela e
que se encontra nos apêndices desta dissertação na sua versão integral.
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interessante é que no momento da sutura, a sutura é
daquelas reversíveis, ou seja, pode-se abrir, espreitar,
revolver e suturar de novo. Vezes sem conta. E a carne
da epistemologia, o corpo inscrito de conhecimentos,
ideias e percepções, mais as teorias e os delírios vaise deixando tatuar, acolhendo as texturas deixadas,
as formas desenhadas, os sulcos escavados.
Esta é uma das funções mais interessantes do
diário de campo: UTI da memória quando a memória magoa ou fica inacessível por qualquer razão e,
depois, condição da sua permanente regeneração.
12 de Abril de 2009
O processo de escrita reflexiva dos Diários de Campo suscitou-me a busca de um kerigma, ou seja, o cristal
discursivo que traduz com o maior rigor e simplicidade
a minha própria tese. No acto de conseguir nomear o
meu descobrimento – corrijo, o meu reconhecimento - e
de me reconhecer neste encontro é que reside o núcleo
da potencial subversão da minha escrita. Never Trust
Sindarela é o kerigma pronunciado, é o seu nome. Never
Trust Sindalera está longe de uma economia sensata dos
títulos mas é a ressonância retórica mais perfeita da tese
que aqui apresento criada tomando de empréstimo a
poética de chapas e microletes das duas capitais e do seu
incrível poder de contrariar Descartes e os seus herdeiros.
Foi a frase lapidar que terminou com a minha
energia ontem à tarde. Paradas no trânsito de volta a
casa depois de um dia cheio de trabalho, caminhadas
e muitas ideias e opiniões eis que o chapa da frente
pára para deixar e recolher passageiros exibindo a sua
máxima em inglês: never trust a woman!
As microletes são os equivalentes aos chapas de
Maputo e o que mais aprecio nelas é a sua poética.
A todas são atribuídos nomes, talvez nalguns casos
sejam dedicatórias ou talismãs mas o importante é
que a arte e o poder de nomear é bem visível. Aquela
era cor-de-rosa e chama-se Sindarela.366
Porém, esta cristalização metafórica do real não foi
o único recurso narrativo a que o Diário de Campo me
obrigou ou me suscitou. Para além das transcrições, devidamente reguladas e controladas, das notas de campo
que correspondem às observações efectuadas, registo
de guiões, endereços, telefones, encontros e lugares,
enfim das coordenadas necessárias para que a cientista
se movimente e faça o seu trabalho, o que mais pode ser
366
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3.4- Um estudo comparado, qualitativo e centrado
nas narrativas biográficas de mulheres que vivem e
trabalham em Maputo e Dili.

zer confluir várias informações e conhecimentos numa
matriz que me permita desenvolver um estudo que não
renuncia a diferentes conhecimentos e suas tecnologias e procura contribuir para a reconceptualização do
campo teórico feminista pós-colonial a partir de uma
multiplicidade de documentos-textos, muitos dos quais,
não escritos.
A opção por um estudo comparado fundamento-a
através de duas ordens de razões. Por um lado, as potencialidades epistemológicas e teóricas que dele advêm
pois este tipo de pesquisa exige definir e aprofundar um
quadro contextual capaz de sustentar a comparação. A
construção dessa malha de conhecimentos situados e
que funcionam como alicerces que possibilitam as identificações, aproximações, afastamentos e divergências,
necessita de uma abordagem transdisciplinar e transescalar. A articulação dos diferentes conhecimentos e
escalas permite movimentos de múltiplos sentidos; uma
racionalidade histórica que procura explicar a realidade
através de um alinhamento dos acontecimentos numa
lógica macro e de ciclo de longo prazo que se relaciona
com uma racionalidade sociológica que procura, na aproximação e na máxima resolução de uma relação social,
os sinais dos silenciamentos históricos e os defeitos que
o afastamento não vê, não problematiza nem tematiza.
Tanto o transdisciplinar como o trans-escalar oferecem
dificuldades de consistência, coerência e densidade.
Não basta confiar em todo o potencial heurístico de
um estudo comparativo, é necessário esclarecer se os
contributos dos diversos conhecimentos são relevantes
entre si; se a consistência da base comparativa, ou seja,
dos critérios que fundamentam a escolha da comparação
e do que julgamos ser comparável, são suficientemente
significativos e significantes no âmbito do contributo
científico que se pretende apresentar e discutir. Por fim,
a densidade obtida deve suscitar subsequentes exercícios
de hermenêutica plurilógica para que a comparação resulte não só numa nova inteligibilidade acerca daquele
espaço-tempo mas também num conjunto de argumentos que, uma vez mais, possam ir para além do óbvio, do
que existe, e do que se vê. Por fim, a razão comparativa
é uma razão complexa, crítica que procura nos trânsitos espaciais, temporais, discursivos e cognitivos que
elabora, múltiplas possibilidades fazendo dos textos
produzidos não isto ou aquilo, rio ou margem, mas isto e
aquilo, margens onde se abriga o rio que, de tão precário,
não existiria sem elas.367 Faz sentido parafrasear Laura
Padilha: um estudo comparativo é tanto um texto-espelho,

Ancoro a minha abordagem metodológica num
paradigma qualitativo de investigação que pretende fa-
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instrumento, ferramenta, dispositivo, técnica ou opção
metodológica válida e fiável? Talvez não muito mais
coisas do que fotos e imagens, mais leituras, fichas de
leitura e a organização de todos estes elementos segundo
a ordem interna e disciplinar da argumentação verificação e prova. Contudo, a vida e o trabalho em Maputo e em
Dili foram muito mais do que isso e tanto nos autocarros
ou nas viagens a pé, percorrendo feiras, bazares e casas
de capulanas; sentando-me à beira da rua ou nas esplanadas; sentada nas bibliotecas, nos átrios à espera de
quem deveria chegar acontecia alguma coisa que ficava
por gravar, por acontecer na lógica de conveniência da
minha metodologia, porque irredutível às ferramentas
prescritas. Foi então que decidi anotar, escrever e contar
esses episódios e partilhá-los com quem chamei a minha
comunidade de interpretação: colegas de investigação,
amigas e amigos. Primeiro chamei-lhes postais e, aos
poucos, estórias em tudo radicadas, ancoradas na amplitude da minha pesquisa de campo, assim o entendo
eu. Nelas não transcrevi literalmente as falas porque não
tinha a gravação digital. Dispondo apenas da alta tecnologia da gravação na minha memória, usei as palavras
escritas para as reproduzir e dar-lhes a tensão dramática
que elas me pareceram ter no momento em que as presenciei, vivi, experimentei, ouvi e senti. Não são registos
de observações no sentido clássico, são outra coisa, mas
que foram recurso de diálogo, comunicação, comentário,
de recriação; algumas vezes partilhei a minha estória
com as suas autoras-enunciadoras e isso abriu lugar a
mais versões, mais memórias, mais conversas. Assim
foi, por exemplo, com Delfina de quem fui primeiro confidente e só depois, muito depois, quase um ano depois,
foi minha informante [que conceito quase policial e tão
feio!]. Não quero prescindir deste trabalho que de tão
mestiço e indeterminado sofre de ausência de nome e
de função clara e específica no quadro das metodologias
mais convencionais. Não sendo ficção, também é; não
sendo transcrição, também é. Numa e noutra, do meu
humilde ponto de vista, está contida uma parte da vida
e das subjectividades confrontadoras destas senhoras e
senhores, e porque não dizê-lo, também a minha. Porque
haveria eu de prescindir deste rico e fértil contingente
de subjectividades para a elaboração de novos ethos de
conhecimento, sabedoria e ciência!

Cf. Padilha, 2002: 200.
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um entre-lugar como um auto-encontrar-se que abre para
múltiplas vias de conhecimento.
A segunda ordem de razões que presidiu à opção
comparativa relaciona-se com as dimensões, aparentemente, comparáveis que emergem de um olhar ainda
colonial mas curioso e à procura da sua crítica. Moçambique e Timor estão, geograficamente, situados nas
orlas marítimas, ocidental e oriental do Oceano Índico.
Por outro lado, tanto um como o outro partilham um
passado colonial português que foi determinante para
a sua identificação enquanto entidades politicamente
independentes como por exemplo, fronteiras geográficas, língua e sistema judiciário. Em terceiro lugar, tanto
Moçambique como Timor-Leste sofreram guerras prolongadas na segunda metade do século XX que tinham
como característica comum serem guerras movidas
contra aqueles cuja pretensão era a ocupação do território
e a quem estas entidades atribuíram o estatuto de estrangeiros; ou seja, levaram a cabo guerras de afirmação
nacionalista, de diferenciação por oposição a outros países e povos. Finalmente, tanto um como o outro, são dos
países mais empobrecidos das regiões onde se inserem,
África austral e sudeste asiático, apresentando níveis de
Desenvolvimento Humano semelhantes.
Sendo as raízes ainda coloniais, as opções do estudo são pós-coloniais pois sabem da sua incompletude,
da potencial violência epistémica exercida sobre quem
ainda não exerceu o poder de suspender a minha memória para a criticar, limitar e amplificar com a sua própria,
com os seus conhecimentos e com a maneira como quer e
pensa ser apropriado comunicá-los. A minha abordagem
sendo qualitativa não pretende realizar generalizações,
inferir tendências aplicáveis a uma realidade social tão
complexa e vasta. Pelo contrário, a minha opção é trabalhar na intensidade que as narrativas e as auto-reflexões,
de que elas são epifanias, trazem para o conhecimento e
para a problematização dos tópicos em discussão.
O colonialismo, o sexismo e as guerras em Moçambique e em Timor-Leste organizaram e sistematizaram
silêncios que resultaram em muitas ignorâncias. As
mulheres foram sendo construídas como o outro do outro
cujas palavras, conhecimentos e experiências ou eram
tornadas impertinentes e inexistentes ou então instrumentalizadas ao serviço do projecto colonial ou nacional.
Desarmadas das suas próprias palavras, muitas destas
mulheres esqueceram a sua história e a sua língua mas
muitas outras preservaram partes ou elementos-chave
que foram transformando e transmitindo por entre as
suas comunidades e entre gerações. A chegada à independência criou condições para reactivar o acervo cultural
que muitas mulheres tinham arquivado na memória e
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nos discursos que formulavam em diversas línguas, indo
e vindo entre a sua língua materna e a língua colonial.
Sabe-se que muitas delas tiveram e têm a função de
passar costumes, conhecimentos, tecnologias e a língua
marcando as diferenças entre si e o colonizador.
Tanto a literatura como a própria experiência de
vida nos mostram como as mulheres, longe de serem
uma só categoria social e analítica, são uma comunidade diferenciada e divergente de histórias, memórias,
práticas e discursos. Elas são autoras de uma polifonia
discursiva e narrativa que pode representar possibilidades de ruptura, alternativa ou reinterpretação das
visões e noções hegemónicas acerca do feminismo e
do pós-colonialismo ou sublinhar e reproduzir opressões contra si mesmas. Marginalizar as mulheres ou
marginalizar estas ou aquelas mulheres é marginalizar,
necessariamente, um conjunto de perspectivas importantes e diminuir, drasticamente, as possibilidades de
conseguir uma descolonização, efectiva e duradoura,
do conhecimento. Em termos metodológicos esta tese
trabalha qualitativamente com uma parte das narrativas
de mulheres e homens situadas/os nas circunstâncias
históricas, políticas e culturais que o contexto actual
proporciona. Com o trabalho etnográfico que desenvolvi tive como objectivo central mostrar o pluriverso de
conhecimentos e experiências formuladas a partir das
feminilidades e também masculinidades presentes,
existentes e disponíveis que informam o mundo contemporâneo de Maputo e Dili não evitando contradições,
tensões ou ambiguidades, visando a complexidade e
aumentando a resolução da análise.
Diz-se que as mulheres gostam de conversar.
Este estereotipo é-me útil pois é com elas que convivi e
conversei para avaliar, em conjunto, as coisas que me e
lhes interessam dizer sobre os poderes que as mulheres
têm para mudar a sua vida e a vida das suas comunidades. Estas conversas passaram por muitos caminhos e
fizeram-se tanto através das palavras que foram ditas,
como com aquelas que não chegaram a ser pronunciadas.
A textualidade destas conversas é composta por palavras, silêncios, risos, choros, perguntas, exclamações,
coros de vozes, canções e muitos ruídos de fundo, da
rua e interiores. As longas conversas que mantive com
mulheres e homens de Maputo e Dili é endógena à minha experiência de observadora-participante e corresponde à forma tida como mais apropriada de aprender
e passar o conhecimento nos grupos e nas sociedades
onde desenvolvi o meu trabalho etnográfico. Quer em
Moçambique, quer em Timor-Leste e nas suas capitais,
fala-se, conversa-se longamente, e contam-se as estórias
que se vão relacionando com outras estórias e os acon-
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tecimentos com outros acontecimentos. O acto físico de
falar e ouvir faz parte do acto de conhecer, avaliar e criar
a memória do conhecimento. Falar da terra, da família,
das filhas e dos filhos, do poder e da falta dele, das tragédias e dos sonhos é já conhecimento; falar é também a
realização da paz e é um acto de exorcismo das angústias
que a vida traz. Este valor performativo da palavra dita
e ouvida é fundamental para melhor se captar a intenção epistemo-metodológica deste trabalho que procura
responder, ao mesmo tempo, ao dinamismo conceptual
destas sociedades e à potencial rebeldia das falas das
mulheres.368 As conversas que mantive com as mulheres
e, alguns homens, são acerca das suas memórias de vida,
são a produção de textos autorais369 e são, com certeza,
interpretações do que aconteceu e acontece nas suas
vidas e nos seus países. Os diálogos que travei com elas
e eles são actos de reflexão conjunta sobre os significados que atribuem-atribuímos ao poder, à participação,
à feminilidade, à masculinidade, à paz na vida e à vida
da sua comunidade pós-independência.
Conversámos em diferentes línguas jogando com
ritmos, desconhecimentos, versões, especificidades que
cada uma-um trouxe para os diálogos. Quando usámos
a língua portuguesa foi preciso pensar e considerar que,
para a maioria das pessoas entrevistadas, esta é apenas
uma das línguas faladas e, na maioria dos casos, não
é a sua primeira língua. Com universos conceptuais e
heranças sócio-simbólicas muito diferentes, a língua
portuguesa foi um instrumento de comunicação muito
diferenciado em cada um dos países e foi, apenas, uma
entre outras formas de formular e dizer coisas, factos,
acontecimentos e emoções. No caso de Moçambique todas as pessoas falavam português e usavam as outras línguas como o ronga, changane, maconde ou makua como
elementos de distracção sobre os discursos mais tensos
e emocionais, de poder sobre mim enquanto estrangeira
e entrevistadora ou ainda como pitadas do exotismo que
quiseram imprimir às personalidades que apresentaram.
Em Never Trust Sindarela370 anotei o seguinte:
A Reinata, figura impressiva. Claro que compreende português mas faz de conta que só compreende
e fala maconde. Sabe negociar e o negócio fica ainda
mais interessante porque ela usa a Dª Judite como intérprete como se não entendesse nada das propostas
368
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369 Cf. entre outros trabalhos, Santos, 2000:72-73; McClintock, 1995:
300-301.
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que lhe são feitas. Um mimo de tradição na rudeza do
barro e os hábitos modernos de se deixar fotar como
a autora daquela peça de arte, ‘exótica’, que se compra
e coloca em casa, sinal do longe, do diferente, do que
não se entende nem é preciso.
A Reinata é uma grande artista e uma grande actriz.
Em Dili a maioria das pessoas não fala o português
ou então, avalia os seus conhecimentos da língua como
insuficientes para poder comunicar. As conversas foram,
portanto, em diversas e outras línguas usando várias ao
mesmo tempo. As pessoas fazem-no no dia-a-dia pois é
uma sociedade multilingue onde esse trânsito é uma prática corrente e não problemática. As nossas conversas decorreram em tetum, português, bahasa indonésia e inglês,
conforme as pessoas decidiram. As pessoas usaram os
seus conhecimentos das línguas para esconder, para revelar, para marcar as diferenças e também exercer poder sobre a entrevistadora que não podia aceder, imediatamente
e por completo, aos sentidos colocados, deliberadamente,
em discussão. Em Dili aprendi o tetum praça, uma das
línguas oficiais com o qual podia comunicar, em princípio,
com todas as pessoas. Mas falar uma língua é muito mais
do que conseguir manter uma conversa, comprar, pedir
informações, ler as notícias no jornal, seguir uma palestra
ou ler as legendas de um filme. Ao contrário de Dili onde a
necessidade de aprender o tetum foi evidente, em Maputo
o nível do uso e da literacia em português das pessoas
com quem contactei, não me pressionou o suficiente
para aprender mais do que algumas frases de cortesia e
outras expressões de utilidade quotidiana em ronga e
changane. Tanto em Moçambique como em Timor-Leste
fiz-me acompanhar de pessoas – Telma Mbeve e Sandra
Bulha em Moçambique e Hermínia e Lurdes Bessa em
Timor-Leste - fluentes nas diferentes línguas e que procediam à tradução sempre que necessário. É importante
precisar que a tradução durante todo o processo de estudo,
entrevistas, encontros e conversas não foi apenas um
trabalho para encontrar equivalentes entre palavras mas
um esforço contínuo de transferências simbólicas para
descobrir traduções úteis entre conceptualizações e mecanismos de raciocínio e argumentação, o que nem sempre
foi possível. Tratarei desta questão com maior detalhe
mais à frente quando analisar a questão da tradução e os
guiões de entrevista e como eles tiveram de ser plásticos
e performativos. Estas textualidades discursivas foram
um exercício constante e exigente de poli-racionalidade e
de tolerância à ambiguidade para poder tecer um diálogo
arriscado mas rico e complexo.

Cf. Cunha, 2009: 177.
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Escrever as narrativas biográficas que me foram
contadas foi fixar lembranças seleccionadas pela memória. Cada conversa gravada, cada página escrita são
factos que estão contaminados com os conhecimentos
individuais, com a selecção que fizeram deles e com
as minhas próprias interpretações. É complexo o dinamismo que estas narrativas biográficas trazem para
a ampliação e para a diversidade dos conhecimentos e
experiências, disponíveis e acessíveis, sobre mulheres,
o feminismo e estas sociedades pós-independência. A
partir da subalternidade epistemológica construída do
contexto sócio-político que é Maputo e Dili por um lado,
e as suas vendedeiras e líderes de associações locais por
outro lado, este trabalho é o contrário do desperdício das
experiências e procura combater a razão metonímica e sua
compreensão limitada de si mesma e do mundo.371
Envolvendo-me nestas múltiplas conversas sobre a
vida, os poderes e a falta deles para mudar a vida, procurei tudo o que pode ser mobilizado para conseguir mais
conhecimentos que conduzam a mais justiça, menos
danos sexistas, mais harmonia global e local e, por isso,
mais emancipação das mulheres. Procurei momentos
e indícios, ainda que imperfeitos, da experiência de
liberdade, autonomia e solidariedade. Este carácter
processual e plural da emancipação das mulheres ajuda
a pensar e a teorizar as lutas que são necessárias travar
contra o desespero e contra as dificuldades que se vivem
em Maputo e Dili como também no nosso mundo povoado e vigiado por guerreiros sexistas.
3.5- O Trabalhos nos Campos.
Como ficou claro em cima, este estudo comparado
e de análise qualitativa de narrativas só faria sentido com
uma forte componente de trabalho de campo em cada
um dos países. A estratégia adoptada para esta fase de
pesquisa foi desenvolvida em três fases com objectivos
e metodologias específicas. Depois de explorada, lida e
analisada a literatura feminista, histórica, sociológica
e política de cada um dos países e região constituí um
acervo de livros, artigos, notícias e outra documentação
escrita considerada relevante. Dediquei-me então a
outras duas tarefas: a construção e teste de um guião
de entrevistas exploratórias e em profundidade e a redacção de um protocolo de trabalho de campo para cada
uma das capitais. Nesse período realizei as seguintes
entrevistas372:
371

Cf. Santos, 2002.

372 Os protocolos e guiões podem ser consultados nos apêndices da
monografia.
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•

•
•

•

•

Laura Padilha; sobre mulheres, narrativas de
mulheres, colonialismo e pós-colonialismo, em
9-12-07;
Isabel Casimiro; sobre Moçambique, Feminismos
na África Austral, em 15-11-06 e 15-03-07;
Duas líderes da PROMAICA de Angola; sobre a
situação das mulheres em Angola e os sentidos
que dão à sua emancipação no pós-guerra, em 1606-07. Não autorizaram a transcrição nem o uso
público dos seus nomes e informações;
Amélia Sequeira Iko; sobre Timor-Leste, a diáspora timorense em Moçambique; as mulheres,
as memórias das mulheres, as diferenças e convergências entre Timor-Leste e Moçambique, em
29-05-2007;
Mari Alkatiri, Pascoela Barreto e Paula Pinto;
sobre a situação política em Timor-Leste, em 2711-07 e 13-06-08. Não permitiram a gravação nem
a divulgação dos conteúdos.

Analisado o trabalho exploratório e a redacção do
protocolo do trabalho de campo considerei ser importante tomar as iniciativas necessárias para preparar a
segunda fase do trabalho que incluiu o trabalho de carácter etnográfico e um conjunto de outras actividades
de interacção social e académica. Nos quadros seguintes
apresento de forma breve as principais actividades que
levei a cabo nos dois períodos em que permaneci em
cada um dos países.
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Trabalho de Campo
‘Para além de um Índico de desesperos e revoltas’
MOÇAMBIQUE

TIMOR-LESTE

PERÍODO

ACTIVIDADES

PERÍODO

ACTIVIDADES

Julho e Agosto
de 2008

Trabalho e formação com as assistentes
do Instituto de Investigação para o
Desenvolvimento José Negrão

Abril de 2008

Trabalho e formação com as assistentes
Hermínia e Lurdes Bessa
Entrevistas em profundidade

Pesquisa bibliográfica e documental nas
bibliotecas do Centro de Estudos Africanos e
no Centro de Estudos da Mulher e do Género da
Universidade Eduardo Mondlane; biblioteca do
Fórum Mulher; Centro de Recursos da WLSA;
Centro de Recursos do Cruzeiro do Sul; Arquivo
Histórico Nacional; biblioteca privada de Isabel
Casimiro e de Ximena Andrade

NB: Os atentados de Fevereiro de 2008 em
Timor-Leste e a consequente declaração do
estado de sítio e recolher obrigatório em Dili
e outras cidades a ocidente mostraram-se
ser factores de forte instabilidade e medo.
As pessoas em Timor-Leste estavam muito
assustadas e não quiseram falar. O acesso a
documentação académica, de arquivo histórico
ou outra está fortemente condicionado pela
mesma razão.

Entrevistas em profundidade
Dois seminários respectivamente no Fórum
Mulher e outro no Cruzeiro do Sul.
Apresentação de ‘Re-centering margins and
discourses in the Indian Ocean. Mozambique
and Timor-Leste.’ in the
Conference on ‘The Indian Ocean: the largest
cultural continuum in the world’, Zanzibar
Indian Ocean Research Institute, Zanzibar,
Tanzania, 15-17 August, 2008
Março, Abril
e Maio de 2009

Trabalho e Formação com as assistentes
do Instituto de Investigação para o
Desenvolvimento José Negrão

Junho, Julho,
Agosto e Setembro
de 2009

Trabalho e Formação com as assistentes
Hermínia e Lurdes Bessa

Pesquisa bibliográfica e documental

Pesquisa bibliográfica e documental: Arquivo
da Resistência, Comissão para a Verdade e a
Reconciliação, Arquivo Nacional, Instituto
Camões, Biblioteca das Ciências Sociais
da UNTL, Fundasaun Alola, FOKUPERS,
Departamento de Estudos de Género do
Parlamento Nacional,

Segundas e novas entrevistas em profundidade;
Seminário – focus group - e entrevista colectiva

Segundas e novas entrevistas em profundidade
Seminário – focus group

Participação em
Conferência Internacional do IESE, “Dinâmicas
da Pobreza e Padrões de Acumulação Económica
em Moçambique”, 22 e 23 de Abril de 2009;
International Conference
“Decentralizing Land, Dispossessing Women?:
Recovering Gender Voices and Experiences of
Decentralized Land Reform in Africa”, PLAAS,
Maputo, 4 – 7 May, 2009;
Ciclo de Seminários Interdisciplinares em
Ciências Sociais e Humanas
Departamento de Arqueologia e Antropologia e
Centro de Estudos Africanos
Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Maio
de 2009;
Visita de estudo à Cooperativa das Mulheres
Agricultoras da Manhiça.

Participação em
International Conference
“Understanding Timor-Leste”
Timor-Leste Studies Association, UNTL and
Swiburne University of Technology
Universidade Nacional de Timor-Leste, Dili, 1 – 3
July, 2009;
International Conference
“Transforming Timor-Leste for Sustainable
Development, Human Rights and Peace: An
Opportunity for Dialogue”
Victoria University and UNTL
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Dili, 6 – 7
July, 2009.

Apresentação de: “Tecendo Margens no
Oceano Índico. Paz, Justiça Social e Mulheres
de Moçambique e Timor-Leste”. Ciclo de
Seminários Interdisciplinares em Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Eduardo
Mondlane, Maputo, 13 de Maio.

Apresentação de “Challenging International
Relations Rationals. Another Understanding of
Timor-Leste and Mozambique”. International
Conference – Understanding Timor-Leste, Dili,
2-3 July.

Oficinas de formação no IID José Negrão a
pedido da equipa de pesquisa: 1/ ‘Metodologias
Qualitativas em Ciências Sociais’ dia 9 de Abril
de 2009; 2/ ‘Economias Solidárias’ no dia 24 de
Abril de 2009.

Visitas de Estudo à cooperativa das mulheres de
Maubara ‘Mós Bele’ e de Com.
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Estas actividades in loco foram conjugadas com
deslocações diárias a pé nas duas cidades, fotografias,
visitas sociais e compras feitas nos bazares e mercados
informais sem objectivo de entrevista, visitas às residências das pessoas e às igrejas que frequentam. Os momentos de lazer partilhados com as diferentes pessoas foram
momentos privilegiados de contacto, aprendizagem, troca e de ressignificação das relações pessoais entretanto
estabelecidas. Refiro-me a estas experiências em vários
momentos no meu diário de campo, tanto na sua versão
luminosa, como na sua versão mais sombria:
Eu por mim estou muito feliz por ter podido
conhecer, conversar, beijar todas aquelas senhoras
e senhores. Falar, estar com elas, ouvir o barulho de
fundo dos mercados em torno delas e os olhos que espreitam e ouvem as conversas. (...) Me desculpem mas
eu gosto de abraçar, de conhecer pessoas e estar com
elas e quando converso eu entro com elas pelas portas
adentro das suas imaginações. Gosto dos cheiros e da
Terra, qualquer que ela seja ou esteja de qualquer cor
e sujidade. Eu a respeito e reverencio. Entrar e sair de
becos de areia e pó, desejar, ardentemente, que me
deixem comer aquele caril e aquela cebola, entrar
na cozinha e dar um afago também ao cão são tudo
significâncias da minha insensatez metodológica.373
Aquela minha felicidade em sujar os pés, em enterrar-me no pó e percorrer as incertezas com aquelas
minhas princesas tornou-se um exercício muito duro
que precisou de toda a minha auto-disciplina. Todos os
dias. Senti o mesmo entusiasmo intelectual, a mesma
curiosidade e até o mesmo amor pelas descobertas e sobretudo pelas aprendizagens que, a cada passo, a cada
palavra me foram sendo desvendadas. Mas foi duro
sujar, tanto, os pés; caminhar todos os dias em direcção
aos bazares e aos quiosques respirando sempre aquele
pó debaixo dos zincos e lonas com um calor infernal.
Mais duro ainda foi estar sempre entre mundos, ares
condicionados e pós, ema boot e ema kiak, entre calor
e frio, entre desconfianças e esperanças. Mas não é a
inclemência do clima que mais cansa e faz sofrer mas
sim sentir nos silêncios de muitas pessoas, nas respostas que não são respostas mas lamentos, despachos,
idas e voltas ao interior das feridas, uma espécie de
esfurancar feridas, fazer doer, manter o sangue.374

373

Cf. Cunha, 2009: 207-209.

374

Ibid. 780- 781.
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As entrevistas em profundidade que realizei nos
dois países foram mais do que uma técnica e um instrumento de investigação. As narrativas, para além da
importância epistemológica que sublinhei em cima,
constituíram-se como momentos de intensa aprendizagem e da possibilidade concreta de viver os limites dos
meus conhecimentos e procurar o espaço e o tempo das
outras memórias que, através das palavras delas e deles,
fossem pronunciadas, proferidas, ouvidas, sentidas e
gravadas. O mais importante é que ficou aparente, nas
duas capitais, que a maioria das pessoas com quem conversei parecia muito confortável em falar375, por dizer e,
especialmente, por ser ouvida e as suas palavras serem
gravadas no aparelho que eu apresentava, com receio
confesso, depois de todo o protocolo de contactos, decisão sobre quem em que data, lugar, hora e a marcação
final da(s) entrevista(s).
As entrevistas, apesar de manterem ao longo dos
dois anos os seus objectivos centrais, foram processos
dinâmicos de construção de um alicerce de recolha de
informação e duma relação com as pessoas entrevistadas
que possibilitasse a conversa e a partilha necessárias.
Analiso este processo em Never Trust Sindarela em várias
ocasiões. Escolho os seguintes excertos a este propósito.
A primeira medida que tomei foi tentar avaliar e
ultrapassar a minha timidez, a minha reserva em fazer
perguntas. Eu não gosto de fazer perguntas apesar de
gostar de ouvir as mulheres falar. Deste modo, prepareime para ter que me forçar a fazer algumas perguntas
caso fosse necessário. Elaborei uma matriz básica para
clarificar as minhas próprias expectativas e formulações. Em segundo lugar, ouvi atentamente a Telma e
a Sandra falarem sobre as mulheres a entrevistar para
tentar avaliar o que elas estavam dispostas a dizer e
como enunciavam as suas questões e reflexões.
Dei-me conta com alguma rapidez que as mulheres
se mostravam bastante confortáveis em falarem das
suas actividades e associações. Só nos mercados é que
os silêncios entremeavam mais as conversas. Deste
modo e porque me pareceu poder dar ritmo e confiança aos encontros começo por pedir uma apresentação
pessoal. Normalmente esta apresentação pessoal é
muito limitada e curta pelo que passo de imediato às
actividades que exerce, às tarefas que desempenha, às
responsabilidades que tem solicitando uma apresentação dos objectivos e actividades que são desenvolvidas pela associação ou grupo de mulheres. Tem sido
375 Excepto em Abril de 2008 em Dili pelas razões apresentadas em
cima.
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uma característica comum as mulheres entrarem em
detalhes e fornecerem bastante informação durante
esta fase. É um momento em que me parece sempre
que se derrete o gelo e em que as pessoas sentem que
o que têm a dizer pode ser ouvido e levado a sério.
Interrompo o menos que posso para deixar o discurso
fluir e perceber por onde vão os pensamentos, como se
projectam as subjectividades na narrativa sobre a outra
que neste caso é a organização ou o grupo. Tomo notas,
discretamente, para pedir mais tarde esclarecimentos
tomando o máximo de cuidado para não entrecortar o
que vai emergindo. Quando me parece que esta fase está
consolidada peço alguns esclarecimentos ou retomo algumas questões que me parecem apropriadas e que me
permitem passar ao conjunto de reflexões sobre o estatuto e lugar das mulheres na sociedade moçambicana.
Primeiramente, coloco a pergunta de forma abrangente
para em seguida a desagregar em três leading questions:
Se fosse escolhida para um posto ministerial quais
as suas prioridades políticas relativamente às mulheres;
Se as mulheres se zangassem e decidissem ir embora
do país o que aconteceria;
Se pudesse qual o sonho que realizaria;
A primeira pergunta ajuda a perceber como cada
uma pensa o colectivo, como enunciam as prioridades
e como estabelecem uma ordem para as necessidades.
Também ajuda a entender qual o nível de retórica política mainstream dos seus discursos. Também é uma forma
de suscitar uma expressão crítica e as suas avaliações
políticas. A segunda pergunta resulta na utilização de
um absurdo para fazer realçar os poderes e o peso real
que elas pensam que as mulheres têm na sua sociedade. Normalmente esta pergunta tem respostas breves,
determinadas e enxutas porque o resultado de um
absurdo destes não poderia ser senão outro absurdo.
Contudo esclarece bem em que posição elas próprias
colocam as mulheres e os papeis que têm. A terceira
pergunta é para estimular uma projecção no futuro
mas também para tentar perceber onde estão alojadas
as dificuldades daquela mulher em particular. Por
contraposição ao sonho se encontra pelo menos uma
das preocupações maiores ou onde pode doer mais
nesse momento.
Todas estas questões só são postas quando as mulheres parecem ter acabado de se pronunciar sobre o que
pensam da situação das mulheres na sua sociedade.
O conjunto tem proporcionado uma articulação entre
desejos, expectativas e representações bastante interessante. Por último peço, então, para me contarem a sua
vida ou para me falarem da sua vida.

Guião de entrevista Em Moçambique
1. Qual o seu nome? Onde vive? Onde nasceu?
Quando nasceu?
2. Conte-nos qual o seu trabalho desde que
acorda até que se deita. A que horas acorda?
E a que horas se deita?
3. Qual é o seu trabalho e responsabilidades
no mercado ou na associação?
4. Como faz para as pessoas lhe obedecerem e
respeitarem? E na família?
5. Em casa quem manda? Quem decide como
gastar o dinheiro? Quem decide sobre a
educação dos filhos? Quem cuida da roupa
e da comida?
6. O que é para si a igualdade de género em
Moçambique?
7. Se fosse escolhida para um posto ministerial
quais as suas prioridades políticas relativamente às mulheres.
8. Se as mulheres se zangassem e decidissem
ir embora do país o que aconteceria.
9. Se pudesse qual o sonho que realizaria?
10. Por favor, quer-nos contar um pouco da sua
vida?
Muito obrigada.
Este trabalho tem resultado em narrativas de vida
muito incompletas ainda mas que permitem traçar
trajectos pessoais e profissionais e, em certos casos,
saber dos momentos-factos-situações considerados
importantes e determinantes nas suas vidas. Tem
sido igualmente interessante que, em vários casos, se
verifica que nesta etapa elas retomam as questões anteriores na maioria das vezes para as aprofundarem
e por vezes contrariarem as primeiras impressões
que deixaram. Os discursos tornam-se mais tensos
porque mais íntimos. Não interrompo nem faço
perguntas..
Durante todos os encontros olho cada uma das
pessoas nos olhos e elas têm correspondido com
muita frontalidade. Nalgumas pressinto que isso as
deixa com vontade de serem ouvidas. Procuro estar
totalmente concentrada nas conversas estabelecendo
contacto o mais profundo possível com as pessoas
através do meu olhar da minha postura, da minha disponibilidade mental. Não olho nunca para o gravador.
Peço sempre consentimento para a gravação e para
fazer fotografias. As pessoas têm-se mostrado sempre
colaborativas e sem desconfortos de maior com isso.
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Nalguns casos haverá lugar a segundas entrevistas
para aprofundar algumas questões como as suas posições perante a poligamia, a violência contra as mulheres e as meninas ou ainda sobre as suas relações
de poder com os homens em casa e no trabalho. Em
alguns casos, sobretudo as mulheres dos mercados,
deverá ser feito um esforço para as entrevistar em
outros locais mais reservados onde a sua privacidade
e segurança esteja garantida. Esse é um dos assuntos
a discutir com a Telma e com a Sandra. Que locais,
como manter o contacto, como as convidar.
Ainda não consigo avaliar totalmente o facto de os
encontros serem sempre com a presença da Telma e
da Sandra a quem reservo sempre um espaço para se
colocarem na conversa com as questões que entenderem. Nos mercados a sua participação foi muito
importante para gerar confiança e traduzir algumas
das perguntas. Nesses contextos elas foram mais
activas e tomaram mais iniciativas. De igual modo
merece uma certa atenção o facto de ter havido algumas entrevistas colectivas. Dentro da mesma lógica
de deixar os discursos fluírem sem muita estrutura
vinda de um guião, assim tem sido quando as pessoas
se apresentam em grupo para falarem. Pareceu-me
que elas mesmas queriam ter um espaço de segurança que o grupo lhes dá. Ou no caso da Rabeca
Tivane um espaço de afirmação de poder e autoridade. Pareceu-me sensato seguir essa indicação subtil
mas clara por parte das entrevistadas e entrevistados.
Creio que em seguida se poderão fazer abordagens
mais pessoais. As vantagens poderão ser encontrar
espaços para discursos, ideias e representações para
as/os quais é preciso intimidade e privacidade no
pronunciamento.376

Em Timor-Leste, em Julho de 2009, as minhas
preocupações com as pessoas entrevistadas, os guiões
e as línguas utilizadas já tinham determinado alguns
ajustes na formulação das perguntas, a desagregação de
outras, a inclusão da questão do barlaque377 e suscitaram
a seguinte reflexão e análise:
Eu, o Zedequias e a Ana378 produzimos o guião
principal das entrevistas nas duas línguas mais
usadas em Timor-Leste: tetum e português. Foi um
exercício muito interessante. Aqui está ele:
Guião de entrevista em Timor-Leste
1.

Ita no naran sa? Ita hela iha nebe? Ita moris iha nebe?
Ita moris data saída? Qual o seu nome? Onde vive? Onde
nasceu? Quando nasceu?

2.

Konta mai ita nia servisu saída hahu iha dader kuandu
ita hader to’o ita toba kalan?Conte-nos qual o seu trabalho desde que acorda até que se deita. A que horas acorda?
E a que horas se deita?

3.

Ita nia servisu iha merkado saída? Qual é o seu trabalho
no mercado?

4.

Ita nia responsabilidade iha merkado ne saída? Quais são
as suas responsabilidades no mercado?

5.

Kuandu iha konflitu iha mercado entre ema sira iha
neba, ita resolve halo nusa? I iha família? Quando há
conflitos no mercado entre as pessoas, como resolve?
E na família?

6.

Ita halo saída atu ema bele obedece ho respeita ita? I
iha família? Como faz para as pessoas lhe obedecerem e
respeitar? E na família?

7.

Iha uma se mak manda? Se mak deside konaba edukasaun oan sira nian? Se mak tau matan ba hatais ho
hahan? Em casa quem manda? Quem decide como gastar

Esta reflexão foi escrita no final do primeiro período de trabalho de campo em Moçambique. O guião
que se apresenta, tanto para Maputo como para Dili,
é apenas um conjunto e alinhamento orientador das
questões centrais que quis abordar, conversar e tratar
com as e os entrevistados. Tanto nas primeiras como
nas segundas entrevistas foram feitas alterações, ajustes
que considerei serem as mais adequadas à pessoa, ao
contexto, às responsabilidades exercidas, aos assuntos
que pré-ocupavam as suas reflexões, o seu estatuto e as
línguas que falava e compreendia. Todo este processo
está registado, descrito e analisado em detalhe no meu
Diário de Campo Never Trust Sindarela.
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Ibid. 154-159.

o dinheiro? Quem decide sobre a educação dos filhos?
Quem cuida da roupa e da comida?
8.

Iha momento saída iha ita nia moris mak feto sira mak
primeiru e importante liu? Tan saída? Em que momentos da vida é que as mulheres são as primeiras, as mais
importantes? Porquê?

9.

Mane sira hanoin saída kona ba feto sira? O quem dizem
os homens acerca das mulheres?

10. Saída los mak akontese se karik feto sira hotu hirus e
sai husi nasaun ida ne? O que aconteceria a Timor-Leste
377 A questão do barlaque é tratada com maior detalhe no capítulo 3
deste trabalho.
378 O Zedequias dos Santos é falante de tetum e bahasa indonésia e
a Ana Gomes é falante de português, tetum, bahasa indonésia e inglês.
São timorenses que colaboraram comigo como guias e professora/or de
língua tetum.
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se todas as mulheres se zangassem e se fossem embora
da nação?
11. Problema saída mak boot liu ba feto sira iha TimorLeste? Quais são os maiores problemas das mulheres
de Timor-Leste?
12. Hau nia mehi boot liu saída? Qual é o seu maior sonho?
13. Feto ida nebe deit iha Timor-Leste mak ita admira liu?
Quais as mulheres de Timor-Leste que mais admira?
14. Ita hanoin saída kona ba barlaque? O que pensa do
barlaque?
15. Favor ida, ita bele konta ituan konaba ita nia moris?Por
favor, quer-nos contar um pouco da sua vida? Obrigada
barak. Muito obrigada.

Na realidade à medida que vou avançando
com as entrevistas vou fazendo algumas traduções
internas e fazendo outras perguntas que se tornam
necessárias. Uma das questões mais evidentes e que
me tem feito trabalhar na formulação das perguntas
é o conceito de poderes das mulheres. Na maioria dos
casos as mulheres fazem equivaler poderes das mulheres com direitos das mulheres. Pode ser apenas
uma questão linguística mas não o creio. O discurso
repetido dos direitos humanos e dos direitos das mulheres faz com que este termo surja nos discursos de
uma maneira contundente mas que subsume alguns
poderes que estão presentes na sociedade e que estas
senhoras não identificam enquanto tais. Dou alguns
exemplos: 1/ Nos rituais fúnebres as mulheres são
fundamentais e têm poderes na preparação do corpo,
no carpir, na organização do luto e do desluto, nas
orações, na manutenção das cerimónias de homenagem; 2/ Nos rituais de nascimento ao acompanhar
e ao serem elas as parteiras elas detêm poderes de
abençoar, ter o conhecimento e as tecnologias dos
partos e também têm o poder simbólico de trazer
ao mundo as pessoas; 3/ Nas uma lulik também são
as mulheres que detêm os principais poderes de
organização e disposição das coisas sagradas tarefas
e responsabilidades que não são substituíveis por
homens. Passam estas tarefas e poderes de mãe para
filha, de geração em geração.
Para elas não são poderes nem direitos, são deveres. Os direitos é como que uma outra coisa que a
independência trouxe. Todas parecem confortáveis
pela sociedade hoje reconhecer e favorecer a participação e o protagonismo das mulheres nas áreas
empresariais, políticas e também na educação mas
continuam a denunciar a violência, a pobreza e os
poucos recursos a que têm acesso. Até agora não falam, explicitamente, da saúde e a educação que fica

subsumida nas preocupações relacionadas com a
preparação das mulheres para saírem de casa-família
e exercerem outras profissões ou responsabilidades
para além das da casa.
Estas especificidades têm-me obrigado a reflectir
nos termos e na forma e ordem em que coloco as perguntas. Os guiões também não são iguais para todas
as pessoas. Aqui, em Dili, as pessoas dos mercados
têm respostas curtas e sintéticas mas há diferenças
importantes pois algumas respondem sucintamente
mas aparecem muto articuladas e parecem ter uma
opinião formada e transmitem-na sem maiores
problemas. Os termos em que colocam as coisas é
que são diferentes assim como as prioridades. Se por
um lado as líderes associativas tendem a sublinhar
a violência doméstica como uma prioridade, para as
vendedeiras a questão da economia, acesso ao crédito
e emprego ganha um imenso relevo nos discursos.
A língua tetum é muito laboriosa de sentidos sendo que uma mesma palavra pode dizer coisas diferentes dependendo da sua posição na frase, do tom em
que se diz, do contexto da conversa. A mesma palavra
pode ter um significado muito literal como por exemplo klalatak que pode ser usado como a sombra que
um corpo faz no chão ou mais, poeticamente, como
reflexo num espelho ou ainda mais como aquilo que
pode ser exemplar numa pessoa e que tem reflexo nas
outras pessoas. É como a utilização do nós (segunda
pessoa do plural). Ami quer dizer nós se quem fala se
refere a todas as pessoas presentes incluindo-se. Imi
quer dizer nós se a pessoa que fala se refere às pessoas
presentes excluindo aquela a quem se dirige. Por isso
o imi pode ser usado de forma agressiva e excludente.
Ainda existe a palavra ita que também quer dizer nós
mas para qual ainda não captei as nuances. Aquela
canção ita Timor oan traduz-se por nós filhos de Timor
mas oan também é partícula que se usa depois do
verbo para formar o passado. Existe também o caso
do barak que quer dizer muito e tebes que quer dizer
muito. Até agora o que compreendi é que barak é muito em quantidade e tebes é muito em qualidade mas
estou longe de ter a certeza que é só isso. Por exemplo, obrigada barak, é muito obrigada; hau hadomi
tebes o, é eu gosto muito de ti. Também é um pouco
intrigante o uso da palavra ínan que designa mãe e
fêmea se for colocado junto ao nome de um animal
como aço ínan – cadela – ou áman que designa pai
ou macho se for colocado junto de um nome de um
animal como kuda áman – cavalo. Estas subtilezas da
língua fazem com que haja muitas versões de tetum
o que é muito notório até nas notícias na televisão,
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contendo mais palavras em português ou nativizadas ou, pelo contrário, são usadas mais expressões
compósitas do tetum e do imaginário que a língua
permite. Outra expressão é fatin hakmatek, o lugar da
calma. Esta é a expressão usada para designar o lugar
privado para onde são levadas as pessoas vítimas de
violência e onde elas têm o espaço e o tempo para se
acalmar. Não é um abrigo ou casa refúgio, é o lugar
para se acalmar, serenar, fazer silêncio, chorar antes
de fazer alguma outra coisa como uma denúncia ou
começar um tratamento. Também se usa labarik,
halo favor hakmatek! – crianças por favor silêncio,
acalmem-se! para que as crianças acalmem as suas
brincadeiras e façam silêncio. Outra palavra muito interessante é mesak que quer dizer sozinha/o, só, mas
também é utilizado para designar único, no sentido
de insubstituível, apenas ou somente.379
Os conteúdos das entrevistas são mais narrativas
biográficas e auto-centradas, reflexivas sobre si,
sobre o contexto vivencial, sobre a Nação do que
histórias de vida. A emergência de temas como a
guerra, o barlaque ou lobolo, a poligamia desregulada
e o abandono torna-as, por vezes, em momentos de
elevada tensão emocional. Na realidade as entrevistas que tenho realizado quer aqui quer em Moçambique não são clássicas histórias de vida. Por outro
lado, comecei a perceber que as pessoas contam
mais depressa os seus sofrimentos, sem lhes tocar
no fundo é certo, do que as coisas que sabem fazer,
as suas expectativas e projectos concretos de vida.
As mulheres que são questionadas parecem ter um
botão que as faz regressar à superfície das suas dores
e constroem um discurso de auto-representação enquanto vítimas – veja-se como exemplo os trabalhos
feitos aqui em TL com as mulheres pelas várias ONG.
Como disse atrás, as mulheres já nem reconhecem as
áreas de poderes próprios que têm nas suas matrizes
culturais de tanto serem bombardeadas como vítimas
e não como autoridade. Como a minha abordagem
procura identificar uma contra-narrativa e sobretudo uma contra-agenda epistemológica, também me
pareceu adequado privilegiar sempre os aspectos
capacitadores de cada mulher e que os relatos fossem
o mais possível resgates das suas reflexões, das suas
realizações, projectos concretos e lutas pelas quais
estão dispostas a bater-se ou já se estão a bater. A
mim tem-me parecido muito prometedor e bastante
rico o material que vou obtendo. Com perícia e com
cuidado posso escrever histórias de vida de mulheres
379
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que mostram a sua plena inserção na sociedade e
uma rede reflexiva com muitos elementos de grande
qualidade. Deste modo o meu material é mais reflexivo do que descritivo e as biografias são filtradas pelas
realizações pessoais, representações do contexto,
opiniões sobre as várias camadas vitais do contexto
de cada uma das mulheres: família, casa, trabalho,
sociedade, nação.380
Definidos os campos analíticos e tendo em consideração a extensão das cidades, a composição da amostra
de pessoas a entrevistar foi conceptualizada a partir de
alguns objectivos: 1/ cobrir o mais, equilibradamente
possível, o espaço urbano e suburbano; 2/ inventariar
e envolver as lideranças da malha associativa formal e
informal de mulheres segundo as suas finalidades; 3/
procurar pessoas activas na maior diversidade possível
de esferas da vida social e económica; 4/ considerar a
diversidade religiosa, linguística e de origem geográfica;
5/ incluir pessoas cujas sociabilidades-racionalidades
fossem potenciais contra-pontos discursivos. Articulei
estes objectivos com os seguintes critérios: por um lado,
privilegiar fontes de informação primárias e locais – escritas e outras; por outro lado, desenvolver um trabalho
participativo, formativo e de proximidade e com as minhas assistentes de campo; por fim, permanecer flexível
e aberta ao que a realidade fosse desvendando, sugerindo
e, até, impondo. A integração de objectivos e critérios
definidos, previamente, revelou-se útil e operacional
ainda que o processo tenha decorrido, diferenciadamente, em cada uma das cidades. Destaco, a este propósito,
os seguintes tópicos de análise: o protocolo de acesso às
pessoas entrevistadas, as relações criadas com as pessoas
entrevistadas; as assistentes de campo.
O protocolo de acesso às pessoas a entrevistar
em Dli mostrou-se complexo e cheio de subtilezas que
necessitam de ser aprendidas e bem utilizadas. Depois
de uma pesquisa exploratória e identificadas algumas
associações, organizações e instituições a não perder
de vista e de ter as coordenadas que me permitiriam
lá chegar dirigi-me até elas, pessoalmente, solicitei
oralmente e por escrito um encontro com as pessoas
com quem desejava conversar. Apresentava-me sempre
acompanhada de uma credencial bilingue do Centro de
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
Pouco tempo depois percebi que, apesar da delicadeza e boas maneiras das pessoas, não conseguia obter
os encontros e nem sequer uma resposta quanto aos
pedidos. As minhas assistentes aconselharam-me a con380
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seguir os números de telefone privados das pessoas com
quem queria falar e fazer uma abordagem por telefone
mas por uma interposta pessoa. Com a ajuda de algumas
amigas e amigos fui reunindo os números de telemóvel
e uma das minhas assistentes disponibilizou-se para
servir de minha embaixadora. Foi como tecer um pano:
fio a fio, um puxando outro, uma pessoa fornecendo
um número e outra outro numa infindável conversa e
revelação de quem eu sou, o que queria fazer em Dili e
porque queria falar com aquela ou aquela pessoa.381 Desta
forma, os encontros e as entrevistas foram sendo marcadas e sendo feitas com a maior naturalidade possível.
Não dera importância àquilo que já sabia sobre algumas
normas de conduta na sociedade timorense que são o
uso de embaixadoras e embaixadores para tudo o que
represente uma relação social importante: casamentos,
mortes, encontros com estrangeiros ou pessoas consideradas importantes, a reconciliação entre grupos. Além
disso, o protocolo não está reservado apenas a alguns. As
relações sociais tidas como de alguma maneira especiais
ou relevantes são sempre mediadas por alguém que
inicia os contactos e os gere até que as partes se possam
encontrar face a face. Até nas conferências internacionais
a idiossincrasia protocolar timorense não dispensa uma
pessoa que tem a tarefa exigente e reconhecida de dirigir
os trabalhos, gerir o tempo, os cumprimentos, a palavra
e que nunca se confunde com oradoras/es ou moderadoras/es das mesas ou painéis. Tanto as ministras como
parlamentares, líderes associativas, vendedeiras ou
empresárias foram devida e pessoalmente contactadas
por uma embaixadora através de um telefone móvel que
lhe estava acessível – uma marca de reconhecimento –
ou pessoalmente e todos os encontros foram marcados
obedecendo às regras da boa educação e de uma gestão
do tempo considerada aceitável.
Em Maputo a minha integração no Instituto de Investigação para o Desenvolvimento José Negrão – Cruzeiro
do Sul facilitou muito o trabalho de identificação e o
acesso às pessoas. As minhas assistentes tinham algumas listas de associações, nomes e contactos. A Isabel
Casimiro, presidente do Cruzeiro do Sul disponibilizou a
sua agenda, que foi preciosa e, com a credencial na mão,
a rede foi sendo montada e os encontros pedidos foramse sucedendo. Em Maputo a função da embaixadora foi
também muito importante sobretudo no momento em
que se dá o primeiro contacto pessoal. Ao contrário de
Dili onde essa mediação foi feita com dias de avanço
e o encontro pessoal não oferece distanciamento, em
381 Todos este trabalho foi sendo anotado nos meus cadernos de
trabalho que são imagens bastante fieis de toda esta tecelagem.

Maputo é no momento em que as pessoas se encontram
pela primeira vez que a mediação aparece como sendo
fundamental. Às listas iniciais de contactos foram-se
somando outros que foram sendo sugeridos à medida
que as entrevistas tiveram lugar.
No caso dos mercados e bazares a realidade de Dili
e Maputo mostrou-se funcionar de forma diversa. Em
Maputo os mercados ditos informais têm administração própria, lideranças eleitas, postos de polícia local,
associações de empresárias/os e vendedeiras. Por outro
lado, há estudos e cadastros que funcionam e ajudam a
compreender a génese, as dimensões, os problemas e as
iniciativas destes mercados. Esta sua capacidade organizacional permitiu identificar e entrevistar sem maiores
dificuldades ou outros procedimentos como aqueles
que tínhamos com as associações e outras organizações.
Em Dili os principais mercados existentes, Comoro e
Hali Laran, são estruturas compósitas e resultantes da
deslocação maciça de pessoas que ocorreram com a crise
política de 2006 e 2008. Cobrem áreas assinaláveis, não
possuem administração ou qualquer super-intendência.
As pessoas vendem e residem na sua própria loja. Os
terrenos onde se instalaram não foram preparados para
aquela actividade. No caso de Comoro são ruas que
foram ocupadas na parte ocidental da cidade em redor
do Bazar que foi queimado em 2006. Em Hali Laran, a
sudeste da cidade, as lojas instalaram-se em volta de um
grande armazém privado em alvenaria porque este tinha
seguranças armados e as pessoas fugiam, em 2006, do
mercado de Taibessi que fica a umas centenas de metros e
que tinha sido incendiado e destruído. A nossa estratégia
consistiu em entrar, percorrer e comprar produtos nos
mercados regularmente, inter-agir com as pessoas e ir
avaliando quem estaria disponível para falar, se havia
alguma hierarquia a respeitar, quais as pessoas com as
quais seria interessante conversar. Em Maputo também
fomos aos mercados muitas vezes para estar com as
pessoas, conversar informalmente e comprar, o que se
mostrou uma estratégia de grande importância para
manter os contactos e consolidar a nossa pretensão de
ouvir as pessoas e não apenas entrevistá-las. Tanto num
caso como no outro, as experiências nos bazares e mercados, foram marcantes e foram marcadas pela extrema
delicadeza e cuidado das pessoas com quem falámos. Os
sistemas de segurança interna, tanto em Dili – Comoro,
Hali Laran, Lecidere – como em Maputo – Xipamanine,
Malanga, Xiquelene, Museu – funcionaram com perfeição pois a nossa presença era detectada à chegada e
passada de imediato a palavra de que aquelas senhoras não
podiam ser incomodadas por ninguém. E assim foi, sempre.
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Entre as muitas e complexas aprendizagens realizadas nos bazares e mercados das duas cidades, o valor
dado ao tempo, à qualidade do tempo e à pontualidade
foi uma das mais importantes pelo que desconstrói, recentra, disjunta e questiona a tal colonialidade escondida
no meu pensamento e nos meus olhos e ouvidos.
É muito confortável para mim esta pontualidade e não deixa de ser mais uma das formas de
representação da outra realidade senão não seria
digna de nota. Temos a ideia fundada, talvez, em
algumas experiências é certo, que as pessoas em países africanos e asiáticos não são pontuais. Pelo contrário, diz-se que os horários são apenas invenções
nossas e que o tempo tem outras medidas das dos
relógios. Com certeza que isso até pode ter alguma
razão de ser, contudo aquilo que me tem parecido
sobre a pontualidade impecável de todas as pessoas
com quem marcámos encontros e entrevistas é que
o tempo é precioso no sentido em que se tem mais
coisas para fazer do que estar com alguém desconhecido sem fazer sentido. Todas as senhoras com quem
tenho falado trabalham de manhã à noite e por isso a
contabilidade do tempo na produção, no comércio e
outros compromissos que têm é feita com cuidado.
Por outro lado, tem-me parecido ainda que o sentido
de cortesia e boa educação é também muito importante e que não se deixa esperar uma pessoa sem uma
razão, suficientemente, forte e razoável.
Desconstruir esta ideia do tempo sem tempo, sem
valor, sem relógio, sem medida, sem uso, sem préstimo tem sido muito importante para mim e anoto-a
hoje mas estava há muitos dias inscrita no meu quotidiano, nas minhas preocupações e na minha gestão
do tempo, das lonjuras na cidade e no planeamento
do trabalho. Há que prestar a devida atenção ao tempo
do trabalho ou da conversa e aqui tudo isto faz um
enorme e profundo sentido.382
Considerando os objectivos, critérios e as condições concretas de cada cidade, foram realizadas 100
entrevistas a 83 pessoas. Procurei o equilíbrio possível
entre o número de fontes e o estatuto de cada uma delas
na sua esfera de acção para viabilizar os termos comparativos. Algumas entrevistas foram colectivas a pedido
dos grupos, como as associações AMASODEG e COMUTRA
em Maputo e a associação PEACE DIVIDENDE TRUST
em Dili. Outras pessoas não autorizaram a gravação da
entrevista como as cinco pessoas com responsabilidades
382
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políticas, uma empresária de quiosque, o presidente de
uma cooperativa em Timor-Leste e uma vendedeira em
Moçambique. No caso da empresária de quiosque e da
vendedeira, as senhoras sentiram-se muito intimidadas
com a presença do gravador e por isso ele não foi utilizado. Pelo menos foi essa a razão apresentada de forma
bastante credível. Nos casos restantes o acordo foi fazer
as entrevistas sem gravar, tomar notas, mentalmente, e
depois de passadas a escrito por mim serem validadas
pelas autoras e autores. Todas estas conversas não gravadas decorreram em língua portuguesa e sem a presença
das assistentes, a pedido das pessoas entrevistadas. A
entrevista à senhora Jacinta Soares do quiosque de Delta contou com a ajuda à interpretação de uma das suas
irmãs presente em casa.
Houve lugar a segundas e terceiras entrevistas para
aprofundamento e clarificação de algumas questões. No
caso de Maputo as senhoras das associações de base popular e as senhoras dos mercados aceitaram realizar mais
do que uma entrevista. Em Dili só uma senhora aceitou
fazer uma segunda entrevista e a maioria dos homens,
sobretudo nos bazares, declinou o convite. Mantive o
máximo contacto possível durante a minha estada em
cada um dos países com todas as pessoas entrevistadas
fazendo visitas de cortesia no local de trabalho a cada
uma das pessoas, trocando lembranças e acompanhando
algumas pessoas nos cultos frequentados. Em Maputo
as pessoas foram muito reservadas quanto ao local de
residência e a igreja que frequentam. Apenas uma senhora aceitou a minha sugestão de a acompanhar a um
culto de domingo na Igreja Presbiteriana de Maputo.
Todas as outras referiram não ir à igreja a não ser em
ocasiões especiais e foram diferindo a minha pretensa
intrusão até torná-la impossível. Sem querer dizer que
não, havia sempre um acontecimento de família ou outro
impedimento que não me permitia ir até às suas igrejas
de bairro. Entendi ser um espaço de intimidade e reserva
que, por múltiplas razões, não quiseram expor. No caso
de Dili a situação é muito diferente porque todas as pessoas manifestam com muita veemência a sua ligação a
uma igreja, particularmente, as católicas. Nesse sentido,
participar nos cultos tornou-se mesmo num sinal de
aceitação e de aproximação. Quanto às residências o
problema também não se coloca da mesma maneira
que em Maputo. Por um lado, as pessoas dos mercados
e quiosques têm a residência, na maior parte dos casos,
na sua própria loja ou vice-versa. Portanto visitá-las na
loja, no quiosque quer dizer estar em sua casa. Algumas
das lideranças associativas vivem junto às suas associações ou no mesmo complexo residencial porque estas
ou pertencem ou estão a ser acolhidas por instituições

PARTE II • CAPÍTULO 3

religiosas não havendo uma diferença muito marcante
entre o local de residência e de trabalho. Algumas pessoas
com responsabilidades políticas também quiseram fazer
as suas entrevistas nas suas residências o que me proporcionou identificar as diferenças de condições de vida
e as formas de receber pessoas no espaço onde se reside.
Como referi em cima, foram várias as línguas
utilizadas durante as conversas e entrevistas o que me
obrigou a aprender a língua tetum praça e a ter esse factor plurilinguístico em consideração ao longo de todo o
processo: construção do guião, entrevista, transcrição
e validação. Do ponto de vista teórico tratei em cima a
questão da tradução e dos limites e problemas que ela
coloca. Aliás, esse foi também um dos tópicos de trabalho
e aprofundamento com uma das minhas entrevistadas:
Teresa Cruz e Silva.383
Agora, a língua é muito importante, não é? Porque
quando eu fazia esse trabalho, por exemplo, eu tinha um
tradutor ou uma tradutora e como eu tinha um certo
domínio da compreensão da língua, a tradutora ou o
tradutor traduziam alguma coisa que não tinha nada a
ver com aquilo que as pessoas estavam a dizer, por um
lado, e, por outro lado, em muitas entrevistas que eu fiz e
histórias de vida, as pessoas pediam sempre para cantar
uma canção. E quando as pessoas cantavam, havia coisas que eu percebia o sentido mas que era absolutamente
impossível de traduzir. A língua é a cultura das pessoas
e há coisas que é absolutamente impossível de traduzir.
E eu muitas vezes me sentava com uma colega minha,
que era a Eulália Temba, falava muito bem shangana
e eu dizia: Eulália, como é que eu vou traduzir isto? Ela
dizia: Assim. E eu disse: não, isso não é o que as pessoas
querem dizer. Então, traduzir de shangana para português. E depois a minha tese de doutoramento era em
inglês. E era realmente um hiato muito grande entre três
culturas diferentes, que era. Para português, eu ainda
conseguia traduzir, não é? Porque eu conseguia mediar
as duas culturas por causa da minha origem, da minha
educação, etc. Mas, para inglês, era absolutamente
impossível. E não sei se tu, por acaso, vais ter alguns
desses problemas.
As realidades das duas cidades quanto ao uso das
línguas é bastante diferente ou seja, em Maputo a maioria
das pessoas falou em língua portuguesa e a necessidade
de interpretação foi pontual, relativa à toponímia ou
como um sinal de poder fazendo traduzir perguntas, comentários e observações na língua falada em português
383
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em Moçambique. A equipa de transcrição foi formada por
mim e composta pelas duas assistentes, trilingues, e dois
estudantes da Matola, bilingues. Algumas entrevistas
foram transcritas por duas pessoas para verificar se havia
variações primordiais de interpretação ao ouvir e sua
passagem à escrita. Não se tendo verificado diferenças
de maior as entrevistas foram transcritas sendo algumas
acompanhadas de um glossário.
Em Dili as pessoas falam duas a quatro línguas que
usam e misturam no discurso sem maiores problemas.
Nos cultos religiosos é normal as pessoas cantarem
versos em língua portuguesa, tetum e bahasa Indonésia
e lerem textos bíblicos numa língua e estarem a ouvir a
pregação numa outra. Em casa, nos mercados, nas associações ou na administração pública, fala-se as línguas
nacionais – tetum e português – e também o inglês. Mas
a esta performance linguística não corresponde nem a
vontade nem a capacidade de expressão que cada pessoa
desejava ter durante a entrevista. Na maioria dos casos as
pessoas entendiam o português mas queriam assegurarse e assenhorar-se tanto da compreensão da pergunta
como da sua resposta utilizando o tetum como a sua
língua de expressão. A interpretação foi essencial nas primeiras semanas até que eu mesma pudesse compreender
melhor as diferenças do tetum praça falado e algumas das
suas subtilezas mais utilizadas. As transcrições foram
bastante mais problemáticas. Em primeiro lugar, as pessoas que fazem este tipo de trabalho a nível profissional
são muito poucas e não estão disponíveis porque trabalham para a Missão e Agências da ONU e para o Governo
da RDTL. Assim, formei um grupo de quatro pessoas, três
senhoras e um rapaz, fluentes nas várias línguas e que
transcreveram as entrevistas em tetum, português e em
inglês. O processo de transcrição e tradução de tetum
para língua portuguesa que foi adoptado incluiu uma
primeira transcrição literal em tetum e só depois foi feita
uma tradução para a língua portuguesa. Este trabalho foi
realizado por três senhoras timorenses que viveram longos períodos em Portugal e que se consideram bilingues.
No entanto, as traduções são interpretações limitadas,
tensionais e situadas, pelo que tenho consciência de que
os textos em língua portuguesa traduzidos do tetum são
sempre e apenas uma parte dos sentidos das palavras
proferidas por estas pessoas concretas apesar do esforço
das tradutoras.
Em seguida apresento o quadro recapitulativo das
entrevistas realizadas nos dois países por grupos.384

384 Pode ser consultado no Apêndice Never Trust Sindarela o quadro
recapitulativos das entrevistas realizadas com todos os detalhes.
95

EPISTEMOLOGIA, METODOLOGIA E AUTO-REFLEXIVIDADE

Número de entrevistas realizadas com
Mulheres e Homens empresárias/os
activas/os no sector’ informal
MAPUTO, MOÇAMBIQUE

DILI, TIMOR-LESTE

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

12

3

14

1

Número de entrevistas realizadas com
Mulheres e Homens líderes de organizações de Mulheres
MAPUTO, MOÇAMBIQUE

DILI, TIMOR-LESTE

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

13

0

7

0

Número de entrevistas realizadas com Mulheres e Homens líderes de organizações
que trabalham com Mulheres
MAPUTO, MOÇAMBIQUE

30

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

1

11

5

Número de entrevistas realizadas com
Mulheres e Homens com responsabilidades
políticas no país com impacto nas políticas
de género
MAPUTO, MOÇAMBIQUE

DILI, TIMOR-LESTE

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

2

1

5

1

Número de entrevistas realizadas a Mulheres e Homens com conhecimentos relevantes sobre o país e o tópico da pesquisa

20

Total

28

Total

9

Total

DILI, TIMOR-LESTE

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

5

3

4

1

TOTAL

13

100

NÚMERO DE PESSOAS ENTREVISTADAS
MAPUTO, MOÇAMBIQUE

TOTAL

DILI, TIMOR-LESTE

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

33

7

36

7

83

O trabalho de campo que desenvolvi nos dois países
não teria sido possível sem o apoio, o companheirismo e o
trabalho das assistentes que trabalharam ao meu lado e comigo. Além de todos os conhecimentos que me passaram,
as suas observações e conselhos, a sua capacidade analítica e poli-racional foi crucial para o meu envolvimento
local, aprendizagem e aprofundamento do estudo. Mas
esta relação não deve ficar de fora do escrutínio analítico
do processo e das dinâmicas metodológicas. Identifiquei
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Contra-poema, incerto, três. As assistentes.385
Este é um assunto interessante, importante e difícil.
Tive uma enorme felicidade com as assistentes com
quem tenho trabalhado quer em Moçambique quer
em Timor-Leste. São queridas, dedicadas, educadas e
também são minhas amigas. (...)
Mas se coloco aqui este tópico é porque me tem
parecido cada vez mais que as assistentes são um
pouco como mercenárias da pesquisa científica, ou
seja, estão ali e fazem aquelas coisas porque estão a ser
pagas para isso. Quando são boas assistentes procuram
fazer as coisas bem feitas e, se preciso for, aprender
alguma coisa. Mas isso não quer dizer que estejam
de facto a participar na pesquisa. (...) A formação que
vou dando ao longo de todo o trabalho de campo, não
apenas sobre as entrevistas, técnicas, conteúdos mas
também sobre o estudo, os grandes tópicos e questões
a estudar; as metodologias qualitativas de pesquisa;
os textos que escolho com todo o cuidado para lerem;
as matrizes de análise de conteúdo; as reuniões de
trabalho e avaliação; os encontros de planificação e
discussão de resultados, enfim, tudo o que se considera primordial na formação participada de assistentes
de investigação e não são, para mim, meras intérpretes
entre línguas locais e línguas imperiais parece ser para
elas uma grande maçada. Sabem que devem mostrar
interesse mas quando toca a fazerem de facto um
esforço para se integrarem bem no estudo e captar
coisas e discuti-las, aí já acham que tudo está para lá
do seu entendimento estrito da sua job description.
Não quero ser injusta e talvez o esteja a ser mas sinto
que estão desconectadas, no sentido profundo da palavra. Por isso as minhas insistências em voltar, falar
de novo com as pessoas, cumprimentá-las, manter
contacto, enviar pequenas lembranças, discutir acerca
dos conteúdos de uma entrevista, reflectir sobre os
comportamentos de uma pessoa ou outra durante a
entrevista; conversar sobre traduções e transcrições
e os sentidos que se perdem ou se enviesam não são
assuntos interessantes ou realmente importantes e por
isso resistem, perguntam vezes demais se é mesmo

Total

DILI, TIMOR-LESTE

11

MAPUTO, MOÇAMBIQUE

Total

alguns problemas, que não sendo meu propósito tematizar
profundamente aqui penso, no entanto, serem importantes apresentar. Faço-o a partir de um dos excertos do meu
diário de campo Never Trust Sindarela onde poderão ser
encontradas vários apontamentos analíticos e reflexivos
acerca deste assunto. Nomeei este que aqui transcrevo da
seguinte maneira:

385

Cf. Cunha, 2009: 11-15.
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preciso e porquê e insistem em não querer perceber
as razões nem as desrazões das coisas. De cada vez
que insisto com elas para voltarmos ao mercado,
ficar com as pessoas um pouco nas bancas, comprar
alguma coisa, estabelecer contacto, deixar ou enviar
uma fotografia, um par de brincos ou uma medalha
de nossa senhora de Fátima, faço primeiro o caminho
de ida até elas, resgato-as e depois então consigo que
vamos fazer o nosso trabalho o melhor que sabemos
ao mesmo tempo que procuramos as pessoas e a sua
humanidade. Também tenho sentido que não desejam
tomar iniciativas de tipo nenhum mesmo a pedido
pois consideram que não é sua obrigação. Não creio
que seja apenas por se sentirem menos preparadas ou
ignorantes mas ou eu faço mal o meu trabalho ou então
elas fazem-me sentir, muito claramente, que não estão
interessadas em participar em decisões ou debates que
exijam estudo, criatividade ou curiosidade intelectual.
Começo a ponderar que o trabalho de campo é tanto
com as pessoas com quem falamos, conversamos, que
nos dizem, voluntariamente, coisas das suas vidas e
dos seus trabalhos e ideias como o percurso que vamos fazendo com as nossas assistentes que às vezes
também são tradutoras e intérpretes. É um percurso
tensional que suscita muitas questões, uma das quais
é processo e o grau de apropriação desejável de pesquisadoras e assistentes de pesquisa tenham do estudo
que estão a fazer. Não procuro companheirismo no
sentido de uma sociabilidade amenizadora da solidão
da investigação. Creio que aquilo que sempre procuro
é debate, é mais poli-racionalidade, mais curiosidade
epistemológica em inter-acção, mais cumplicidade
nas buscas, nas insistências, nas idas e vindas. Creio
que mais pontes mais fios de tear tecidos nas direcções
das múltiplas ourelas da urdidura. Isso é outro tanto
trabalho e tempo de muita qualidade que nem sempre
se consegue como desejamos e projectamos. Na verdade, dão-se e promovem-se muitos curto-circuitos e
começo a perceber que a objectivação dos outros, das
pessoas que entrevistamos e alimentam as nossas
reflexões e estudos também acontece nesta relação
bastante mercenária e fugaz de assistente de projecto
em projecto, de equipa em equipa. Para mim o que está
em causa não é bondade ou a maldade das pessoas
mas um problema de ordem epistemológica que se
articula com metodologia, produção e disseminação
de conhecimento.
Para mim um exemplo claro do desentendimento
básico: nenhuma assistente me quis acompanhar aos
cultos, missas ou a casa das pessoas. Não considero
conveniente dar uma ordem para que me acompa-

nhem até porque são esferas de uma grande sensibilidade para quem nos recebe e não podem as pessoas
enfrentar com amuos ou trombas. Mas penso que é
particularmente revelador que elas não considerem
isso como parte da pesquisa na qual trabalham, do
estudo, do estabelecer contacto com as pessoas; como
uma oportunidade fantástica de continuar a tentar
compreender e a des-desobjectivar as pessoas vendoas como sujeitas das suas próprias casas e crenças.
17 e 18 de Agosto de 2009
As assistentes de investigação representam mais
complexidade, mais racionalidades e suas agências no
jogo da epistemologia. Não são descartáveis, não são meras observadoras ou auxiliares. Elas são construtoras de
conhecimento, funcionam muitas vezes como resistências
internas ou contra-discursos a levar a sério e a ter em consideração. O trabalho é tanto com elas como com todas as
outras pessoas envolvidas. Elas fizeram, neste caso, parte
integrante de todo o processo e suscitaram tantas dúvidas
e tantas reflexões como os restantes elementos de pesquisa e de conhecimento. Considero que as entrevistas em
profundidade que foram feitas com elas, processadas ao
longo de meses de contacto, debate, divergências, viagens,
silêncios e conversas sempre, formalmente consideradas
informais, são as mais complexas intensas. Na realidade,
tanto em Maputo como em Dili, propus às minhas assistentes fazer com elas a entrevista com o guião com que
trabalhámos em conjunto. Elas aceitaram de imediato.
Os resultados são interessantes e com múltiplas possibilidades. Considero as suas narrativas como meta-reflexões
onde o biográfico, o contextual e situacional e uma espécie
de reflexividade recapitulativa do que se sente e se ouviu
e onde inter-ligam, de maneira inextricável mas muito
poderosa, termos, ideias e significados como se verá no
capítulo seis.
Conclusão
Desde o título que dei ao capítulo até à sua conclusão, os meus objectivos foram problematizar de forma
construtiva e crítica o percurso metodológico da pesquisa
e a construção dos conhecimentos que aqui se vêm colocar
em debate e sob o escrutínio da comunidade científica. Fiz
este percurso desde as questões teóricas e epistemológicas
que fundamentam as minhas opções relacionando depois
os campos analíticos com as hipóteses de trabalho seguidas da dimensão constitutiva da auto-reflexividade dando
particular atenção ao trabalho de campo desenvolvido em
Maputo, Moçambique e Dili, Timor-Leste.
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Raízes e opções.383

383 Tomo de empréstimo a alegoria utilizada
por Boaventura de Sousa Santos no seu texto
A queda do Angelus Novus, parafraseando-a.
Santos, 1996.
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As flores com que me vestiram
Eram só Para arder melhor.383
A imploração que o poema Povo Pobre de Francisco
lança ao real parece ser simples:
Tan sa, tan, tan ba sa?
Tan sa, tan se tan ba se?384
A busca das razões porque o povo continua pobre,
porque se chegou àquele estado das coisas é, ao mesmo
tempo, a subjectividade que emerge para interrogar
na sua diferença e uma ferramenta performativa que
sustenta uma fractura que se deseja eminente. Não era
possível evitar por mais tempo perceber que o império se
estava a desfazer e, com ele, a ideia de um Estado pluricontinental cuja matriz, por legitimidade histórica, fardo e
destino, era a nação portuguesa. A parte III deste trabalho
construo-a a partir deste questionamento e do momento
em que ele foi lançado para ser ouvido, percebido e seguido como se fora um gesto estertor e profético de um
fim-começo. O regresso analítico ao colonialismo português, aos países e suas capitais onde vivem e trabalham
as senhoras e os senhores com quem as percorri é um
esforço epistemológico, agora de carácter sociológico,
383

Estão satisfeitos com a cooperativa das mulheres
velhas
Não há preocupações para ninguém
Não há preocupações para ninguém
Elas nunca adoeçem, não têm roupa, e não têm nada
para comer.
(Mas) ao nascer do sol elas atravessam o vale e vão
trabalhar.385
Repito com elas e Francisco Borja da Costa:
- See tulin mai!
- Escutai!
e intento cruzar e ferir as linhas invisíveis da separação e preparar-me para o que não fui treinada a pensar.

Cf. Tavares, 2003: 14.

384 Excerto do poema Povu Kiak do timorense Francisco Borja da Costa.
Cf. Costa, 2009: 19. Em língua portuguesa, com tradução do linguista Luís
Costa, as palavras de de Borja da Costa são: por quê, por quem, por causa
de quê? Por quê, por quem, por causa de quem?
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para que mais um silêncio colonial se desfaça e se possam fazer ouvir os coros das mulheres que insistem em
cantar a alegria e a aspereza com que se inquietam e se
confrontam todos os dias. Tal como se ouve nesta canção
entoada na Cooperativa das mulheres velhas, que fica na
Estrada de Bela Vista Salamanga na margem esquerda do
rio Maputo, as palavras repetidas alimentam o esforço do
trabalho e dão a entender que elas percebem o seu papel e
que estão prontas para mudar alguma coisa através dele:

385 Excerto de um texto de uma canção de Moçambique: Koparativha
Ya Swikoxani – A cooperativa das mulheres velhas. Cf. Manghezi, 2003: 152.

Capítulo 4
Por quê, por quem, por causa de quê do colonialismo
português; Estados independentes de
Moçambique e Timor-Leste com as suas senhoras.

O mapa da autoria de Heinrich Bunting foi idealizado para multiplicar os efeitos dos olhares: é a Europa
como imaginação do centro383 com a Hispânia à cabeça.
A Europa que se afigura com a altivez soberana de uma
rainha com o mundo encimado por uma cruz de pontas
vermelhas, não aos seus pés, mas nas suas mãos. Nenhum dos detalhes é em vão.

Figura 31: Mapa da Europa384

383 Uso aqui o conceito desenvolvido por Margarida Calafate Ribeiro
sobre o império português. Cf. Ribeiro, 2004.
384 Fonte do mapa de Heinrich Bunting de 1580:����������������
Barry Lawrence
Ruderman Antique Maps Inc. [em linha]. Heinrich Bunting de 1580
[consult. em 10 Jan. 2010] Disponível em www: <URL:http://www.
raremaps.com/gallery/detail/21632/Europa_Prima_Pars_Terrae_In_
Forma_Virginis_1548_Rare_Variant_edition/Bunting.html >.

Por quê, por causa de quê? A hermenêutica mais
imediata desta figura sublinha a empresa arrogante e
colonial que a primeira modernidade europeia iniciou, o
seu etnocentrismo, a ausência de humanidade na própria
terra e a circunscrição do mundo a um único, pequeno
e disforme corpo. Contudo perscruto nela mais do que
isso. Em primeiro lugar, é uma imagem diacrónica, um
pouco rude é certo, da linha de separação abissal que o
colonialismo inventou e alimentou385. É um ícone metonímico do mundo que percorre meio milénio e permanece, porventura de outras formas, revestindo-se de outras
territorialidades mas mantendo os pontos cardeais na
sua estrita organização e hierarquia. Em segundo lugar,
o uso de uma figura de mulher mostra que elas não foram
alheias nem estiveram ausentes das boas e más façanhas.
Todavia, esta Europa soberana esconde mais mulheres do
que as que mostra. Esta não são elas. A maioria delas em
nada se assemelham nem querem assemelhar-se à figura
estática, sem feminilidade, aristocrática e de olhar vazio
da Europa Prima Pars Terrae in Forma Virginis.
Ao longo dos seus dois momentos, reafirmo neste
capítulo, o objectivo de demonstrar a falta de espessura
de uma análise feminista que se contente com os velhos
e os novos mapas ocidentais. Num primeiro momento,
sem pretender fazer contributos disciplinares para a
história do colonialismo português, trato de propor uma
teorização sociológica sobre algumas das coisas que este
levou consigo por onde passou dando especial atenção ao
385 Ver o trabalho de Santos sobre o Pensamento Abissal em
Epistemologias do Sul, 2009: 23-71.
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Índico e ao feminino. Na sua sequência procuro tratar a
atmosfera política e social em que se deram as independências de Moçambique e Timor-Leste. Nas fracturas que
as independências são, podem no entanto, discernir-se
continuidades que convivem com a libertação do chão
e as injustas realidades ontem e hoje vividas dentro e
sobre ele, especialmente, por elas.

As guerras do mar, entre outras e sempre cobiçadas mercadorias, poderiam fornecer um “suprimento”
adicional de riquezas, pois as mulheres aprisionadas,
assim como as terras conquistadas – seja na América,
na África ou na Índia -, eram incluídas entre as prendas
repartidas pelos vitoriosos, não apenas os Portugueses
e nem somente nos séculos XV e XVI 387.

4.1- Três linhas de separação abissal do colonialismo português.

Alfredo Margarido388 é muito claro quando explica que:

Sabe-se que as naus, as caravelas e os barcos que
levaram os marinheiros e os soldados não eram lugares
de mulheres mas também se sabe que elas sempre viajaram e, de alguma maneira, foram fixando residência e
criando famílias em torno do Oceano Índico nas feitorias,
fortalezas e nas cidadelas. Apesar das imagens difusas,
desfiguradas ou mesmo transparentes de mulheres que
a história dominante da expansão e do colonialismo
português no oriente nos apresentam ela foi povoada
por mulheres que, nos cais ou como viajantes, nas suas
múltiplas condições e estatutos, mantiveram e alicerçaram, com o seu trabalho e a sua visão das coisas, tanto a
construção do império como a sua derrocada.
Não é novo afirmar que ao longo do ciclo colonial
português, comandantes, marinheiros, vice-reis, governadores, missionários e mercadores levaram consigo a
visão e os tabus predominantes na sociedade portuguesa
sobre as mulheres que eram, no essencial, sexistas e ginofóbicos. Os tabus e idiossincrasias portugueses quanto
às mulheres e ao feminino não eram, particularmente,
mais severas do que as ideias que marcaram o ambiente
cultural na Europa do Renascimento e do Iluminismo386.
Essas ideias e marcas culturais viajaram, transformaramse e reforçaram-se em mais práticas de discriminação
que atingiram, diferenciadamente, tanto as mulheres
de cá como as de lá. Começo por prestar atenção à prevalência retórica de certas qualidades e estatutos dados
às mulheres de lá como prova da apreciação não só da
mulher, ser do sexo feminino, mas também a mulher
como entidade sociológica que os olhos, os ouvidos e
a razão lançavam para o abismo do quase ininteligível.
Por outras palavras, um ser tão próximo de uma natureza
que, como ela, devia ser explorada e dominada.
Paulo Miceli descreve assim o lugar central desses
seres-mulheres nos primeiros séculos de viagens:

386 Cf. História das Mulheres, 3 e 4 volumes, 1994; Congresso
Internacional o rosto feminino na Expansão Portuguesa, 1995; Joaquim, 1997.
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É assim que o rei D. João II dá ordens para que
“em chegando a cada degredado fosse feita mercê de um
escravo ou escrava negra para sua ajuda e serviço qual
ele quisesse”.
Apesar de os portugueses chegados ao Índico
ocidental reconhecerem a sofisticação com que muitas mulheres e homens se apresentavam vestidos com
panos e jóias deslumbrantes, muitas e muitos outros
apresentavam-se nus, sem qualquer sinal da sua humanidade aposto sobre a sua animalidade. As mulheresfêmeas distinguiam-se das conhecidas de cá por nas
suas cabeças haver uma espécie de pelos como se fora
a marca visível e biológica da sua alteridade radical
e desigualdade ontológica. Elas nem cabelos teriam,
ou melhor, elas possuíam um não-cabelo389. Passados
quatro séculos de contactos as apreciações discursivas
continuavam a aprofundar esse carácter ginofóbico e
sexista do homem colonial português, pelo menos daquele que escrevia o que sentia e pensava ver. Proponho
duas leituras usando diferentes linguagens mas que nos
conduzem àquela outra do outro desqualificada desde
sempre e sem possibilidade de redenção. Armando Pinto
Corrêa390 descreve-a assim:
Pode a cachopa fazer-se despucelar por qualquer
varão que a encontre num atalho, na volta da feira, ou
na ida à nascente, ou por ela se roce naquela promiscuidade animal das cabanas, onde, às vezes, em caso
de grandes reuniões convocadas para ‘estilo’ de família,
dorme toda a parentela sob o mesmo texto, até forasteiros, aos quais negar hospitalidade seria atrair desgraça
sobre o casal.

387

Cf. Miceli, 1995: 190.

388

Cf. Margarido, 1995: 359.

389

Cf. Gentili, 1998; Henriques, 1998-2000.

390

Cf. Corrêa, 1935: 14.
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Por outro lado, Paulo Braga publica o seguinte nos
Cadernos Coloniais391:
Todos que hajam andado pelo Extemo-Oriente e,
um dia que fôsse, hajam ‘parado’ em Timor, terão sentido, certamente, que, ainda ali, três realidades existem,
cheias de vida, cheias de encantamento, dir-se-ão cheias
de eternidade, e que jamais deixam de aparecer à beira
do Índico e do Pacífico, seja em Singapura ou Bali, em
Java ou em Ceilão, nas Celebes ou na Indo-China: as
mulheres, os galos e as árvores.
(...)
Têm uma ancestralidade que as deprime e as transforma em pobres animais ao serviço dos homens. (...) São
animais ao serviço do homem que as compre.
Elas, habituadas, conformadas com o destino, só
sabem submeter-se e obedecer. Não se revoltam, nem
mentalmente. A vida para elas, tem que ser assim... E é
assim que vivem a vida. Trabalham, dão-se aos homens,
procriam, realizam na selva a sua tragédia biológica de
‘eternelles blessées’392.
Mas se as mulheres do Índico oriental eram coisas que estavam entre as árvores e os galos e na África
oriental eram dotadas de não-cabelo e uma nudez irremediáveis, se eram prendas ou mercadorias em qualquer
guerra e em qualquer continente, em Portugal elas eram
seres desiguais não apenas, social e juridicamente, mas
por natureza e razão pelo que o seu estatuto era menor
e degradado.
Olhando para as mulheres da margem de cá, Hespanha refere que a partir do século XVI se assistiu a uma
progressiva diminuição dos direitos positivos e de uma
discriminação das mulheres nas ideias e práticas morais
relativas ao seu lugar na sociedade portuguesa393. A literatura jurídica e normativa sobre a menoridade da mulher
em Portugal é abundante. Como exemplo, pode mencionar-se que o homem era a cabeça de casal e, portanto, o
único a dispor dos bens ainda que estivesse ausente. Por
outro lado o homem enquanto marido, tinha a exclusiva
prerrogativa de abrir e controlar a correspondência da sua
esposa. Contudo, para a história da nação portuguesa estes
actos de discriminação não passam de detalhes sem muita
importância. Parece, como diz Teresa Joaquim394, que a
mulher portuguesa não tem história ou só aparece nela a

partir do século XX395. A autora vai ainda mais longe e afirma que a análise da história e da filosofia relevam a ideia
de que a sociedade portuguesa durante séculos pensou a
mulher reduzindo-a a uma fêmea capaz de mediar, através
do seu corpo, a natureza e a civilização396. Não pertencendo
radicalmente nem a uma nem a outra, ela foi a fronteira por
onde passariam os atributos mais elevados e constitutivos
do ser humano, racional e, portanto, histórico. A mulher
era a criatura que se distinguia por ser capaz de produzir
a alteridade sem contudo a conceber, sem saber pensar
sobre ela397; a criação da alteridade, a encarnação do outro
numa mulher era vista como um acto de reprodução, um
reflexo, uma imagem reflectida do real. Não admira pois
que as mulheres portuguesas tenham chegado ao século
XX com os direitos civis negados ainda que com uma Lei
de Família (25/12/1910) e uma Lei de Divórcio (3/11/1910)398.
Em 1933 a República tinha feito grandes avanços na democratização do acesso à literacia e à escola mas apenas 21%
dos estudantes do ensino liceal oficial eram raparigas. Com
o regime de Salazar retrocedeu-se, drasticamente, no que
diz respeito à Lei da Família com o Código de Processo Civil
de 1939 e quanto ao divórcio com a celebração da Concordata entre a Santa Sé e o Estado português em 4 de Maio
de 1940. Relativamente aos direitos civis, os sucessivos
requisitos cumulativos estabelecidos, refundavam uma
cidadania social feminina com base na inalienável missão das mulheres à maternidade e à domesticidade399. Já
com Marcelo Caetano em 1973 a Portaria nº 186/73 de 13 de
Março condicionava legalmente o emprego das mulheres
restringindo o seu acesso a certas actividades. Só o fim
do fascismo político permitiu que mudanças estruturais
fossem sendo conquistadas e asseguradas. Assim, em 1974
através do Decreto-Lei nº 621/A/74 de 15 de Novembro,
foram revogadas todas as restrições sobre a capacidade
eleitoral das mulheres e em 1976 abolido o direito do
marido a abrir a correspondência da esposa através do
Decreto-Lei 474/76 de 16 de Junho400.
A segunda característica do colonialismo português que tenho por objectivo problematizar é a construção de uma identidade colectiva que parece que viveu
da expulsão do outro de dentro de si ao mesmo tempo
395

Cf. Pedrosa, 2001: 13.

396 Entre muitas obras ver, a título de exemplo, Cunha, 1987; Joaquim,
1995.

391

Cf. Braga, s.d.: 4;9.
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Cf. Joaquim, 1997: 169.
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Destaque do autor.
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Cf. Esteves, 2008.
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Cf. Hespanha, 1995: 53-64.
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Cf. Pimentel, 2007: 90-107.

394

Cf. Joaquim, 1997: 145.
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Cf. Canço; Joaquim, 1995.
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que se realizava através da sua extroversão colonial e no
confronto com o outro. Ao diminuir, menorizar, apagar e
reduzir o feminino a uma ontologia subalterna, o ideário
do colonialismo português expurgou do seu eu uma parte
de humanidade que é, ao mesmo tempo, constitutiva
de si. Resiste a essa alteridade como se de um corpo
estranho se tratasse e, no acto de purga violenta tanto
física, estrutural como cultural401 é auto-infligida a dor
prescrita à purificação.
Esse incómodo identitário que é a admissão que
o outro também é parte de si, não se limita ao feminino
nem às mulheres mas parece ser-lhe transversal. O objectivo de encontrar uma unidade identitária sem alteridade
é procurado ao longo de todo o colonialismo sendo que
este outro teve muitas faces e foi causa de outros tantos
medos. Foram os muçulmanos, os sarracenos, os infiéis,
aqueles que foi preciso, em primeiro lugar, expulsar e
manter suficientemente longe de si; depois expulsaramse os judeus e enviaram-se degredadas judias em grande
número para as colónias; fez-se a Inquisição para expulsar os demónios, as bruxas, e todas as suspeitas de
heresia e de diferença; expulsaram-se as ordens religiosas; expulsaram-se, cafres, negras e negros da memória
colectiva da Lisboa quinhentista cosmopolita e do país
empurrando-os para os confins biológicos do ADN e da
selva para a povoarem402.
No entanto, esta identidade expulsiva não parecia
ser capaz de se realizar sem uma extroversão repetida
do ser português que atinge a sua epítome no Portugal
multi-racial e multi-continental do regime de Salazar. A
ideia de partir, navegar, procurar cousas novas nos mares
nunca dantes navegados, encontrar-se e confrontar-se
com outras tantas culturas e outras tantas diferenças está
bem presente nas crónicas de Fernão Mendes Pinto, nos
relatos de Álvaro Velho, na poesia de Camões, no teatro de
Gil Vicente como na literatura sobre botânica e medicina
modernas. Esta tensão entre encontro-apropriaçãoexpulsão dá ao colonialismo português uma pulsão
esquizofrénica, dual e desconfiada em que colonizado
e colonizador tanto se encontram, se confundem como
se separam radicalmente. As duas identidades, aquela
que procura incessantemente sair de si e da miséria
em que se vê no reino ou na metrópole, e aquela outra
que procura negar que em si existe, uma alteridade indomada, desembocam biográfica e socialmente numa
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A mistura fascinante de fanfarronice e humildade,
de imprevidência moura e confiança sebastianista, de
“inconsciência alegre” e negro presságio (...) cumprem
uma única função: a de esconder de nós mesmos a nossa
autêntica situação de ser histórico em estado de intrínseca fragilidade.
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Cf. Santos, 2002.
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Ibid: 60.
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Ibid.
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Cf. Lourenço, 1991: 18;19.

Uso o conceito tridimensional de J. Galtung, 1996.

402 Entre muitas outras obras, ver: Joaquim, 1995; Tinhorão, 1997;
Léonard, 1998-2000; Boschi, 1998-2000.
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realidade problemática. Boaventura de Sousa Santos403
no seu trabalho tem vindo a defini-la como uma interidentidade alertando para a relação de dependência
entre colonizado e colonizador tão próprio ao colonialismo português. Estas inter-identidades tornaram-se
corpos, mentes, vidas e poderes tanto nos topasses de
Sólor e Timor como nas donas dos Prazos na Zambézia;
multiplicaram-se em pessoas que iam e ficavam e na versatilidade racista das nomeações que essa mestiçagem
tão aparente quanto real significou: castanhos, pardos,
negros, brancos de segunda, cabritos ou mulatos. Todas
essas inter-identidades feitas criaturas tinham em si,
tanto a pulsão da purga como um duplo não-dito404 já
que foram e são, ao mesmo tempo, aquele que se deixa
assimilar e aquele que assimila. É uma construção de
identidade que só, aparentemente, aceita o encontro e
a sua própria reinvenção através desse encontro e do
outro. Procura o encontro para o negar e, em seguida, se
reconduzir de si a si mesmo.
Do meu ponto de vista esta inter-identidade e esquizofrenia purgativa não se revelam somente dentro de
si mas tornam-se marcadores de reconhecimento para
o exterior para quem, os e as portuguesas se parecem
mais com os seus colonizados, ou se quisermos com os
selvagens, do que com os europeus ou os civilizados405.
A sua extroversão colonial transmutou-se numa subalternidade mediada por corpos que não deixavam de demonstrar que a expulsão não tinha sido real e totalmente
consumada. A expulsão e a extroversão desta identidade
portuguesa converteram-se numa problemática dinâmica de negação e afirmação que, nos termos da sóbria
mas implacável lucidez de Eduardo Lourenço406, assume
a seguinte forma:
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Em terceiro lugar é necessário compreender melhor este colonialismo serôdio, ruralista, piedoso e religioso e as consequências duma ocupação administrativa
efectiva tardia e violenta, impregnada de uma retórica
do subdesenvolvimento bucólico do campo e da ideia
piedosa da salvação. Este encapsulamento associado ao
desfasamento temporal com o movimento de descolonização em África e na Ásia são relevantes para a análise das
condições em que Moçambique e Timor-Leste partem
para a sua independência política. Moçambique como
Timor-Leste só a partir do segundo quartel do século XX
conheceram uma administração mais ou menos vascular
em termos territoriais, o efectivo controlo social e político por brancos designados na metrópole pelo governo
central e assistiram à tentativa de retirar algum proveito
económico da exploração das colónias407.
A administração colonial portuguesa não promoveu a urbanização das populações nativas que foram
mantidas, propositadamente, nos espaços rurais sem
usufruírem das estruturas e condições que entretanto
e, lentamente, foram sendo construídas nas capitais
coloniais. Estas medidas determinaram que os fluxos
migratórios de maior importância para as cidades se
tenham iniciado, efectivamente, só em pleno século
XX. No caso de Moçambique e no que diz respeito às
mulheres este fenómeno ganhou alguma importância
a partir dos anos 60 quando elas começaram a procurar
trabalho como lavadeiras ou nas indústrias têxtil, alimentar e de borracha que começavam a surgir nas periferias de Maputo408. Na realidade, como Santos e Silva409
ressaltam nos seus trabalhos, só após a independência
política é que as maiores migrações, também de mulheres, ocorreram para as zonas suburbanas e urbanas da
capital. A negligência geral apontada a Portugal410, no
que diz respeito à sua presença e administração colonial
em Timor-Leste, a ausência de indústria ou emprego
remunerado são factores que estiveram na base de um
fenómeno ainda mais radical quanto à deslocação para
Dili por parte das famílias rurais. A sua permanência era
rara e segmentada pois eram os estudos das e dos mais
novos, as visitas familiares, ou negócios que faziam com
que as pessoas passassem e ficassem, por algum tempo
na capital. Sabendo que as cidades, apesar de todos os
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Moçambique, 2003; Silva, 2002, 2003.
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Cf. Gunn, 1999: 267 e ss. Horta, 1994. 71-72.

perigos que encerraram para as mulheres411, proporcionaram canais de drenagem e comercialização dos seus
produtos agrícolas, de criação de novas subjectividades
através do acesso a novas tarefas - emprego remunerado
embora na maioria das vezes sobre-explorado - e novos
contextos de socialização e aprendizagem, torna-se claro
que as mulheres de Moçambique e, sobretudo de TimorLeste, experimentaram de forma tardia e muito reduzida
o acesso a estes espaços de obstáculos e oportunidades412.
Este ruralismo do colonialismo português foi
acompanhado pela instalação de missões, na sua maioria
católicas, que serviram de entrepostos ou entidades de
substituição da administração, controlo e doutrinação
das populações, serviços que desde o início foram privilégio da igreja romana como é patente desde as obras do
renascimento413. Este carácter religioso e doutrinário do
colonialismo português tomou várias formas ao longo
do tempo. Nos primórdios reconhecia-se salvífico das
almas e disseminou missões, igrejas, mosteiros e, com
eles, cidadelas. O Padroado do Oriente é uma concretização particular dessa visão da expansão através do
qual os poderes religiosos eram delegados pelo papa
aos monarcas portugueses estabelecendo uma simbiose política-administrativa-religiosa que foi decisiva na
condução das guerras, comércio, política e diplomacia.
Quando Vasco da Gama, diz Henri Bernard, S.
J., em Aux Portes de la Chine, Tientsin, 1936, pág. 20,
quando Vasco da Gama, tendo dobrado o cabo da Boa
Esperança, abordou pela primeira vez a Calicut, sôbre
a costa ocidental do Industão, conta-se que uma voz, na
multidão de curiosos, gritou: «Que é que vindes fazer
aqui »; era um muçulmano que traduzia assim o seu
espanto e a sua cólera. Desde então, a guerra santa foi
declarada (…) Em recompensa, o Papado confirmava à
casa reinante de Portugal o direito do «Padroado» sôbre
tôdas as missões das Índias Orientais. 414
O Padroado do Oriente permaneceu uma entidade
reminiscente até ao Concílio Vaticano II na década de
60 do século XX durante o qual foi, definitivamente,
411

Cf. Ogden, 1996; Yuval-Davis, 1997 Bozzoli, 1991.
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Cf. a este propósito, Mondlane, 1995: 41 e Machel, 1974: 13.

413 Como é patente nas obras do Renascimento português das quais
destaco aqui A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, Relação do Reino
do Congo e das Terras Circunvizinhas de Duarte Pigafetta Lopes ou ainda
A Brevíssima Relação da Destruição de África de Bartolomé de Las Casas.
414 O padroado português do Oriente [em linha] [consult. em 15 Jan
2010 ] Disponível em www: <URL: http://www.library.gov.mo/macreturn/
DATA/PP180/index.htm>.
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revogada. Parece ser razoável pensar-se que a religiosidade do colonialismo português, nas suas variações ao
longo do tempo, fundou uma parte da legitimidade do
seu desígnio. Mais tarde, em pleno regime Salazarista,
a missão religiosa revestiu-se também do direito da
salvação civilizacional que incluía a manutenção da
unidade nacional pluri-continental e a exploração de
recursos e matérias-primas das colónias. O colonialismo
português além de serôdio, no que toca à assunção das
independências nacionalistas, foi informado de uma
ideia imperial que incluía uma dimensão de expansão e
conversão religiosa do mundo e dos povos.
É interessante sublinhar que esta face do ciclo colonial português não foi monolítica nem sem contradições.
Existe na literatura a menção de figuras missionárias415
que desde os primórdios repudiaram e denunciaram
a violência e a falta de humanidade da presença dos
portugueses nos vários lugares a que aportaram contrariando as ideias dominantes tanto da pretendida
salvação das almas como da legitimidade da ocupação.
Na sua fase mais tardia, a presença de missões cristãs,
sobretudo evangélicas, contribuiu para a formação de
ideias nacionalistas e independentistas e foram muitas
vezes bases de apoio às lutas de libertação. No caso de
Moçambique é interessante considerar, por um lado, a
importância do cristianismo evangélico na formação dos
principais militantes da FRELIMO a começar por Eduardo
Mondlane416. Em Timor-Leste a presença missionária colonial conviveu, ao longo do tempo, entre a guerra e uma
cordial distância táctica com as religiosidades animistas
locais417. Contudo, durante a guerra com a Indonésia, a
igreja católica assumiu uma função determinante na resistência física e moral das populações e, a partir de certa
altura também política, mantendo uma certa hegemonia
entre políticos e combatentes da libertação timorenses418.
O que se pode dizer acerca deste Portugal produtor e produto de um ciclo colonial de quinhentos anos
e que, por um lado, se proclamava viril, cosmopolita,
multi-secular e multi-continental e cuja missão e destino
ultrapassavam em muito a estreita faixa territorial ibé-

rica e, por outro lado, se comportava como uma colónia
informal da Inglaterra, nada pesando no contexto da
Europa imperial do século XIX e XX, era atrasado, rude,
provinciano, analfabeto com uma capital mimética, indolente, medíocre de fazer chorar as pedras419. Pode-se afirmar
que este Portugal, no limite, falhou no seu propósito de
ser grande e nem o esforço da ficção da sua grandeza
material e simbólica apagou, ou sequer disfarçou, a sua
miséria interna e as três frentes de guerra na Guiné, Angola e Moçambique que a partir do início da década de
60 irromperam para não mais sossegar. Poder-se-á então
afirmar que este Portugal colonial do século XX pode ser
considerado um Estado forte e frágil ao mesmo tempo na
sua missão histórica, política e económica? Uma razão
pós-abissal e pós-colonial levam mais longe a complexidade analítica e a perplexidade sobre a pluriversalidade
que realmente sempre existiu e fractura o solipsismo da
sua ideia de centro. Será uma razão pós-abissal que verá
todas aquelas mulheres para além do negro, dos cais e
das paisagens exóticas e perceberá a épica trágica que está
nos lamentos de Fernão Mendes Pinto. A complexidade
sociológica deste colonialismo evidencia-se nas contrariedades com que sempre se debateu e procurou ocultar.
O pensamento abissal que o sufragou e criou linhas de
separação e inexistência encontrou sempre dificuldades
no confronto com as evidências empíricas que as teorias
críticas querem tirar da obliquidade e esquecimento. É
nesta intenção e tensão que me suscita as seguintes reflexões como forma de trânsito para o próximo momento
deste capítulo:
Se há coisa sagrada na sociedade portuguesa
para além da nossa senhora de Fátima é a revolução
do 25 de Abril de 1974. Também lhe presto as minhas
homenagens sinceras. Quase tão sagrado é dizer-se
que foi uma revolução de cravos, sem sangue derramado, por jovens e militares todos eles viris, portugueses e brancos. De muito nos orgulhamos deles, é
certo. De muito nos orgulhamos que tenham deixado
o poder aos civis quando deu. É certo.
Mas também é certo que foi uma revolução feita
também de:
- cravos em Lisboa, lousas na província; zincos,
misérias e caniços em Moçambique; palapa e a antecipação da guerra em Timor-Leste;
- sem sangue derramado em Lisboa mas com
milhares e milhares de litros de sangue derramado
nas guerras de libertação, nas guerras coloniais, nas
campanhas de pacificação - só para falar do século

415 Bartolomé de Las Casas é um dos mais notáveis exemplos. Ele
denunciou tanto as atrocidades cometidas contra os povos ameríndios
nas Américas como contra os povos africanos de que ele foi testemunha.
416 A este propósito ver a obra de Teresa Cruz e Silva, Protestan
churches and the formation...., 2001. Cf. Machel, 1974: 13; Hedges; Rocha,
1999, 46-47.
417 É interessante notar isso na obra de Ezequiel Enes Pascoal publicada
em 1967, A Alma de Timor vista na sua Fantasia. Ver Também a obra referida
de Geoffrey Gunn.
418 Entre outras obras, ver Magalhães, 1983; Horta, 1994, Gunn, 1999:
293 e ss
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XX - mais todo o sangue que se verte escondido dos
úteros violados, das pancadas recebidas e de que
quase não se fala e muito menos se vê;
- jovens militares viris, portugueses e brancos
segundo a ficção nacionalista escondendo os milhares de militares africanos mais timorenses, membros regulares das nossas também regulares Forças
Armadas; viris porque não queremos saber de todas
as suas impotências e de todas as mulheres que dos
vários lados das barricadas escreviam actas e cartas,
passavam mensagens, curavam os doentes, ensinavam a pequenada, enchiam os celeiros, cozinhavam,
lavavam, distribuíam cigarros, faziam propaganda,
dormiam com maridos e outros enlouquecidos pela
guerra fazendo de conta que eram família e que era
sexo honrado, mais as que foram presas e escreveram coisas como As Novas Cartas Portuguesas e os
Ex-votos .
E assim o meu imbróglio ganhou em tamanho,
em ameaça de penas por heresia e amada fantasia.420
4.2- Os Estados independentes de Moçambique e
Timor-Leste.
Moçambique e Timor-Leste chegaram à independência política após o longo e complexo ciclo colonial
acima tratado que incluiu, tanto num caso como no
outro, profundos conflitos violentos421. A violência estrutural, cultural e física do colonialismo e das guerras
que se lhe seguiram teve, entre outras consequências, a
criação de um imaginário bélico fundador das identidades nacionalistas, a volatilidade social, a desestruturação
económica, divergências ideológicas acentuadas entre as
elites e a militarização das sociedades. As guerras pelas
quais cada um destes países passou antes e depois das
independências são, do meu ponto de vista, factores
determinantes e traumáticos da história recente e das
condições do presente e futuro de Moçambique e TimorLeste. Nenhuma sociedade passa de forma indelével
por qualquer guerra que é sempre um momento de
anormalidade societal que a deixa marcada. Para além
da destruição, da privação, do medo e da morte sentidas
e vividas por estas sociedades, as guerras foram em
grande medida, alimentadas por condições regionais e
internacionais o que aprofundou ainda mais, as conse420

Cf. Cunha, 2009: 806-807.

421 No caso de Moçambique mais de 10 anos de guerra anti-colonial
que se convencionou ter ocorrido entre 1964 e 1974; no caso de TimorLeste a guerra contra a ocupação indonésia durou 24 anos entre 1975 e
1999.

quências, os impactos e a dimensão de ininteligibilidade
e irracionalidade dos conflitos para as populações que
nelas se viram envolvidas. Esta abordagem dos países
independentes pelas guerras que os precederam e sucederam, releva não apenas do seu carácter traumático mas
também porque se continua a considerar que os conflitos
bélicos são coisas de homens e entre homens. Mais uma
vez, a economia nacionalista mascara, de uma maneira
particular, a participação das mulheres, meninas e velhas
assim como aquilo que pode representar, especificamente para elas, uma longa e dolorosa experiência de guerra.
As guerras têm um papel considerável na maneira
como as mulheres se pensam e pensam o seu lugar e
estatuto, no acesso e usufruto do poder simbólico e político, assim como, na sua vulnerabilização422 e no tipo
de violência que lhes é, particularmente, dirigida. Para
muitas mulheres moçambicanas e timorenses a frente de
batalha foi a sua própria casa423 à qual se juntou a frente
militar, propriamente dita, cada vez que o confronto foi
inevitável. Contudo, a recitação das guerras continua ser
feita sobretudo com os artigos definidos masculinos e
até o sofrimento das mulheres é ilustrado ou, somente
ilustração, do bem maior que foi a independência do povo.
Até quando o leão conta a sua história tenta que a leoa se
cale mas esta, inconformada não se alheia ao relato e à
versão contada e prepara-se para bramir e falar das guerras contra as mulheres e as mulheres contra as guerras.
4.2.1- Moçambique
Moçambique tornou-se, formalmente, num país
independente em 25 de Junho de 1975 após mais de 10
anos de guerra de libertação contra a ocupação colonial
portuguesa424. Este conflito violento teve como cenário
internacional a grande bipolarização das relações internacionais da Guerra Fria. Se esta data cerimonial preserva
a celebração e a re-criação do acto de libertação política,
na verdade a resistência através de revoltas militares
e guerras contra o ocupante colonial ao longo dos séculos foi regular, permanente e adaptada às condições

422 Entre outras obras veja-se, Violência doméstica: factos e discursos,
2003 para o caso de Moçambique e GAPI, 2002 para o caso de Timor-Leste
423 Esta experiência é comum a muitas mulheres que ficam expostas
a situações de conflito violento. Nira Yuval Davis explica como as
estratégias de guerra usam de forma clara os géneros dando o exemplo da
deslocalização da battle front para o espaço doméstico onde as mulheres
costumam permanecer passando este a constituir-se, nas palavras da
autora numa home front na qual as mulheres são alvos, troféus, soldados
ou obrigadas a funcionar como instrumentos de guerra. Cf. Yuval-Davis,
1997:95 e ss. Ver também o trabalho de Isabel Casimiro, 2004.
424
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concretas dos diferentes momentos históricos. Pode
por isso dizer-se que a guerra de libertação nacional
que eclode no início da década de 60 do século XX não
é nem a primeira nem começa no dia em que as partes
assim convencionam. É importante ter em consideração
que a atmosfera de resistência se havia adensado com
revoltas é certo, mas também através de um conjunto de
iniciativas civis como a criação de associações, partidos e
grupos, sabotagens, greves, poesia, literatura, contacto e
solidariedades internacionalistas e outras que mostram
que o ambiente estava longe de ser conformista, de espera ou de apatia425. O tecido produtivo colonial monopolista, atrasado e frágil mas organizado para prejudicar os
pequenos produtores, baseado na extrema exploração do
trabalho dos nativos426 criou condições de miséria mas, a
par delas, as de revolta contra ele e isso também fez parte
do movimento que congregou vontades para que as e os
moçambicanos quisessem vir a ser livres e independentes. Os abusos de poder cometidos pela administração
e pelos próprios colonos e que culminaram em vários
massacres como o de 16 de Junho de 1960 em Mueda
comprovavam perante as populações a verdadeira natureza do colonialismo português dando mais argumentos
aos nacionalistas junto das populações camponesas427.
Para lá das fronteiras coloniais a atmosfera no continente
e na região também foi, particularmente importante,
controversa e dinâmica. Por um lado, em 1956 deu-se a
independência do Sudão seguida pela do Ghana em 1958,
e, até ao fim dessa década, tornaram-se independentes a
Guiné Conakry, o Burkina Faso, os Camarões, o Benin, a
República Centro Africana, o Chade, o Congo Brazaville,
o Congo/Zaire, a Costa do Marfim, o Gabão, Madagáscar,
o Mali, a Mauritânia, o Níger, a Nigéria, o Senegal, a
Somália, o Togo, a Serra Leoa, a Tanzânia, o Burundi, o
Rwanda, o Uganda, o Kenya, o Malawi, a Zâmbia, a Gâmbia, o Botswana, o Lesotho, a Guiné Equatorial, as Ilhas
Maurícias e a Swazilândia. A Organização da Unidade
Africana é fundada em 1963 com sede em Adis Abeba e
panafricanistas como Kwame Nkrumah reivindicavam a
libertação de todo o continente. Outros dirigentes emergiram como grandes símbolos da independência africana
como Sekou Touré, Patrice Lumumba e Julius Nyerere428.
Porém, nacionalistas e independentistas enfrentavam
muitos problemas em determinadas regiões, especificamente, na África austral onde se deu o banimento

do ANC na África do Sul e o massacre de Sharpeville em
21 de Março de 1960429 e, no início do ano seguinte, o
levantamento revoltoso em Angola que elevou a tensão até ao confronto militar aberto. Duma forma ou de
outra, parecia que estavam abertas fissuras de grandes
proporções naquilo que parecia ter sido impenetrável
durante séculos. Estes e outros factores contribuíram
para o ambiente de luta e esperança de que alguma coisa
podia mudar, radicalmente, também em Moçambique.
Interpretando a conjuntura e a resposta concreta da
administração portuguesa e da sua política colonial de
intransigência, a FRELIMO no seu I Congresso em Junho
de 1962 decidiu que a luta armada seria a forma de chegar
à independência. Depois de um período de organização,
estabelecimento de bases e treino, em 1964 é dada início a uma luta de libertação nacional com um exército
de cerca de 250 guerrilheiros430. Esta guerra durou uma
década e foi para as e os moçambicanos envolvidos nela
uma guerra revolucionária, com a participação das populações e que visava a unidade nacional e territorial, a
libertação e a independência. Para o regime português
foi uma guerra colonial de contra-insurgência cuja participação das populações se materializou na incorporação operacional de mais de 30.000 militares africanos
provocando uma forte internalização da guerra431 e de
todos os seus impactos. No entanto, a propaganda para a
metrópole e para o estrangeiro faziam Armindo Monteiro
descrever assim a situação:

425

Falai de Portugal a qualquer colono lusitano
perdido no interior do mato: Vê-lo-eis transfigurar-se
em soldado. [...] Esta conquista do coração do negro é a
obra formidável de todos os Portugueses das colónias,
de todos sem excepção432.
Nesta breve alusão à guerra de libertação, procuro realçar duas questões que me servirão adiante para
completar o meu argumento. Em primeiro lugar, a internalização da guerra não teve enormes custos apenas
para os rapazes e homens que para ela foram recrutados.
Na verdade, despojou muitas comunidades e as suas
famílias do trabalho dos homens sobrecarregando, sig429

Cf. Hedges; Chilundo, 1999.

430

Cf. Coelho; Macaringue, 2002: p. 41-90.

Cf. Hedges; Chilundo, 1999: 197-250.
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Ibid.
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Cf. Gentili, 1998.

427

Cf. Gentili, 1998; Hedges; Chilundo, 1999.
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Cf. Gentili, 1998: 325-326; Christie, 1996.

432 Apud Léonard, 1998-2000: 21. Parece-me interessante anotar aqui
um contra-ponto poético desta afirmação através da paráfrase criada
por José Afonso: Um homem novo veio da mata de armas na mão; não é
soldado de profissão. É guerrilheiro, a mãe o diz; por cada morto faz um
irmão, nasce um irmão.
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nificativamente, as mulheres e idosos que ficavam com
as machambas por cultivar e sem rendimentos. Para além
disso, a guerra chegou a mais e mais regularmente às
casas onde a maioria das mulheres permaneceu, quer
através de emboscadas contra potenciais alvos inimigos
quer através da militarização das vidas dos seus companheiros com todo o rol de problemas e de desdobramento
da violência directa e cultural que isso envolveu. Em
segundo lugar, suscitou a mobilização e o aparecimento
de muitas mulheres nas bases da guerrilha com funções
logísticas e de apoio aos combatentes. Este foi mais um
factor de militarização da vida de muitas mulheres e da
sua proximidade com a violência extrema e os sistemas
de hierarquia e obediência que uma estrutura militar
implica e impõe. Em terceiro lugar, em 1965, algumas
mulheres solicitaram preparação física e militar porque
dadas as circunstâncias quiseram ter esse lugar na guerra.
Em 1966 começam a movimentar-se para se constituir um
Destacamento Feminino que organizasse e reconhecesse o
contributo das mulheres na luta de libertação nacional
sendo a sua pretensão atendida não sem controvérsia e
desconfiança entre as lideranças da FRELIMO 433.
Se por um lado a guerra trouxe mais violência, mais
humilhações e mais sacrifícios para muitas mulheres,
por outro lado, permitiu que desempenhassem papeis a
que não julgavam ter acesso e começassem a pensar de
uma outra maneira sobre si mesmas. Para tal contribuiu
também a retórica nacionalista da igualdade e da libertação de todas as pessoas que, segundo as palavras de
Samora Machel, tinha as seguintes condições:

dúvidas, recuos e muitas contradições espelhadas pelo
moralismo puritano de Machel e muitos outros dirigentes da FRELIMO plasmado em várias decisões e posições
que tomaram tanto durante a guerra como depois dela435.
Apesar de tudo, o reforço da participação das mulheres
na vida do país, nas actividades de carácter público, a
legitimidade adquirida pelos sofrimentos partilhados
e os seus feitos durante a guerra de libertação fizeram
mudar muitas coisas. Destaco dois aspectos que, apesar
de bastante diferentes, materializam isto mesmo.
Por um lado, a disfuncionalidade cultural gerada
pela guerra e pela política expressa da FRELIMO promoveu a politização das populações incluindo nela uma
visão diferente sobre o estatuto e lugar das mulheres
na sociedade. Conceição Osório nota que a igualdade
revolucionária preconizada pela FRELIMO radicava em
ideais igualitários provenientes do socialismo mas
também numa oposição clara a qualquer ideia ou prática
social veiculada pelo colonialismo436. Esta discursividade
igualitária foi importante para provocar rupturas com
modelos anteriores avaliados pelas mulheres como degradantes ou de dominação. Esta dinâmica de abertura
a outras fontes de legitimidade para a mudança e para
a emancipação fica clara nas palavras de Rosa Albino
quando afirma que

Uma das frentes principais da batalha para uma
autêntica libertação do nosso Povo é a da emancipação
da mulher.
Dois pesos esmagam hoje a mulher moçambicana:
de um lado as tradições reaccionárias que a privam da
iniciativa no seio da sociedade e a reduzem a simples
instrumento do homem; do outro lado o sistema colonial
capitalista que a concebe como objecto de exploração e
meio de produção. Devemos travar um combate cerrado
pela emancipação da mulher e pela recuperação da sua
dignidade.434

Por outro lado, quer o Destacamento Feminino
criado em 1966 e que se constituía como o braço armado feminino da FRELIMO quer a Organização da Mulher
Moçambicana (OMM) criada em 1973 sob os auspícios
da FRELIMO, constituíram dois espaços importantes de
afirmação de novas subjectividades, de outras práticas
sociais acerca das funções das mulheres naquelas comunidades concretas e abriu caminho para a emergência de
muitas outras organizações e grupos de mulheres no país
independente. Como argumenta Jennifer Leigh Disney438
estas aprendizagens de participação na vida pública e de
inclusão nos processos de decisão formam um substrato
cultural que permite ser resgatado, sempre que necessá-

Esta ideia da emancipação da mulher moçambicana tanto do colonialismo como da tradição e da importância crucial da sua libertação para cumprir a libertação
total de todas e todos os moçambicanos não ocorreu sem

a primeira coisa que aprendi com a luta foi justamente a combater os complexos individuais. Penso que
é ainda mais importante, porque na sociedade colonial
ninguém tinha respeito pelas mulheres. 437

435 Cf. Entre muitos outros trabalhos ver Casimiro, 2001; 2004; 2005;
Martins, 2001; Osório, 2005.
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Cf. Osório, 2002: 427.
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Cf. Casimiro, 2001: p. 127-135; 2004; Martins, 2001: p. 99-116.
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Cf. Manceaux, 1976: 73.
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Cf. Machel, 1974: 16.

438

Cf. Disney Leigh, 2003.
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rio, pondo-o ao serviço de novos contextos e da resolução
de novos problemas. Embora Signe Arnfred439 seja de
opinião que a OMM foi criada com base nos grupos de
mulheres já existentes no terreno dando-lhe uma unidade orgânica e vinculando-a ao partido FRELIMO é de
notar que a experiência da OMM pode ser considerada
o primeiro grande palco de transgressão das mulheres
moçambicanas no que diz respeito às suas funções e
aos seus comportamentos esperados e à forma como
eles eram narrados no interior das culturas e línguas
locais. Entrevistas conduzidas por Elisa Muianga em 1995
mostram isso mesmo:
(...) antigamente a mulher tinha um estatuto
baixo, hoje tenho voz, tenho valor. O meu trabalho é
valorizado, a forma como o meu marido agora se dirige
a mim é mais cortês (...). O governo também está interessado na valorização da mulher.440
Toda esta atmosfera revolucionária, que tanto parece ter entusiasmado muitas mulheres não aconteceu
sem violência, sem sobrecarga de trabalho nem sem as
permanentes tentativas de tutelar a independência das
lutas e das reivindicações das mulheres441 mas aconteceu
e revolucionou muitas coisas.
O colapso do colonialismo português e a chegada à
independência deu-se, assim, num ambiente de grande
euforia interna e até de apoteose. Os guerrilheiros moçambicanos conseguiram o seu objectivo frente ao exército colonial; foram recebidos com muito entusiasmo
pelas populações, viram a sua causa nacionalista coligir
apoios de muitos países estando em linha com os tempos
de mudança que se viviam em África. O papa recebeu
uma delegação da FRELIMO e muitas missões cristãs
evangélicas e algumas católicas já se tinham colocado
ao lado da sua luta e das suas reivindicações. No plano
externo a realidade parecia mais complexa e menos optimista. Apesar da derrota do Estados Unidos da América
no Vietname a Guerra Fria estava no seu auge. A África do
Sul parecia inamovível e o regime do apartheid parecia
não ceder às pressões. A euforia sentida pela libertação do
país contrastava com episódios de polarização política e
militar no continente em geral e, na África austral, em particular. O assassinato de líderes como Patrice Lumumba,
os abusos de poder e os regimes sanguinários como os
de Idi Amin no Uganda ou Bokassa na República Centro
439

Cf. Arnfred, 2002: 4.
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Apud. Muianga, 1995: 54.
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Ibid: 5.
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Africana, as economias fragilizadas herdadas do domínio colonial, as guerras civis que se seguiram a muitas
independências, as alterações estruturais de produção
e comércio e a cooptação de líderes africanos na lógica
dos dois grandes blocos políticos em confronto na Guerra
Fria, não propiciaram as condições desejadas e necessárias ao desenvolvimento pacífico e de prosperidade que
o nacionalismo anunciara e prometera442.
É nesta mistura de alegria apoteótica e de preocupação informada que um ciclo de contra-euforia começou a ter lugar. Em 1976 começou a guerra, designada
de destabilização, que perdurou até 1992. Durante este
período de 15 anos 7% da população morreu, 5.5 milhões
de pessoas fugiram procurando refúgio em outras regiões do país ou nos países vizinhos443. Houve destruição
maciça de infra-estruturas físicas e a economia sofreu
sérios danos. Carlos Serra, identifica e resume no seguinte quadro os impactos directos e indirectos da guerra:

• 1 milhão de mortos.
• 454.000 crianças de inferior aos 15 anos mortas entre 1981 e 1988
(45% das vítimas).
• 23% de crianças entre os feridos registados em unidades sanitárias.
• 8.1 e 16.7 por 1.000 habitantes vítimas das minas (1995)
• 7.000 crianças deficientes devido às minas entre 1980 e 1993.
• 50.000 pessoas amputadas, das quais 7.000 crianças e mulheres.
• Dos 92.881 soldados e guerrelheiros desmobilizados (76,3 do exército
governamental e 23,7% da Renamo) após o Acordo de Paz de 1992,
cerca de 28% tinham menos de 18 anos, 4.678 menos 16 e 17 anos,
totalizando 25.498.
• Acima de 250.000 crianças orfãs e não acompanhadas. As crianças
foram submetidas a repetidas experiências traumáticas: ameaças de
morte, terror, agressões, processos sistemáticos de desumanização,
fome, sede, malnutrição, exploração pelo trabalho, abuso sexual, envolvimento em actos militares. No que toca à sua personalidade, foram
verificados os seguintes distúrbios: falta de confiança nos adultos e em
si próprias, falta de perspectiva de futuro e/ou perspectiva pessimitas,
isolamento, depressões, resignação, altos índices de agressividade,
perda de sensibilidade, regressão, introversão, fobias diversas, falta
de mecanismos adequados para resolução de conflitos, capacidade
muito limitada para aceitar frustrações, sintomas neuróticos diversos.
• Cerca de 1/3 de crianças morrendo antes dos 5 anos.
• 1.000 por cada 10.000 nado-vivos de taxa de mortalidade materna.
• Mais de 150 aldeias e localidades destruídas
• Cerca de 4.5 milhões de deslocados internos
• Mais de 1.5 milhões de refugiados.
• Acima de USD 7 biliões de prejuízos à economia nacional.
• Mais de metade da rede rodoviária destruída ou inviabilizada
• Mais de 50% das unidades sanitárias destruídas.
• Mais de 1.800 escolas destruídas.
• 1/3 da população malnutrida.
• 2/3 de pobreza absoluta.
• 1.500 lojas rurais destruídas
• 60% da população abaixo da linha de pobreza (1995)

Figura 32: Quadro de impactos directos e indirectos da guerra. 444
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Cf. Gentili, 1998; Coelho; Macaringue, 2002; Lalá, 2002.
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Cf. Coelho; Macarinhgue, 2002: p.141-236.

444 Cf. Serra, 2003: 9. Na nota 38 o autor explicita as suas fontes que
podem ser lidas na página 79 da obra.
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A brutalidade desta guerra pode ser descrita de
uma outra forma tão crua e tão realista quanto esta que
se segue:

certas estratégias e recursos não fossem utilizados. Na
ordem da literatura a ficção de Paulina Chiziane dá conta
desta realidade da seguinte forma:

O soldado português fazia só o seu trabalho dele
que era de matar. Os maburros (boer no plural) esses
eram maus. Além de matar, e matavam melhor, (...)
que é o trabalho da guerra, eles partiam as panelas que
é simbólico de não deixar o outro voltar a viver.445

Há dias conheci uma mulher do interior da Zambézia. Tem cinco filhos, já crescidos. O primeiro, um
mulato esbelto, é dos portugueses que a violaram durante a guerra colonial. O segundo, um preto, elegante
e forte como um guerreiro, é fruto de outra violação dos
guerrilheiros da libertação da mesma guerra colonial. O
terceiro, outro mulato, mimoso como um gato, é dos combatentes rodesianos brancos, que arrasaram esta terra
para aniquilar as bases dos guerrilheiros do Zimbabwe.
O quarto é dos rebeldes que fizeram a guerra civil no
interior do país (...) O quinto é de um homem com quem
se deitou por amor pela primeira vez. 449

Para além de toda a violência inscrita no quadro
anterior e retomando a minha análise sobre apropriação de uma sociedade pela guerra e a militarização que
lhe está implicada é indicado referir que por alturas da
independência haveria 10.000 homens guerrilheiros
mas em 1980 a força militar governamental em recrutados e mobilizados para a guerra já contava com 70.000
combatentes para além da melhoria do treino e dos
equipamentos de guerra que as alianças internacionais
com Cuba e os países do Bloco Soviético propiciaram. No
final da guerra a Unidade Técnica da Missão das Nações
Unidas em Moçambique, a ONUMOZ, reconheceria um
total de 92.881 militares armados em conflito que foi
preciso acantonar, desarmar e reintegrar446. Estes dados
oferecem-nos uma visão do quanto a guerra penetrou
na sociedade moçambicana e como ela esteve presente
na vida, não apenas dos soldados, mas também das
suas famílias e comunidades. De toda esta experiência
gostaria de dar alguma atenção ao trabalho que Elisa
Muianga publicou em 1995447 e que sendo um estudo de
caso sobre o distrito de Mandlakazi na província de Gaza
abre várias janelas analíticas que são muito interessantes
para pensar a ambiguidade e a tensão vividas por muitas
mulheres moçambicanas durante esta guerra chamada
de destabilização.
Uma das técnicas de guerra utilizadas era o rapto
de mulheres. O estudo de Muianga analisa apenas as que
foram feitas prisioneiras por rapto em bases da RENAMO.
No entanto, uma análise comparada da literatura sobre
este assunto448, permite-me afirmar, que para além do
distrito em questão e da RENAMO é credível que esta
tenha sido uma prática também da FRELIMO pois não
existem razões para pensar que numa situação de guerra
445

Entrevista a João Paulo Borges Coelho, p. 24.
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Cf. Coelho; Macaringue, 2002.
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Op. cit.

448 Cf. entre outras obras, Reardon, 1985; Turshen; Twagiramariya,
1998; Security Council of the United Nations, Resolution 1325, 2000.
Renh; Sierleaf, 2002; Murguialdy, 2002; Beristain, 2003; IRIN, 2004;
Ribeiro, 2004; Mason, 2005; Cunha, 2006; Amal, 2006.

O que importa realçar é que estes raptos incutiam
terror nas mulheres mas também nas famílias e comunidades de onde elas eram provenientes pois o desaparecimento de uma mulher era sinal da incapacidade de
proteger as suas mães, filhas e irmãs, enquanto membros
do grupo e realizadoras de tarefas cruciais tanto materiais como simbólicas. Os raptos eram acompanhados
de estupro e eram seguidos de trabalhos forçados tanto
nas bases com a comida, abrigos e toda a logística necessária, quanto no carregamento de material, armas e
munições. Eram ainda usadas como sapadoras para identificar riscos de emboscadas e eram mortas em caso de
tentarem a fuga. Muitas destas mulheres eram meninas
que nos campos militares foram as mulheres e as mães
de muitos filhos e filhas que aí nasceram e dos muitos
que chegavam e eram transformados em soldados. Uma
outra forma de provocar e alimentar a sua indignidade
era negar-lhes os rituais de casamento e a imposição de
uma poligamia aberta e sem regras. Muitas eram cooptadas com privilégios para que exercessem vigilância e
uma educação preventiva das fugas junto das que mais
recentemente tinham chegado às bases. Isoladas das suas
comunidades elas eram deslocadas frequentemente pelos diferentes acampamentos dificultando a sua fuga por
ignorarem o caminho de volta a casa. Estas experiências
das mulheres na guerra de destabilização foram fonte,
com certeza, de grandes sofrimentos e redundaram em
traumas e mortes. Ao mesmo tempo, nelas as mulheres
aprenderam muitas coisas que dantes talvez não soubessem mas foi uma aprendizagem cujo preço se mostrou
ser elevado. No fim da guerra as que quiseram e puderam
voltar às suas famílias encontraram muitas dificuldades
449

Cf. Chiziane, 2002: 277.
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porque se apresentavam com crianças concebidas fora
dos casamentos costumeiros e eram os corpos vivos
da humilhação de si e das suas comunidades. No caso
concreto estudado por Elisa Muianga450 as comunidades
procederam em muitos casos ao Kuphahla. Este ritual de
acolhimento e integração, já utilizado noutros contextos,
tinha por objectivo não apenas a purificação da mulher
que se apresentava mas o propósito de a comunidade saber lidar e esquecer o passado para que uma outra mulher
pudesse renascer. A volta à família confirmava que os
antepassados queriam o seu regresso e essa legitimidade
dava lugar ao banho purificador e aos medicamentos que
auxiliavam e consolidavam os efeitos. Nem sempre as
cerimónias foram levadas até aos seus maiores requintes
por falta de posses da família ou marido mas foi, para
muitas comunidades, aceitar que
a vergonha não é só é delas mas também de quem
usa, contra elas, o argumento de terem saído e vivido com
os homens da RENAMO o que é uma forma inteligente
de distribuir as culpas. É uma vergonha tão grande,
ou maior do que a delas, mencionar esse passado.451
Por outro lado, a experiência na guerra também
colocou as mulheres em posições de autoridade expressa
mesmo perante muitos homens e transferindo o que se
aprendeu nas funções públicas para dentro de casa como
nos dá conta Maria do Céu Cambal quando diz:
Sim, eu tinha uma patência alta em relação aos
homens todo que estavam aí. Eu tinha, era capitã, agora
os homens eram sargentos, esses que davam instrução,
mas nem o outro chefe da instrução que era meu colega
tinha a mesma patência ele respeitava-nos e nós também respeitávamos nele. Respeito eh... aquilo depende
de ambas as partes, se eu mulher não tenho respeito
com o presidente, presidente não vai-me respeitar não
é. Hum... é como dentro de casa.452
A guerra provocou experiências ambivalentes
nas vidas individuais das mulheres e que também podem ser perscrutadas no conjunto social onde elas se
inseriram. Sem proceder a uma generalização fechada e
definitiva argumento que as guerras provocaram na vida
da maioria das mulheres moçambicanas alterações de
vulto: ampliaram os âmbitos dos seus estatutos e fun-

ções; aumentaram a carga de trabalho e as suas responsabilidades; submeteram-nas a uma violência directa,
estrutural e cultural constantes; modificaram os seus
imaginários e subjectividades sobre a feminilidade e o
ser-se mulher na família, na comunidade e, até, na nação.
O trauma social que uma sucessão de guerras como esta
provoca, as modificações que introduz assim como as reapropriações e reinterpretações que suscita não podem
ser dirimidas rápida e facilmente para reinventar aquilo
que se considera ser a normalidade societal e a paz.
A chamada guerra de destabilização, em larga
medida patrocinada e movida pela África do Sul e seus
aliados, contou com a adesão de populações e certos
sectores politizados de Moçambique e, por isso, pode
dizer-se que teve uma forte componente de guerra civil. O desmantelamento da Guerra Fria, e as mudanças
ocorridas na África do Sul que conduziram à libertação
de Nelson Mandela, a independência da Namíbia em
1990, a necessidade de repensar a estratégia de segurança
para a África austral assim como o Tratado em 1989 da
SADC - Comunidade de Desenvolvimento da África Austral,
foram algumas das condições de ordem regional que
proporcionaram razões políticas suficientes para que
o conflito bélico em Moçambique terminasse. O Acordo
Geral de Paz de 1992 foi o início do fim de um período
de enorme destruição e sofrimento453. Numa primeira
fase o cessar fogo, o acantonamento das tropas e o seu
desarmamento contaram com a ONUMOZ e com a presença de uma forte componente internacional e exterior
ao próprio conflito. O processo de transição pós-bélica
para Moçambique incluiu planos de Democratic Nation
Building454 pelo que foi e continua a ser seguido, de
muito perto, pela Organização das Nações Unidas através
das suas agências internacionais nas componentes
económico-financeiras, militares e de segurança, sociais
e humanitárias. Neste momento a ONU continua a ter 20
agências sediadas em Maputo455.
Contudo, mais importante que o aparato internacional é, como alerta João Paulo Borges Coelho nos seus
trabalhos456, as agências internas de reconciliação, reintegração, cura, reconstrução e redimensionamento das
condições para uma paz duradoura. São processos tensos,
complexos, muito mais prolongados no tempo e têm que
contar sobretudo com as vontades e o discernimento das
lideranças e das populações do país. Por um lado, pode
453
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dizer-se que esta reconciliação foi tendo lugar pois a
beligerância militar parou e nasceram outras formas de
lidar e resolver os conflitos que remanesceram. Banito
Carolina, presidente da AMASODEG457 narra assim a sua
versão desta reconciliação e das condições em que ela se
está e se tem que processar:
Sabem que hoje em Moçambique até há um grande
trabalho, se dizer que olha, a luta foi dos moçambicanos,
os moçambicanos que se entender porque alguns dizem
eh... que tratam os outros como inimigos, mas aquilo
foi uma fase, nós somos irmãos a inimizade tem que
acabar é o espírito que associação tem como forma de
atrair eh... confiança, aquela confiança que se perdeu por
certas ideologias [crianças a conversarem], contradição
de ideias. Nós já não estamos por aí, queremos nos unir
para fazermos uma frente. Essa de trabalho para o bem
estar do nosso povo e o desenvolvimento de Moçambique.
É o que nós portanto, esperamos que essa associação
faça, esse é o desejo nosso.
(...)
A guerra não foi uma desestabilização. Se foi uma
destabilização porquê que se foi a Roma e assinou?
Assina-se uma desestabilização? Não. Não se pode assinar desestabilização, assinou-se porque entendeu-se que
era uma causa justa, que se devia sentar e assinar para
ultrapassar. Ultrapassou-se hoje, eh, eh... é democracia
multipartidária, não é já socialista. Toda gente isso vê.
Então não podemos andar só naquilo que ah... não é só
destabilização. É o facto de não querer aceitar e assumir
a realidade como aconteceu.
Isso são questões políticas, mas não estamos muito
por aí. Eles sabem o que fazem, deixam o povo em paz,
o povo progredir, o povo trabalhar para o seu bem, para
o seu sustento. Isso é que é bom.458
A realidade do final da guerra em 1992 contava
com este esforço e vontades interiores mas com novas circunstâncias políticas e macro-económicas que
submeteram Moçambique, mulheres e homens a novas
dificuldades. Ainda antes da guerra ter terminado, a pressão internacional levou a que o Estado de Moçambique
se visse obrigado a negociar as suas finanças públicas
com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco
Mundial (BM). Em 1987 foi-lhe imposto um Plano de Re-

457
Associação Moçambicana para a Assistência Social dos
Desmobilizados de Guerra.
458 Entrevista a AMASODEG, P. 1 e 20. Estes excertos serão referenciados
e analisados de novo no capítulo 6.

abilitação Económica (PRE)459 com as reformas políticas,
económicas e sociais que abriram caminho à economia
de mercado, ao multipartidarismo, à liberalização das
funções do Estado e a profundas alterações no tecido
social moçambicano. Recusada a proposta de constituir
um governo de unidade nacional logo após a guerra
por se considerar arriscado e ingovernável dadas as
circunstâncias concretas do país, pode notar-se que, ao
longo dos últimos dezoito anos de democracia liberal
representativa, o parlamento se tem bipolarizado em
face do reforço dos poderes do executivo e se tem tornado numa instância secundária de controlo democrático
com conhecidas deficiências para resolver os conflitos
políticos. Ao nível económico, o PRE e todas as exigências impostas à orientação económica de Moçambique,
parecem não ter resolvido de forma eficaz nem a pobreza
nem as fragilidades produtivas, comerciais e sociais. Pelo
contrário, Carlos Serra recapitula no seguinte quadro os
indicadores de pobreza e de insegurança humana com
base nos dados do Instituto Nacional de Estatística de
Moçambique em 2001:
• 38% dos agregados familiares (cada agregado tem em média 4.4 membros, subindo nas cidades para 5.2) queixaram-se este ano de que a sua
situação económica piorou em relação a 2000;
• A tava de analfabetismo está acima dos 50% afectando especialmente
mulheres (71.2%) e pobres (88.2%);
• 43.8% das crianças menores de 5 anos estão em estado de subnutrição
crónica, 5.5% em estado de subnutrição aguda e 26% têm peso baixo
em conformidade com a idade;
• Apenas 49.5% dos agregados familiares têm rádio, 4.5% ferro de
engomar, 4.7% máquina de costura, 4% congelador, 5.1% televisor e
5.8% energia eléctrica;
• 76% têm casas de capim, 41% têm o poço não protegido como sua
fonte principal de água e apenas 23.8% têm acesso a água canalizada;
• 57.5% recorrem ao mato para satisfazer as suas necessidades fisiológicas;
• 56.7% dos Moçambicanos afirmaram levar uma hora ou mais a chegar
à unidade sanitária mais próxima.

Figura 33: Indicadores de pobreza e insegurança humana. 460

Ao nível do continente o próprio FMI refere que
a capacidade de negócio, índice dos termos de troca
dos países, foi reduzida drasticamente de 96 em 1985
para 65 em 1986 e para 60 em 1988; a redução dos preços
das matérias primas e o serviço da dívida ao longo dos
anos 80 e 90 tiveram como consequência imediata a
degradação brutal das condições de vida das pessoas.
459 Cf. Francisco, 2003: 162. Ver, ainda a este propósito, entre
outros, Silva, 2002 e 2003 e Santos, 2003: 75. A/os autora/es explicam
como a descolonização portuguesa em África ocorreu em vésperas do
ajustamento estrutural neoliberal e como este facto teve consequências
drásticas na capacidade de autonomização dos novos países e na
realização das expectativas sociopolíticas que as independências
produziram.
460

Apud, Serra, 2003: 12; 80.
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Moçambique tem feito sempre parte, desde então, dos
países mais empobrecidos e vulneráveis da região e do
mundo461. Os líderes da AMASODEG, Banito Carolina e
Manuel dos Santos a partir da sua própria experiência e
avaliação falam da realidade de Moçambique em 2008 e
referem-se, em particular, às consequências sentidas, hoje
em dia, pelas mulheres: 462
E terminar dar a palavra também a essas esses nossos membros femininos. Eu penso que vão falar também
que dificuldades tiveram portanto em trabalhar connosco
como homens. Mas estiveram do lado, muitas missões
fizeram [barulho de arrumação de louça] e vão também
poderem dizer quais foram as dificuldades. Hoje também
estão desgraçadas. Estão desgraçadas, não fazem nada,
não têm emprego, não têm nada. Estão a viver graças a
esses trabalhos informais, que as vezes faz sentar ali, não
rende nada, mas para não roubar aceita-se perfeitamente
que eh... estejam nessas condições. Mas precisamos de sair
daquelas condições de pôr montinhos de tomate aí para
podermos viver. Com o esforço que fizemos durante muito
tempo [choro de bebé].
Esta ala é a ala hoje independência. Eh...trabalhou na
luta conta o apartheid na África do Sul, defendeu os SulAfricanos, defendemos a Rodésia do Sul [choro de bebé]
e veio esse conflito armado que durou 16 anos [choro de
bebé]. São estas senhoras que estiveram na frente disso.
Foram dificuldades imensas.
(...)
Segundo aquilo que acabou de ouvir, quer dizer mulheres combatentes estão arrependidas de tendo deixado
de estudar e responder chamamento da pátria quer dizer
foram penalizado por isso. Por tendo aceitado “ está bem
eu vou defender a pátria”, pronto cometeram crime até aí.
Quando defenderam a pátria, esta penalização é a partir
da mulher combatente até ao homem também combatente
foram penalizados a mesma pena.
Todo aquele indivíduo que abandonou da escola por
ter sido chamado defender a pátria, pronto cometeu um
crime. Os que manteram ou os que fugiram continuaram
com os estudos já estão bem. Portanto é isso.

se aos programas de reajustamento estrutural e à liberalização da economia; experimentaram regimes de mono
e multipartidarismo; conviveram com uma forte atenção
e presença internacionais ocidentais. Em poucas décadas
Moçambique tem vivido esperanças, apoteoses, euforias
e contra-euforias e continua a ver muitos dos seus problemas por resolver.
Sabe-se que tanto mapas como estatísticas podem
ser auxiliares para a compreensão do conjunto ainda que
nem sempre mostrem a diferenciação e a complexidade
reais. Uma visão estatística é em si mesma um sistema
de sinais e uma gramática incompleta mas que pode ser
útil para podermos apreciar, ainda que de longe, a terra, o
país onde estão, vivem e falam as mulheres e homens que
como leões e leoas querem fazer-se ouvir.
Moçambique tem uma área aproximada de 799.386
quilómetros quadrados e 2.470 quilómetros de costa
índica463. A população do país era estimada em 1970 em
8.168.33 pessoas464. Com os dados recolhidos na campanha
de vacinação em 1978, considerou-se que no final desse
ano houvesse cerca de 11.000.000 moçambicanas e moçambicanos. A densidade média era 10.2 habitantes por
quilómetro quadrado havendo uma forte concentração
populacional nas cidades do litoral. A título de exemplo,
em Maputo essa relação era de 30.3 por quilómetro quadrado e no Niassa de 2.2. A população da capital era calculada
em 799.502 habitantes465.
O III censo geral de 2007 mostra um país com uma
dimensão bastante diferente em termos populacionais,
a saber:
Moçambique
FAIXAS ETÁRIAS

HOMENS

MULHERES

TOTAL

0 – 15

4.346

4.431

8.777

16 – 32

3.670

3.398

7.068

33 – 60

2.029

1.639

3.668

≥ 60

476

374

850

Total

10.521

9.842

20.363

Cf. REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. INE, 2007: 32. Acessível nos anexos a
esta dissertação em formato digital.

Quadros, dados e reflexões todos chamam à atenção
que em poucas gerações, as e os moçambicanos viveram
a guerra de libertação, a apoteose da independência e a
revolução social que significou o fim do colonialismo
português; viveram a guerra de destabilização; sujeitaram461

462 Entrevista colectiva à AMASODEG, p. 2 e 17. Estes excertos serão
referenciados e analisados de novo no capítulo 6.
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Cf. Portal do Governo de Moçambique.

464

Apesar da sabida inexactidão dos dados coloniais.

465

Cf. Araújo, 1979: 25-26.

Cf. Gentili, 1998; Serra, 2003.
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Maputo – Província
FAIXAS ETÁRIAS

HOMENS

MULHERES

TOTAL

Religiões professadas por mulheres e homens
em Maputo – província

0 – 15

260.212

256.526

516.738

RELIGIÕES

HOMENS

MULHERES

16 – 32

206.814

182.631

389.445

Católica

103.327

95.727

7.944

6.907

33 – 60

129.033

114.632

243.665

Anglicana

≥ 60

33.570

22.135

55.705

Islâmica

14.300

16.239

1. 205. 553

Sião

265.754

214.253

Evangélica

112.109

91.877

Sem religião

66.247

99.559

Total

629.629

575.924

Cf. REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. INE [CONSULT. EM 7 DEZ. 2009.

A cidade de Maputo estende-se por 300 quilómetros quadrados e tem uma população de 1.094.315
pessoas. A população da província de Maputo reside,
quase integralmente, na cidade. Essa população é maioritariamente feminina e jovem: 561.886 mulheres para
532.429 homens; 502.410 pessoas têm entre 10 e 29 anos
mantendo-se sempre uma maioria de mulheres em todos
os escalões etários466. As muitas mulheres da província e
da cidade de Maputo apresentam uma taxa de fecundidade de 3.90 ao mesmo tempo que taxa de mortalidade
infantil é de 83 por mil o que mostra bem as dificuldades
pelas quais as crianças e as mulheres passam durante
esses períodos críticos das suas vidas467.
Línguas faladas por mulheres e homens
em Maputo – província
LÍNGUAS

HOMENS

MULHERES

Português

32.74

31.052

Xichangana

37.027

37.150

Xirhonga

10.159

10.181

Cicopi/Cichopi

360

325

Xitshwa

813

739

Bitonga

126

96

Outras línguas moçambicanas

163

158

Outras línguas estrangeiras

538

600

Desconhecida

1.028

1.058

Cf. REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. INE [consult. em 7 Dez. 2009].

Cf. REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. INE [CONSULT. EM 7 DEZ. 2009].

Ainda que seja claro que a maioria da população
de Moçambique não vive nas cidades há um movimento
migratório constante e que se tem revelado pela expansão de uma pobreza urbana concentrada sobretudo nas
suas periferias nas quais são criados novos centros que
parecem obedecer a um movimento de ruralização dos
espaços urbanos468. Esses fluxos de pessoas que chegaram e chegam à cidade à procura da família, segurança,
emprego, ou melhores condições de vida, trazem consigo todo um acervo cultural e de práticas sociais que
proliferam e fornecem os instrumentos de restauro
e apropriação do espaço urbano inscrevendo-lhe nos
seus costumes cosmopolitas, também os camponeses
e rurais469. Estas características fazem hoje da cidade de
Maputo um espaço complexo de referências, origens,
línguas faladas, estratégias de vida e de sobrevivência
que têm nos seus bazares imensos, uma particular e
evidente materialização.
4.2.2- Timor-Leste
Ao contrário de Moçambique em Timor-Leste
não ocorreu uma guerra nacional de libertação contra
o colonialismo português no sentido clássico do termo.
Porém, é de notar que em Timor se viveu uma ocupação
colonial permanentemente conflituosa com picos de
acentuada violência militar e de confrontação política470.
O recurso à guerra contra os portugueses tão recorrente
em Timor, a designada funu timorense, é apontada como
uma beligerância altamente ritualizada para identificar
um desequilíbrio e restaurar a harmonia perdida; uma
forma de reparar um deslize na lealdade ou no respeito
devido ao grupo; uma maneira de repor a dignidade e
468 Cf. Silva, Gestão Comunitária de serviços sociais em Moçambique...,
2001; Serra, 2003; Mosca, 2009.

466 Cf. REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. INE [CONSULT. EM 21 JAN.
2010].
467

Cf. REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. INE [CONSULT. EM 7 DEZ. 2009].

469

Cf. Serra, 2003;

470 Ver capítulo 1 desta dissertação e as sugestões de leituras
referenciadas.
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de estabelecer limites entre grupos incluindo aqueles
que eram considerados malai mutin, isto é, estrangeirosbrancos-europeus471. Estamos perante uma forma de
resistência que não se tendo materializado numa guerra
de tipo nacionalista não deixa de ser por isso, violenta,
pertinaz, e constante. Por outro lado, numa ilha pequena
como a de Timor a grande diversidade linguística argumenta em favor de um certo isolamento entre as comunidades e contactos com os estrangeiros mediados pelos
povos do litoral472. Sem pretender fazer generalizações
podem ser aduzidas algumas características culturais
e sociais importantes para os povos que milenarmente
vivem nas ilhas do índico oriental incluindo Timor que
ajudam à inteligibilidade das facetas que a história da
resistência armada e civil em Timor. Em primeiro lugar,
percebe-se que na ordem das sociabilidades existem
valores que estão no seu centro e alimentam os seus
equilíbrios. Começo pelo respeito devido às pessoas de
uma comunidade pela sua idade, função, estatuto ou
diferenciação. As comunidades e grupos em Timor apareciam aos ocidentais como altamente hierarquizados
o que pode ser entendido como sociedades onde cada
pessoa ou grupo conhece o seu lugar estatuto, função
e de acordo com isso se comporta, se veste e fala. Os
rituais seguidos de forma escrupulosa e diferenciada
também são parte do equilíbrio, a harmonia e coesão473
com que cada pessoa contribui para o seu grupo no seu
sistema de complementaridades e articulações. O lugar
das mulheres neste complexa nexo entre elementos
simbólicos, rituais, míticos, materiais sempre foi crucial
pois delas nasceram e nascem as linhagens que, para
além de formaram grupos alargados de pessoas aparentadas entre si, são as próprias fontes de legitimidade de
poder que não é igual a autoridade nem se pode reduzir
a ela474. Este estatuto de Mãe, Tia e Avó pode ser invisível
à desatenção epistemológica ocidental mas é um ethos
de reconhecimento, poder, decisão e influência que não
deve ser deixado de lado ou desconsiderado. A autoridade
provém do mundo espiritual onde lulik e maromak, ou
seja, as entidades sagradas e espirituais, consagram e
atribuem autoridade a algumas pessoas da comunidade
que também são nascidas das suas mulheres. Esta autoridade não se acumula com o poder que é definido pelas li471 A este propósito ver, entre outras, as obras de Taylor, 1995; Gunn,
1999; Mattoso, 2005; Seixas, 2007.

nhagens, na sua maioria patrilineares ainda que existam
algumas matrilineares475. A importância desta distinção é
crítica pois o governo das comunidades inclui tanto uma
legitimidade como outra e, portanto, a superioridade
simbólica não se perde mesmo quando se perde uma
guerra. Mattoso476 argumenta que os vencidos não são
fracos nem a sua superioridade simbólica diminui em
qualquer momento uma vez que a coesão é vista como
uma tarefa de longo prazo e funda-se em outra ordem de
legitimidade. Por este motivo, tudo pode ser suportado
à excepção do desprezo pela autoridade e a negligência
da dignidade transcendente que esta envolve. Para além
da distinção entre poder e autoridade e as suas fontes de
legitimidade e articulação, é importante destacar o nahe
biti bo’ot que significa em língua portuguesa, estender
a esteira maior, para acolher todas as pessoas que são
convocadas para resolver e reconciliar as comunidades,
grupos e famílias desavindas ou em desacordo. Como
modo de regulação de conflitos, o nahe biti bo’ot põe em
contacto todas as partes depois de uma fase de negociação prévia com um sistema de troca de embaixadores,
informações e presentes, para que a solução encontrada,
restaure a paz sem ferir o poder e autoridade de cada uma
das partes. Em alguns casos nem sequer se observa a dicotomia entre vítima e agressor pois o que foi ferido foi
a relação entre os grupos através de um acto individual
ou colectivo e é essa relação e harmonia que tem que ser
reconstruída. A esteira uma vez estendida dá lugar à voz,
ao encadeamento das palavras e com elas as descrições
os argumentos e a persuasão477. Não é a persuasão sofista
retórica de que se trata aqui mas o efeito terapêutico e no
limite curativo e performativo que tem o conversar dar
voz aos problemas, aos danos, às penas. É pela palavra,
lia, que se liga o passado ao presente e se devolvem as
condições para se mover em direcção ao futuro. Este
recurso discursivo e terapêutico do nahe biti bo’ot não
sendo exclusivo das sociedades timorenses, é contudo,
uma das formas consideradas mais apropriadas para
contrapor ao necessário excesso da funu a sobriedade
que tanto admiram e que lhes permite a invisibilidade
quando ela é necessária para combater o inimigo mesmo
em campo aberto478. Estas características podem ajudar
a explicar a resiliência através dos séculos com que
475 Como as sociedades Bunak na parte interior ocidental de TimorLeste.
476

472

Cf. Traube, 1995; Gunn, 1999. Mattoso, 2005.

473

Cf. entre outros, Mattoso, 2005; Durand, 2006; 2009.

474 Cf. Taylor, 1995; Gunn, 1999; Timor-Leste por detrás do palco...,
2007.
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Cf. Mattoso, 2005.

477 A este respeito ver os trabalhos de Simião, 2007. Cf. também,
Engel, 2006.
478 A questão da capacidade para se tornar invisível e usar isso em
favor da paz e da resolução de conflitos está descrita em Amal, 2006: 115.
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os reinos timorenses foram afrontando a chegada, a
ocupação, a missionação religiosa e mais tarde, as tentativas de destruição pela humilhação, destas mesmas
estruturas sociopolíticas. As resistências e as guerras
contra o colonialismo português foram tanto militares
como civis e culturais.
Os administradores coloniais perceberam que
deveriam actuar no centro da coesão timorense desestruturando as linhagens e, com elas, o poder; por outro
lado, a fonte de legitimidade de autoridade que os lulik
e maromak representavam também mereceram uma
atenção especial reforçando a presença e a agência da
igreja romana no tecido social, educativo e cultural479.
Foi esta a estratégia fundamental de contra-insurgência
do colonialismo português em Timor oriental e que
contou com tácticas de três tipos. Se por um lado as
acções militares tinham por objectivo imediato a supressão dos opositores, tiveram como consequência a
deslocação de populações e com elas a redistribuição
de poderes e das terras comunitárias, fonte de rendimento, autoridade e de ligação geracional. Assim, interrompendo as linhagens, atribuindo o poder a novos
liurais, distribuindo-lhes terras, patentes e privilégios a
administração colonial procedia a um ataque aos centros
vitais da coesão nativa. A reforma da divisão administrativa do território criou lugares de poder que em nada
tinham a ver com os culturalmente praticados durante
gerações. Esta táctica foi conjugada com uma espécie
de indirect rule, já que era uma estrutura que na base foi
timorizada, a qual ficava responsável pela cobrança de
impostos, a mobilização e recrutamento de mulheres e
homens para os trabalhos forçados ou para a guerra. Esta
nova configuração do exercício da autoridade e poder fez
com que as desconfianças e os ressentimentos entre os
grupos, comunidades, famílias, linhagens crescessem
e se sobrepusessem diferentes memórias e recursos de
memória quanto às legitimidades, autoridade e poder.
Em segundo lugar, esta estratégia foi complementada
com a instalação da polícia política portuguesa – PIDE
– em Dili a partir de 1960 procedendo a uma vigilância
ideologizada e organizada que atingia tanto a restrita
elite timorense que ia tendo contacto com os textos de
Amílcar Cabral e Eduardo Mondlane e sabia das guerras
de libertação em África, como os degredados do regime de Salazar que poderiam disseminar ideias sobre
democracia e anarquismo480. Por último, estas medidas
foram reforçadas com um sistema de educação local que

479

Cf. Dunn, 1995; Gunn, 1999; Hohe, 2002.

480

Cf. Horta, 1994; Dunn, 1995; Gunn, 1999.

permitiu às elites mestiças uma formação de qualidade
mas condicionada pelos padres e suas congregações
católicas. Tanto o colégio da Soibada nas montanhas
do interior como o seminário de Dare na montanha
sobranceira a Dili, foram dois dos instrumentos de tentativa de cooptação religiosa e educativa no quadro da
continuidade histórica do império português. Apesar
de periférico e economicamente dependente Timor
foi até ao fim, uma questão tida em consideração pois
Lisboa não prescindiu nunca da proclamação de que a
montanha mais alta daquele grande Portugal era o monte
Ramelau em Timor e agia preventivamente contra aquela
impertinência cultural dos timorenses que, apesar da
sua magreza esquálida481 e da sua pobreza lamentável se
julgaram sempre, íntima e legitimamente, superiores ao
seu ocupante europeu.
A revolução de 25 de Abril de 1974 e o fim do regime
de Marcelo Caetano em Lisboa foram os sinais de que
também havia chegado o momento da emancipação política para Timor oriental. Além de um profundo sentido
cultural de independência e alteridade com que os povos
timorenses sempre lidaram com o colonialismo português, outros elementos conjunturais aceleraram a emergência da reivindicação nacionalista que não era para
todos de carácter independentista. O contexto regional
e a atenção com que a Indonésia e a Austrália seguiam os
acontecimentos radicava não só nos seus interesses mais
imediatos como a exploração das assinaláveis reservas
de petróleo e gás do mar de Timor mas também no quadro lógico da Guerra Fria. O chamado Timor português,
uma vez independente, deveria ser mais uma peça na
salvaguarda dos interesses ocidentais estratégicos militares da região e não constituir-se como um obstáculo
ou um ponto de instabilidade. No jogo de alianças e de
acordos internacionais, a Indonésia, fundadora e líder do
Movimento dos Não-Alinhados com uma forte influência
no sudeste asiático, detentora de um poderoso exército
e com uma imensa população islâmica governada por
um regime secular, era sem dúvida um país central e, em
consequência, os seus interesses tornavam-se também
eles centrais para os Estados Unidos da América e os seus
aliados ocidentais, em particular a Austrália.
É neste contexto que a Operasi Komodo comandada
pelo general indonésio Ali Murtopo começa a actuar no
terreno infiltrando agentes em Timor oriental, explorando e alimentando as diferenças de opinião entre os
vários partidos nacionais que se tinham criado e as suas
diferentes estratégias de poder perante uma administração portuguesa difusa, sem meios e refém da ausência
481

Cf. Cinatti, 1996.
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de uma estratégia política relativa àquela que fora a sua
colónia na austronésia oceânica. No final de Novembro
de 1975 a situação interna justificou a proclamação da
independência da República Democrática de Timor-Leste
que, em meu entender, foi tanto uma declaração independentista como um pedido de ajuda, legitimamente
ancorado no direito internacional, para evitar a plena
invasão. Ao contrário do que desejaram os timorenses,
a 7 de Dezembro de 1975 a Indonésia iniciou a ocupação
maciça da capital e a cidade foi tomada. Como medida
imediata de força, foram fuziladas no cais do porto muitas pessoas entre as quais algumas das mulheres com
maior autoridade simbólica no país. Uma delas foi Rosa
Muki Bonaparte482 que hasteara a bandeira de Timorleste independente no dia 28 de Novembro e membro
do Comité Central da FRETILIN.

Figura 34: Fotografia de Rosa Muki Bonaparte (Fundação Mário Soares).483
Fotografia da placa de homenagem em Dili. ©Cunha (Dili (TL), Set.2009).

Uma outra foi Isabel Barreto, mulher de Nicolau
Lobato líder da FRETILIN, filha de liurai e mãe do seu
primeiro filho. A irmã mais nova de Isabel diz que484
(...) ela tinha o filho no colo dela, é muito difícil. Já
foi há tantos anos, tantos anos, aquele, aquele momento
é difícil de esquecer, não é?
(...) E então nesse dia nós saímos e quando nós fomos
e encontrámos os indonésios ali em frente ao hotel Timor,
estava lá um campo de concentração e nós tivemos, os
indonésios mandaram-nos juntar a essas pessoas e foi ali
quando eles vieram buscar a minha irmã Isabel e depois
passados uns minutos só ouvimos uns tiros e pronto e
disseram que pronto, a Isabel já está morta.
A proclamação da independência foi um grito, foi a
maneira que as e os nacionalistas tiveram para denunciar
a guerra que já acontecia no seu país que, sob administra-

ção colonial portuguesa passava, de imediato, à ocupação
militar e à integração política na República da Indonésia.
Desde o início da guerra as populações civis estiveram sob a ameaça constante e, por isso, as mulheres
foram alvos, tal como os homens. Para além dos massacres ocorridos na capital e em outras vilas e aldeias,
a fuga obrigou as mulheres a deixarem as suas casas,
a separarem-se das suas famílias, a interromperem os
estudos e, muitas delas, foram integrando progressivamente, as estruturas de resistência criadas no mato. As
vidas de muitas mulheres foram sendo militarizadas
através de uma organização chamada Brigadas de Choque
Femininas que, ao lado dos homens, desenvolvia manobras militares e de logística. Como refere o relatório
do Gabinete da Assessora para a Promoção da Igualdade,
as mulheres lutavam [com um] bebé num braço e arma no
outro485. Estas unidades femininas, em alguns casos,
eram comandadas por mulheres como Bi-Lessa e Maria
Morteiro. Na maioria dos casos as restantes mulheres,
sujeitaram quase todos os aspectos da sua vida às exigências dos militares indonésios ou timorenses. À medida
que o tempo passava e a guerra prosseguia as mulheres
foram sendo indelevelmente habitadas pela violência
directa da guerra e por todas as outras violências que
lhe estão associadas: perda de familiares, doenças,
esterilização, fome e todos os tipos de privação. Uma
das estratégias usadas pelos militares indonésios para
aterrorizar e controlar as populações civis era a perseguição sistemática às mulheres de quem se suspeitasse
terem algum tipo de ligação - mulher, irmã, mãe - com
membros da guerrilha. Sobre elas recaíam toda a espécie
de abusos, que culminavam muitas vezes, na violação
sexual repetida, na escravatura sexual para além da prisão e da separação das suas famílias e comunidades486.
Entre 1974 e 1979, estima-se que 80% da população
timorense, pelo menos 500.000 pessoas, tenha fugido e
permanecido nas montanhas numa tentativa de resistir à
guerra487. Sabe-se também que a deslocação e a separação
forçada das pessoas e de comunidades inteiras atingiu
particularmente as mulheres, as crianças e as/os as/os
velhas/os. Este movimento de fuga teve o seu clímax
com a operação de Cerco e aniquilamento – Operasi Seroja
- iniciada em 1978 liderada pelo general Benny Murdani
que resultou na rendição de quase toda a população
que se debatia com os bombardeamentos de napalm e a
485

482

Cf. Gunn, 1999; Cristalis; Scott, 2005.
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A nossa vitória é uma questão de tempo..., 2003: 19.

484 Entrevista a Maria Lúcia Barreto, p. 7. Este excerto será referenciado
e analisado novamente no capítulo 6.
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Cf. GAPI, 2002:11; Cunha, 2006.

486 Cf. Gunn, 1997; Winters, 1999; GAPI, 2002; Cristalis, 2002; Pigou,
2003; Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, Chega!, 2005;
2008.
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Cf. Magalhães, 1983.
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fome provocada pela destruição das suas hortas e redes
de transporte e troca. Estas deslocações forçadas, quer
durante a fuga para as montanhas quer a rendição e o
retorno das populações às aldeias, vilas e cidades não
foram pacíficas e a política militar indonésia procedeu à
separação sistemática das famílias colocando-as em centros de realojamento e impedindo-as de regressar aos seus
lugares de origem. Na verdade, esta estratégia de forçar
as pessoas a instalarem-se longe do seu lugar de origem
foi usada como arma de guerra conta a população civil
de Timor-Leste atingindo pontos altamente críticos, quer
nos finais dos anos setenta, quer imediatamente antes e
após o referendo488. Esta guerra durou 24 anos e estima-se
que tenha provocado a morte a um terço da população
total de Timor-Leste, 200.000 pessoas, significou mais
desestruturação familiar, apropriação e redistribuição
de terras, o aprofundando de mais disjunções sobre os
principais elementos de coesão social e política e de
regulação das sociabilidades entre grupos e linhagens.
A resistência à guerra que foi fundada em argumentos nacionalistas, recorreu retoricamente a uma
existente unidade nacional e cultural e à partilha do
desejo comum de Timor-Leste ser um Estado-nação
independente epitomizada na fórmula Pátria ou Morte
que termina todos os discursos, cartas e mensagens
desse período. Este foi o meta-texto que prevaleceu sobre
todos os outros, assessorado pelo discurso da partilha do
sofrimento provocado pela perda da dignidade, a perda
de entes queridos, da fome e da tortura. É neste contexto que ouvimos falar das mulheres. Ao contrário de
Moçambique, a emancipação das mulheres, a igualdade
entre mulheres e homens, a necessária contribuição das
mulheres para a construção do país independente é um
enorme silêncio, entrecortado por um apontamento aqui
e ali sobre o seu sofrimento. Por vezes surge um sóbrio
elogio pela sua bravura em suportar tantos sacrifícios.
Numa mensagem assinada por Kay Rala Xanana Gusmão
é-lhes dedicado este pequeno parágrafo489 cujo conteúdo

488 Em Maio de 1999, a Caritas, através da ONG internacional Tapol,
dizia estimar em 44.388 o número de deslocados internos em Timor
Leste. A Comissão Nacional contra a Violência contra a Mulher da Indonésia
afirma ao jornal Indonesian Observer, que em 4 de Julho de 1999, visitou
alguns dos campos de refugiados em Timor Leste e estima que só nesses,
devem estar 35.000 pessoas, das quais 98% são mulheres e crianças. O
UNHCR estima que, em 30 de Agosto de 1999, 40.000 pessoas estavam
deslocadas internamente e que outras 25.000 tinham sido forçadas a
atravessar a fronteira para Timor Ocidental, constatando também que
a maioria destas pessoas eram crianças e mulheres. Cf. CDPM, 1999.
489

FRETILIN, Mensagem de saudação...,1985: 26.

não difere muito dos poucos que são encontrados em
discursos posteriores: 490
Muitas mulheres foram selvaticamente ultrajadas em estado de inconsciência, de vido aos espancamentos e choques eléctricos, e outras, enfraquecidas
pela fome e por dias consecutivos de interrogatórios e
torturas, não puderam reunir forças para lutar contra
as abomináveis práticas dos seus carrascos.
Este nacionalismo e a guerra convocam, é certo, o
sofrimento das mulheres timorenses mas quando este
ocorre nas prisões indonésias e sobretudo quando envolve a violação sexual. Isso é patente na memória inscrita
nas fotos dos corpos estuprados até hoje preservadas e
expostas como a seguinte491:

Figura 35: Foto de mulher depois de torturada e violada na prisão da
comarca de Balide.

490 Gusmão, 1994; De uma maneira semelhante Francisco Borja da
Costa apelava nos seus poemas a essa humilhação e sofrimento das
mulheres sob o colonialismo português havendo aqui uma continuidade
da visão dos líderes sobre as mulheres a ser tida em consideração. Veja-se
FRETILIN, 1981: 13.
491 Exposição fotográfica ‘Chega!’, na sede da CAVR , representando
as mulheres torturadas sob forma de estupro colectivo na antiga prisão
indonésia que ali estava instalada. ©Cunha (Balide, Dili (TL) Ag.2009).
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No seu oposto, os nacionalistas timorenses mostram a bravura das suas militares reconduzindo a extrema dureza das condições das suas vidas a uma ideia
sublimada de mulher corajosa e bela como se fora um
ícone da sua própria bondade. As seguintes fotografias
de Bi-Lessa, uma comandante das FALINTIL de arma ou
o filho na mão, são a face metonímica e mítica desta
realidade :

não-ditos continuem a ser considerados tabus ou as suas
consequências como marginais na vida do país e para a
vida das mulheres. São as memórias das mulheres que
os preservam e os dizem de muitas maneiras se bem que
o auditório ainda resista a ouvi-los493.

Figura 38: Os crimes cometidos sobre as mulheres.494

Figuras 36 e 37: Retratos da guerrilheira Bi-Lessa. 492

Ao sublinhar estes traços da guerra em Timor-Leste
tenho como objectivos mostrar as comensurabilidades
entre as experiências das mulheres nos aspectos que as
vitimizam e vulnerabilizam como nas aprendizagens
múltiplas e ambíguas que as guerras lhes impõem. Por
outro lado, pretendo destacar que os recursos de memória
e de práticas de emancipação das mulheres são diferentes
nos dois países tanto por motivos internos à cultura, luta
e resistência como epocais e conjunturais.
A guerra acabou na sequência dos resultados do referendo de 30 de Agosto de 1999495 que, sob os auspícios da
ONU, determinaram que a pretensão à independência era
o desejo de 80% das e dos timorenses. Seguiu-se uma fase
que designo de uma apoteose trágica tanto interna como
externamente. Por um lado, a vitória do Não à autonomia
especial dentro do quadro da República da Indonésia foi o
culminar de uma luta de gerações de timorenses unidos
em torno de um objectivo comum: o fim da humilhação
transfigurada em uma independência política e nacional.
Por outro lado, para uma comunidade internacional de
movimentos sociais aquilo que as e os timorenses expressaram com a sua participação no referendo constituiu-se

Como em Moçambique esta guerra, no que diz
respeito às mulheres, envolveu muita violência cometida
contra elas por indonésios mas também por timorenses.
Também como em Moçambique não admira que estes

493 Cf. Cunha, 2009: 987. Contudo, é interessante notar que, no decurso
da minha pesquisa de campo procurei em vários arquivos em Lisboa e Dili
documentos sobre a presença, responsabilidades e tarefas de mulheres
na resistência armada e clandestina e os únicos documentos que obtive
foram umas notas em três páginas que anexo a esta dissertação em
formato digital. Cortesia da Fundação Mário Soares.

492 Em cima ©Blenkinsop, Philip (Montanhas (TL) 1998) In Revista
Visão, Nov. 2003. p. 100. Em baixo ©Cristalis, Irena (Bi Lessa e o filho
Agildo (TL)) In Independent women : the story of women’s activism in East
Timor.

494 Um dos painéis da exposição fotográfica ‘Chega!’, na sede da CAVR.
©Cunha (Balide, Dili (TL) Ag.2009).
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numa espécie de acerto histórico e de uma re-proclamação,
no final do século XX, de que um povo unido jamais será
vencido. Foi como se a vitória dos oprimidos, uma das
master narrativas bíblicas que a modernidade adoptou e
secularizou se tivesse materializado, inesperadamente,
em Timor-Leste. Por outro lado, aconteceu a apoteose do
sistema multilateral da ONU que se viu a si mesmo, no
caso de Timor-Leste, consagrado e a Guerra Fria terminada.
Finalmente, Portugal deixava de ser o ocupante para ser
o principal aliado da libertação de Timor. A apoteose em
Portugal não poderia ser mais parecida com uma ressaca
imperial em que se exorcizaram fantasmas e culpas centenárias496. Por um momento, Timor-Leste parecia ter a capacidade de devolver a Portugal a habilidade de voltar a ser
um centro reclamando o seu lugar no panorama da política
internacional. Talvez nesses dias densos e emocionantes
de Setembro de 1999 a nossa hiper-identidade tenha vivido,
um ponto de fuga onde se cruzou a nossa realidade amarga
e a nossa utopia497. Porém, o contra-ponto apoteótico foi
trágico uma vez que os resultados foram oficialmente
divulgados no dia 4 e Setembro de 1999 a que se seguiu de
imediato a destruição da capital e de outras cidades, vilas
e aldeias pelo fogo, o colapso maciço das infra-estruturas
e do frágil aparelho económico e produtivo existente, a
propagação da violência entre e contra civis timorenses e
à deslocação forçada de meio milhão de pessoas dentro e
fora de Timor-Leste.
A intervenção militar internacional pareceu ser
inevitável e a narrativa mediática da apoteótica vitória da
vontade das e dos timorenses mostrou que a heroicidade
não é, necessariamente, o mesmo que valentia. O ocidente
cristão viu uma maioria de timorenses que continuavam
a ser esqualidamente magros e pobres dos quais uns tantos homens eram os heróis da guerra envergando os seus
camuflados e botas do mato como Xanana Gusmão e Taur
Matan Ruak. Dos restantes magros e pobres destacaram-se
algumas mulheres, as ditas valentes, vestidas com os seus
hábitos brancos ou simples saias e blusas que organizavam
abrigos, improvisavam comida, sabão, cuidados de saúde e
protecção como a Mana Lu, a Madre Guilhermina ou a bispa
Fátima Gomes498. Depois da missão de Peace Keeping levada
a cabo pela INTERFET seguiu-se uma de State Building, uma
Missão de Administração Internacional Transitória - UNTA-

ET499, levada a cabo pelas Nações Unidas entre Outubro de
1999 e 20 de Maio de 2002 num contexto internacional de
plena hegemonia económica e militar norte-americana.
Desde então foi eleita uma assembleia constituinte,
aprovada a constituição do país, foram realizadas eleições
presidenciais, legislativas e locais sem ter havido registo
de violência ou fraude. O Estado nacional tem seguido as
recomendações da ONU, do BM500 e do FMI no desenho e
na consolidação das instituições estatais democráticas está
prosseguindo com as já clássicas estratégias de transição
para a paz de curta duração.
Ainda assim, a vida social e política de Timor-Leste
tem sido marcada por momentos de forte instabilidade desde a primeira crise que despoletou em Dezembro de 2002.
Sucedeu-lhe a crise de 2005 em cujo centro pareciam estar
desentendimentos entre a igreja católica e o governo sobre
matérias de educação religiosa e a visão secular do Estado
timorense defendida pelo executivo. No início de 2006 a
partir de um diferendo grave que opôs membros das Forças
Armadas ao governo e ao ministro da defesa – a chamada
crise dos peticionários - a situação progrediu até aos confrontos armados entre a Polícia Nacional (PNTL) e membros
das Forças Armas (FDTL). A crise saldou-se por dezenas de
mortos, pilhagens, incêndios, violência, fugas em massa.
As pessoas criaram aquilo a que chamaram campos de refugiados dentro da própria capital no intuito de se protegerem
mutuamente. O governo solicitou ajuda internacional para
parar com a violência a que se seguiu a sua a demissão por
pressões internas e externas. Esta crise pode ser entendida
como disputa e confronto dos interesses das elites com
base em argumentos, manobras políticas e metodologias
de acção diversas que tiveram como consequência uma
mudança drástica do quadro político da governação do
país. A FRETILIN, o partido histórico da resistência anticolonial e que permaneceu como tal durante a guerra com
a Indonésia foi afastado do poder e substituído por uma
coligação de espectro político contrário. Finalmente, sobreveio a crise de 2008 com a tentativa de assassinato do
chefe de Estado, em Fevereiro, alegadamente levada a cabo
por um oficial timorense profundamente comprometido
com os acontecimentos de 2006501. O caso já foi julgado nos
tribunais timorenses sem que a verdade dos factos fosse
provada em toda a sua extensão.
499 ��������������������������������������������������������������
Acrónimo de United Nations Transitory Administration in East
Timor.

496

Cf. Amal, 2006.

497

Cf. Lourenço, 1983.

498 A este propósito é interessante consultar as múltiplas obras de
fotografia e fotojornalismo das quais destaco: Ludgero, 2000 e Gageiro,
[s.d.].

500 Ver, a este propósito, o documento preparado pelo governo da
RDTL para a reunião com o Banco Mundial em Abril de 2006 e PNUD, 2006.
501 Sobre este assunto há uma extensa literatura jornalística mas
existem também alguns trabalhos académicos dos quais destaco:
Cabasset- Semedo; Durand, 2009; Kingsbury; Leach, 2007; Silva; Simião,
2007 e Engel, 2006.
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Para além da evidente disputa entre as elites políticas
cujas visões e estratégias diferem quanto ao presente e futuro do país, argumento que se deve ter em consideração, a
desestruturação, as interrupções, as reinvenções e os danos
a que os modos de conceber o poder e autoridade e as suas
legitimidades têm vindo a sofrer nas últimas décadas. Para
lá de constituir uma luta clara pela hegemonia, esta conflitualidade permanente com episódios de violência e de
fractura democrática, deve ser entendida enquanto causa
e consequência de todos os curto-circuitos e traumas que
o colonialismo e a guerra impuseram. Timor-Leste é um
Estado-nação com um governo central cuja autoridade,
poder e legitimidade se fundam em critérios divergentes
da sua matriz cultural ou daquilo que é avaliado como tal.
Um exemplo dessas reminiscências pode ser a observação
de um alto responsável do Estado timorense502 quando se
referiu nos seguintes termos aos debates no Parlamento
Nacional entre o chefe de governo Kay Rala Xanana Gusmão
e Arsénio Bano deputado e líder da oposição: ele não pode
questionar naqueles termos o Xanana porque ele não é apenas
chefe de governo é também o maun bo’ot, o mais velho, o pai
e essa autoridade simbólica tem que ser respeitada também
na democracia parlamentar. Por outro lado, as deslocações
forçadas e a redistribuição de terras alteraram os equilíbrios
locais de produção e também de poder e autoridade entre
as famílias. O conceito de propriedade privada previsto na
Lei dos Bens Imóveis503 reforça essa ambiguidade quando se
trata de territórios considerados sagrados e comuns como
por exemplo, onde estão instaladas as uma lulik - casas
sagradas - consagradas pelas famílias nos seus locais de residência. A disputa sobre as linhagens dos Liurais e os seus
legítimos descendentes são um assunto que origina muitas
discórdias entre pessoas e famílias. Estas discórdias plasmam-se nos bairros da capital uma vez que estes tendem,
ainda hoje, a ser espaços estruturados sobre parentescos ou
origens geográficas comuns que contam com sistemas de
lealdades ligados às famílias. Outro sinal de que as fracturas
idiossincráticas são profundas e tensionais é aquilo que
tem acontecido com o relatório produzido pela Comissão
de Acolhimento, Verdade e Reconciliação (CAVR). A CAVR foi
criada em 2001 com o mandato de procurar a verdade do
período 1974 - 1999, facilitar a reconciliação comunitária
para os crimes menos graves, fazer relatórios do trabalho,
apresentar conclusões e fazer recomendações. Como
órgão independente, foram eleitas/os sete comissárias e

comissários timorenses, o grupo de trabalho realizou a sua
missão que resultou num relatório com o título Chega com
2.800 páginas e escrito em três línguas: tetum, português
e bahasa indonésia504. Inspirado no modelo sul-africano
mas retomando a simbologia do nahe biti bo’ot timorense,
foi entendido como um momento crucial de promoção
da justiça e de transição para uma paz de longo prazo. As
esteiras simbólicas das audições foram os lugares onde as
vítimas e agressores, ou melhor, as pessoas responsáveis
pelas desgraças, desarmonias e conflitos se podiam olhar,
falar e procurar respostas e novas perspectivas de futuro
em conjunto. Porém, o Estado timorense através dos mais
altos magistrados da nação505 tem vindo a desvalorizar
os resultados e a considerar que é importante não falar
mais do passado e que a reconciliação diríamos, que pode
ser definida como esquecer o que aconteceu e perdoar-se
mutuamente506. O relatório foi entregue ao presidente da
república em Outubro de 2005 e o Parlamento só em 14 de
Dezembro de 2009 aprovou uma resolução no sentido de
serem criadas as condições para a implementação das suas
recomendações 507.
A complexidade da situação pós-bélica em TimorLeste508, a construção do Estado e das suas instituições e, a
própria transição para a paz tem estado a ser acompanhada e monitorizada por uma presença muito significativa
de estrangeiros. Desde 1999 e num país muito pequeno
têm estado a operar Missões das Nações Unidas, e das suas
agências internacionais; o Banco Mundial, o FMI e o Banco
Asiático de Desenvolvimento; os países doadores com as suas
ONG no terreno; missões militares e policiais; consultores
e assessores ao nível governamental; construção de infraestruturas financiadas e realizadas por países terceiros;
missionárias/os de várias igrejas evangélicas; empresárias/

502 Refiro-me ao ex ministro da defesa da RDTL Roque Rodrigues e
correligionário de partido de Arsénio Bano – FRETILIN - com quem discuti
informalmente este assunto em 2009, em Dili.

507 Fontes [em linha] [consult. em 6 Fev. 2010] Disponível em www:
<URL: http://www.ciir.org/progressio/internal/98618/parliament_
of_timor_leste_makes_a_move_on_justice/ > ; <http://www.cavrtimorleste.org/po/home.htm>.

503 Cópias desta lei podem ser encontradas nos apêndices desta
dissertação em formato digital. Cortesia do assessor jurídico do governo
de Timor-Leste Dr José Guterres.
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504 A versão completa do Relatório pode ser encontrada em formato
digital em apêndice a esta monografia. O sumário executivo está
publicado e disponível em papel: CAVR (2005), Chega! Relatório da
Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação (CAVR) de Timor-Leste,
Resumo Executivo. [s.l.]: CAVR. A CAVR publicou ainda os seguintes
livros sobre as Audiências Públicas acerca de Prisão por motivos políticos;
Mulheres e conflito; Deslocação forçada e fome; Massacres; Conflito político
interno (1974-1975); Intervenientes Internacionais e Autodeterminação;
Crianças e conflito; Rona ami-nia lian (ouçam as nossas vozes); Prisão da
Comarca de Balide: Um edifício Sagrado; Chega! Relatório da Cavr e um
documentário em vídeo e rádio Dalan ba Dame (Caminho para a Paz).
505

Cf. Gusmão, 2004.

506

Ibid: 104.

508 Cf. Cunha, 2006; Report of Transitional Administration in East Timor
– For the period from 16 October to 18 January 2002. (2002), (S/2002/80).
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os e professoras/es. Esta presença de estrangeiras/os tem
tido uma função ambivalente na sociedade pois, se por
um lado lhe proporciona abertura, acesso a recursos e um
certo cosmopolitismo social, por outro lado tem vindo a
criar e a manter uma certa artificialidade na vida cultural,
social e política do país. Para além disto identificam-se
dimensões de intrusão mal vividas e mal resolvidas como
demonstram as desconfianças que são expressas nas conversas informais e a separação aparente entre restaurantes,
cafés, hotéis, lojas e praias de timorenses e de estrangeiros.
Para além das diferenças económicas e de recursos financeiros evidentes também são manifestas as diferenças
culturais que dez anos de presença não transformaram
em co-presença.
Interessa-me analisar em particular os efeitos contraditórios que este cosmopolitismo situado tem tido no
que respeita à autoridade e poder das mulheres e a suas
concepções de emancipação. No caso de Timor-Leste, em
muito menor grau do que em Moçambique como já referi
em cima, a narrativa anti-colonial que se hegemonizou na
FRETILIN também continha ideias de inclusão das mulheres na nova fase política que parecia começar e que ela era
necessária tanto à emancipação da opressão colonial do
povo como à das mulheres509. Contudo, a insipiência da
experiência, a tensionalidade que esta provocou e a guerra
interromperam de forma determinante esta discursividade
sobre a igualdade e emancipação de mulheres e homens.
Ao chegar a 2002 as lideranças timorenses incorporaram
na sua narrativa nacionalista a necessária transformação
do estatuto político, social e cultural das mulheres no país
independente mas conforme o discurso e as práticas dominantes das Nações Unidas e os da sua perspectiva de género
na construção do Estado. São prova disso a constituição da
república que estabelece a igualdade formal entre mulheres
e homens; os órgãos governamentais criados neste domínio510; o Centro de Estudos do Género ligado ao parlamento
nacional; o Grupo de Mulheres Parlamentares; a ratificação
sem reservas da Convenção para a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Mulheres e a transposição
para as leis domésticas desses princípios; a aprovação de
uma lei contra a violência doméstica segundo os padrões
internacionais e de iniciativa governamental; as várias
publicações sobre diagnóstico da situação das mulheres no

509 Uma descrição das tensões iniciais provocadas pela política de
FRETILIN no que respeitava à emancipação das mulheres em TimorLeste pode ser consultada em Amal, 2006: 72-73. As escassas referências
escritas sobre o assunto podem ser encontradas em Gusmão, 1994.

país, a sua participação política ou os perfis de género511. O
discurso reivindicativo da malha associativa das mulheres
timorenses, organizadas na plataforma REDE FETO – tem
continuidades muito evidentes com os discursos exógenos
sobre o género como se pode constatar na Deklarasaun no
Planu de Asaun Segundu Kongresu Nasional Feto Timor-Leste
2004-2008 publicado em tetum e inglês e que começa por
reconhecer a CEDAW, a Plataforma de Acção de Beijing e a
resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU como os
alicerces do diagnóstico e base para as suas reivindicações.
O discurso endógeno e popular das mulheres timorenses
parece estar desfasado das ideias de igualdade de género e é
tido como tradicionalista e atrasado encontrando resistências junto de quem é responsável pelas políticas de género
e da plataforma nacional e as suas organizações associadas.
Timor-Leste é um país territorialmente pequeno
com cerca de 15.000 quilómetros quadrados distribuídos
por quatro áreas: a metade oriental da ilha com 14.000, o
enclave do Oecussi com 815, a ilha de Ataúro com 141 e o
ilhéu de Jaco com 11512. Fica situado no extremo oriental do
arquipélago de Sonda. A norte confina com as ilhas indonésias de Alor e Wetar e a sul, a cerca de 600 quilómetros,
com o Território do Norte da Austrália. Em 1975 estimava-se
que a população de Timor Oriental, então português, era de
680.000 pessoas513. Hoje, segundo o último censo oficial de
2004 a população é constituída por 923.198 pessoas distribuídas por idade e sexo da seguinte forma514:
Timor-Leste
ESCALÕES ETÁRIOS

HOMENS

MULHERES TOTAL

0 - 4 anos

73.024

77.720

150.744

5 – 24 anos

205,366

213,676

419,042

25 – 60 anos

149,274

151,478

300,752

≥ de 60 anos

25,615

27,045

52,660

Quanto à cidade capital, Dili, os dados mostram
que residiam ali, em 2004, 173.541 pessoas desagregadas
por idade e sexo515.

511 Entre outros, destaco os seguintes trabalhos: Diamond,
���������������
2004,
UNESCO; OXFAM, 2004, UNIFEM, 2005, Progress of the world’s women…,
2005; Trembath; Grenfell, 2007, OSPINA, [s.d.], FOKUPERS, 2007, AusAID,
2008, Baseline study on sexual and gender…, 2009.
512 Cf. GERTIL, 2002. Foi escolhida esta fonte por esta informação estar
omissa no Censo da População de 2004 e o Portal do Governo apresentar
informações incongruentes.
513 Cf. Dunn, 1995.
514 Cf. DNE, 2004: 71.

510 Existe uma secretaria de estado para a igualdade assessorada por
várias especialistas estrangeiras e o apoio da UNIFEM no país.

515 Ibid: 217.
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FIGURE 4a.2. INFANT MORTALITY RATE, TIMOR LESTE, 2001-2015
(PER 1000 LIVE BIRTHS)

ESCALÕES ETÁRIOS

HOMENS

MULHERES

TOTAL

0 - 4 anos

13,316

14,363

27,679

5 – 24 anos

39,928

44,164

84,092

25 – 60 anos

25,044

31,403

56,447

60

≥ de 60 anos

2,711

2,612

5,323
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Tanto no país como na capital verifica-se, ao contrário de Moçambique, que a população é constituída
por uma maioria de homens. Como em Moçambique a
população não é envelhecida e tem uma impressiva taxa
de habitantes jovens. Menos de 19% da população vive na
capital mas tendo em consideração que em 1975 a cidade
de Dili não teria mais de 40.000 habitantes, percebe-se
a pressão demográfica a que esta tem estado sujeita nas
últimas décadas. Não tratando as taxas de fecundidade da
mulher, a mortalidade materna e a mortalidade infantil
de modo convencional o censo reúne informação que
aponta para que as mulheres tenham em média 3.745
crianças516 e em outros quadros mostra-se que das 567.037
pessoas entre os 0 e os 24 anos do país, 31.040 são órfãs
de mãe517. Segundo o PNUD em Dili, as taxas de mortalidade infantil antes e depois dos 5 anos é elevada o que
mostra bem as dificuldades de mulheres e crianças para
sobreviverem a este período das suas vidas518.
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SOURCES: Timor-Leste MDGs Report 2004, Population Census 2004, MICS 2002

O censo de 2004 também nos fornece algumas informações sobre as línguas faladas, considerando apenas
as línguas oficiais e de trabalho, e as religiões professadas
no país e na capital, a saber519:
Timor-Leste
LÍNGUAS FALADAS

HOMENS

MULHERES

Português

118.530

154.108

Tetum

304.695

329.763

Indonésio

196.630

238.625

Inglês

69.887

90.273

Nenhuma destas

55.679

41.024

FIGURE 4a.1. UNDER-FIVE MORTALITY RATE, TIMOR LESTE, 2001-2015
(PER 1000 LIVE BIRTHS)
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2001
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2004
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LÍNGUAS FALADAS

HOMENS

MULHERES

Português

34,049

44,246

Tetum

63,854

74,140

Indonésio

51,348

64,032

Inglês

24,836

33,510

Nenhuma destas

1,329

1,151

2015

SOURCES: Timor-Leste MDGs Report 2004, Population Census 2004, OCAP
Baseline Report 2006.

Timor-Leste
RELIGIÕES PROFESSADAS

HOMENS

MULHERES

Católica

353.298

361.987

Muçulmana

1.014

1.441

Budista

168

316

Hindu

79

112

516 Ibid: 110; Priority Tables for Dili District (The census Project Team
2004), 27. Manual digital [em linha] <URL: http://dne.mof.gov.tl.>.

Protestante

8.256

8.360

Tradicional

8.360

3.129

517

Outra

260

356

Ibid: 114-115.

518 Cf. Gomes, Rui, 2009: slide 24. Disponível em formato digital nos
apêndices desta dissertação.
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Dili
RELIGIÕES PROFESSADAS

HOMENS

MULHERES

Católica

61,305

71,049

Muçulmana

588

1,003

Budista

112

232

Hindu

39

70

Protestante

3,211

3,204

Tradicional

364

365

Outra

104

137

Estes quadros mostram um sociedade plurilinguística e de maioria católica muito embora não
precisem as sobreposições linguísticas e religiosas que
se percebem existir no contacto diário com as pessoas.
Como em Moçambique, as mulheres que vivem em Dili
falam, ou pelo menos compreendem, várias línguas, são
confessadamente religiosas, movem-se numa atmosfera bastante cosmopolita e continuam a enfrentar os
problemas antigos de saúde materna e da sobrevivência
das suas crianças.
Neste capítulo procurei prosseguir e densificar o
esforço de contextualização que um estudo comparado
necessita através de uma maior resolução sobre algumas
características sociológicas do colonialismo português
em Moçambique e em Timor-Leste, assim como algumas
das últimas décadas de notável efervescência e turbulência societal que um e outro país com as suas senhoras
viveram. A re-passagem pelos países e as comunidades
que se imaginam ser prepara-me para o capítulo seguinte
no qual é meu objectivo fracturar a minha memória e
gramáticas coloniais e ensaiar um pensamento feminista
inquieto que questione como se pensa, quem pensa e
quem pode dizer quem é uma mulher emancipada. Façoo sem negligenciar as condições e as ferramentas com
que a maioria das mulheres de Moçambique e TimorLeste lidam para multiplicar as suas expressividades e
territorialidades femo-democráticas. Afinal, é minha
pretensão fazer voltar o olhar à rainha criada por Bunting
em 1580 e ver nela apenas uma obscura e deformada figura irritada e questionada pelas muitas outras rainhas
sejam elas as de Mena, Betano, Lecidere, Taibessi e Suai
ou Zainabo, Zindzi, de Mangoanine, Malhangalene ou da
Praça dos Combatentes.

519

DNE, 2004: 78-79 e 82-83.
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Capítulo 5
Dumba nengue. Lalais!
Que é o mesmo que dizer, pega nas
pernas e caminha. Depressa!

As mulheres andam muito, tanto em Maputo
como em Dili, mas não andam da mesma maneira. Em
Maputo vi bastantes, andando mais depressa ou mais
devagar pelas avenidas e ruas vendendo panos, mandioca, amendoim, bagias ou tangerinas. Elas andam sempre
com as suas bacias à cabeça ou as com as capulanas nos
braços. Em Dili as mulheres andam pelas ruas, não para
vender coisas, mas para acompanhar as mulheres mais
velhas nos seus afazeres. Às vezes vêm-se com crianças
que acompanham a casa depois da escola, ou a carregar
água. Contudo, todas andam e todas elas ocupam, de
uma forma ou de outra, as beiras das estradas e passeios
onde assentam as suas hortaliças e verduras para vender,
quando o andar já não é a melhor opção. Estas senhoras,
que andam pelas ruas das duas cidades capitais, muitas
vezes têm que fugir, depressa. Umas vezes porque vem
a polícia e elas não têm licença para vender; outras
vezes porque se aproximam pessoas que lhes podem
fazer mal. De todas as maneiras, as mulheres de Dili e
Maputo, andam muito mas de maneiras diferentes e
algumas fogem quando é preciso. Em Maputo, ouve-se
gritar dumba nengue e todas já sabem que é preciso fazer
do caminho um andar com toda a pressa. Em Dili, o grito

lalais indica a mesma urgência e a mesma agência: ter
que se movimentar depressa, sair dali o mais depressa
que lhe for possível, encontrar outro caminho para andar.
Neste capítulo procuro apresentar caminhos e andamentos que nos levam, cada vez mais rapidamente até
elas, essas senhoras que habitam, povoam e constituem
as cidades capitais destes países chamados Moçambique
e Timor-Leste à vista do oceano Índico. Antes de começar
esse caminho feito, de passos leves ou pesados mas sempre feitos, tenho como objectivo deixar-me tocar pelas
realidades sobre as quais – já o afirmei em cima – não
fui treinada para pensar.
Pode-se argumentar que a pobreza empurra
aquelas mulheres para as beiradas dos passeios muitas vezes em cima de charcos fétidos e de lama preta.
Estão ali a vender alguns tomates e umas quantas
tangerinas. Se passarmos às oito da manhã elas estão
lá com o seu pano estendido e os seus produtos arrumados. Se voltarmos a passar às cinco da tarde, não
é incomum vê-las no mesmo sítio e com os mesmos
tomates e tangerinas, igualmente arrumados nos
montinhos ainda por vender. Pode-se dizer que a
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pobreza destas mulheres as fixa aos charcos nojentos
da cidade e que as beiradas que ocupam são mais do
que um buraco no passeio: são realmente a margem,
o limite, o único lugar que encontraram para si.
Mas também há uma outra forma de pensar sobre
a mesma coisa.
O artista de batik Martin disse-me que arranjara
uma banquinha para uma das irmãs ir vender laranjas. Sem dinheiro para continuar na escola, sem casa
para cuidar, sem arroz para cozinhar, esta foi uma
estratégia não só de sobrevivência mas também de
realização pessoal. Ela prefere sair de casa; prefere o
passeio e os montinhos de laranja do que ficar a ver
passar as horas junto de uma casa sem nada, sem
machamba para trabalhar e produzir.
Algumas mulheres dizem que assim saem das
suas casas, aprendem a lidar com a cidade, podem ganhar algum dinheiro, arranjam-se o melhor que podem para não perderem a dignidade junto das outras.
Assim convivem, conversam e algumas começam a
pensar em voltar para a escola quando as oportunidades surgem. Ali vêm passar os carros engolem os
fumos, contraem doenças, podem ser escorraçadas e
batidas por polícias ou ladrões mas a insistência com
que permanecem ali talvez nos conte uma história
de pobreza, de trágico ganha pão mas também uma
escolha arriscada, corajosa e determinada.
É esta ambivalência que é intrigante. Aparentemente sem escolhas, pode-se dizer que algumas
destas mulheres afirmam ter conseguido dar passos
de qualidade nas suas vidas. E quando conseguem
um metro quadrado no mercado informal, um lugar
nos xitiques semanais e um avental de vendedeira, o
caminho realizado é muito mais do que as nossas pobres cabeças estão treinadas para pensar e imaginar.
Não fecho os olhos à pobreza e à injustiça estruturante do modelo económico e de desenvolvimento
capitalista. Nem tão pouco me passa pela cabeça
encontrar justificações para este estado de gentes.
Não me conformo nem desisto de pensar que crise, a
verdadeira crise, é deixar tudo como está316. A violência
está visível e é incontornável.
Mas o olhar de Zumurrud impõe-se inevitável e fala:

5.1- Recapítulo de dados estatísticos; o que mostram e o que não mostram.
Duas coisas parecem-me bastante certas, por um
lado, as raízes das savanas por onde as leoas caminham
e correm têm sido revolvidas, destruídas, substituídas,
plantadas e replantadas. As mulheres e os homens que
hoje encontramos e com quem fazemos uma sociologia
feminista e pós-colonial são entidades e seres que se
movem num chão societal em permanente movimento, sujeito a choques, traumas, alterações, dinâmicas e
contra-dinâmicas. Ao longo dos séculos de colonialismo
português e nas últimas décadas das independências
tanto as expectativas como as realizações das pessoas
e grupos foram sendo feitas e refeitas e a vida continua
a ser difícil para a maioria. A segunda coisa que me
parece acertada afirmar é que este longo ciclo violento
e imparável de conjunturas, invasões, intrusões e imposições, enfrentou movimentos imparáveis e criativos
das subjectividades e das racionalidades resistentes e
fazedoras das contra contra-ontologias do outro. Apesar
dos indicadores estatísticos nos informarem da dureza
que pode ser a vida em Moçambique e em Timor-Leste,
também nos abrem para a dimensão da capacidade inventiva e da inesgotável experiência de conhecer, agir,
reflectir e mostrar as irracionais razões porque continua
o povo pobre, e insistem em lhes fechar os olhos e os
seus caminhos,
Ita ema oa kiak, mesa ema kiak.
Tan matan ema taka, neon ema taka
Tan ema taka dalan, ema deo dalan. 318
Começo assim, por apresentar uma recapitulação
de indicadores, taxas e observações, que não dizendo
tudo, ajudam a criar um lastro de um certa inteligibilidade e a suscitar as questões que são tratadas na análise
que proponho neste capítulo. Veja-se então, do ponto de
vista das estatísticas internacionais o que estão a enfrentar e a viver, em particular, as mulheres, de Moçambique
e Timor-Leste319:

- Hei-de conseguir!317
318 Somos filhos pobres, de gente pobre; porque nos vendaram os
olhos, fecharam o espírito; porque obstruíram o caminho, cancelaram
o caminho. Tradução de Luís Costa. Costa, 2009: 19.

316 Recorro a uma das reflexões de Boaventura Sousa Santos no seu
livro Pela Mão de Alice.
317 Cf. Cunha, 2009: 185-187.
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319 Cf. UNFPA, 2008.Os dados aqui apresentados têm algumas
diferenças relativas aos dados oficiais que cada um dos países
disponibiliza através dos seus censos. Contudo, considerando os dados
estatísticos apenas uma entre muitas fontes de informação, permito-me
trabalhar com estas diferenças já que, no essencial, elas não determinam
a minha análise posterior.
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Indicadores de mortalidade
PAÍSES

MORTALIDADE INFANTIL
TOTAL POR 1.000 NASCIDOS VIVOS

EXPECTATIVA DE VIDA M/H

RAZÃO DE MORTALIDADE MATERNA

Moçambique

95

42.5 / 41.9

520

Timor-Leste

65

62 / 60.2

380

*1
Indicadores de educação
PAÍSES

MATRÍCULA NO ENSINO
BÁSICO (BRUTO)
M/H

PROPORÇÃO QUE ATINGE O 5º ANO
DO ENSINO BÁSICO M/H

MATRÍCULA EM ENSINO % DE ANALFABETISMO
MÉDIO (BRUTO) M/H
(> 15 ANOS) M/H

Moçambique

97/113

55/60

13/18

75/45

Timor-Leste

95/103

-

54/53

-

*2
Indicadores de saúde reprodutiva
PAÍSES

NASCIMENTOS POR MIL
MULHERES 15-19 ANOS

PREVALÊNCIA DO USO DE CONTRACEPTIVOS
QUALQUER MÉTODO

MÉTODOS MODERNOS

TAXA DE PREVALÊNCIA DO HIV
(%) (15-19 ANOS) M/H

Moçambique

149

17

12

14.9 / 10.1

Timor-Leste

54

10

9

<0.1/<0.1

*3
Indicadores Demográficos, Sociais e Económicos
POPULAÇÃO
TOTAL
(MILHÕES)
(2008)

POPULAÇÃO
PROJECTADA
(MILHÕES)
(2050)

TAXA MÉDIA DE
CRESCIMENTO
DA POPULAÇÃO
(%)
2005-2010

%
URBANA
(2008)

TAXA DE
CRESCIMENTO
URBANO
(2005-2010)

POPULAÇÃO/
HA DE TERRA
ARÁVEL E CULTIVO
PERMANENTE

TAXA TOTAL DE
FECUNDIDADE
(2008)

Moçambique

21.8

39.1

2.0

37

4.1

3.3

5.06

Timor-Leste

1.2

3.5

3.5

27

5.0

4.6

6.48

PAÍSES

*4
Indicadores Demográficos, Sociais e Económicos

PAÍSES

%DE PARTOS
ATENDIDOS
POR
ASSISTENTES
QUALIFICADOS

PIB PER CAPITA
PPC$
(2006)

DESPESA/
ESTUDANTE
ENSINO BÁSICO
(% DO PIB PER
CAPITA)

GASTOS
PÚBLICOS EM
SAÚDE (% DO
PIB)

ESTIMATIVAS
CONSUMO DE
DE
ENERGIA PER
MORTALIDADE CAPITA
DE MENORES
DE 5 ANOS (M/H
PARA 2008)

ACESSO A
MELHORES
FONTES DE
ÁGUA POTÁVEL

Moçambique

48

660

14.1

2.7

153/170

497

43

Timor-Leste

19

5.100

-

11.9

89/90

-

58

*5
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(*1) Observação 1- Tanto as mulheres como os
homens vivem pouco anos; em geral eles morrem um
pouco mais novos do que elas mas elas morrem bastante ao serem mães assim como os seus filhos e filhas ao
nascerem. Ser mãe e nascer ainda é um risco de vida e,
portanto, uma importante causa de morte.

devem ser trazidos à superfície para melhor se poder
discernir até onde e como a modernidade não vê, não
entende, não relaciona, não cria nem uma hermenêutica
nem uma epistemologia heurística para que se possam
ir transmutando em pronunciamentos o que tem sido
escutado como silêncios e ausências.

(*2) Observação 2- Os dois países parecem ter
como objectivo uma rede nacional de escolas e a escolarização das suas populações. A maioria das crianças,
meninas e meninos, começa por ir à escola básica mas
são muito menos aquelas e aqueles que chegam ao
ensino médio. As pessoas mais velhas, sobretudo em
Timor-Leste, não sabem ler nem escrever os alfabetos
das escolas tanto das básicas como das de ensino médio.
De outros sistemas de formação e ensino que não sejam
escolares não se sabe nada.

5.2- Princípios, liberdades, formalidades e garantias.

(*3) Observação 3- As mulheres são mães bastante
cedo e, sobretudo em Moçambique, têm bastantes filhas e
filhos. Usam pouco os contraceptivos e, em Moçambique,
estão muito expostas à pandemia do HIV/SIDA, com todas as consequências que daí advêm para elas, crianças,
famílias, comunidades e país. A estatística não esclarece
acerca das razões que levam as mulheres a enfrentarem
tantos riscos para serem mães.
(*4) Observação 4- São dois países com dimensões
muito diferentes nos quais a maioria da população vive
em agregados populacionais rurais. Apenas uma minoria
vive nas cidades. Contudo, a distribuição da terra arável
para sustento das famílias mostra que os recursos disponíveis para a agricultura e outras actividades ligadas
à terra são incipientes e insuficientes. Esta condição
pode ajudar a explicar a pressão que se faz sentir sobre
as cidades. As famílias têm bastantes filhas e filhos e
mais uma vez a estatística não esclarece se é fatalidade
ou intencionalidade.
(*5) Observação 5- Os maiores gastos públicos dos
países não são nem em educação escolar, saúde, segurança alimentar, acesso a água potável e nem na protecção
das suas crianças.

Usando para o meu propósito ferramentas convencionais como são a análise das liberdades, direitos e
garantias constitutivos aos sistemas políticos e judiciários das democracias liberais prossigo a minha análise
sobre as opções que estão em curso num e noutro país.
Tanto na constituição de Moçambique320 quanto
na de Timor-Leste321 estão consagrados os princípios
de igualdade entre mulheres e homens incluindo na
participação política e demais esferas da vida nacional,
a não discriminação com base no sexo e a importância da contribuição das mulheres para a democracia.
Destaco, porém, algumas diferenças que respeitam,
directamente, às mulheres e ao seu estatuto em ambos
os países. A primeira é que no caso de Moçambique está
consagrado, constitucionalmente, o reconhecimento da
participação e contribuição das mulheres na luta pela
libertação nacional, soberania e democracia em artigo
próprio322. No caso de Timor-Leste a constituição não
faz qualquer referência especial às mulheres no seu
Artigo 11 quanto à resistência à dominação estrangeira
e luta pela independência. A segunda diferença é que a
garantia da efectiva igualdade entre mulheres e homens
é consagrada nos objectivos do Estado timorense323 o que
não acontece na constituição moçambicana324. A terceira
diferença interessante a assinalar é a seguinte: na constituição moçambicana reconhece-se a igual dignidade
da maternidade e paternidade325 enquanto as provisões
constitucionais timorenses estabelecem uma protecção
particular às mulheres grávidas e à maternidade326. Os
Estados moçambicano e timorense são ainda signatários
320 As constituições de ambos os países podem ser consultadas em
formato digital nos anexos a esta dissertação. Ver, em particular, os
Artigos 35; 36; 112.
321

Esta parece ser a principal visão que as organizações internacionais projectam dos países, neste caso
mostrando as suas insuficiências e problemas em esferas
da vida social, económica e cultural consideradas da
maior importância para a coesão, governabilidade, estabilidade e modernidade. Do meu ponto de vista, outros
tópicos de análise que conjugam as opções e as raízes
130

Ver, em particular os Artigos 6; 16; 17; 39; 63.

322 Cf. Artigo 122.
323 Cf.Artigo 6.
324 Cf. Artigo 11.
325 Cf.Artigo 120.
326 Cf. Artigo 39.
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da Convenção pela Eliminação de todos as Formas de Discriminação contra as Mulheres e dão particular importância
à aplicação da Resolução 1325 do Conselho de Segurança
das Nações Unidas no que respeita à transição pós-bélica
e construção da paz. No caso de Moçambique, o Estado é
ainda signatário de um normativo regional vinculativo
que é o Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos
e dos Povos relativo aos Direitos da Mulher em África. Para
além das diferenças, pode-se afirmar que, do ponto de
vista formal, ambos os países consagram, constitucional
e normativamente, os principais direitos e garantias
relativas à igualdade, participação e não-discriminação
das mulheres.
No que diz respeito à participação das mulheres
na governação formal do dois países as diferenças entre
eles sublinham o facto de que tanto um como o outro
têm uma considerável presença de mulheres tanto nos
parlamentos nacionais quanto nos executivos.
No caso de Moçambique, o actual executivo
governamental é constituído por 28 ministras/os e 23
vice-ministras/os. A este nível, as mulheres representam
31% do corpo ministerial e 5,75% detêm cargos de viceministra, a saber:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Planificação e Desenvolvimento, Ministra: Aiuba
Cureneia e Vice-Ministra: Maria José Lucas
Administração Estatal, Ministra: Carmelita Rita
Namashulua
Educação, Vice-Ministra: Leda Florinda
Trabalho, Ministra: Maria Helena Taipo
Recursos Minerais, Ministra: Esperança Laurinda
Francisco Nhiuane Bias
Turismo, Vice-Ministra: Rosário Mualeia
Coordenação Ambiental, Ministra: Alcinda António Abreu e Vice-Ministra: Ana Paulo Samo
Gudo Chichava
Função Pública, Ministra: Vitória Dias Diogo
Justiça, Ministra: Maria Benvinda Delfina Levy
Mulher e Acção Social, Ministra: Iolanda Maria
Pedro Campos Cintura
Assuntos Parlamentares, Autárquicos e das Assembleias Provinciais, Ministra: Adelaide Anchia
Amurane

A Assembleia da República é composta por 250
membros dos quais 96 são mulheres, menos duas do que
na anterior legislatura, o que confirma a importância
dada à representação feminina neste órgão de governação em Moçambique327.
Em Timor-Leste o Governo em funções em Janeiro
de 2010 é composto por 3 Ministras e 1 Vice-Ministra,
10 Ministros e 2 Vice-Ministros o que equivale a 30%
de mulheres com cargos a nível ministerial. O resto do
executivo é composto por 26 Secretarias de Estado das
quais apenas uma é presidida por uma mulher, a saber:
•
•
•
•
•

Finanças, Ministra: Emília Pires
Justiça, Ministra: Lúcia Maria Brandão Lobato
Trabalho e Solidariedade, Ministra: Maria Domingas Alves
Saúde, Vice-Ministra: Magdalena Hanjan Soares
Promoção da Igualdade: Secretária de Estado:
Idelta Rodrigues

O Parlamento Nacional de Timor-Leste é composto
por 65 lugares dos quais 18 são ocupados por mulheres328,
uma percentagem de 28% acima do estipulado por lei
no país.
Os dois países têm mulheres a desempenhar cargos
nos mais altos órgãos de gestão da nação e tanto num
caso como no outro as pastas que detêm lidam com
assuntos organizacionais e de gestão do Estado assim
como, e mais tradicionalmente, áreas sociais ou relacionadas com o estatuto das mulheres nos respectivos
países. Do ponto de vista meramente formal Moçambique e Timor-Leste estão a ter um desempenho político
que cumpre os requisitos internacionais gerais de uma
boa governação a este respeito.
Para além deste aspecto de representação parlamentar e lugar nos executivos ambos os países têm documentos de estratégia onde estão os objectivos relativos
à igualdade entre mulheres e homens e, em particular, a
violência contra a mulher e a violência doméstica. Entre
327 Informação do Gabinete da Mulher Parlamentar em 1 de Fevereiro de
2010. É interessante notar que em termos de partidos políticos o partido
Frelimo tem 79 mulheres e 112 homens eleitos; Partido Renamo tem 16
mulheres e 35 homens eleitos; o Movimento Democrático Nacional tem 1
mulher e 7 homens eleitos.
328 As fontes sobre este número são divergentes. Segundo a FOKUPERS
e a UNIFEM as mulheres eleitas deputadas ao Parlamento Nacional para
o mandato de 2007-2012 foram 18, FOKUPERS, 2009: 28. Uma outra
fonte são os cartazes afixados na cidade em repartições governamentais
e na sede da REDE FETO com o selo da RDTL – República Democrática
de Timor-Leste – que mostram a composição do governo e Parlamento
com nomes e fotografias de todas/os as/os eleitas/os. Esta fonte refere
que dos 65 20 são mulheres detendo 4 delas o cargo de vice-presidente
do parlamento.
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outros documentos destaco em Moçambique os três
seguintes: 1/ Agenda 25. Visão e Estratégias da Nação publicado em Maputo em Novembro de 2003 identifica em
vários capítulos problemas e faz propostas estratégicas
no sentido da igualdade de género e participação efectiva
das mulheres na vida do país e do Estado329; 2/ No Conselho de Ministros de 14 de Março de 2006 foi aprovada
a Política de Género e Estratégia da sua implementação; 3/
A República de Moçambique tem um Plano Nacional de
Acção para prevenção e Combate à Violência contra a Mulher (2008-2012) aprovado pelo Conselho de Ministros
em 28 de Outubro de 2008. Em Timor-Leste o segundo
Congresso Nacional das Mulheres de Timor-Leste abriu
caminho com a sua Deklarasaun no Planu de Asaun 20042008 que apesar de não ser vinculativo para o Estado
constituiu um documento de referência. Sucedeu-lhe, o
Planu Aksaun generu 2009-2013330 do Grupo das Mulheres
Parlamentares apresentado em 21 de Outubro de 2008 no
qual são recapituladas as reivindicações e as soluções
principais por ele propostas no que se refere ao estatuto
da mulher no país.
Do ponto de vista legislativo e para além da constituição e dos normativos internacionais específicos há
três áreas consideradas muito sensíveis no que respeita
à regulação e aplicação dos princípios gerais relativos às
mulheres: Lei da Terra; Lei da Família e Lei contra a Violência Doméstica. A situação nos dois países é bastante
diferente no que diz respeito a este assunto. Timor-Leste
só exerce a sua capacidade legislativa há cerca de oito
anos enquanto que Moçambique o faz há mais de trinta
e quatro anos.
Em Moçambique não foi dada uma atenção legislativa equivalente às três esferas normativas em análise
uma vez que quer a Lei de Família quer a Lei contra a Violência de Género são muito recentes e estiveram sujeitas
a uma considerável controvérsia social e política. A terra é
da propriedade do Estado segundo a constituição 331. A Lei
de Terras – Lei nº 19/97 de 1 de Outubro com os seus regulamentos e alterações posteriores garantem o princípio
constitucional e não contêm cláusulas discriminatórias
com base no sexo no acesso e usufruto da terra332 embora
a sua aplicação seja considerada complexa e limitada. Do
mesmo modo, a República de Moçambique tem uma Lei
329

Cf. Agenda 2025, 2003.

330

Cf. GMPTL, 2008.

331

Cf. Artigo 109 da Constituição.

332 O texto da lei pode ser encontrado em formato PDF em anexo a esta
dissertação assim como os seus regulamentos e alterações. Cortesia do
Juiz Conselheiro João Carlos Trindade.
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de Família – Lei nº 10/2004 de 25 de Agosto – que regula
nomeadamente, casamento, filiação e o direito a alimentos e que continua a ser disseminada pelas organizações
da sociedade civil através de todo o território nacional333.
Como se verá adiante esta lei é fonte de controvérsia e
reivindicações várias por partes das mulheres e as suas
organizações dada a fragilidade do seu efectivo cumprimento. Finalmente, a Lei nº 29/2009 de 29 de Setembro a
Lei sobre a Violência Doméstica Praticada contra a Mulher334
que envolveu um grande debate nacional sobre o âmbito,
conceitos e provisões está finalmente em vigor.
Em Timor-Leste como em Moçambique a primeira
destas normas a ser aprovada foi o Regime Jurídico dos
Bens Imóveis, a lei que, conforme a constituição, regula
na I parte A Titularidade (2002) e a Afectação oficial e
arrendamento dos bens imóveis do domínio privado do
Estado (2004) e, na II parte, o Arrendamento entre particulares (2005)335. Estes diplomas não prevêem cláusulas
de discriminação com base no sexo. Quanto à lei da
família ainda se aplica o Código Civil indonésio por ausência de legislação própria o que na prática quer dizer
que prevalecem os casamentos religiosos sem tradução
contratual civil. Esta situação tem sido avaliada como
muito inconveniente pelas associações de mulheres
uma vez que Timor-Leste necessita regulamentar de
forma apropriada as relações de família incluindo os
casamentos e a sua dissolução, filiação e herança assim
como a questão da pensão de alimentos e a protecção
dos menores. No Parlamento Nacional foi aprovada no
dia 3 de Maio de 2010 a Lei contra a Violência Doméstica
de iniciativa governamental e que espera promulgação
do presidente da república336.
Ainda que seja perceptível que os ganhos normativos destes países são em parte medidas disciplinadoras
da comunidade internacional e não desenvolvimentos
333 Cf. entre outros documentos de disseminação e educação os
seguintes: Monteiro, 2007, Lei de. O casamento; A Filiação; Direito a
Alimentos; Fórum Mulher, [s.d.], Lei da Família (versão reduzida)..
334 Pode ser encontrada em anexo a esta dissertação a versão PDF
desta Lei publicada no Boletim da República em 29 de Setembro de 2009.
335 No momento em que esta dissertação está a ser escrita está em
debate no Parlamento nacional de Timor-Leste uma proposta de Lei
de Terras que, ao contrário de Moçambique não estabelece que a terra
é propriedade do Estado timorense e, portanto, pode ser alienada e
transaccionada por pessoas individuais ou colectivas. Esta diferença
é, do meu ponto vista, um dos sinais epocais em que a constituição do
Estado se está a processar pois a ideia da mercadorização da terra e de
um controlo público e estatal sobre a terra está em declínio por força da
conjuntura económica, financeira e das relações políticas internacionais.
336 Em apêndice a esta dissertação podem ser encontrados em formato
digital os documentos referentes ao Regime Jurídico de Bens Imóveis e o
draft da proposta de Lei Contra a Violência Doméstica. Cortesia de Dr José
Guterres e Drª Sofia Miranda.
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puramente endógenos, não me parece prudente retirarlhes o mérito de que por um lado podem constituir
recursos efectivos a que as mulheres e homens podem
recorrer na defesa dos seus interesses e das suas famílias
e comunidades, e por outro lado, são processos em que
as discursividades ganham novos temas, novos termos
e com eles novos significados. Esta realidade ainda que
muitas vezes aparentemente longe dos problemas e das
realidades das pessoas cria certas condições de segurança, sobretudo recursos retóricos e culturais, disponíveis
para subverter, sempre que necessário, a ordem indesejada das coisas.
5.3- E elas que não param: bazares, mercados, negócios, associações, redes e inspirações.
As garantias e as articulações para efectivar os
seus direitos não se ficam por aquilo que o Estado providencia até porque nem sempre é sentido como sendo
tempestivo, certo ou completo. No campo dos espaços
públicos não estatais, tanto em Moçambique como em
Timor-Leste, pelos seus próprios meios de cultura ou
maior ou menos indução da presença das grandes organizações internacionais as organizações associativas,
mutualistas de apoio ou advocacia têm vindo a tornar-se
um corpo social que merece atenção. A história recente, a dimensão territorial e as condições concretas dos
dois países determinam e diferenciam a amplitude da
rede e até a natureza das articulações organizacionais
das mulheres nos dois países em análise. No entanto,
tanto em Moçambique como em Timor-Leste existe
uma rede associativa de mulheres e de organizações que
trabalham, em especial, com mulheres e meninas e uma
parte importante delas actua, privilegiadamente, nas
capitais. É nas capitais que as organizações e associações
têm acesso mais imediato à institucionalização e, com
ela, acesso a fundos financeiros, estruturas logísticas
e espaços públicos de protagonismo para as suas lideranças. Com dificuldades diferentes é preciso clarificar,
contudo, que a malha associativa das mulheres também
se estende de variadas formas e intensidades pelas províncias de Moçambique e os distritos de Timor-Leste.
Interessa referir ainda duas características partilhadas
pelos dois países a este respeito. Por um lado, tanto em
Moçambique como em Timor-Leste continuam operacionais as organizações nacionais de mulheres dos partidos
FRELIMO, a Organização da Mulher Moçambicana337 e FRE-

337

Celebram o seu dia no dia 7 de Abril de cada ano.

TILIN, a Organização Popular da Mulher Timorense338 que
representam uma das faces epocais do entendimento da
função e contribuição das mulheres para a independência e, nos contextos das lutas nacionalistas, para a sua
própria emancipação339. Referir a OMM e a OPMT significa
explicitar que tanto um país como outro têm uma rede
de grupos organizados de mulheres que se estendem até
às mais pequenas aldeias mantendo assim uma base de
mobilização popular permanente ainda que dependente
da estratégia e das necessidades de cada um dos partidos
respectivos. Por outro lado, Moçambique e Timor-Leste
têm plataformas nacionais de associações de mulheres
e outras que trabalhem com elas como uma estratégia
de organização e advocacia unitária mantendo-se independentes dos partidos políticos. Estas plataformas são
também estruturas de captação de recursos financeiros
provenientes das agências estrangeiras e dos chamados
países doadores que, normalmente, procuram consórcios
para confiarem fundos e programas de acção de alguma
importância. No caso de Moçambique esta plataforma
tem o nome de Fórum Mulher340 e é constituída por 71
membros de uma grande diversidade organizacional pois
integra associações profissionais, pequenas associações
de mulheres, organizações internacionais, agências
da ONU, representações de embaixadas, sindicatos,
institutos de investigação, entre outras. No caso de
Timor-Leste a plataforma chama-se REDE FETO341 tem
18 associações membros, todas de mulheres, algumas de
carácter religioso e partidário. As agências e organizações
internacionais têm apenas o estatuto de parceiras. Parece
ficar claro que mulheres de Moçambique e Timor-Leste
têm sabido usar os espaços públicos, as esferas sociais
que melhor lhes convêm ou melhor conhecem para se
organizarem tanto ao nível local, regional, nacional e
internacional e usam as suas competências próprias para
criar redes organizativas de reforço às suas iniciativas,
reivindicações e objectivos.
As organizações de mulheres de base mais popular estão algumas vezes fortemente relacionadas com
a produção e comércio de modo a gerar rendimentos
e a reforçar, mutuamente, as capacidades de pequenos
338

Celebra o seu dia no dia 28 de Agosto de cada ano.

339 A este respeito deve ser lida a obra de Isabel Casimiro de 2004, em
particular, na qual ela analisa com detalhe os percursos contraditórios
da OMM desde a sua constituição até à actualidade.
340 Pode ser encontrado em anexo a esta dissertação o documento com
a lista de membros do Fórum Mulher de Moçambique.
341 Em anexo a esta dissertação pode ser encontrado o documento
em formato digital com a missão, objectivos, membros e parceiros da
REDE FETO.
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grupos. As iniciativas de muitas mulheres e alguns homens, muitas vezes consideradas informais, pontuais
e precárias servem de base para se organizarem a partir
das famílias, bairros ou comunidades e desenvolverem
negócios com vista a complementar ou a gerar o seu sustento. É interessante que organização e negócio parecem
ser faces da realidade em que diferenças se articulam
para realizar o objectivo comum: afirmar socialmente
mais do que a sobrevivência mas sim uma existência
com dignidade própria.
Apesar de Moçambique e Timor-Leste serem considerados dois dos mais empobrecidos países do mundo342
quer ao nível da produção, gestão e comercialização, as
mulheres estiveram e estão muito activas sendo uma
evidência empírica a sua presença em actividades produtivas e circuitos económicos dos países. Tanto num
como no outro país deve-se considerar que uma parte
substantiva do rendimento gerado e utilizado para o
sustento das famílias assim como um volume de negócios assinalável é realizado naquilo que é designado
por economia informal. A comprovação da grandeza e
importância do chamado sector informal na economia
em cada um dos países é difícil de ser feita com os
instrumentos disponíveis pelas agências de consultadoria internacionais incapazes de captar e categorizar
a diversidade, intensidade e a relação do visível e do
invisível presente nestes negócios. Porém, as evidências
empíricas e estudos macroeconómicos apontam para a
necessária presença e grandeza de circuitos excêntricos
económicos que, na realidade, são centrais e vitais. O
Instituto Nacional de Estatística de Moçambique define a
economia informal como sendo as,
actividades caracterizadas por um baixo nível de
organização com divisão limitada ou inexistente entre
trabalho e capital e relações de trabalho, geralmente
baseadas em colaboração ocasional, de relação familiar
ou de amizade, ao invés de contratos formais e afirma
que em Moçambique o sector informal constitui uma
parte relevante da economia do país.343
Teresa Cruz e Silva, no seu trabalho sobre Gestão
comunitária de serviços sociais em Moçambique chama a
atenção para o facto de que a utilização dos conceitos
de formal e informal muitas vezes é difusa, confusa e
ambígua, sobretudo em sociedades em que a porosidade,
342 Segundo o Relatório do PNUD em 177 países analisados,
Moçambique está na posição 171 e Timor-Leste na posição 150 em termos
de desenvolvimento humano. PNUD, 2002.
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Cf. República de Moçambique. INE, 2006: 13.

os contactos e as sobreposições entre várias iniciativas
económicas são correntes e fundamentais da sua funcionalidade. Ainda assim, especifica que se deverá ter em
conta que o sector informal pode ser considerado aquele
em que os indivíduos participam numa actividade comercial, sem possuir licença legal para o seu exercício, e que não
sendo directamente taxada, e portanto não reportada oficialmente, no geral, está abrangida pelo pagamento de taxas
específicas às autoridades municipais344. Em países em que
as populações têm acesso restrito à moeda e ao crédito
bancário o chamado sector informal além de relevante do
ponto de vista económico é uma projecção organizada
e pública de sistemas de solidariedade, poupança com
vista ao investimento, crédito e limitação da mercadorização de produtos essenciais à vida e de algumas relações
sociais. Estas características fazem com que estejamos
em presença de uma ecologia de saberes, instrumentos
e metodologias produtivas e comerciais muito pouco
perceptíveis, ou mesmo invisíveis, para os sistemas
convencionais de avaliação e categorização económica
de matriz capitalista. Como explica a definição do INE
estes circuitos comerciais baseiam-se em outros tipos de
contratualização e de articulação do capital e do trabalho
o que não significa que não sejam constituídos por uma
racionalidade económica eficaz e eficiente e tenham
certas características de exploração e dominação. Apesar de estarem fora dos licenciamentos formais não são
actividades desorganizadas nem meramente ocasionais
como nos ajuda a compreender Teresa Cruz e Silva. Ao
contrário, o chamado sector informal é relevante, organizado, produtivo e durável pois uma maioria de pessoas
tem conseguido sustentar as suas famílias a partir destas
actividades e enfrentar todas as crises provocadas por
guerras, ajustamentos estruturais e colapso dos sistemas
financeiros. Não se trata nem de romantizar a situação
dos milhões de pessoas que trabalham e vivem do sector
informal nem fazer a troca do capitalismo hegemónico
por esta economia de invisibilidades. Trata-se sim, de
chamar a atenção, que excluídas do emprego, salários e
acesso à moeda convencional as pessoas, e em particular
as mulheres, não deixaram de imaginar e praticar outras
formas económicas muitas vezes reutilizando recursos
e competências para gerar o rendimento necessário às
suas famílias.
O Instituto Nacional de Estatística de Moçambique
não nos diz quantas mulheres operam e trabalham no
sector informal na cidade de Maputo mas diz-nos que,
segundo o inquérito nacional de 2005: 1/ 48.4% da força
de trabalho da cidade é feminina o que corresponde a
344 Cf. Gestão comunitária de serviços sociais em Moçambique..., 2001: 10.
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cerca de 262.900 mulheres; 27.4% das pessoas de Maputo
exercem actividades no sector informal, 32.7 no sector
formal e 39.9% estão desempregadas345. Mesmo tendo
em consideração uma distribuição desigual pelas diversas categorias e sabendo-se que há meninas e meninos
que não são consideradas/os força de trabalho mas que
de facto têm uma ocupação laboral, pode-se inferir que
várias dezenas de milhar de mulheres trabalham e vivem
do chamado sector informal em Maputo. A existência da
Associação dos Operadores e Trabalhadores do Sector Informal da Cidade de Maputo – ASOTSI - e do Comité Nacional
da Mulher Trabalhadora – COMUTRA – particularmente
presentes e activos nos mercados da cidade mostra a
importância desta economia e do nível organizacional,
também das mulheres no seu âmbito.
A [minha] observação repetida do mercado de
Xipamanine em Maputo e das suas práticas sublinha
o quanto de outras racionalidades, organização e conhecimentos circulam livres pelos seus corredores, só
aparentemente estreitos:
Imaginem um labirinto que não é. Imaginem trinta
lojas de medicamentos como incensos, gorduras, tónicos,
cascas, madeiras, óleos, amuletos e muitas outras coisas
que não sei nomear. De repente, nas estruturas palafíticas (paus finos e escuros e ainda por cima totalmente
irregulares, exactamente como as árvores os deram)
surgem televisões de último modelo ligadas e, defronte,
a secção das malas de viagem iguais a de uma qualquer
loja em que cada uma e um de vós costuma comprar as
suas. É uma impertinência até porque os corredores de
terra têm para aí metro e meio de largura e estão apinhados de pessoas que podem comprar ou encomendar
qualquer coisa.
Ali, no mercado, as mulheres falam três e quatro línguas, fazem cálculos em várias bases passaram e conhecem vários regimes políticos, ajustamentos estruturais,
neo-liberalismo, partido único e pluri-partidarismo,
colonialismo, revolução e desilusão; a maioria passou
por muita terra, duas guerras e têm várias profissões. É
preciso pedalada.
Afinal não resisti e comecei a falar de Xipamanine.346

345 A tendência, na província de Maputo e nas restantes é inversa à da
capital, ou seja, há um valor estimado a nível nacional de 75% de pessoas
no sector informal, 7.9 no sector formal e 17% de desempregadas/os. Cf.
República de Moçambique. INE, 2006: 82-85.
346 Cf. Cunha, 2009: 813.

No caso de Timor-Leste e, particularmente Dili,
não é possível saber quantas mulheres estão envolvidas
no chamado sector informal da economia. Existem levantamentos sobre as empresas registadas e geridas por
mulheres assim como as cooperativas em actividade e
formalmente reconhecidas347 mas não existem cadastros
sobre empresárias/os e trabalhadoras/es do sector informal. Contudo, sabe-se que 40% da população vive com
menos de $ 0,55 por dia e que a pobreza tem uma maior
incidência nas zonas rurais, 46%, do que nos espaços
urbanos cuja taxa calculada é de 26%. Sabe-se também
que pelo menos três quartos das pessoas pobres vive
da agricultura de subsistência e que só um quarto da
produção agrícola é comercializada nos mercados das
vilas e cidades. Segundo o Censo da População e Habitação
de 2004 existiam 520.265 pessoas em idade activa em
Timor-Leste das quais 258.818 são mulheres e destas,
189.129 declaram não ter vínculos laborais e económicos formais exercendo as suas actividades geradoras de
rendimento em diversos sectores: 16.872 afirmam ter
negócios próprios, 104.154 dedicam-se à agricultura e
pesca de subsistência, 60.150 dizem trabalhar em casa
realizando as tarefas domésticas348 e 7.953 mulheres
estavam à procura de emprego. Estes dados apontam
para uma esmagadora maioria de mulheres a operar em
sectores informais, não reconhecidos e de baixo rendimento349. Sabe-se ainda que o projecto de reabilitação de
74 mercados ao longo do país conta com comissões de
gestão cujos membros são escolhidos entre os vendedores e que são compostas, maioritariamente, por mulheres
embora elas sejam apenas 30% de quem participa em
cursos de formação oferecidos pelo Fundo Fiduciário
para Timor-Leste sobre gestão e empreendedorismo350.
Embora nunca sejam referidos nem em fontes escritas ou
fontes orais a existência de associações de trabalhadoras/
es e vendedoras/es dos mercados a evidente presença das
mulheres nos bazares e nos quiosques em Dili leva-me a
afirmar que, como em Maputo, várias dezenas de milhar
de mulheres providenciam o seu sustento a partir desses circuitos excêntricos de produção e comércio, estão

347 Estes dados podem ser consultados em documentos digitais anexos
à dissertação. Este documentos foram-me fornecidos pela associação
Peace Dividend Trust sediada em Balide, Dili em Agosto de 2009 e são a
sua base de dados sobre o empresariado do país.
348 Inclui o cultivo de hortas para produção alimentar, a exploração
de um pequeno quiosque de conveniência no bairro integrado na casa,
criação de pequenos animais para produção de carne e venda, entre
outras coisas.
349 Cf. DNE, 2004: 158-169.
350 Cf. PNUD, 2006.
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muito activas e interessadas no sector e têm os seus
próprios sistemas de organização e gestão dos espaços
e suas relações profissionais.
Os abismos que qualquer racionalidade arrogante e
preguiçosa produz são, no final das contas, frágeis cortinas de fumo de uma epistemologia ignorante dos seus
próprios limites porque para além dela o que existe é
vida, conhecimentos, e tecnologias complexas e tensionais, dinâmicas e criativas. Torna-se possível uma outra
narração que desvela como do quase nada e do demais que
lhes deixou o colonialismo português e das dores das guerras
que nos países independentes tiveram lugar as suas senhoras conseguiram muitas e importantes coisas, entre
uma e três décadas: 1/ Assegurar liberdades, formalidades
e garantias constitucionais; 2/ Tornaram-se indispensáveis à memória das lutas nacionalistas; 3/ Estão nos
parlamentos e nos governos em números assinaláveis;
4/ Elas escrevem, reclamam e ocupam os mercados e
bazares; 5/ Constroem redes, associações e organizações
ocupando os vários espaços públicos disponíveis. O mais
extraordinário desta narração é que ela foi construída,
quase sempre, como um contra-conto, forçando os limites, agindo nas fronteiras. É uma narração de resistências
em que o ‘V’ de valentes não esquece o ‘V’ de vítimas mas
também não se deixa subsumir e cooptar por ele.

mais razões, de outras razões de modo que, ao dispararem os disjuntores que já conhecemos, não fiquemos,
todavia, sem energia emancipatória.
Não é meu propósito, aqui, definir ou delimitar
o conceito de emancipação, e, em particular, a emancipação das mulheres. Existe um excepcional acervo
epistemológico, representativo e imagético que escolas,
correntes e fases do feminismo têm produzido. Estão
à nossa disposição pluriversos conceptuais com que
ouvimos, vemos, reflectimos e nos deixamos tocar para
definir o que é uma mulher emancipada. Se alguma coisa
os conhecimentos feministas alcançaram foi o terem
posto a nu a artificialidade e o engano que constituíam as
dicotomias entre político e doméstico, público e privado.
Juntamente com os movimentos feministas produziram
imagens, representações do que é ou o que pode ser uma
mulher emancipada ou uma sociedade onde as suas mulheres se julgam e são emancipadas. A nossa imaginação
sociológica contemporânea sobre a emancipação das
mulheres está repleta de correntes, teorias, literatura
mas também de ícones, imagens, comportamentos e de
clichés. Neste acervo encontramos sempre componentes
que nos servem para referirmos critérios e requisitos,
como por exemplo:
O Movimento pela a aprovação da lei contra a violência doméstica de Moçambique afirma que:

5.4- Never again, trust Sindadrelas.
A insubmissão a quaisquer racionalidades abissais
nem que estas se digam feministas impõe a seguinte
pergunta:
Quem é que pode dizer quem e o que é uma mulher
emancipada?
Pretendo manter a tensão contida nesta pergunta,
não desperdiçar os seus disjuntores heurísticos e deixar
que se parta a loiça porque é assim que entendo o conceito de aprender com o sul: encontrar outros ângulos de compreensão e de teorização sobre feminismos e a emancipação das mulheres, exercitando, o quanto possível, uma
epistemologia pós-colonial. Mas se as nossas memórias,
gramáticas e até feminismos têm tanto de colonial e abissal como saber que não me equivocarei no fundamental.
Reconhecer e pensar como emancipatórias, experiências
díspares, diferentes, não-alinhadas, locais, biográficas
não pode resultar numa fractura conservadora do acervo
mundial da emancipação das mulheres e, portanto, do
reforço da hegemonia masculina que prevalece ainda? A
racionalidade com que procuro e investigo pode-se dizer
feminista e pós-colonial mas é sobretudo uma profunda
sensação da incompletude sem contudo procurar nenhuma
completude. Por esta razão, parto e caminho à procura de
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- Hoje em dia, nós as mulheres, exigimos os nossos
direitos como seres humanos e queremos viver uma vida
livre de violência, dormindo em paz e sem temer agressões constantes do marido ou companheiro, que devem
ser quem presta apoio e solidariedade.
- Hoje em dia, nós as mulheres, denunciamos a violência doméstica como um dos mais graves atentados
aos direitos humanos das mulheres e como uma forma
de controle para manter a dominação feminina.351
No segundo Congresso Nacional das Mulheres Timorenses declarou-se que:
- As mulheres têm poder igual e participam igualmente nas estruturas, sistemas, instituições e políticas
que determinam como vivem; os recursos naturais são
partilhados de forma igual por mulheres e homens; as
mulheres são livres de se expressarem, gozam de segurança e estão livres de qualquer tipo de violência; as
mulheres podem escolher a sua profissão em qualquer
sector sem estarem sujeitas a qualquer discriminação;
351 Cf. MALCVD, 2008: 5.
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as viúvas e as mães solteiras são apoiadas pelo governo
e pela sociedade e vivem sem ser discriminadas e sem
estigmas; a cultura e a tradição reforça a dignidade das
mulheres e dos homens e a prosperidade da família.352

No Relatório do PNUD de 2006 para Timor-Leste354
pode consultar-se um quadro onde se afirma que o objectivo três do milénio355 se plasmará numa visão nacional
para o ano de 2020 que se diz da seguinte maneira:

Depreende-se destes excertos que a emancipação
das mulheres, segundo as suas autoras moçambicanas
e timorenses, está, intrinsecamente relacionada com a
ausência de violência sobre si, os seus direitos humanos
plasmados na participação, reconhecimento, expressão e
acesso aos recursos sem discriminação nem limitações
e o fim do controlo das mulheres pelos homens. Pareceme claro que umas e outras mulheres partilham, no
fundamental, o mesmo paradigma de enunciação e que
este está em linha com aquele que é dominante entre as
feministas contemporâneas. Neste sentido, moçambicanas e timorenses parecem ter aspirações idênticas às
de todas as outras mulheres que se exprimem mais ou
menos da mesma maneira.
No Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e
dos Povos Relativo aos Direitos da Mulher Africana declarase solenemente no preâmbulo que:

- Participarão activamente no desenvolvimento
económico, social e político, promovendo a igualdade
social e a unidade nacional.

- Reafirmando o princípio da promoção da igualdade entre os homens e as mulheres consagrado no Acto
constitutivo da União Africana, na NEPAD e noutras
pertinentes – Declarações, Resoluções e Decisões, que
realçam a determinação dos Estados Africanos em
garantir a plena participação das mulheres africanas
no desenvolvimento de África, como parceiras em pé
de igualdade;
- Reconhecendo o papel crucial das mulheres na
preservação dos valores africanos, com base nos princípios de igualdade, paz, liberdade, dignidade, justiça,
solidariedade e democracia;353

352 Cf. REDE FETO, 2004: Deklarasaun no Planu de Asaun – Halao
Desenvolvimentu no Halakon Mukit. Dili, (mimeo), 1. Feto iha poder
atu partisipa igualmente iha struktura, sistema, instituisaun no politikas
ne’ebe determina oinsa ami nia moris; Rekursos naturais usa tuir prisipiu
sustentebilidade no ho benefisiu ne’ebe hanesan entre feto ho mane; Feto
iha liberdade atu expresa nia a’an, no iha garantia seguransa ba nia moris,
atu bele halao moris ida ne’ebe livre hosi forma diskriminasaun no violensia
oi-oin; Feto bele hili sira nia profisaun tuir sira nia hakarak no la hetan
diskriminasaun iha area servisu hotu-hotu; Feto faluk ho inan mesak la
hetan diskriminasaun ka stigma maibe hetan suporta hosi sosiedade no
governu; Pratikas kulturais tradisionais reforsa dignidade feto no mane no
prosperidade família nian. Tradução da minha responsabilidade.
353

Cf. Fórum Mulher, 2006: 101.

Pode-se considerar que a emancipação das mulheres é definida em termos de igualdade formal, plena
participação e preservação dos valores nacionais. Temos
assim, uma amplificação relevante dos termos em que
uma mulher é e é reconhecida como emancipada: não
sofre e não teme qualquer tipo de violência, não é exercido controlo sobre ela, participa plena e igualmente na
sociedade e na preservação dos seus valores próprios.
Creio que se pode concordar que esta é uma definição
de emancipação que nos governa de forma dominante.
Poderia contentar-me com a apreciação do quanto
conseguimos, do quando já conseguiram muitas mulheres de Moçambique e Timor-Leste sobre a sua dignidade,
emancipação e reconhecimento apesar do colonialismo,
apesar das guerras, apesar dos reajustamentos estruturais, apesar da pobreza e da dureza das suas vidas.
Contudo o que permanece, do meu ponto de vista por
questionar, são os dois postulados que atrás parecem
ficar consagrados. O primeiro é se toda a emancipação
está expressa e garantida nos termos que atrás destaquei.
Parecendo muito o meu argumento é, que estamos perante uma ínfima parte do conhecimento sobre a emancipação, autoridade e poder das mulheres no mundo.
O segundo postulado, é a normatividade com que este
regime de verdade sobre o que é uma mulher emancipada se
apresenta e ocupa a imaginação sociológica da emancipação. Ao colocar-se na posição de norma e de termo de
comparação não só não reconhece a pluralidade normativa existente como se equivoca sobre a sua verdadeira
eficácia social e cultural. É minha convicção analítica e
teórica que o campo da emancipação das mulheres em
Moçambique e Timor-Leste tem que aprender com os
seus suis, tem que se expandir, questionar e procurar as
múltiplas racionalidades e subjectividades que nomeiam
a sua própria dignidade, criam e recriam possibilidades
concretas e valentes de se definirem a si mesmas como
senhoras das suas autoridades e dos seus poderes.
354 Cf. PNUD, 2006, 8; 23.
355 Cf. República Democrática de Timor-Leste..., 2004. Objectivos do
Milénio nº 3: Promover a igualdade entre géneros e dar mais poderes
às mulheres.
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A metáfora de que me socorro neste capítulo é o
mercado do Zimpeto356, para significar mais uma das matrizes abastecedoras de da arte de pensar de muitas maneiras;
aquele que traz coisas novas, dissensos e pluri-versalidade
sobre aquilo que deve ser tematizado como poder e autoridade das mulheres. Este Zimpeto epistemológico aumenta
o campo de foco sobre a emancipação porque mostra,
entre muitas outras coisas, mulheres empresárias, poliglotas, com experiência relevante em vários regimes de
opressão e de libertação, diversificada experiência profissional e domínio de operações matemáticas de aplicação
essencial à gestão quotidiana dos recursos, afectivos também. E para além destas competências há aquelas em que
a Esmeralda se tem vindo a especializar e que mais uma
vez me fazem vislumbrar a medida dos múltiplos limites
dos mais internacionais conhecimentos357.
A Esmeralda é empresária individual de serviços domésticos em Maputo e residente no Bairro
de Mangoanine na periferia da capital na estrada de
Marracuene. Ela tem dois filhos, Tomazito e Pedro e
uma filha, a Edna. A Esmeralda é uma das três esposas
do seu marido. A cerimónia de anelamento – casamento – foi um dos momentos mais importantes
da sua vida porque escolheu aquele homem para
marido e está testemunhada em fotos lá em casa em
lugar de destaque. Junto à casa tem uma machamba
onde planta milho, batata doce, m’boa e tudo o mais
que precisa. Tem casa de banho devidamente perto
da torneira e longe do resto da casa. A Esmeralda
trabalha desde que terminou os estudos e é independente economicamente da família desde os 15 anos
de idade. Fala, escreve e lê três línguas. Não quer ter
mais filhos e por isso toma, rigorosamente, a pílula
anti-concepcional e é apoiada pelos conselhos dos
médicos e vizinhas. A Esmeralda define-se assim:
Eu sofro de alegria!
(...)
Sempre com calma e com tranquilidade a Esmeralda foi pedindo a cada um dos filhos pequenos
serviços e quando me dei conta havia uma mesa cá
fora com pratos colheres salada condimentos cerveja
e copos. Veio a xima nos pratos a fumegar e a cheirar a
coco, a galinha grelhada num prato coberto e, antes de
tudo, uma bacia, água e sabonete para lavar as mãos.
356 Zimpeto é o mercado abastecedor de Maputo. Em seu redor há um
imenso bazar onde muitas mulheres e homens procuram negociar os
seus produtos obrigando a realidade a maiores complexidades do que
distinguir a ordem formal do mercado abastecedor com a ordem do
sector informal do mercado.
357 Cf. Cunha, 2009: 384-398.
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Pedrito com 17 anos organizava dentro de casa e, seguindo as suaves indicações da mãe, ia aparecendo
com tudo, recolhendo pratos e acessórios, colocando
mais cerveja fresca na mesa. Tomazito dava o apoio
de retaguarda dentro de casa. Saía e colocava as chinelas, entrava e tirava as chinelas para prevenir lixos
e outras coisa mal-vindas em casa. Pedrito foi quem
organizou e serviu o almoço com toda a delicadeza e
silenciosamente, enquanto a mãe estava sentada comigo depois de se lavar e mudar de roupa. A mãe era
uma senhora. Não se levantou nem só uma vez nem
precisou pois Pedrito, Tomazito e Edna conhecem
bem o protocolo e as regras da boa educação.
(...)
Francisco, o marido, telefonou dizendo que não
podia vir almoçar. Estava a trabalhar mas mandava
cumprimentos.
(...)
A Esmeralda não tinha frio na sua blusa verde
relva. Tocou o telefone dela e ela tirou o telefone
do seio e falou com o papá mais uma vez que pedia
desculpa mas ainda estava retido no trabalho. Não faz
mal disse ela. Nós estamos aqui, eu e a minha amiga
Tetê em casa da Joana. Já vira fazer aquilo no mercado
à Mamã Alice: a perfeita combinação entre o que nos
convém da tecnologia mais modernaça e dos hábitos mais decalcados de geração em geração. Assim
a mamana de lenço na cabeça que há bocado, junto
ao fogão de brasas, mexia a xima com uma colher de
pau é também a jovem mãe de dois filhos e uma filha
em jeans, blusa de seda com sandalinhas a condizer
usando celular, poliglota, agricultora, empresária
dos seus serviços, gestora de casa e de sentimentos.
É a mesma que fala ronga, changane e português e
sabe como usar ortografia para tentar traduzir, pelo
menos para mim, aquele assobio que está dentro da
palavra uswa, ou seja, xima. Também é a mesma que
é a terceira mulher de uma família polígama e que
diz e reitera que sofre de alegria.
Ora ali estava a harmonia poli-racional sem confrontos apenas a lucidez de um espírito aprendente e
pragmático a funcionar no seu pleno juízo.
Será que a Esmeralda cumpre os requisitos de uma
mulher emancipada? Do meu ponto de vista, a Esmeralda
é uma mulher concreta como uma imensidade de outras,
que desconstrói e reconstrói os conceitos e as imagens
que transferimos das epistemologias feministas. Ela vai
mais longe acrescentando, rompendo, amplificando,
mostrando que há versões não incluídas de liberdade e
poder das mulheres que é, como eu argumento, o núcleo
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duro da sua emancipação. Como já afirmei anteriormente, a emancipação das mulheres está intrinsecamente relacionada com os seus poderes. Poder enquanto energia e
força; poder enquanto competência e capacidade; poder
enquanto autoridade, legitimidade e reconhecimento;
poder enquanto resistência ao sofrimento e às dificuldades; poder enquanto antagonismo à dominação e à
exploração. Sugiro que tomemos como ponto de partida,
as palavras, os termos com que algumas destas senhoras
definem os seus poderes. Maria Lúcia designa, assim,
esta realidade:
O poder das mulheres é aguentarem o sofrimento,
o poder para aguentar a dor e as dificuldades. Esse é
uma enorme poder das mulheres. As mulheres ocidentais
deprimem e é muito diferente de nós que temos muito
mais poder para aguentar.
(...)
Para resolver os conflitos e educar as pessoas é preciso
falar sempre baixinho e com ternura. Nunca levantar a
voz. Ou seja, levantar a voz dizer ser firme e frontal sem
levantar a voz em termos de tom e volume.358
Ao longo desta dissertação mostro as estruturas
tensionais onde as mulheres, por razões várias, têm
inventado, conquistado e garantido o poder de se nomearem e nomearem os seus desejos. As conjunturas hostis
ou complacentes também têm contribuído para que a
emancipação das mulheres seja dita e redita muitas vezes
sem que seja proclamada ou ouvida a sua proclamação.
Assim, não é de espantar que muitas tenham aprendido
a obliquidade e a saber usar a obscuridade e a ambiguidade para construir as suas manhas, os seus disfarces
desenvolvendo competências de estreito relacionamento
com a clandestinidade e aprendido a evitar o olhar e a
visão. Porém, uma das mais preciosas contribuições do
pensamento feminista quando anunciou que o privado
também é político, é que os poderes forjados na esfera do
privado ou em sistemas de opressão, vulnerabilização,
silenciamento e violência são, também eles, eminentemente políticos. É aqui neste ponto que estes poderes
se transfiguram em competências de antagonismo,
resistência, alternativa e emancipação
5.5- Três sociologias de retaguarda.
Ao longo deste capítulo tenho procurado dar corpo
a algumas das interpelações fortes que esta pesquisa me
tem suscitado. O meu exercício tem sido argumentar
358 Cf. Cunha, 2009: 785.

através de outros termos e de outras formas de entender
e de exercitar a razão ou a desrazão das coisas. Contei
para isso com as estórias e as lições aprendidas com as
mulheres e homens com quem tenho vindo a trabalhar
e a conversar e ainda com as muitas reflexões que fui
fazendo e faço. Sendo uma das minhas finalidades
contribuir para um pensamento feminista aprendente
e humilde e que não se satisfaz com as categorizações e
definições que tanto têm vindo a ser usadas, sublinho os
contextos, os lugares de enunciação que exigem um pensamento refrescado e uma nova teorização. O trabalho de
campo de desenvolvi em Maputo e Dili em 2008 e 2009
consolidou a minha convicção de que o pensamento
feminista, nas suas diferentes versões, também pode ser
imperial e colonial convertendo as pluri-versalidades
em prescrições universalizantes. No entanto, não se
trata de desperdiçar ou contrapor uma nova norma ou
prescrição feminista. Neste momento, com base num
pensamento que está sempre a rodar dentro de mim,
interpelado por todas as senhoras e senhoras de Maputo
e de Dili com quem estive e trabalhei nestes dois últimos
anos, proponho-me continuar o debate iniciado com três
chaves teóricas de retaguarda. A primeira já a enunciei e
apresentei no capítulo 4 e designei-a sociologia de resgates, pensa o lugar do passado no presente e uma ecologia
da enunciação da emancipação porque esta tem que ser
compreensível, concreta e resultar na felicidade das pessoas. A segunda é uma sociologia das ambiguidades que
sustente e suporte percursos e projectos desalinhados e
incertos quanto aos métodos e aos resultados. Uma teoria
que assuma a ambiguidade como um tema sociológico
tão concreto e real como outros. As vendedeiras da lama,
as Delfinas, as mulheres que não querem perder os seus
maridos por causa da carreira, das crianças ou outros
motivos; as mulheres que sustentam as casas, as famílias
e inventam ciclos de agricultura familiar no quintal de
trás, mais negócios e projectos de vida, onde estão, na
literatura? Ainda que não saibam discursar ou escrever
ensaios, lembro que sabem línguas, matemática, gestão
e economia, e muitas vezes são peritas na resolução de
conflitos. Algumas, são as que usam as mais bem sucedidas técnicas de harmonia hostil e greves de silêncio
dentro de casa mas nem sempre gostam de intervir numa
discussão pública ou participar numa campanha. Aquela
ambiguidade que sentimos nas suas escolhas e métodos,
não será sobretudo o nosso medo de não entender, de
não controlar, categorizar e arrumar nas nossas tão claras
teorias feministas? Por fim uma sociologia de caixas de
ressonância que pensa as formas de amplificação de cada
uma das vozes e gritos para que nenhuma pessoa se possa
sentir desamparada; procura formas e teares simbólicos,
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imateriais e físicos de união, cooperação, questionamento e compaixão. O grande desafio permanece então
no diálogo, no sentido mais profundo do termo como
colocar duas ou mais racionalidades em inter-acção,
a ler-se, a interpretar-se, a apaixonar-se sem que uma
ou outra se mostre interessada e activa em se impor. As
caixas de ressonância precisam de hermenêuticas de
responsabilidade mútua e compaixão. Compaixão não no
sentido de piedade mas no sentido de saber sentir com, a
competência humanizadora e plurilógica de não separar
a investigação da acção, a mão do pensamento, a ética da
vida, os princípios da existência concreta das criaturas.
5.6- Cidades, ruas, esquinas, Sindarelas e alguns
dos seus príncipes aliados.359
Os mapas e as cartas geográficas não são tudo mas
mostram coisas ao mesmo tempo que escondem outras;
as fotografias são metonímias mas também servem para
apresentar e dizer as pessoas concretas cuja vitalidade
não resiste muito bem ao discurso escrito e contido de
um trabalho académico. Por estas razões não me parece completo este capítulo sem os mapas da cidade de
Maputo e Dili com as localizações aproximadas onde os
encontros com elas e eles tiveram lugar e a malha urbana
que são mais do que ruas e avenidas mas conjuntos de
sentidos concretos da sua vida e energia epistemológica.
Em seguida os seus rostos feitos fotografias – e também
a ausência deles – acompanhados das autobiografias
autorizadas.

359 Como se poderá constatar nem todas as pessoas quiseram ser
fotografadas e as biografias autorizadas também são muito diversas.
Por outro lado, por opção minha, não apresento uma série de pessoas
entrevistadas por não terem sido citadas, directamente, nesta dissertação.
Como explico no capítulo terceiro fiz entrevistas a algumas pessoas
que, sendo muito importantes do ponto de vista geral, não pertencem
ao grupo de vozes para as quais eu pretendi abrir todo o espaço possível
para serem ouvidas.
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Figura 39: Mapa de Maputo com a localização dos locais de entrevistas
e encontros.
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Albertina Raquel Vieira
Nasceu em Morrumbene,
Inhambane, em 1960. É empresária de transportes semicolectivos, e vice-presidente da
associação dos transportadores
da cidade de Maputo. Reside
em Maputo há 32 anos. Quando chegou a cidade não gostou nada da forma como as
pessoas viviam ali. e casada e tem 2 filhos homens e um
neto com 6 anos. Fala português, changana, chitsua e
bitonga. Estuda à noite na Universidade Pedagógica e faz
rissóis, bolos, chamuças para vender. Trabalhou como
funcionaria da contabilidade durante 30 anos, e depois
de reformada resolveu iniciar a empresa de transportes.
Hoje tem 4 carros que fazem as linhas Museu para Matendene e Costa do Sol. Dorme 5 horas por noite.
Alice Mabote
É vendeira de verduras no mercado da Malanga e responsável
de xitique. Voltou à escola e
está a estudar à noite.

Alita Verdial
Nasceu em 25 de Dezembro de
1973 em Maliana. É uma das 6
irmãs e por só haver raparigas
em casa elas aprenderam a
fazer tudo. Em 2004 começou
como coordenadora de projecto
e agora é Directora Executiva do
programa de advocacia da Fundasaum Alola. É activa em
várias redes de organizações de mulheres incluindo a
REDE FETO. Reside em Dili desde 1999. É casada e tem um
filho pequeno. Estudou 5 anos na Indonésia educação e
pedagogia. Fala inglês, tetum, língua indonesia, kemak,
e compreende português e javanês. Levanta-se às 5h30
da manhã para organizar o serviço da casa, arranja-se e
começa na Alola às 8h30.
Amélia Sequeira, Iko – sem fotografia
Nasceu em 15 de Fevereiro de 1954 em Dili, em Timor.
Viajou para Moçambique depois do 25 de Abril, em 1976.
Estava a estudar na faculdade de medicina e foi para
Moçambique porque era militante da Fretilin e o partido achou que deveria deveríamos abrir uma frente em
África. Residiu até 1991 em Maputo e depois mudou-se
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para a Nampula para trabalhar para o Governo Canadiano
num hospital rural. É médica e, actualmente, vive em
Serpins, Portugal.
Ana Isabel Gomes de Amaral
com o marido
Nasceu em 13 de Dezembro de
1966 em Dili, e reside em Dili.
Viveu em Ataúro na Missão
Evangélica quando era criança. É fundadora e presidente
da associação Estrela da Esperança onde trabalha voluntariamente como professora
de comportamento, português e inglês. É casada e não
tem filhos. Conhece a Europa a Austrália a Indonésia e a
China. Fala português, inglês, língua indonésia e tetum.
Ana Matilde Muchanga
Nasceu em Maputo e os pais
dela separaram-se quando ela
tinha 2 anos de idade. Foi viver
com uma tia para a Manhiça
onde fez a 4ª classe ainda no
tempo colonial. Foi trabalhar
para Maputo como empregada
doméstica e também tomava conta de crianças a troco de
comida, roupa, casa e se possível uma matrícula na escola. Fez um curso de corte e costura e começou a vender
vestidos para fora ao mesmo tempo que mantinha os serviços domésticos ao domicílio. Casou com um homem
do norte de Moçambique com o qual teve 4 filhos em 11
anos. Acabou por sair de casa porque o marido lhe batia
e a tratava mal além de ter outras mulheres. O primeiro
marido acabou por se suicidar alguns anos depois. Casou
novamente mas não tem filhos do segundo marido. O
primeiro filho chamava-se António e já morreu; a segunda é Mãezinha e tem 33 anos; Cláudia Sofia tem 31 anos
e Antonieta tem 30 anos. Trabalhou para a OTM, fundou
a AMUEDO da qual hoje é Presidente. Vendeu sopa no
bazar de Xiquelene para completar o seu salário. Fala
português e várias línguas nacionalistas.
Ana Pessoa
Nasceu em Bobonaro filha de
mãe timorense e pai português.
Viveu e trabalhou em Moçambique durante a guerra. Actualmente reside em Dili onde
trabalha como Procuradora
Geral da República.
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Angelina Araújo - sem fotografia
Nasceu em 21 de Setembro de 1981, em Same, Manufai.
Reside no bairro de Mascarenhas em Dili. Sendo a filha
mais velha assumiu a responsabilidade da família quando o pai foi preso e depois ficou sem trabalho. Só fez o
ensino secundário porque a família não tinha dinheiro
para mais; fez uma formação de jornalismo de 2 meses.
Quando as Nações Unidas entraram em Timor-Leste em
1999 começou a trabalhar como intérprete e tradutora
para inglês em Same apesar de só ter conhecimentos
básicos da língua. Trabalhou como jornalista local para
rádio da UNTAET. Trabalhou para National Democratic
Institute no seu centro de pesquisa; em 2004 a associação
HAK chamou-a para trabalhar onde ainda se mantém.
Casou em 2004 com um homem de Ainaro e tem 2 filhos.
Fala tetum, língua indonésia, inglês.

ver. Casou aos 20 anos e tem 2 filhos e 2 filhas. O marido
tem uma negócio de peixes. Fala tetum e makasae.

Áurea da Silva
Nasceu no dia 1 de Agosto de
1970 em Ossu. Casou em 2003
teve o primeiro filho em 2005 e
o segundo em 2007. Reside no
bairro de Comoro em Dili, está
desempregada e colabora no
quiosque de família. Levantase todos os dias às 4h da manhã para começar a vender,
além de trabalhar no quiosque faz todo trabalho de casa.
Em 2006 a sua casa foi incendiada e teve que fugir com a
família. Actualmente está a tentar reconstruí-la.

Célio Alves - sem fotografia
Tem 35 anos, e casado, residente em Dili nasceu em
Manatuto e é Director Executivo da ONG Peace Divinded Trust. Admira a Madre Teresa de Calcutá, Lady Di,
Mana Lu e Elsa Rodrigues. Fala tetum, inglês e língua
indonésia.

Banito Carolina
Nasceu em Inhambane e reside em Maputo desde o fim de
guerra. Serviu durante 19 anos
as Forças Armadas de Moçambique na Força Aérea e na segurança de dirigentes políticos.
Fez formação em Portugal e
na União Soviética. Foi desmobilizado em 1994 com a
patente de capitão. Actualmente está desempregado e é
presidente da AMASODEG.
Benedita Gama
Nasceu em Laga no dia 18 de
Julho de 1960. Começou um
negócio de vendedeira de fruta
aos 18 anos e foi vender para
Dili em 1980. Hoje é vendedeira
de frutas no mercado de Lecidere. Não sabe ler nem escre-

Bernardina da Costa
Acha que deve ter 50 e tal anos
e reside em Aituri Laran, Dili.
Teve 12 filhos dos quais 4 rapazes e 2 raparigas estão vivos; 2
estão casados e 4 estão a estudar em Dili e Java. Nunca andou
na escola, ela é vendedeira de
hortaliça e tomate no bazar de Hali Laran desde 2006.
Revende a mercadoria que chega de Maliana, Aileu e
Maubisse. O marido e os filhos não trabalham e é ela
que sustenta a família com seu negócio. Trabalha todos
os dias das 5 da manhã as 22h.

Céu Chambal
Nasceu em Gaza filha de mãe
solteira e foi criada pela avó
materna. É vendedeira de tabaco numa banca no centro de
Maputo. Reside na rua Josina
Machel, em Maputo. Foi membro do Destacamento Feminino.
Foi capitã das Forças Armadas de Moçambique. Nunca
combateu mas assistiu a vários combates quando trabalhava nas zonas operacionais. Fez formação em direcção
técnica e logística, trabalhou na rádio técnica e fez regularmente patrulhas nocturnas durante as quais recolhia
e passava informações. Foi chefe de logística no Centro
de Michafutene ate 1992, onde era a 4ª na orgânica hierárquica. Casou um 1981 com Diogo Armindo Chambal.
Não aceitou ser lobolada assim como nenhuma mulher
de sua família tinha aceite anteriormente. Teve 5 filhos
e está viúva há 11 anos. O marido morreu com malária
seguida de hepatite e não chegou a conhecer o último
filho hoje com 11 anos. Depois de enviuvar fez vários
trabalhos incluindo muquerismo e vender de porta em
porta para sustentar a família. Não quis voltar a casar.
Levanta-se todos os dia às 5h da manha para trabalhar.
É crente e militante de Igreja Presbiteriana de Maputo.
Conduz todo tipo de viaturas. Fala português e várias
línguas nacionais.
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Cipriana Costa Pereira – sem fotografia
Nasceu em 27 de Junho de 1963 em Saga-Data, Laga. Fugiu
para as montanhas do Matebian quando começou a guerra de onde desceu em 1980. Casou em 1985 e tem 3 filhos
e 1 filha. O marido está desaparecido desde Setembro de
1999 quando fazia uma viajem de barco entre a Atambua
e Bali. Entrou para a política aos 12 anos pelas mãos dos
irmãos mais velhos e foi responsável da OPJT no subconcelho de Laga com o nome de Muki. Licenciou-se
em Dili pela UMTIM em ciência política, departamento
da governação.
Delfina Chaúque.
Nasceu em 25 de Outubro de
1959 em Chicualacuala província de Gaza. Veio para Maputo
em 1968 e ficou a viver com um
tio e a mãe voltou para casa dos
pais. Viveu algum tempo em
Inhambane onde conheceu o
pai dos seus filhos e marido com quem namorou 3 anos.
A família dela opôs-se a seu casamento mas ela casou e
em 1980 teve seu primeiro filho. Em 1985 quando nasceu a 3ª filha começou a ser vítima de violência física,
sexual e verbal por parte do marido que a abandonava
regularmente e que tinha uma segunda família. O marido regressou a casa em 1987 e em 1993 e ela teve mais
2 filhos com ele. Na altura como a violência persistia,
separou-se do marido e ficou sozinha a sustentar a família. É vendedeira de serviços domésticos; fez machamba,
acartou agua, vendeu na rua. Tem 6 filhas e 1 filho; Céu,
Inocência, Midazinha, Ermelinda, Celeste, Deolinda e
Dércio. A filha mais velha com 28 anos e é mãe solteira
de 3 crianças e a 3ª, com 24 anos, também tem 1 filho e vivem todos em casa da Delfina. Celeste, Deolinda e Dércio
estão a estudar. Fala português e várias línguas nacionais.
Elsa Santos Magalhães
Nasceu em Tíbar e reside em
Betó, Dili; tem 43 anos e é vendedeira de serviços domésticos
mas já vendeu bananas e hortaliças. Ficou viúva aos 25 anos e
não quer casar de novo. Tem
3 filhos e 1 filha, dois do casamento e 2 de uma relação com o Jorge que a abandonou.
Elsa Tuzine – sem fotografia
Nasceu em Marracuene em Abril de 1956. É filha de um
motorista e mãe doméstica; é a mais velha de 8 irmãos,
todos filhos da mesma mãe, sendo também a mais velha
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dos outros 20 filhos do pai com outras mulheres. É presidente da AVIMAS desde de 2007 que ajudou a fundar
em 1996. Vende peixe numa barraca ao pé de casa assim
como outros produtos de primeira necessidade. e motorista de todo tipo de veículos incluindo caminhões.
Foi sindicalista. em criança foi pastora, machambeira e
conciliava estas tarefas com a escola. Reside no Bairro
Luís Cabral em Maputo. É viúva desde 13 de Dezembro
de 1986 e teve que interromper os estudos que fazia de
noite. O marido trabalhava na filtração de ouro na África
do Sul. É mãe da Celeste, do Pedro, Messias, Arminda e
Eduardo Correia. Tem 3 netos dos dois filhos homens.
Ela fala português e changana.
Esmeralda Maposse
Vendedeira de serviços domésticos em Maputo reside em Magoanine. É mãe de dois filhos e
uma filha e a terceira esposa do
seu marido. Define-se assim:
- Eu sofro de alegria!

Fárida Gulamo
Nasceu na ilha de Moçambique
em 1948. Reside em Maputo.
Fez o 5º ano no liceu em Quelimane em 1964; sonhava em ser
médica. Teve problemas graves
de saúde e ficou paraplégica.
Acabou por fazer o Magistério
Primário. Foi colocada em Gaza no colonato do Limpopo. Voltou a Maputo e fez um licenciatura em educação
como estudante trabalhadora; passou por vários cargos
e funções na educação e solicitou a sua colocação na
educação especial. Hoje está reformada. É fundadora
da associação ADEMO onde trabalha como técnica e faz
parte do secretariado executivo. É membro da equipa
técnica de pesquisa sobre as crianças com deficiência
em Moçambique. Faz conferências tanto no país como
no estrangeiro; é assessora do conselho de direcção do
Fórum de associações do sector. Sempre conciliou trabalho e associativismo. Quando era jovem teve um filho
que morreu. Casou com 58 anos. Fala inglês e português.
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Fátima Gomes
Nasceu em Timor-Leste e tem
70 anos de idade. O pai era indiano hindu e ela era católica.
Converteu-se à igreja evangélica em 1964 através de uns
missionários cabo-verdianos
e um pastor americano. Foi
missionária em Ataúro entre 1967 e 1975 onde trabalhou
como enfermeira e costureira, além disso cuidava da casa
das filhas e dos filhos e do marido que quase não podia
andar. Hoje é bispa da igreja evangélica Assembleia do
Reino de Deus em Dili. Reside em Balide, Dili. É viúva há
20 anos de um Timorense misto de português. Por causa
dos conflitos e das guerras, a sua casa foi queimada em
1945, 1975, 1999 e em 2006 e porque tem estilhaços na
cabeça e no pescoço quando passa na segurança dos
aeroportos os alarmes disparam. Fala português, tetum
e várias línguas nacionais de Timor-Leste.
Fátima Guterres
Nasceu em Timor-Leste. A mãe
nasceu em Manatuto e o pai em
Dili. Casou no mato durante a
guerra. Tornou-se guerrilheira
e foi testemunha da morte do
marido em combate. Mais tarde
foi prisioneira de guerra. Vive
em Portugal, no exílio, desde 1986.
Filomena Barros dos Reis
Nasceu em 4 de Julho de 1964
em Hatulia, Ermera. Foi criada
em Dili e a mãe morreu quando ela tinha 2 anos e o pai não
quis voltar a casar e agora tem
89 anos. Reside em Dili. É mãe
de 2 filhas com 27 e 25 anos e
é viúva de guerra. Já viajou pela África, pelas Américas,
Europa, Austrália e Ásia. Fala 4 línguas e fez um curso na
universidade de Oslo sobre resolução de conflitos mas
não estudou mais do que o básico em Timor-Leste. É líder
do projecto Mulher pela Paz e, actualmente, é funcionária
do governo timorense para a reconciliação nacional.

Francisca da Silva com Flora
Meneses à sua direita
Nasceu em 25 de Fevereiro
de 1976 em Manatuto. Reside
em Dili e trabalha na Judicial
System Monitoring Programme
- JSMP desde 2007 como coordenadora de unidade género; é
casada e tem 2 filhas.
Gaspar Quintão – sem fotografia
Casado 38 anos, casado, residente em Dili é director
executivo da ONG Peace Divinded Trust. Admira a Madre
Teresa de Calcutá e a Lady Di. Fala tetum, inglês e língua
indonésia.
Guilhermina Marçal
Nasceu em Same e em 20 de
Maio de 1959. É a única filha
entre 6 rapazes. Viveu 18 anos
fora de Timor-Leste para onde
regressou no ano 2000. É madre canossiana. Dá aulas de
português e inglês na faculdade
de educação em Dili; faz formação de professores e colabora com o ministério da educação a respeito da promoção de igualdade ente mulheres e homens; faz educação
para paz com jovens rapazes; é presidente da Fundação
Canossa da Congregação em Balide, Dili. Fala inglês,
português, espanhol, língua indonésia, italiano e tetum.
Graça Samo
Nasceu em Morrumbene em
Dezembro de 1968. É a 8ª filha
de 8 irmãs e 5 irmãos filhos do
professor Saturnino e dona
Francelina uma família do
campo que viveu sempre num
ambiente de amor e respeito.
Saiu de casa da família para ir para escola primária;
depois para acompanhar a irmã que já era professora
e casada veio viver para Maputo. Tinha 11 anos quando
comprou os primeiros sapatos porque vinha viver para
cidade. Foi babá durante algum tempo para ter casa e acabar a escola comercial. Acabou o curso e quis ser freira;
foi para o convento de onde saiu em 1988 com uma nítida
sensação de ser um pássaro livre. Continuou a estudar e
acabou por se licenciar no Brasil em gestão de empresas.
Desde 2004 é directora executiva do Fórum Mulher e dá
aulas à noite. É casada há 10 anos e tem 2 filhos. Fala
português e inglês assim como várias línguas nacionais.
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Hermínia Bessa
Nasceu em Maubara em 28 de
Abril de 1951. A mãe nasceu em
Atambua e teve seis filhos e filhas dos quais três já faleceram.
Retornou a Timor-Leste depois
de estar 24 anos no exílio em
Portugal.

Isaura
É muquerista e não quis dizer
mais nada.

Isaura Fernandes
Nasceu em 13 de Maio de 1941
em Inhambane. Quando nasceu o pai era rico embora só
tivesse a 4ª classe assim como
a mãe. Era a mais nova de 3
irmãs e a educação em casa
com a família era ríspida e ela
afirma que apanhou mais do
que merecia; era a mãe quem mais batia nas filhas. Fez
o liceu, tirou um curso de dactilografia e deu aulas no
liceu. Teve bolsa da Fundação Gulbenkian para estudar
em Portugal mas preferiu casar-se e ficar em Moçambique contra a vontade da mãe e do pai. Trabalhou nos
Caminhos de Ferro e para a Frelimo no gabinete da presidência com Samora Machel e depois com a Mamã Graça
Machel. Reformou-se por doença com 25 anos de serviço.
Fez um empréstimo e abriu uma tabacaria que agora é
gerida pelo filho. É secretária nacional da APOSEMO e
trabalha voluntariamente na associação há 17 anos. É
casada há 45 anos e a primeira filha nasceu em 1965 na
Zambézia onde vivia com o marido e dava explicações
de dactilografia. Dos 4 filhos 2 têm formação superior.
O marido formou-se engenheiro aos 50 anos. Trabalhou
46 anos para os Caminhos de Ferro e agora é voluntário
na mesma associação.
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Jacinta Barreto Soares
Tem 46 anos e é mãe de seis
rapazes e raparigas. É filha de
mãe Bunak e o pai é de Manatuto. É proprietária de um
quiosque no bairro de Delta 2 e
é quem sustenta a família porque o marido não tem trabalho.
Casou muito cedo deixando o seu pai zangado porque
queria que ela estudasse.
Jacinta Jorge
Reside em Maputo. Foi membro do Destacamento Feminino;
aos 19 anos foi mobilizada
para as Forças Armadas de Moçambique onde foi comissária
política formada na academia
das FAM. Nunca entrou em
combate e foi desmobilizada em 1994. Casou-se em 1979
ainda no activo. O marido foi para Cuba em 1980 e para
Sofala em 1983 tendo ficado em Maputo sozinha com o
filho. Actualmente é directora executiva da ONG PróPaz
e fundadora da AMEC.
Jacinta Lujina
Nasceu em 26 de Novembro de
1977 em Oecussi. Foi pesquisadora da ONG EARTH nas áreas
de discriminação e justiça para
as mulheres. Foi assistente de
pesquisa de várias organizações internacionais; directora
executiva da REDE FETO desde Janeiro de 2009. Reside
em Dili. É casada com um rapaz de Baucau que conheceu
na Indonésia. É mãe de 2 rapazes com 4 e 9 anos que
estão no jardim-escola e que frequentam as actividades
de tempos livres. Fala inglês, língua indonésia, tetum e
baikeno. Levanta-se às 6h da manhã, prepara as crianças
para irem para escola e depois prepara-se para trabalhar
começa às 8h30.
João Paulo Borges Coelho - sem fotografia
Tenho família que é de uma pequenina Ilha que é exactamente lá do Norte de Moçambique, a ilha do Ibo. É
historiador, escritor e investigador. Interessa-se pelos
processos de paz em Moçambique.
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Judite Mulungo
Nasceu no dia 4 de Julho de
1968. Reside no bairro do aeroporto em Maputo. É vendedeira
de milho e rações de pintos
no mercado de 16 de Junho. É
responsável de xitique. Tem a
6ª classe. Foi mãe pela primeira
vez aos 18 anos e ficou viúva em 1999. Não se quer voltar
a casar. Tem 1 filha e 3 filhos; Isabel, Joaquim, Alfredo,
Gerson. Acorda às 5h30 da manhã faz o trabalho de casa
e vai para o mercado as 7h30 onde fica ate às 17h, 6 dias
por semana. É crente e vai à igreja Assembleia Completa
de Deus em Maputo. Fala português e ronga.
Laine António Muguane
É chefe do núcleo C do bazar de
Xipamanine. Foi eleito pelos
vendedores e vendedeiras.
Ele é vendedor de roupa para
homem e mulher.

Laurinda Manuel
Ainda não tinha 18 anos e não
tinha acabado a escola quando
foi recrutada para a tropa em
1977. Veio de Massingir para
a Moamba e serviu também
em Nampula. Tirou a carta de
condução e foi motorista nas
FAM. É casada e tem 4 filhos e como ficou desempregada
depois da desmobilização cria pintos para vender.
Lili Horta – sem fotografia
Nasceu em 15 de Novembro de 1962 em Barique mas foi
criada em Laklubar. É a segunda filha de 4 irmãs e 3 irmãos, filha de mãe timorense, pai misto e avô português.
Estudou no colégio de Soibada. Estudou enfermagem
na Indonésia e durante a guerra trabalhou para Cruz
Vermelha em Nartabora como enfermeira, reside em
Balide, Dili. Actualmente é empresária em nome individual gerindo uma cantina desde 28 de Janeiro de 2008.
Foi casada com um enfermeiro mas está separada do
marido; tem 2 filhas, uma com 19 e a outra com 17 anos.
Trabalhou e viveu na Austrália. Fala português, tetum,
inglês e língua indonésia.

Manuel dos Santos
Chefe de sector no mercado de
Xipamanine e membro dirigente da AMASODEGt.

Margarida Sultane
Tem uma loja de roupa feita
por medida e é presidente da
Associação de mulheres empresárias ACTIVA.

Maria Barreto
Nasceu em Maliana em 3 de
Junho de 1973. Reside em Comoro, Dili. É directora executiva do Programa de Advocacia
para os Direitos das Mulheres
na FOKUPERS. É separada com
um filho por não aceitar que
o marido tivesse 2 esposas. Para ela um homem ter 2
mulheres é uma violência e uma traição. Fala língua
indonésia e tetum.
Maria Castela
Nasceu em 10 de Outubro de
1969 em Dili. O pai é de Besilau
e a mãe de Balibar. Reside em
Taibessi, Dili. Começou um negócio a vender banana frita na
rua, sabão, e outras pequenas
coisas. Fez uma formação no
Centro Juvenil Padre António Vieira e beneficiou de um
microcrédito para abrir um quiosque em 2009. É casada
e tem 5 meninas a mais velha com 19 anos e a mais nova
com 9 anos. Levanta-se às 5h da manhã para fazer fogo,
ferver água e depois acordar as filhas. Faz todo trabalho
de casa e do quiosque e costuma ir dormir às 22h.
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Maria Costa Cabral com o
sogro
Nasceu em Baucau em 14 de
Dezembro de 1971. É casada
e tem uma filha e um neto.
Como casou com um homem
de Maubara reside nessa vila
desde 1988. Fundou uma cooperativa de mulheres artesãs no dia 15 de Maio de 2000 e
neste momento coordena as três cooperativas. Recebeu o
prémio da Fundação ALOLA e um certificado pelo sucesso
das cooperativas em 2008. Fez uma formação no Centro
de Desenvolvimento Empresarial em 2005. Fala tetum,
tokodede e makasae, língua indonésia e compreende o
português.
Maria Júlio
Em 1975 foi retirada da escola
em Xinavane e treinada para ser
milícia em 1977 e ingressou na
tropa contra a sua vontade. Tirou o curso de rádio comunicações no batalhão na Machava.
Operou a rádio durante a guerra
e assistiu a muitos combates. Casou e tem 5 filhos. Foi
desmobilizada em 1994 tentou ficar a trabalhar no estado
maior general mas não conseguiu. Hoje sobrevive à custa
de um pequeno negócio de criação de animais.
Maria Lúcia Barreto
Nasceu em Bazartete e era a
mais nova de 7 irmãs filha de
liurai. Foi estudar aos 5 anos
para Liquiçá, e viver com uma
irmã. Aos 9 anos foi viver e estudar para Maliana com outra
irmã e depois foi para Dili fazer
o liceu e viver com outra irmã. Fugiu pelo primeira vez
com a família em 1975 na altura do golpe da UDT. Em
Dezembro de 1975 a família volta a fugir de casa por causa
da invasão indonésia. A casa foi destruída e saqueada e
ela esteve junto da família no campo de concentração
de Batugadé e de Fatu Hada quando tinha 13 anos. Estudou em Dili e foi fazer o curso de gestão e secretariado
em Jacarta na Indonésia onde viveu 12 anos. Regressou
a Dili e trabalhou numa ONG e depois em um banco.
Casou com um timorense e quando estava grávida da
primeira filha acompanhou o marido que foi estudar para
a Austrália. Na Austrália limpou casas, trabalhou num
bar e na lavandaria de um hospital. Dali foi viver para
Lisboa e depois para o Porto. Em 1998 o marido foi fazer
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doutoramento para Inglaterra e ela ficou sozinha com a
filha. Trabalhou na faculdade de letras do Porto até 2008
quando regressou a Timor-Leste com a filha Rebeca e um
filho mais novo, João Paulo. Reside em Delta 3, Dili, e é
empresária de fritos. Fala português, tetum, tokodede,
inglês, língua indonésia.
Maria Paixão
Nasceu em Remexio em 1960.
O pai foi morto em 1975 por
um membro da FRETILIN e um
irmão era membro do Comité
Central da FRETILIN. Estudou
em Remexio, Ainaro e Dili onde
terminou a 4ª classe. em 1975
com 14 anos fugiu para as montanhas onde ficou até ser
capturada em Nartabora em 1979. Esteve duas semanas
e meia no campo de concentração em Nartabora e fez
uma marcha forçada de seis meses até Baucau onde foi
acolhida por uma família. Pertenceu à OPMT e resolveu
não se casar durante a guerra mas em 1983 casou com
Cornélio Luís Pereira e é mãe de 9 filhos e filhas dos
quais dois são adoptados. Hoje é vice-presidente do parlamento nacional de Timor-Leste e presidente do Grupo
Parlamentar das Mulheres. Admira em particular Maria
Tapó, Muki Bonaparte e Benazir Bhutto. Fala Português,
tetum, língua indonesia, inglês e outras línguas nacionais de Timor-Leste.
Mari Alkatiri – sem fotografia
Foi chefe do primeiro e segundo governos constitucionais
da República Democrática de Timor-Leste. É dirigente da
FRETILIN e membro do parlamento nacional timorenset.
Mira da Silva
Nascida em Ermera tem 55
anos. Reside no bairro do Matadouro em Dili. É fundadora e directora da associação
PRADET que trata sobretudo
da saúde mental e stress póstraumático; é formada em saúde pública. É casada com um antigo militar português
chamado Vicente Sequeira Oliveira da Silva, aposentado.
Tem 2 filhas e 4 filhos. Levanta-se às 6h30 da manhã e
termina o trabalho na PRADET às 17h. Das 17h às 21h faz
trabalho voluntário num grupo com um projecto chamado ALMA sobre stress pós-traumático.

PARTE III • CAPÍTULO 5

Paula Corte-Real Araújo – sem fotografia
Nasceu em Dezembro de 1975 reside em Taibessi, Dili.
Ela é coordenadora de projectos desde 2001 no Caucus
Feto Iha Politika. É casada com Joel Joaquim de Ermera
que conheceu em Bali quando eram estudantes; têm 2
filhas. Fala português, tetum, Inglês, língua indonésia
e mambae.
Piedade da Cruz
Nasceu em 6 de Dezembro de
1963 em Fatudame, distrito
de Atsabe. Vive em Dili desde
1972. É vendedeira de tais no
mercado de Dili. Não estudou
porque a família era pobre. É
casada e teve 6 filhos dos quais
2 já morreram. O marido não trabalha e é ela e quem sustenta a casa. Já esteve na Indonésia e na Austrália para
promover os tais timorenses.
Rabeca Mutambe Tivane
Nasceu em 1957 em Chibuto,
Gaza. É vendedeira de hortaliça, fruta, piripiri que gueva. É
secretária da célula do partido
Frelimo, membro da ASOTSI
e foi eleita Mamã COMUTRA.
Reside em Chamanculo, Maputo. É casada com 4 filhos: Celsa, Ilda, Aderito e Helga.
O marido está desempregado. Andou na escola em
Chibuto e fala português e changana. Acorda às 3:30 da
manhã, prepara as coisas em casa e sai às 5h30 para ir a
Marracuene buscar o que vai vender nesse dia no bazar
de Xipamanine.
Rafa Machava
Nasceu em Gaza e é a 4ª filha da segunda esposa do pai
que com a mãe teve 12 filhos
dos quais só 5 sobreviveram;
morreram de tuberculose, sarampo, malária e alcoolismo.
O pai era mineiro na África
do Sul, e a mãe machambeira. Em 1977 foi recrutada no
ensino básico para trabalhar como tradutora intérprete
das chefes da OMM. Fez um curso de inglês no Instituto
de Línguas. Estudou no Zimbabué secretariado e administração em 1989. Em 1990 voltou para Moçambique e
acabou o ensino secundário. Em 1995 foi estudar para
a Universidade Pedagógica, participou na Conferência de
Beijing e desde de 2003 é directora executiva da MULEIDE.

Reside em Maputo. Casou e teve a primeira filha aos 19
anos e divorciou-se. Voltou a casar e actualmente tem um
filho com 9 anos e uma filha com 7 anos. Fala português,
inglês, ronga e changane.
Reinata
É maconde e artista plástica
com atelier em Maputo. Faz
peças em olaria.

Renato Paulo
É secretário na associação ADEMO e foi criado pela mãe. Olha
para as mulheres com outros
olhos porque a mãe era para
mim mãe e pai ao mesmo tempo
Cresceu guiando-se pelo exemplo que ela lhe deu. É casado e
trata da sua própria roupa e banho.
Rosalina Dias da Costa.
Nasceu em Dili em 23 de Agosto
de 1964. O pai era de Alas e a
mãe de Bazartete. Foi a segunda de 7 irmãos e foi sempre
responsável por eles. O pai
morreu em 23 de Julho de 1976
depois da prisão e tortura e a
mãe morreu alguns meses depois. Foi criada juntamente
com o irmãos por uma tia. Estudou até 1979 no externato
de São José em Dili depois entrou numa escola Indonésia
para poder ter acesso a emprego mais tarde. Estudou na
Indonésia entre 1986 e 1989 em ensino da contabilidade.
Foi professora de contabilidade em 1989 em Dili. Colaborou com a resistência mas tinha medo, porque era
responsável pelos irmãos. Fazia parte de uma linha de
estafetas com o nome de código Laloran. Actualmente
é responsável pelo Centro Juvenil Padre António Vieira
em Taibessi. Fala tetum, português e língua indonésia.
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Rosalina da Silva
Nascida nas montanhas perto
de Tíbar e pensa que tem 40
anos. É vendedeira de trabalhos domésticos, aprendeu a
escrever o nome na escola do
Comité Central em Fatuahi em
casca de bambu com carvão. O
casamento dela foi combinado entra as famílias na altura
da rendição, 1981, durante o qual teve 2 filhos. Um filho
já morreu, o marido está desempregado e o trabalho dela
é o único sustento da família. Levanta-se todo os dias
às 6h da manhã para ir trabalhar. Fala tetum e mambae.
Rute Uetela Uthui
Natural e residente em Maputo.
Foi eleita secretária das mulheres na conferência anual do Conselho Cristão de Moçambique em
2005. Por inerência tem assento
no Conselho Nacional do CCM
onde a maioria são homens.
Saquina Mucavel
Nasceu em Magude distrito
de Maputo em uma família
poligâmica filha da terceira
esposa. Tem 48 anos e é mãe
solteira de uma filha com 27
anos. Estudou na Missão Suíça
e depois em Maputo. Viajou
pela África oriental e austral, Espanha, Portugal, Bélgica
e Brasil. Ela é fundadora e coordenadora da ONG Mulher
Género e Desenvolvimento - MUGED. Fala português, inglês, francês e changana.
Sandra Bulha
Nasceu em Nampula em 1975. É
secretária no Instituto de Investigação para o Desenvolvimento
José Negrão em Maputo. Reside
em Maputo. É mãe solteira de
uma menina com 5 anos. Fez
o 3º ano de química na Escola
Industrial. De Nampula foi para Chimoio e depois para
Maputo. Fala macua e português.
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Selma Hayati
Nasceu em Java em Maio de
1971 é a mais nova de 3 irmãos
de uma família muçulmana
comunista que foi vítima de
massacres em 1948. O pai foi
sindicalista e íman e esteve
várias vezes preso. Fez-se activista dos direitos humanos em 1993 numa organização
muçulmana em Surabaya; em 1994 passou para a clandestinidade e é neste ano que contactou com estudantes
timorenses. Em 1998 foi depor nas Nações Unidas em
Nova York e ficou impedida de regressar à Indonésia.
Neste mesmo ano o companheiro foi raptado e está
desaparecido até hoje. Viveu em Hong Kong entre 1998
e 2000 e em Timor-Leste entre 2000 e 2002. Em 2003 foi
para Londres estudar onde fez um mestrado em direitos
humanos na School of Oriental and African Studies. Regressou a Timor-Leste e viveu em Aileu e agora vive em
Dili. Trabalhou para as Nações Unidas e agora trabalha
para FOKUPERS. Fala javanês, cantonês, tetum, inglês,
malasiano.
Silvina Maria de Fátima Rito Araújo – sem fotografia
Nasceu em Dili em 1942 e viveu em Portugal por mais
de 20 anos onde criou o filho e a filha. Ficou viúva em
16 de Dezembro de 1975 quando o marido, enfermeiro,
foi morto pelos soldados indonésios e não quis casar de
novo. Foi professora de bordado e costura, cozinhou para
fora, foi empregada num restaurante e foi trabalhadora
de serviços domésticos. Hoje em dia é empresária de
restauração e reside em Aileu onde tem um restaurante
que funciona das 7h da manhã às 21h30 todos os dias. É
católica praticante.
Telma Mbeve
Nasceu na Zambézia, no distrito de Namacurra, em 9 de
Outubro de 1958. Fez o ensino primário e uma parte do
secundário em Quelimane.
Conheceu o marido quando
ele era estudante finalista de
economia. Casaram passados três anos e tiveram três
filhos: uma tem 27, a mais velha, que é licenciada em
Direito; a do meio, com 25, que está à espera da sua defesa
em farmácia; um rapaz com 22 que está fazendo gestão
e administração de empresas. Aos 45 anos já era avó. É
viúva há três anos.
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Teresinha de Jesus
Nasceu em Bobonaro e vive
em Audian, Dili. Começou o
negócio em 1978. É proprietária
de uma loja de roupa no bazar
de Hali Laran em Dili. Tem três
filhas.

Vasco Tivane Massigue
É membro da ASOTSI e conselheiro do administrador.
Faz muquerismo com a África
do Sul. É representante dos
vendedores do mercado de
Xipamanine.
Os filhos estão formados graças
os sector informal e por isso e o defende com garras e
unhas.

Neste capítulo procurei mostrar tanto as dificuldades
concretas, mensuráveis, inteligíveis a quase todas as
pessoas sem negligenciar que, para além delas, estão as
agências criativas e inventivas que busco nesta tese. A
minha indagação por um Índico para além de desesperos
e de revoltas onde senhoras concretas e reais me apontam os caminhos de uma análise feminista pós-colonial
sobre a sua autoridade e poderes, entra na sua fase decisiva. Deste ponto em frente, no próximo capítulo, estarei
defronte delas e com elas e eles, conversando e teorizando com outras linguagens e ferramentas de emancipação
em que o poder e autoridade não se resumem a regimes
de confirmação da inelutável hegemonia de uma certa
maneira de pensar e onde existe o vigor transgressivo
de não se definir nem como margem nem centro mas
uma e outra coisa.

Zainab Muhammed
Nasceu em 5 de Maio de 1966
em Dili no bairro de Fatuhada
onde ainda reside. A mãe era
de Cribas e o pai da Malásia e
ambos eram muçulmanos. Dá
aulas às crianças do bairro das
8h00 as 10h15 na escola préprimária muçulmana Munawar. Gosta de trabalhar com
crianças porque estão sempre a rir e são alegres. Quando
tem oportunidade segue alguns cursos de curta duração.
Participa 2 vezes por mês nos encontros da mesquita
para aprender mais sobre religião. É casada e tem 3 filhos
rapazes. Fala tetum e língua indonésia. Levanta-se às 5h
da manhã, faz a oração e prepara o pequeno almoço para
as crianças e o marido.
Zulheka Ravat
Nasceu na Índia e foi para Moçambique aos 3 anos. Trabalhou nos negócios da família
e fez comida para fora. Viveu
e trabalhou em Portugal como
emigrante. É casada e tem 1 filha e 2 filhos. É vice-presidente
da Organização Feminina Islâmica de Maputo.
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Capítulo 6
Hau bele ho a hi buleni.316
Eu posso e juntas conseguimos fazer falar,
analisar, comparar as narrativas biográficas
e teorizar na retaguarda.

As mulheres tiram assim aquele lenço que cobriam
a cabeça porque a cabeça era bem coberta
de lenço e cobria lá a massa cinzenta.316

316

316 A frase é composta por uma primeira parte em tetum: hau bele ho
que significa, eu posso e; a segunda parte é em changana a hi buleni que
significa, juntas conseguimos. A hi buleni – juntas conseguimos – foi a
forma como um grupo de mulheres moçambicanas se nomeou no final
de um longo seminário cuja transcrição se encontra em anexo. Uma delas
escreveu no meu caderno para que não esquecesse e aprendesse. Hau bele
ou mós bele – eu posso ou podemos sim – são duas das expressões mais
ouvidas nas conversas com as mulheres e são nomes de cooperativas de
mulheres ou de pequenas lojas nos bazares. A UNIFEM acabou por editar
uma colecção de postais com esta frase.

Caminhando desde o fundo do tempo onde a
minha busca se iniciou chego, finalmente, ao lugar e ao
tempo do encontro com elas. Com elas, com as leoas que
falam, que têm opinião formada e que pelas suas palavras
colocam em dúvida o discurso dominante da vitimização
das e sobre as mulheres. Não se trata neste capítulo de
uma apologia ou de uma celebração mas do intento de
inverter epistemologicamente a conceptualização e o debate sobre o poder, os poderes, o poder de dizer o poder.
E se nesta inversão estiverem contidas as condições do
vislumbre de um outro paradigma sobre o mundo, então
é porque a realidade é infinitamente mais rica e fecunda
do que qualquer teorização sobre ela.
316

Entrevista a Albertina Raquel I, p. 5.
153
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Neste último capítulo tenho como objectivos,
em primeiro lugar, colocar em articulação as narrativas
biográficas das mulheres e homens envolvidos na pesquisa com cada uma das minhas hipóteses de trabalho
e verificar como estas se comportam tanto do ponto de
vista analítico como teórico; em segundo lugar, pretendo
aprofundar o esforço comparativo do estudo, tanto no
que aproxima como no que difere ou se disjunta para
suscitar novas inteligibilidades feministas e, desejadamente, pós-coloniais que me foram suscitadas pela
investigação e pelo estudo com estas pessoas destes
espaços no Oceano Índico.
Na construção deste trabalho usarei, entre outras,
as ferramentas analíticas que presidem às sociologias das
emergências, dos resgates, das ambiguidades e das caixas
de ressonância procurando com todas elas conceber uma
malha leve de conhecimentos todavia resistente, rigorosa
e consciente dos seus limites. As mulheres falam todas
com ritmos, tempos e modos diferentes. Poder-se-ia
dizer que algumas falam muito e outras nem tanto; ou
então, poder-se-á notar que para algumas parece ser
fácil conversar e para outras mostra-se ser um exercício
delicado de sociabilidade. As narrações biográficas que
a seguir aparecem são, do meu ponto de vista, actos reflexivos e autorais sobre a sua vida, os pensamentos, as
opções e até a falta delas. A abordagem qualitativa que
empreendo pretende captar o que de mais intenso nelas
se revela sem ousar transferir, substituir ou subsumir
uma subjectividade em uma outra qualquer. O carácter
performativo de narrar, contar, colocar em palavras que
são ouvidas está presente em todas elas e é disso que
trata este capítulo.
Comecei esta dissertação afirmando que o pensamento pós-abissal de Boaventura de Sousa Santos é o
núcleo teórico principal que sustenta a minha indagação:
a procura do que já lá está mas que é uma obscuridade
epistemológica pela sua lógica não-dominante ou,
simplesmente, pela incapacidade de os nossos termos
reconhecerem outros termos em que pensamentos, conhecimentos, tecnologias, línguas e discursos existem
e se afirmam. Construí a minha monografia a partir dos
postulados de que tanto a Leoa tem as suas estórias para
contar como a Sindarela existe e, portanto, as subalternas
falam. Dei-me como tarefa construir um alicerce sociológico crítico, sóbrio, que não é uma ausência mas sim
uma economia feminista capaz de ouvir outras317 palavras, onde outros pensamentos fluam, os conhecimentos
viagem e as esperanças de emancipação se renovem. Por
317 Sem que se necessite de recorrer ao itálico para sublinhar a
alteridade, simplesmente, porque a realidade é alteridade.
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outro lado, as palavras ditas, escritas, desenhadas, imaginadas, silenciadas, alinhadas e desalinhadas de in e determinadas formas foram a substância aparente e concreta
do que anunciei no título: um Índico para além de desesperos e revoltas. Ainda poucas palavras tínhamos trocado,
eu e estas senhoras, já uma voz anunciava firmemente,
que ela sempre fora uma confrontadora318 . Esta palavra
foi o signo constante da minha pesquisa de campo tanto
num país como no outro realizando-se numa tensão de
descoberta e de debate com racionalidades incarnadas
que existem nos espaços e tempos concretos das suas
vidas. Os corpos, através das vozes, dos gestos, dos sons e
até dos cheiros foram a mediação primordial dos conhecimentos, que existindo na sua dimensão representativa,
imaginativa e mental não deixam de estar ancorados e
em confronto com cada uma das terras, das sociabilidades, das estórias e histórias particulares e comuns. Dos
corpos e das palavras, das múltiplas linguagens e línguas
que usámos para nos comunicarmos, emergem pensamentos ordenados pela disciplina do encadeamento
da recitação sincrónica assim como pedaços suspeitos
de incoerência. O pronunciamento do que ainda não é
totalmente pronunciável porque dói, porque rasga memórias que se querem apaziguadas, ou simplesmente,
porque não se encontraram as palavras que querem dizer
aquilo que se quer dizer. A confrontação não é, assim, um
exercício oposicional e de luta pela primazia mas sim de
intenção e intensidade entre todos os níveis cognitivos
envolvidos nas conversas: dos mais reflexivos aos mais,
marcadamente, emocionais. Em muitas ocasiões os problemas foram ditos e tratados através de palavras-signossinais articulados em textos metafóricos narrados com
o objectivo de dizer tudo sem limites, negligenciando a
literalidade em favor dos pontos de fuga e de imaginação
que estes utilizam como forma de afirmar o que não fica
dito. Para mim foram ficando claras algumas coisas; a
primeira é que esta forma de afirmação iliteral é, em ela
mesma, uma sociologia das emergências porque lidando
com signos e sinais revela os sentidos e as formas de um
discurso que afinal já é informação e conhecimento.
Neste sentido, parece-me adequado a esta dissertação
não desperdiçar estes textos ouvidos e transcritos a partir
das intermediações das palavras feitas de imagens que
as memórias preservam e elaboram. A segunda coisa
é que elas tematizam, recorrentemente, a questão dos
binarismos sem dicotomia, hierarquia ou desigualdade.
Elas preferem as relações biuníficas de que falam e que
mantêm os pares, as parcerias, as complementaridades
e as companhias em acção virtuosa. Em terceiro lugar,
318

Entrevista a Cipriana Pereira, p. 4.
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transcorrem nas suas reflexões e discusividades ideias
como as que dizem que os homens, ou melhor, a masculinidade é representada como irascível, violenta; aquela
que aprecia as tensões negativas invocadas e convocadas nos conflitos e que essa forma de ver e conceber o
mundo vai prevalecendo de forma clara ou mais surda
dando lugar a uma espécie de guerra infinita em que
vivem estas mulheres e homens que se vai cerzindo,
mas cujos rasgões nunca deixam, realmente, de existir.
Por último, essa tragédia em que se torna essa violência
encarnada na agressividade de tantos homens não evita
que estas senhoras usem, muitas vezes, de uma aguda
condescendência sarcástica quando se referem a eles.
A sua masculinidade, aquela pulsão para se imporem e
que se vê a si mesma como dominadora é afinal algo de
uma espessura mínima porque os homens na realidade
são entes frágeis que têm de ser cuidados para que não
se perderem, desintegrar e morrer. Há nestas afirmações um essencialismo e um reducionismo enigmático
quando se parte, como eu, de uma sociologia crítica que
procura mais razões para as coisas do que as âncoras
imutáveis do biológico. Contudo as narrativas estão aí, as
subjectividades que as produzem estão aqui e não é útil
negá-las nem desfazer-me delas por serem um problema
difícil, pelo contrário. Não deixarei de ouvir com a minha
melhor atenção como elas o expressam e como elas e eles
trazem, sem receios de serem politicamente incorrectos,
as suas maneiras de desfazer umas certas colunas do
império dos pensamentos feministas receosos do contraditório e os abismos inventados e alimentados pelo
pensamento que não quer ver mais do que a si mesmo.
Ao escrever este longo e denso capítulo pretendo que
ele se vá transfigurando em pensamentos sagazes ainda
que incompletos.
Esta introdução, por todas as razões enunciadas
em cima, não ficaria completa sem vos apresentar um
caso de sociologia do Emergência.
Era uma vez um cão chamado Emergência. Este
cão, conhecido em todo o bairro de Bidau foi crescendo
na rua mas regressava todas as noites a casa do Maun
Bartolomeu Dias mais conhecido por Metan. Aliás, Metan e Emergência fizeram-se amigos à primeira vista e
tinham passeios e conversas no currículo da sua amizade
de anos a fio.
Uma tarde uns gritos acordaram o Emergência que
dormia numa cama que ele próprio tinha esculpido na
terra, exactamente, do feitio e do tamanho da posição em
que gostava de dormir. Abriu um olho de cada vez mas
voltou a fechá-los indiferente aos gritos e às reclamações

que Senhor Zedes proclamava serem de força maior, uma
prioridade que se poderia considerar uma emergência.
Afinal o Emergência tinha apanhado, morto e comido
um bibi, um cabrito, e o Senhor Zedes não podia admitir
o prejuízo nem a falta de respeito. Reclamou uma sessão
de nahe biti para resolver o assunto. O Emergência como
estava a dormir não percebeu que era com ele e acordou,
esticou as pernas e depois resolveu ir dar uma volta pela
praia que fica mesmo em frente.
A esteira foi estendida no pátio do Senhor Metan e
sentaram-se as partes testemunhantes do crime de homicídio ocorrido sobre o bibi. Apresentadas as provas,
todas as necessárias, chegou-se ao momento de discutir
o castigo a aplicar ao bandido. A acusação apresentou
a pena de morte como a única forma de reparar, devidamente, a ofensa e o prejuízo. Foi aí que o Senhor
Bartolomeu Dias Metan se viu rodeado e assistido por
todas as mulheres da casa, que quais defensoras públicas
em tribunal especial, argumentavam a desproporção
da pena, a incapacidade do Emergência para entender
porque haveria de ser morto só por causa de um bibi e
que, além diss,o merecia uma outra oportunidade nem
que fosse para aprender a comportar-se.
Entretanto, aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ao
fuuuuuuuunnnnnndo, na praia da areia branca o Emergência soltava uns latidos garbosos a umas aço ínan sira
que passavam por ali àquela hora.
As mulheres soltaram argumentos, vozerios, alternativas mas tudo isso era muito irregular porque as
mulheres deveriam assistir impávidas e serenas e no
máximo trazer tabaco e bua-malos para mascar ou
umas bebidas e ficar pela cozinha a cozinhar o arroz.
Mas afinal que família esta que parecia ter perdido as
tradições, os costumes que fazem de nós timorenses?
Mas as mulheres continuaram a vozear indiferentes e o
senhor Metan também fez de conta que o Senhor Zedes
e sua companhia não diziam coisa com coisa. E já era de
noite quando se encontrou um consenso: o Emergência
devia ser punido para aprender a não matar os cabritos
dos outros e por isso a sentença foi a seguinte:
- Usar um pau atado no pescoço com uma pedra bem
pesada de cada lado para que não conseguisse correr e
não conseguisse abrir a boca facilmente para morder ou
comer. Este castigo duraria seis meses. Para ele aprender
e: Sofrer.
A defesa aceitou desconsolada e desconfiada que o
Emergência não ia aguentar nem aprender. O silêncio
ficou pesado à espera que se aplicasse a sentença. E
assim foi. O Emergência nem parecia o mesmo, magro,
solitário, triste. Punido, recluso, sentenciado, criminoso
na reeducação que deveria agradecer a misericórdia da
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acusação pois o certo é que bibi é um bibi e as tradições
são para respeitar até pelos aço sira que andam por esta
ami nian rai, não é?
A reconciliação entre as famílias estava feita. A esteira estendida, nahe bit bo’ot, serviu os interesses comuns
e a vizinhança foi salvaguardada de um criminoso. As
tradições respeitadas. E todas as demais perguntas sobre
a harmonia da justiça ficaram em suspenso. Mas a tristeza do Senhor Bartolomeu Dias Metan não o abandonava
e todos os dias ele e todas as mulheres da casa falavam
baixinho que não foi feita justiça, que o Emergência não
estava aprender porque não percebia porque estava a ser
torturado até porque um cão que apanha e come cabritos
é um cão normal, não é? Estas coisas e as ataduras da
tradição são uma coisa de gente sem visão, mordiscavam pelos cantos parentes e vizinhos do senhor Metan.
Aliás nem nunca ouvi falar desta tradição mas o nosso
Maun Boot está sempre a dizer que devemos procurar
na nossa tradição o nosso bem e a reconciliação e se o
senhor Zedes diz que sim, talvez seja melhor fazer esta
estranha reconciliação.
Passaram quatro meses e o Emergência estava um fio.
Outrora companheiro, alegre, de rabo alçado e agora um
triste miserável. Toda a família sofria com ele e procurava consolá-lo mas a dignidade do Emergência não se
conseguia reabilitar à base de festas no pelo e promessas
de boas correrias na praia com o Senhor Bartolomeu
Dias e suas filhas.
Num dia parecido com todos os outros cento e vinte
dias passados o Senhor Zedes apareceu lá em casa para
dizer que chegava de castigo e como era misericordioso
como o senhor bispo ensinava, encurtava o castigo do
Emergência em dois meses. Ele agora portava-se bem e
estava certo que havia aprendido a lição. Durou quase
quinze dias a recuperação completa do cão Emergência
e foram precisas muitas festinhas no pelo, apelos para
comer, e um plano bem concebido de recuperação dos
músculos do pescoço e da coluna seriamente magoados
pelo peso das pedras.
Loron sae, o dia começou fresquinho e a maré estava
vazia. O Emergência sentenciado à morte perdeu a vida
de vez e sem recurso nem argumentação. Tal e qual um
criminoso reincidente, paranóico, patológico.
Tinha voltado a comer um bibi.
As mulheres da casa, Angelina, Mesak, Rosária, Domingas e Primosa não hesitam em dizer que não foi feita
nem justiça nem reconciliação. Parece que os homens
não entendem nada.
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O Emergência ouvi-as e ladrou baixinho, assentindo,
debaixo da terra do gondoeiro boot e mais velho da
praia.319
Foram cinco as hipóteses de trabalho que enunciei,
apresentei e fundamentei no capítulo 3. Com elas construí a estrutura básica do meu estudo e procurei trabalhar
com elas de forma a garantir a coesão imprescindível
à minha pesquisa. A sua apresentação sucessiva, ou
melhor, a ordem pela qual as apresento não corresponde a uma hierarquia ou a um pensamento de carácter
dedutivo em que primeira suscita a segunda que por
sua vez abre o espaço da terceira e assim, por diante. As
minhas hipóteses de trabalho foram pensadas e enunciadas como um argumento, uma estratégia discursiva
para contar algo e persuadir o meu auditório através do
encadeamento que as minhas ideias e palavras oferecem.
Por outras palavras, as minhas hipóteses de trabalho procuram afirmar que existe algo para descobrir e que vale a
pena esperar pelo inesperado do percurso apresentado.
Feito o caminho percebo quão imperfeita e quão limitada
foi a minha imaginação sociológica e, por isso, é chegado
o momento de confrontar este meu argumento com as
racionalidades envolvidas, abri-lo e castigá-lo através das
narrativas confrontadoras que me desafiam a procurar
muito mais sentidos e conhecimentos feministas.
6.1- As mulheres320 usam múltiplas memórias para
elaborar estratégias de identidade e emancipação.
As mulheres de Moçambique e Timor-Leste com
quem trabalhei e conversei têm um acervo assinalável de
memórias escritas, inscritas e descritas às quais recorrem
sempre que procuraram elaborar, mas também legitimar,
actos de desobediência, ruptura, libertação ou estratégias
de emancipação. São memórias diferentes tanto na sua
substância como na forma como se sedimentaram e se
mantêm disponíveis. São memórias ficcionadas pelas
319 Cf. Cunha, 2009: 913-917. Este caso foi-me relatado pela Leonor
Mota, uma senhora timorense, na praia de Bidau em Dili numa noite
em que conversávamos sobre a questão da reconciliação nacional em
Timor-Leste. Leonor Mota, num certo momento, decidiu argumentar
desta maneira seguindo-se à estória do cão de Bidau um silêncio por
parte de todas as pessoas presentes. Parecia que nada mais de relevante
havia a acrescentar sobre o assunto naquele momento. Apenas a reflexão
fazia sentido.
320 Cabe aqui precisar mais uma vez que o uso da palavra mulheres
neste estudo procura dar conta da sua pluridiversidade sem reduzir
todas as mulheres do mundo a uma qualquer categoria universal e
essencialista. Quando escrevo mulheres neste capítulo, em particular,
estou-me a referir às mulheres concretas e identificadas com quem
trabalhei nos últimos anos. Sendo uma questão da economia da língua
escrita, reitero a ideia de que não se trata de uma categorização mas sim
de uma escolha retórica que me é proporcionada pela língua portuguesa.

PARTE III • CAPÍTULO 6

subjectividades e, ao mesmo tempo, são as representações mais reais do real a que elas podem aceder para o
explicar. Assim, o que é mais importante e rigoroso não
é a evidência empírica da multiplicidade de memórias
e acervos de memória a que todas as mulheres e homens recorrem sempre que deles necessitam mas sim
a quais destes repositórios elas acedem mais e porquê,
transformando-os em instrumentos de imaginar e fazer
a sua emancipação social ou pessoal.
As memórias de banda larga
A primeira questão que entendo ser relevante é a
amplitude e a complexidade societal que estão na base
das narrativas biográficas das várias mulheres. Algumas
destas mulheres ao contarem as suas vidas mostram
com clareza a largura histórica, do tempo, da geografia,
da economia e das transformações que já viveram e com
as quais tiveram que lidar. Parece-me importante começar por sublinhar que para muitas destas mulheres e
homens, as suas vidas inscrevem-se numa acelerada sucessão de paradigmas e de uma diversidade de condições
que passaram do colonialismo ao deslumbramento da
independência, desta a algumas tragédias subsequentes,
da máxima confiança no futuro à miséria. Aquilo que
podem ser questões retóricas e analíticas da sociologia
contemporânea são dimensões biográficas delas e deles
cujos corpos e subjectividades são parte e testemunhas
encarnadas: o colonialismo português racista, serôdio,
piedoso e provinciano; nacionalismos, revoluções e
independência política; guerras e diásporas; pobreza e
ajustamentos estruturais; democracia liberal, economia
de mercado; africanismo, tradicionalismo e políticas
internacionais sensíveis ao género, entre muitas outras
coisas. Por outro lado, o espectro temporal em que se
inscrevem as vidas reflectidas nos discursos não é,
meramente, cronológico mas tem dimensões que estão
para além dele. Os filósofos gregos antigos tinham uma
palavra, kairós, para designarem essa luminosidade ou
obscuridade de um tempo que não é mensurável porque
actua na profundidade e na intensidade dos seres. Isaura
Fernandes, fundadora e presidente de uma associação de
pessoas aposentadas a APOSEMO321 e Maria Lúcia Barreto
empresária e vendedeira de fritos322 são duas mulheres de
gerações diferentes, uma moçambicana e outra timoren321 Com sede em Maputo numa garagem de fundo de quintal cedida
por uma instituição privada de educação infantil.
322 Ela faz vários tipos de pasteis fritos em casa que depois vende a
restaurantes de Dili para serem servidos como entradas ou aperitivos.
Está a tentar expandir o seu negócio fazendo bolos para festas.

se que falam a partir dessas memórias que se sucedem
à medida que as marcam e lhe marcam as opções. Tanto
uma como outra vão desfiando, através do que querem
sublinhar pelo seu discurso, aqueles períodos, factos e
acontecimentos, que na sua análise tiveram uma importância central para elas mas também para os seus países
e comunidades. São as leoas a pronunciar-se sobre a
caçada e fazem-no nos seus próprios termos. Tomando
as suas palavras a sério estamos perante uma parte das
histórias não reflectidas na memória oficial de cada um
dos seus países. Entendo que cada uma deve falar sem
ser interrompida porque elas querem falar e ser ouvidas
com todo o respeito porque, só assim, a integridade das
suas narrações pode ser preservada.
A vida de Isaura Fernandes323 tem um assinalável
capítulo do tempo colonial, da política de assimilação
e do racismo que lhe estava associada; ela não se detém
na guerra de libertação mas indica que foi uma época
em que as coisas eram tudo menos fáceis. Ela não chega
a mencionar a guerra de 76-92 alinhando naquele pacto
de silêncio ruidoso que parece fazer parte da presente
história do país. Ela mostra como foi tomando as suas
decisões, sem precisar de explicações, realizando as opções
que lhe convieram apesar das oposições e contrariedades encontradas; ela desliza suavemente pelo menos,
discursivamente, sem ressentimentos nem dúvidas do
espaço colonial para a ante-sala da revolução que a independência trouxe. Sem deixar lugar a muitas dúvidas,
mostra como a disciplina incompreendida e rejeitada em
menina lhe serviram para assumir as estratégias e tarefas que se impôs em adulta, tanto a nível pessoal como
profissional. O que sua narrativa biográfica traz consigo
não é apenas uma vida contada por décadas mas como
foi relacionando as épocas e as oportunidades e como
ela conformou tudo isso no objectivo de fazer, produzir,
ter poder e ser feliz324.
Eu nasci em Inhambane, terra de boa gente, nos
anos 41, tenho agora 67 anos, num lindo dia, 13 de Maio,
13 de Maio e não tive o nome de Maria de Fátima porque
323

Entrevista a Isaura Fernandes, p. 12-17.

324 Como já se tornou claro anteriormente, utilizo as transcrições feitas
das entrevistas tal qual elas me foram entregues. Não pretendi corrigir
nem a forma nem o conteúdo por duas ordens de razão. A primeira porque
me parece mais adequado à ecologia dos conhecimentos a assunção
das diferentes línguas faldas em português que enriquecem e ampliam
sentidos e as transferências simbólicas e transgridem a ideia de que a
língua portuguesa, na sua variante canónica, é um centro à qual todas
as outras se devem referir e submeter. Em segundo lugar, as sucessivas
operações de gravação, transcrição e tradução são mais do que suficientes
para interferir e alterar discursividades vivas. Pretendo assim, trabalhar
com os alinhamentos das palavras que parecem estar o mais próximo
possível da enunciação.
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estar o mais próximo possível da enunciaçãonós éramos
três irmãos de Maio, os mais velhos. O meu irmão era
homem, mas a seguir a minha irmã era de 19 de Maio,
então ela que foi dado por ter nascido no Maio foi dado
o nome de Maria de Fátima. Então, quando eu apareço
depois no dia 13 a minha mãe já não podia ter duas Fátimas na mesma casa, então eu tive o nome de uma tia
minha que infelizmente não cheguei a conhecer porque
morreu no parto e o meu pai quis que o nome não desaparecesse na família então eu tive o nome (...) dessa tia.
Cresci como qualquer criança cresceu, com muitas
dificuldades porque eu vivi bons tempos e maus tempos.
Quando eu nasci os meus pais eram ricos, digo isso porque o meu avô materno ganhou duas vezes a lotaria. Ele
tinha barcos de pesca, tinha talho e construiu uma casa
com esse dinheiro, portanto ainda agora aproveito-me
disso porque eu vou para lá, não fico no hotel, fico nessa
casa do meu avô. (...) O meu pai morreu era de oitocentos, o meu pai era do século XIX, 899. Naqueles tempos
para um homem casar-se tinha-se de preparar, tinha de
ter casa, tinha de ter emprego, era uma responsabilidade
buscar filha de alguém e a primeira coisa que a família
perguntava era para pores aonde? E tens pão para dar?
Então o meu pai para desafiar a família da minha mãe
construiu uma casa duas vezes maior ou três que a da
minha mãe. Ali era assim, porque o casamento era por
famílias e por valores, não era por amores cegos não, não.
(...) E a minha mãe teve essa sorte, o meu pai construiu
a casa antes, casou-se e eu (...) nasci lá nessa casa, nós
todos nascemos lá e graças a Deus só o mais novo foi
nascer no hospital. Nós todos tivemos um parto bem
assistido em casa com todos os mimos, mas o meu pai
trabalhava na cooperativa e tinha só quarta classe, mas
a quarta classe que ele teve conseguiu dar explicações
até ao primeiro ciclo dos liceus. Eu nunca precisei de
explicador. Até eu é que fui explicadora mais tarde, eu
nunca precisei porque tinha explicações em casa. Então
quando eu ia para o liceu com algum problema resolvido
os meus colegas mas como é que conseguiste? O meu
pai, o meu pai escrevia muito bem, era muito bom a
matemática; a minha mãe também tinha a quarta classe
e aprendi muito. A minha mãe gostava de cozinhar,
fazer bolos, não sei quê mas tive uma educação ríspida,
ríspida mesmo mas eu não gostei da educação que tive,
porque achei que foi exagerado. Eu apanhei demais, eu
não merecia, mas hoje valorizo porque se calhar se eu
tivesse sido tratada como um vidro não teria ficado aqui
também porque as minhas colegas de liceu, a maior parte
delas não estão cá, estão fora do país. Mas como eu tive
essa educação eu consegui aguentar as situações. Depois
foi muito bom mesmo para aguentar o meu lar e tudo.
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Na altura eu sofria porque bastava eu mexer-me um
pouco para apanhar, tinha que andar mesmo no... era
muito exigente mas a minha mãe fazia aquilo não para
dar uma educação ríspida mas para ter uma filha que
ela queria ter e eu como não gostava muito de apanhar
fazia os possíveis de cumprir.
Então, consegui estudar, fiz em Inhambane, fiz o curso geral dos liceus em Inhambane e enquanto já estava
a preparar-me e tirei dactilografia e estive um ano a
dar aulas no liceu também, admissão e à quarta classe
enquanto uma freira ausentava-se de férias fora. (...)
Entretanto, o meu pai conseguiu uma bolsa de estudos da
Gulbenkian para eu ir a Portugal estudar mas eu tinha
uns vinte e poucos anos, atrasei um pouco nos estudos
por várias razões, primeiro a minha mãe sempre achou
que eu era pequenina mas ela apesar dela já era uma
pessoa com a quarta classe já sabia, mas eu sempre fui
considerada a pequenina da casa por ser a mais baixa,
todos são altos e o que é que aconteceu? Na terceira
classe eu consegui estar na mesma classe que a minha
irmã mais velha então a professora que era uma pessoa
conhecedora também era portuguesa implicou-se com
isso de estarmos as duas na mesma classe pôs-me no
fundo da classe. E como é que tu vais estudar com a tua
irmã mais velha? Olha, sofri esse ano, fiquei revoltada
porque eu conhecia a matéria e fiquei assistir às aulas
no fundo. (...) Para mim foi como se fosse um castigo. Aí
está, mais uma vez não gostei do tratamento que tive
durante aquele ano. Tive que esperar que a minha irmã
passasse para a quarta para depois eu fazer a terceira,
então para mim isso foi, foi um atraso de vida e também
de vida escolar. Quando fiz a quarta classe, na altura já
se fazia quarta e admissão mas a minha mãe que achava
que eu era pequenina mais uma vez, que devia estar em
casa, que devia fazer a quarta e um ano de admissão,
mais outro atraso que eu tive e então fiz a quarta e no
ano seguinte. Então para mim aqueles anos todos era
brincadeira porque era matéria que eu tinha dado, então
não me custou muito conseguir fazer o curso geral (...) e
eu fiz dactilografias para dar aulas. Depois da bolsa do
Gulbenkian, eu fiquei entre a espada e parede porque já
namorava com o meu marido actual. Tou casada, vou
fazer dia 15 quarenta e quatro anos de casados. (...) E
fiquei assim entre casar e ir a Portugal, mas o que não
me deu muita força é que Inhambane é uma cidade muito
pequena, eu vivi num ambiente muito fechado e eu a
pensar, eu agora ir para fora Portugal sem ninguém, sem
família, só ir para um colégio, fiquei um bocadinho, se
tivesse talvez um grupo ou mais alguém para ir, talvez
eu sentisse, então eu preferi casar. (...) Infelizmente foi
o maior desgosto que eu dei para os meus pais, eles não
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aceitaram o casamento, casei contra vontade de família
mas como eu era maior casei, assinei meus documento e
casei. E pronto, mas eu com o andar do tempo consegui
convencer os meus pais o passo que eu dei não foi o pior
passo. Os mais idosos também convenceram o meu pai de
que afinal eu casei, portanto, não era um desgosto só se
eu não tivesse optado por um casamento, por uma vida
legal e pronto, pronto. Depois passei a conviver outra vez
com os meus pais, visitávamos e tudo e aquilo apagouse. (...) Na altura o meu marido estava na Zambézia a
trabalhar na estação e tive de ir para a Zambézia. Fiquei
lá três anos e lá concorri para o banco porque tinha as
habilitações exigidas mas, antigamente, só havia um
banco forte que era o BN, Banco Nacional Ultramarino?
(...) Mas, infelizmente, eu como estudei com brancos e
éramos poucos neste grupo, não apercebia da cor que eu
tinha, não me apercebia mas era já isso nos anos sessenta e quatro quando começaram as guerras e já a guerra
aquecer deste lado, então os próprios brancos meus
amigos lá, é que disseram anularam o concurso pela cor
que a senhora tem porque sabiam também que eu não ia
me ofender, eles eram tão meus amigos, a diferença era
de cor, como meus irmãos. Eles viram que eu tinha habilitações, a outra tinha primeiro ciclo, a que concorreu
comigo, eu tinha o segundo, ela não tinha dactilografia,
eu fiz as melhores provas que ela (...) e o pai dela era o
dono do edifício do banco. Anularam o concurso e eu
resignei-me, que fazer? Mas como havia mais concursos
para eu ir, mais lugares para eu ir. Pronto, os meus amigos já estavam: ah, a senhora não passou pela cor! Oh
paciência! Então fui dar explicações e vivi de explicações
lá porque as únicas pessoas que dava explicações eram
militares que estavam lá que também tinham as mesmas
habilitações que eu. Então vivia-se disso das explicações
do primeiro e segundo ano dos liceus e dactilografia,
daquilo que eu tinha fui transmitindo. Na altura nasceu
lá a minha primeira filha, está hoje com 43 anos e vim
para cá, concorri para os Caminhos de Ferro e fiquei bem,
então vim para cá para tomar posse que era já para não
ser colocada outra vez lá .
Nos anos 67 tomei posse e fui colocada aqui nos
Caminhos de Ferro e estive a trabalhar até, até 74. 74
fui requisitada para sede do partido para organizarmos, recebermos os dirigentes que vinham da Tanzania
para independência e pronto, houve ali uma simpatia
do partido, dos dirigentes por mim. 76 passei para a
presidência, trabalhei com, para o Presidente Samora
na presidência até altura de, aconteceu, trabalhei para
Mamã Graça que hoje é como se eu fosse família da casa.
Tenho o mesmo tratamento familiar, trabalhei na Mamã
Graça e depois eu vejo: - bom, eu já tinha também, quer

dizer, as reformas são planificadas, eu não vou mentir
que as reformas são planificadas. Alguém quando está a
trabalhar faz algo a dizer que eu amanhã vou reformarme e tenho e então, eu já tinha atingido o auge da minha
carreira, sou técnica administrativa. Antigamente não
havia principal, era de primeira, então e depois tinha
contraído também algumas doenças como por exemplo
varizes, coluna, ficar ali a receber os Chefes de Estado,
tínhamos trabalho de muita responsabilidade, então
ficávamos quase manhãs de pé, torres de pé. Trabalhamos até às tantas, não tínhamos horas de acabar, era só
entradas, as saídas nem tínhamos, é quando acabasse o
trabalho. Nós também não sentíamos porque estávamos
a trabalhar com muito carinho. O Presidente Samora
metia medo para os que não conheciam, não é, mas
para nós era como se fosse um pai. Eu também como já
tinha exigência dos meus pais, então era mais ou menos
daquele género, não é? Ele queria as coisas no lugar só
se põe tudo conforme ele quer, estamos todos bem, então
eu não senti. Com a Mamã Graça também senti-me bem
e pronto, eu já tinha atingido o auge da minha carreira
e reformei-me por doença, tinha já os vinte e cinco anos
de trabalho e pronto. Depois da reforma, entretanto
também reformei-me porque os meus filhos, os meus
dois filhos já se tinham formado, que era a minha luta,
já que eu não consegui pelos menos tenho quatro filhos
desses quatro dois formaram-se e disse bom, agora já
não preciso batalhar muito pela formação deles, o terceiro não formou porque ele era asmático crónico não
ajudou muito a ele próprio, tinha muitas dificuldades
mas tive sorte teve um médico que apoiou muito, um
bom pediatra, cubano que me aconselhou a por a criança
num, criança não que hoje tem 38 anos, ginásio e ele
curou a asma com a ginástica e hoje é professor num
desses ginásios daqui, este aqui, o Sam’s, conheces? (...)
Ai nem parece que foi asmático, não é por ser meu filho,
sim porque ele abriu o peito, era uma criança raquítica,
é tive bons médicos que me ajudaram, bons médicos
mesmo. Então, olha ele por causa da ginástica arranjou
emprego e melhor coisa para mim curou a doença, tá a
ver? Pronto e outro é um freelancer, então eu estava a
dizer que as reformas planificam-se porque entretanto
quando eu vi que eu ia-me reformar, eu disse bom, eu
não vou ficar em casa de, parada porque não fui, eu não
falei atrás mas quando a minha mãe tinha machambas
eu até vendia produtos no bazar e tudo sem complexo,
aquilo que ela produzia lá no interior em banda tomate,
vegetais eu ia vender aquilo e na brincadeira as pessoas
compravam e tudo, eu ajudava porque era para pagar
o meu próprio liceu, o liceu lá era muito caro e ajudou
muito. Sempre fiz trabalhos assim e então disse não,
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não vou ficar parada. Construí uma tabacaria, pedi um
empréstimo ao banco, a Mamã Graça foi avalista. Paguei
tudo e tenho uma tabacaria, construída minha e agora
pus lá o meu filho como ele é freelancer faz filmagens,
faz fotografias e tudo e tem a tabacaria, é um modo de
empregar o meu filho, e pronto
(...) Nunca nos separamos, viemos juntos e ele acabou
também lá o tempo (...) porque os funcionários públicos
ficavam três anos fora da cidade e depois voltavam, mas
durante os três que estávamos fora da cidade tínhamos
regalias, tínhamos direito de, de férias (...) no sítio da
cidade que nós quiséssemos e era pago tudo pelo, pelos
Caminhos de Ferro e ainda haviam custos da viagem e
havia uma vez por ano, ele veio para cá também. Ele
continuou porque ele, quando eu casei ele ainda não
tinha completado o curso já dos liceus e completou e
depois foi a universidade, ele também fez engenharia
mas fez já com os 50 anos. (...) Ele trabalhou 46 anos
para o Caminho de Ferro, está reformado, tá trabalha
aqui comigo, sim.

horizonte político para o seu país325. Ela pensa de si
mesma que é uma pessoa valente capaz de aguentar o
sofrimento, o poder para aguentar a dor e as dificuldades.
(...) Eu nasci em Bazartete (...) sempre vivi com os
meus pais mas só até (...) aos cinco anos. Depois disto
tive que ir viver com a minha irmã em Liquiçá, porque
tinha que ir estudar, porque em Bazartete eu não sei se
não havia escola ou se havia, da nossa casa para a escola era muito longe portanto eu tive que ir viver com a
minha irmã. (...) porque ela estava já casada e ela vivia
lá em Liquiçá. (...) Eu sou a mais nova, eu sou a filha
mais nova (...) de sete irmãs. Agora é que eu tenho um
irmãozinho (...) depois da minha mãe (...) mãe morrer é
que (...) o meu pai voltou a casar e é que teve esse menino
que é o nosso irmão mais novo. (...) Aquela coisa, é a
melhor coisa que eu tenho, que é estar ao pé da minha
irmã, mas porque é que eu tenho que separar? E bateu
isso na minha cabeça e, e quase que todas as tardes eu
chorava, porque estava longe da minha mãe porque
(...), geralmente, as meninas é à tarde que os filhos
vão à procura das mães, não é? Eu não digo o meu pai
porque, pronto, o meu pai é, (...) eu não ligava muito a
ele, era mais próxima da minha mãe. E era sempre da
parte da tarde que eu sentia a falta da minha mãe. (...)
Porque é uma montanha, na aldeia não há luz eléctrica
e então chega aquela hora das seis horas ou cinco e meia
e é quando o tempo começa a escurecer, o dia começa a
escurecer, é quando as galinhas também se juntam, ou
não é? Às mães. E eu era mais ou menos isso. Era a hora
em que eu procurava pela minha mãe porque, pronto,
já não havia para onde eu ir (...) brincar porque já era
quase escuro só queria ir à procura da minha mãezinha.
Então, em Liquiçá nós tínhamos luz eléctrica mas (...)
era o hábito, não era? E chegava às cinco e meia, seis
horas, ia à procura da minha mãe. E isso era sempre a
essa hora e eu ficava muito triste e às vezes, até uma vez
eu comecei a chorar e a minha irmã perguntou-me: mas
porque é que estás a chorar? E eu disse que estava com
dor de cabeça e eu não disse que estava triste porque
queria a minha mãe. E depois disso passou e vivi com a
minha irmã até passar uns quatro ou cinco anos e depois
(...) chega a Pascoela de Portugal depois de tirar o curso
de Magistério Primário. (...) A Pascoela foi colocada para
Maliana e a minha mãe resolve mandar-me novamente
para o pé da Pascoela. E ainda mais longe eu fiquei dela.
(...) já não foi uma coisa nova para mim, mas claro, continuava triste porque lá estava a mandar-me outra vez
para mais longe. (...) Quando eu tive que abaixar para

Maria Lúcia inicia a sua estória com as suas lembranças das montanhas de Bazartete quando era uma
criança incapaz de imaginar que o mundo viesse a ser
para ela tão grande e difícil. Do tempo colonial português
e da ficção da felicidade primordial que a sua infância
lhe ofereceu ela vai percorrendo Timor-Leste através dos
tempos das várias guerras em que viveu e cujas memórias
continuam tão traumáticas como no primeiro dia. Em
seguida ela mostra como, nas guerras, uma normalidade
qualquer se impõe ao quotidiano das pessoas ainda que
esteja sempre a ser interrompida por fugas e esconderijos. Ela fala das casas, sucessivamente, destruídas mas
que não são apenas as casas são as vidas que têm que
se refazer a partir dos escombros encontrados. Por fim,
Maria Lúcia percorre vários países para onde leva a filha
pequenina, onde trabalha e onde gere os parcos recursos
que consegue com o seu trabalho. Seguindo o marido, o
desejo dele de estudar e de não voltar a Timor, ela não
deixa de determinar os seus objectivos ainda que pense,
em primeiro lugar, nos da família. Ela, ao passar por
todas as experiências que relata, aprende muitas coisas
diferentes mas por mais difícil que isso tenha sido, ela
considera que isso é uma parte nuclear da sua personalidade e da sua forma de olhar e pensar sobre a família e
o mundo: opina, decide e recomeça, perseverantemente,
os actos de construção, edificação e de sustentação da
vida dela e da sua família. Regressa a Timor-Leste em
plena reconstrução física e institucional e elabora um
325
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Maliana chorei muito (...). Porque é que eu tenho que ir
até Maliana estudar? Depois fiquei lá, já não me recordo
(...) até que ano e depois voltei. (...) A partir daí comecei
a escola em Díli. (...) Aí já foi melhor para mim porque já
facilmente podia ir para Bazartete que é a nossa aldeia,
estava lá onde viviam os meus pais, com mais facilidade
(...). Não tínhamos que ir no cavalo e, geralmente, era
os meus pais é que vinham-nos (...) visitar. Só nas férias
é que eu ia para lá. Tínhamos a escola até, naquela
altura, os transportes, nós não tínhamos as facilidades
como agora temos. Antigamente fazia-se tudo a cavalo.
(...) Comecei a viver com as minhas irmãs. Depois
aqui em Díli estudei, acabei o meu terceiro ano de liceu. (...) Quando terminei o meu terceiro ano de liceu,
quando ia para o quarto ano (...) deu o golpe. E quando
deu o golpe326, nós fugimos para a montanha, não é?
Foi uma noite em que o meu cunhado disse: Arrumem
as roupas porque nós temos que sair de casa esta noite
mesmo. Não podemos ficar, nenhuma pessoa da família
pode ficar aqui em casa. (...) O meu cunhado Nicolau
Lobato327. Ele disse: Todos, todos nós temos que sair de
casa esta noite. Urgentemente. E pronto, nesta noite, a
gente sabia lá. Guerra. A minha mãe falava da guerra
mas quem é que tinha noção de como é que era a guerra?
(...) Saímos de casa, o que nós levámos foram as roupas
assim do dia (...) aquelas assim menos novas. E as roupas
novinhas estavam lá todas no roupeiro, guardadinhas. O
ouro, por exemplo. Nós não tínhamos ouro mas a outra
minha irmã, a Laura, tinha ouro dela. O ouro ficou lá
guardadinho na gaveta. (...) Só levámos a (...) roupa suficiente, sei lá, uns quatro ou cinco vestidos, umas roupas
interiores e não levámos mais nada. E esta noite fomos
subir à montanha e esta noite subimos à montanha com
a esposa do Carapinha. [Foi] em Agosto. Foi o golpe foi
a 12, foi a 11. Portanto, nós saímos uma semana antes.
(...) E nessa noite fomos trepar as montanhas. Eu sabia
lá para onde é que nós íamos. Olhe, uma ia de sapatos
de saltos altos a subir as montanhas. Olhe, rimos tanto,
coitada, a esposa do Carapinha ia com uns saltos assim,
coitada da senhora (...) só tinha aquele calçado que tinha
levado. Eu não sei como é que eu fui, se eu fui de chinelos
ou fui de sapatos, já não me lembro. (...) E nessa noite
dormimos, algo emocionados, e no dia seguinte ficámos
326 Ela refere-se ao golpe da UDT – União Democrática Timorense - em
Agosto de 1975 que levou a uma curta mas sangrenta guerra civil em
Timor-Leste.
327 Nicolau Lobato foi Presidente da FRETILIN e líder da resistência
armada nos primeiros anos da guerra contra a invasão indonésia.
Acabou por ser morto no final do ano de 1979 e o corpo dele até hoje
não foi recuperado pela família. É considerado um dos mais venerados
heróis da nação.

um dia inteiro sem comer. Então pois foi. Mas também
não tínhamos fome. Tínhamos uma banana cozida, só
que esta banana cozida estava destinada para o meu
sobrinho Zezinho328. (...) Ele tinha nessa altura uns
dois anos e tal. (...) E o rapaz só tinha aquela banana,
aquela banana para comer. Nem os pais, nem o próprio
Nicolau tiveram aquela preparação de, portanto teve
aquela coisa de, olhe, pouca comida ou, nada. Isto se
vê que nós não tínhamos experiência da guerra, não
sabíamos nada, saímos assim. (...) Nesse dia, nós, os
adultos, não comemos nada. E depois, ao fim desse dia,
tivemos que sair dessa casa e ir para outra montanha
porque a UDT estava no cimo dessa montanha em que
nós estávamos (...). Eles, de um momento para o outro,
podiam-nos atacar. Então, tivemos que descer umas
rampas, ai meu Deus, tínhamos que agarrar nas ervas
para poder descer, porque não se conseguia andar. (...)
Primeiro, tínhamos que descer e depois tivemos que
subir. Portanto, saímos nessa tarde e depois, mais ou
menos às sete horas chegámos na outra montanha e
nessa noite acho que já (...) tivemos jantar (...) ficámos
nesse sítio durante uma semana e tal e depois a situação
começou a aquecer em Dili nós tivemos que ser levados
para Aileu. (...) E depois do golpe permanecemos em
Aileu, eu já não me recordo durante quantos meses. (...)
De manhã nós tínhamos que, para tomar banho e lavar,
(...) tínhamos que ir à ribeira. (...) Depois nós mudámos
para a casa da sobrinha do senhor Xavier e depois ali
permanecemos um mês ou um mês e tal. Depois deu-se
o contra-golpe e só depois dali é que regressámos para
Dili. (...) O Nicolau esteve sempre connosco mas sempre a
combater, esteve sempre na linha de fogo. (...) Saía uma
semana e depois voltava para ver a família e depois saía
outra vez. (...) Ele andava sempre connosco, mas não
estava sempre assim agarrado a nós. (...) Era a família
do Nicolau Lobato depois era eu e a minha irmã, cinco
famílias, seis famílias. (...) Tinha os meus treze anos. (...)
A casa onde nós vivíamos, que era a casa da minha irmã
Laura, estava destruída. (...) Já não vimos nada, nada,
nem panelas, nada, nada disso. Portanto, ficámos com
a roupa que nós saímos e regressámos como nós saímos.
(...) Depois (...) eu continuei a viver com a minha irmã
Olímpia [que] depois casou com o José Gonçalves (...) O
tempo ainda era de guerra (...) já estava mais calmo,
mas ainda havia guerra. (...) Ficámos numa casa, eu e
com as minhas irmãs que era a Olímpia, a Isabel e mais
328 Zezinho é o filho de Nicolau Lobato e Isabel Barreto. Era muito
importante protegê-lo pois em caso de serem capturados a criança seria
imediatamente morta por ser filha do líder timorense em nome da
excisão geracional dos opositores. Zezinho actualmente estuda e vive
nos Estados Unidos da América.
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a Laurinda e eu (...) fazia parte ali da OMT, que era a
Organização da Mulher Timorense e fui para cuidar das
criancinhas ali para a antiga Cruz Vermelha. E depois,
e depois é que deu a invasão (...). No dia 6, à noite, o
meu cunhado disse: agora aguardam aqui em casa, que
eu vou para o quartel e depois já vos mando buscar.
Portanto, ficámos essa noite à espera que alguém nos
fosse buscar, mas depois já não apareceram, até que,
quatro e meia ou cinco da madrugada desceram (...)
pronto, ficamos ali nesta casa, debaixo do pó. (...) Nós
ficámos lá, nós não saímos, ficámos aí durante esse
dia, durante esse dia de 7 de Dezembro tivemos que
abrigar-nos debaixo da cama. Nesse dia não comemos,
mas também não sentimos fome. A nossa casa foi brutalmente bombardeada, porque os Indonésios estavam
(...) próximos, quase em cima de nós e os nossos, lá das
montanhas mandavam as morteiradas e iam cair tudo
(...) em cima da casa. As janelas todas destruídas. E
depois ficámos aí nesta casa, foram três dias? E depois
nós tivemos que sair porque alguém da família pensou
que nós tínhamos que sair daí, porque era perigoso nós
continuarmos aí. E então nesse dia nós saímos e quando
nós fomos e encontrámos os Indonésios ali em frente ao
hotel Timor, estava lá um campo de concentração. (...)
Os indonésios mandaram-nos juntar a essas pessoas e
foi ali quando eles vieram buscar a minha irmã Isabel
e depois passados uns minutos só ouvimos uns tiros e
pronto e disseram que pronto, a Isabel329 já está morta.
(...) Ela tinha o filho no colo dela, é muito difícil. Pronto.
Este dia é, eu não consigo, já passaram muitos anos
mas (...) naquele dia eu não consigo lembrar aquele
momento (...) já foi há tantos anos, tantos anos, aquele,
aquele momento é difícil de esquecer, não é?
Depois (...) deste campo de concentração fomos para
outro campo de concentração que é em Fatuhada. (...)
Só sei que (...) dormíamos numa esteira (...) em cima da
pedra (...). Eu só sei que (...) não me esqueço dos tiros
que, dos tiros do barco, do canhão do barco e da outra
arma indonésia (...) que era o rocket que (...) quando
saía, a casa toda tremia (...) quando a casa tremia o
nosso coração parecia que saltava fora. Eu só me recordo
que era todas as noites. Mas aquilo era todas as noites,
todas as noites, todas as noites. A nossa vida era isso,
ouvir aqueles tiros durante aquelas semanas todas. O
que é que nós comíamos naquela altura? Não sei. Acho
que comíamos (...) acho que ainda comíamos arroz porque os Indonésios davam arroz a estes donos da casa,

329 Isabel Barreto, esposa de Nicolau Lobato foi identificada pelos
soldados indonésios e foi fuzilada dando um sinal à família e ao marido
das intenções do regime.
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então nós tínhamos algum arroz para comer e o meu
cunhado José, como tinha algum dinheiro (...) ainda
dava para comprar aos Indonésios alguma comida. (...)
Essa família que nos acolheu ainda é família do meu pai.
(...) O meu cunhado José, o pai dele é que conhecia esse
grande comandante das forças indonésias (...) que ainda
é família do marido da minha irmã Laura (...) que eram
as únicas pessoas que podiam circular na cidade (...)
para ficar numa das casas dos irmãos Carrascalão que
é lá num bairro central. Depois (...) permanecemos ali,
fizemos a nossa vida (...) durante o tempo da Indonésia.
(...) Entretanto, (...) o meu pai também veio preso, torturado. O meu pai tinha estado em Bazartete durante a
guerra, durante a invasão ele ficou sempre em Bazartete,
ele só veio uma vez depois ter connosco em Díli e ele
nessa altura queria-me levar para Bazartete, mas eu não
queria (...) porque eu ia separar das outras minhas irmãs
e eu estava lá sozinha com ele e com a madrasta. Coisa
que eu não queria. (...) A minha mãe faleceu quando eu
ainda andava no segundo ano. No ensino secundário.
(...) O meu pai foi brutalmente espancado, (...) queimaram a minha casa toda, os Indonésios e depois foi preso
e depois quem o salvou foi o pai do meu cunhado José
Gonçalves. Se não fosse ele, também já estava morto,
(...) depois o meu pai ficou preso em Bazartete, na vila,
durante uns três ou quatro dias e depois levaram-no
para, trouxeram-no aqui para Dili e em Dili ficou preso.
(...) O meu pai dormia na casa de banho e pronto, foi
muito difícil. (...) No dia em que nós, as irmãs, fomos
vê-lo, quando chegámos ele estava com um casaco de
pelo, com um casaco dele, que estava cheio de sangue. O
casaco estava cheio de sangue, o casaco era desta cor, cor
de vinho, portanto, mesmo com um casaco cor de vinho
via-se as cores negras, de castanho e pretas, de pó, não
é? E depois, ele ficou aí durante, ficou aí durante seis?
Não chegou a um ano, durante uns seis meses, depois foi
levado, graças à ajuda do pai do meu cunhado, do José
Gonçalves. (...) Mas o Zezinho, o meu sobrinho Zezinho
continuou connosco. Portanto, fomos para essa casa
no bairro central ainda com o meu sobrinho Zezinho.
(...) A Laurinda e eu, a Laura e as filhas e a sogra da
minha irmã Laura e os empregados que nós tínhamos
connosco, mais um rancho de familiares, ainda, todos, e
todos nós ficámos aí nessa casa. (...) Quando nós fomos
para aquela casa os Indonésios andavam todos os dias
a fazer o controlo, entravam de casa em casa à procura
de balas (...) E depois passavam revista às nossas coisas
e quando eles encontravam uma coisa jeitosa, tiravam. E
então nós tínhamos um problema que era o leite do meu
sobrinho Zezinho. O Zezinho não podia passar sem leite,
podia passar sem outras coisas, mas não podia passar
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sem leite. E então nós tínhamos um problema, realmente
eu não sei onde é que nós arranjávamos leite, agora é
que eu já não sei como é que nós conseguíamos arranjar.
Alguém nos deu leite para o Zezinho. E nós com essas
latas de leite do Zezinho, que fazíamos o cálculo mais
ou menos, que duravam uns mesitos, nós tínhamos acho
que quatro ou cinco latas de leite para o Zezinho. Então
o que é que nós fazíamos? Todos os dias nós tínhamos
que andar com as latas de leite, esconder as latas de leite
atrás das flores ou, tínhamos que esconder, pronto, porque quando os Indonésios chegavam e passavam a fazer
aquelas revistas, nas nossas sacolas, se apanhassem o
leite, tiravam-nos o leite. Às vezes até tiravam-nos os
chinelos e tudo. Tiravam-nos os chinelos. E nós, todos
os dias, depois do pequeno-almoço, era aquele o nosso
stress: olha, agora onde é que vamos esconder o leite?
Onde é que nós vamos esconder o leite? (...) Nós só tínhamos canja. Nós comíamos só canja, todos os dias, de
manhã, meio-dia e à noite. Mas, olha, também não nos
fartávamos. Nunca tivemos esse problema.
(...) Tivemos a fazer a vida, depois eu andei na escola,
tive que ir estudar na Indonésia, no início eu não queria
ir mas as minhas irmãs: Ó Lita, tens que estudar. (...)
Pronto, e eu depois tive de ir à escola, não é, na Indonésia. E depois a minha irmã Laurinda como é professora
(...) também foi apresentar-se e foi dar aulas, começou
a trabalhar, a minha irmã Laura também foi trabalhar.
(...) E pronto, ali começámos a fazer a nossa vidinha, não
é? (...) Depois também fui chamada pela [Inteligência]
Indonésia para preencher papelada (...) até houve uma
altura que eu tive que ir dormir (...) com receio que eles
me viessem buscar à noite porque eu tinha os meus
dezasseis, catorze, quinze anos, dezasseis anos. (...)
Entretanto a minha irmã Olímpia estava (...) a viver em
Jacarta e ela precisava de companhia. (...) Estava com
os filhos sozinha (...) o meu cunhado José Gonçalves foime buscar a Timor e fui viver com ela para a Indonésia.
(...) Ali estudei, tirei o curso de Gestão e Secretariado,
porque naquela altura o meu desejo era tirar um curso
de Economia, mas como era de famílias da Fretilin era
difícil eu ter uma bolsa para ir estudar, tirar um curso
superior (...). As minhas irmãs pagaram-me os estudos,
portanto, elas só me podiam pagar para um curso (...)
que eu, com facilidade, podia encontrar um emprego.
Ainda não tinha acabado o meu curso, comecei a trabalhar num hospital, num hospital estatal da Indonésia,
em Jacarta. Depois trabalhar nesse hospital durante um
ano e vim para Timor. Depois vim para Timor. Vim para
Timor, depois no início, tratei de fazer, queria levar uma
vida, como hei-de dizer, levei uma vida privada, mas
depois as coisas não deram, fui trabalhar para uma NGO.

(...) Quando eu voltei de Jacarta tinha os meus vinte e
quatro anos. (...)
Eu conheci [o Rui] quando fui trabalhar para, para a
NGO. Aqui em Dili. (...) conhecemo-nos, depois casámos,
casámos, depois, passado algum tempo, o Rui quis ir
estudar, foi fazer o mestrado na Austrália e depois lá fui
eu e a Rebeca também, atrás dele, e depois na Austrália.
(...) O primeiro trabalho na Austrália foi fazer limpeza
da casa, de casas. Portanto, na Austrália tínhamos que
trabalhar como as máquinas. Eu ia fazer limpeza e, fazer
limpeza a uma vivenda, com um quintal, não sei, de mil
metros quadrados e os patrões é que determinavam
quantas horas é que eles precisavam para a gente estar
lá. (...) Portanto, eu trabalhava, parecia uma barata
tontinha. Trabalhava, mas estava sempre a controlar
as horas. Aquilo era, aquilo era mesmo a cento e vinte à
hora. Tinha que ser, porque, se não, não me dava para
tudo, eu tinha que limpar os vidros, tinha que ficar
brilhante, tudo limpo e sem nódoas, tinha que limpar
assim, as coisas tinham que ficar limpinhas e era assim
um stress, mas eu acho que foram boas experiências. (...)
Aprendi a valorizar o tempo. (...) Depois desse trabalho
de fazer limpezas em casas, fui para um restaurante.
Fui para um restaurante, a senhora pôs-me no balcão,
porque nós tínhamos que atender as pessoas e ao mesmo
tempo preparar a comida. (...) O inglês que eu ouvia,
eu só ouvia, olha, por mais que eu tentava entender as
palavras, eu não conseguia. Eu só entendia era drink
que era para beber, e depois o nome das bebidas. Até
que um dia eu pensei: como é que eu vou sobreviver? Este
inglês australiano é muito difícil. (...) Então quando eles
entravam, eu só (...) entendia mais ou menos o que é que
eles queriam, se era Coca-Cola, se é sem gás ou com. Eu
só fixava o nome das bebidas e era isso que eu pegava
e ia entregar. (...) E estive a trabalhar nesse restaurante
(...) Uns três meses ou quatro meses e depois guardei
sempre o meu dinheirinho do meu trabalho, e um dia
apresentei isso: (...) olha, eu tenho dinheiro mas está
todo bem guardado. (...). Ele naquela altura ele recebia
a bolsa, (...) mil e quinhentos dólares, mas só chegava
para nós comermos, pagar a casa, não dava para ele
pagar os cigarrinhos que ele precisava. Os cigarrinhos ele
roubava, roubava não, (...) tirava dinheiro para comprar
os cigarros sem eu saber. E eu ia à carteira e dizia: Ó Rui,
tu tiraste dinheiro para cigarros, não é? Olha que tu sabes
que o dinheiro está todo contado. Nem para o creme, nem
para os meus cosméticos dava. Era um stress. Naquela altura, antes de eu ir para a Austrália, trabalhava no banco
e eu ganhava bem. E ganhava bem, ganhava mais que o
Rui. Eu ganhava mais que o Rui. Eu estava habituada a
ter tudo aquilo que eu queria. Depois, quando eu cheguei
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na Austrália, nem dinheiro para eu comprar o creme de
limpeza de minha cara, eu tinha! (...) Ali eu comecei a
compreender o que é a vida, não é? Depois deste café, saí
e fui para uma lavandaria. Quando eu (...) trabalhava
(...) nesse restaurante eu também estava a estudar (...)
inglês. (...) Depois quando tive que ir trabalhar para o
hospital eu tive que deixar também o curso de inglês . (...)
Ali as coisas (...) já eram mais complicadas (...). Aquilo
era trabalhar a acompanhar o ritmo das máquinas. (...)
Ali já ganhava melhor. Ali já ganhava, por hora, ganhava
12 dólares. E trabalhava umas cinco, seis horas por dia,
por mês também tirava mais ou menos mil e quinhentos
dólares. E foi com esse dinheiro é que depois conseguimos
pagar as passagens e vir para Portugal. Porque naquela
altura, o Rui não queria voltar para Timor (...) se eu não
fosse trabalhar no hospital, nós não sabíamos como é que
havíamos de pagar as passagens para ir para Portugal.
(...) No primeiro mês estivemos a viver com a Pascoela. Depois da casa da Pascoela, passámos para uma
pensão, ficámos nessa pensão durante dois meses, quase
três meses, recebia muito mal um apoio de, que dinheiro é
que nós recebíamos? Acho que era quarenta contos, trinta
contos, trinta contos naquela altura. Eu só sei que eu
fazia as contas, fiz as continhas e disse ao Rui: Olha, nós,
por dia, para comer pequeno-almoço, almoço e jantar,
nós só podemos gastar (...) trezentos escudos? (...) Talvez,
se calhar menos ainda. Foram momentos muito difíceis,
são experiências muito difíceis. (...) Numa noite, (...) nós
lá não estávamos habituados a viver assim num quartito
(...) com aquela cozinha dentro, com a casa de banho.
(...) , a Rebeca tinha uns dois anos e meio. (...) esta[va]
a custar-me a respirar. (...) Preparava o almoço, depois
do almoço, pronto, à tarde, vínhamos um pouco cá para
fora apanhar ar, mas depois quando chegava a tarde, às
seis horas, sete horas, quando tínhamos que voltar outra
vez ao quarto, era um stress, era um stress, parecia que
nós íamos outra vez entrar num buraco.
(...) Eles telefonaram a dizer ao Rui: Olhe, você tem
aqui uma carta e é para mudarem aqui para o Porto. E
pronto, fomos para o Porto. O Rui no início (...) fazia uns
trabalhinhos nas suas horas livres e foi a uns congressos
e a umas conferências sobre Timor lá para o exterior, lá
para África. E depois ele foi fazer o doutoramento para
Londres saiu de Portugal em 1998, foi para Londres, para
Inglaterra. E fiquei eu e a Rebeca, no Porto. Continuei a
trabalhar e o Rui em Londres. (...) Eu estava a trabalhar
na Faculdade de Letras, no Centro de Investigação330. (...)
330 Apesar dela não mencionar o facto na entrevista, Maria Lúcia
teve mais um filho, João Paulo, que nasceu no Porto durante a sua
permanência na cidade. Ela viveu e sustentou-se sozinha, a casa, a filha
e o filho durante vários anos durante os quais o marido fazia e terminava
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E eu depois tive que candidatar-me para ser funcionária
lá da Faculdade de Letras, a contrato. (...) Saí (...) acho
que foi em (...) 2008.
(...) Qual era o meu grande sonho para Timor-Leste?
Era nós vivermos em segurança e em paz. Mesmo que
não tenhamos toda a riqueza que os outros países têm.
Mesmo que o nosso país não seja assim como os Estados
Unidos da América mas, ao menos, a paz. E segurança.
Porque aquele povinho, eu vejo, eles querem ir fazer as
suas hortas, querem ir às hortas sem, sem medo, não
é? (...) Eu acho que neste momento muitos timorenses
desejam porque eu já ouço muitas bocas: Já chega! Já
chega! Já chega! Já chega! Já chega! É que Timor já está,
já está, já está mais que cansado. Já chega!
Nos relatos de Isaura e Maria Lúcia as leoas mostram a energia e a vitalidade das suas subjectividades
reflexivas. Elas pensam e optam por uma linha de interpretação da sua biografia dando relevo às suas experiências e às suas habilidades. Os maridos e as famílias são
como cenários montados, existentes mas que parecem
estar mudos à espera da sua deixa e elas não se deixam
subsumir na identidade familiar ainda que expressem
o valor primordial que têm para si. Elas não falam das
mesmas coisas nem lhes atribuem valores idênticos.
Isaura passa por duas longas guerras que o seu país
enfrentou mas ela só, subtilmente, deixa perceber que
não lhe foram indiferentes. Pelo contrário, Maria Lúcia
coloca no centro de toda a sua biografia a guerra e todas
as suas consequências.
Apesar das muitas diferenças entre elas e entre
as suas estórias elas permitem-nos compreender que
o encontrão e a violência coloniais se prolongam para
além da partida das administrações e dos exércitos ocupantes, ao mesmo tempo que nos permitem perceber
quanta energia, imaginação e dinamismo é necessário
produzir, alimentar e manter para continuar a vida e
dar-lhe sentido.
As memórias e as guerras e as guerras de memórias: esquecimentos, brutalidades, re-integração,
ressignificação, aprendizagens e poder, as memórias
improdutivas.
É preciso deixar escrito tudo. Lembro-me do Jacques
Depelchin, historiador do Zaire, Congo, orientador das
nossas teses de licenciatura, repetir que as guerras
o seu doutoramento em Londres e depois quando ele decidiu regressar
a Timor-Leste sozinho para trabalhar nas Nações Unidas. O reencontro
familiar só aconteceu em Junho de 2008 em Dili onde Maria Lúcia chegou,
mais uma vez, sem ter casa. Cf. Cunha, 2009.
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de destabilização se alimentam de matar não apenas
as pessoas mas sobretudo a memória de que algum
dia foi possível concretizar os sonhos dum mundo
melhor. Ainda que muito atabalhoado, mas melhor
que o mundo que a maioria conhecia. Por isso temos
de escrever para não esquecer. 331
Como se verá adiante as guerras são, para os dois
países, momentos cruciais na construção da sua identidade e dos imaginários de emancipação mas que se
expressam de formas muito diferentes. João Paulo, no
que diz respeito a Moçambique, aponta algumas razões
para que certos não-ditos sobre as guerras, prevaleçam332
[E]u não sei se pode haver um factor de um mecanismo de esquecimento ao nível cultural. (...) O Estado
não fala da guerra e dá uma espécie de intuição: se o Estado não fala da guerra nós também não devemos falar
da guerra, porque esta é uma cultura (...) a ideia que se
tem desse período socialista depois da independência é
curioso visto de fora parece muito mais duro neste sentido do que vivido por dentro. Ou seja apesar dos campos
de reeducação, não era um Estado autoritário censor, eu
senti muito mais a censura nos últimos anos e a minha
experiência de Portugal, já era Marcelo Caetano, (...)
eu senti e muito mais vigilância aí do que do que havia
aqui. O que havia era um mecanismo, eu também não sei
se há influências culturais de alta censura muito grande
de todos os níveis, não só ao nível de elites mas ao nível
popular também do tipo para quê falar nisso para arranjar problemas né. E não se sabe bem que problemas
são e como se vai arranjar o problema né, mas é melhor
estar calado do que falar.
(...) E esta é uma cultura muito material ao mesmo
tempo né, e a escassez também acentua essa coisa nós
temos é que resolver a nossa vida, resolver a nossa vida é
chegar ao dinheiro que nos permite sobreviver ou que nos
permite melhorar. Quer dizer é uma lógica que mais baixo tá o nível da sobrevivência, mais acima do supérfluo
mas que se mantém, quer dizer quem chega ao Estado
tem sorte né, e fica rico ou fica melhor do que estava etc.
E então isso pesa, vamos arranjar problemas porquê né,
não muito a cultura eu não estou a dizer que não existam
princípios né, é que há a sociedade tradicional é uma
sociedade de muitos princípios, mas este mistura com
331 Cf. Cunha, 2009: 347. Este comentário devo-o a Isabel Casimiro que
é a forma como ela recorda as observações feitas pelo seu professor e que,
de uma forma muito inteligente, acrescenta aos estudos das guerras e
das pazes, um novo tópico analítico: o combate entre a preservação das
utopias e o pensamento pessimista único.
332

Entrevista a João Paulo Borges Coelho, p. 16.

a modernidade (...) são incursões de modernidade que
vêm de fora e que provocam esses desequilíbrios, essas
afazias e desarticulações e então, eu penso que tem a ver
muito com essa questão da autocensura.
Angelina Araújo levanta, por sua vez, um outro
problema sobre memória e o esquecimento forçado uma
vez que, em Timor-Leste, também só a guerra que conduziu à independência parece poder ter existência dentro
de uma certa maneira de ser nação, atribuindo às outras
memórias passadas mas vivas e ainda não processadas
um lugar antigo e pretérito que pode ser um obstáculo à
paz do presente333
(…) In our research, in our plan, we after make
research, we note that, and then we write that, we want
to make all our history. We already write the final report
with my, I have a friend from Indonesia; he helped me as a
coordinator of the research. And then we, we, we, can sell it
because the Japanese people, our friend from Japanese (…)
for East Timor, so we work together. So they say that the
history of Japanese occupation in East Timor, during the
Second War in East Timor, that is the first history about
East Timor, so they doesn’t want us to write with Indonesian, so we cancel, and then we write with a tetum. (…) Is
the place of a comfort woman met the Japanese army. So we
saw the public here, we also make the public here, after the
research, we make it public here at 2007, with the 15 victim
and four witness boys who work for the woman and they
came here to speak to the public. So we invited the political
party and we invited the Government, invited Bishop from
East Timor and also Japan, the Parliament from Japan,
activists, all international, they came to the public hearing.
(…) They say that we were waiting for your Government,
because your Government has asked to our Government:
what (…) do in East Timor? But even if they didn’t ask
anything, so I think, because, you know, very difficult,
in 2007, when we are open the public hearing, we with
activists from Japan, Bishop (…) we go to Xanana Gusmão,
when he, as a president, we talked, we explained to him to
considerate defeat in comfort women that can come. And
then what, you know what he said? He said: forget it about
the past. So very, very disappointed, so, as a researcher
and also as a new generation, I think it’s no good for.
333 Entrevista a Angelina Araújo, p. 2-3. Parece-me útil manter a
transcrição em inglês que foi a língua usada durante a entrevista e que é
a quarta língua para a entrevistada. Ela poderia ter falado em tetum mas
preferiu o inglês por uma questão de reconhecimento social. Contudo,
proceder a mais traduções é um risco de mais e maior perda de sentidos
que não me parece ajustado correr. Procederei assim para todas as
entrevistas feitas e transcritas em inglês até porque é acessível à minha
comunidade académica e de interpretação.
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Num registo muito mais pessoal e biográfico
Rosalina, tal como Maria Lúcia afirma em cima, fala
do esquecimento e da memória como um processo tão
traumático que não sabe muito bem como irá ser ultrapassado ou, se será algum dia, ultrapassado. Também não
evita o problema dos conflitos internos que a sociedade
vive ainda que pareça esquecida dos seus torturadores334.

estatais de memória sobre os períodos mais sensíveis
da sua edificação, os silêncios ou os balbúcios das e dos
entrevistados são usados para esconder ou sarar mas há
gritos que dizem as coisas difíceis e controversas. Banito
Carolina diz que335
Por causa disso já não, temos sítio nenhum e isso
fica, fica muito complicado porque quando os peitos
encherem vão explodir. Explodir disso é voltar lá onde
crescemos porque nós outros fomos miúdos lá pro mato
crescemos lá, a nossa vida toda já é lá. Aqui estamos
sendo domesticados e estamos aceitar ser domesticados.
Mas quando não nos ouvir, um dia as coisas podem mudar. É por essa razão que nós estamos a dizer, estamos a
desenhar na nossa conferência de imprensa, para dizer
ao povo, a guerra acabou. Só as pessoas de má fé, é que
podem criar a guerra, existir. Nós, pra nós já está fora
de hipótese. Mas quem está a querer que isso aconteça
é o próprio Governo. Porque quando não dá condições,
pensam como viver as pessoas.
Eh, há uma outra história, é uma história porque para
o próprio Governo de Moçambique tem que saber que a
história é feito dia após dia. A história acontece à medida
que existem pessoas a fazerem trabalhos, sejam aqueles
trabalhos razoáveis, esforços das pessoas, acontece a
história. A história não é só da luta de libertação não, já
passamos por aí. (...) É uma história, travamos combate
de, com apartheid da África do Sul, travamos combate
com a Rodésia do Sul, é uma história ou não é? Só vai
ser uma história, aquilo que aconteceu de 62 para 7 de
Setembro, é um engano. Hoje os nossos filhos nas escolas
só devem conhecer, aquilo que aconteceu em 62 até 7 de
Setembro, mas não podem conhecer este conflito armado
em Moçambique porque aconteceu. Os nossos filhos têm
que conhecer é a realidade do país essa.
(...) [D]izem que a guerra da RENAMO foi uma desestabilização. Eu não concordo porque quando em 75
liberta-se o homem, a terra e o homem nós optamos por
uma via democracia socialista. Então se forem a ver,
voltar pra trás, vão ver que o Governo no poder só vai
falar do 2º congresso, nunca te vai falar do 1º congresso.
Sabem porquê? Porque o 1º congresso é aí onde se une
três movimentos, UNAMO, UDENAMO, então aí tem um
segredo muito grande, é como o país devia prosseguir pra
frente. Só como não podem sair aqueles dados ali, não
se fala mais do 1º congresso, não se fala mais de lideres
unidos pra formar uma frente. Isso é mau. Nossos filhos
têm que conhecer isso. (...) Egoísmo político, pronto
acabou. Tem que se conhecer uma história limitada?

[E]u acho que, por exemplo, nos encontros que se
fizeram, que se fez, que se tem feito até agora (...) acho
que deviam, deviam fazer mais. Para fazer uma cura
interior das pessoas, as pessoas devem deitar para fora
tudo aquilo que elas. Eu guardei tudo isto durante treze
anos, sem falar, sem dizer a ninguém. Então, eu cheguei
a uma altura, chegou a uma altura em que eu já não, em
92, eu não sabia se estava quase completamente fora
de mim. Pensava que ia ficar mesmo maluca. (...) E por
isso, as pessoas têm que perceber que as mulheres têm
que ter alguém, encontrar alguém em que eles têm que
tirar para fora tudo aquilo que eles viveram durante os
vinte e cinco anos. O problema é só como os meus irmãos
não sabem da história, vai ser a primeira vez que eles
vão saber a história.
(...) Eu, pronto, porque as pessoas que prenderam o
meu pai no dia, em 76, eles estão vivos. (...) E a pessoa
que era grande espiã na cadeia, ele está vivo. (...) Vive
em Dili. E vive muito bem, viveu muito bem no tempo da
Indonésia e vive muito bem agora. Às vezes, custa-me
encontrar com esses senhores, mas penso assim, se vou
contar aos meus irmãos quem são ou quem foram as
pessoas que prenderam o meu pai (...) Agora eles nem
sequer pensem, se eu vou guardar sempre isto dentro
de mim eu é que vou ficar mal, porque eles se estão marimbando. Não sei quê, não sei quê, nem sei se eles têm
consciência daquilo que eles fizeram. (...) Há-de chegar
o momento em que eu hei-de escrever ou eu hei-de falar
(...) às vezes, dói-me muito, dói-me muito, não por este
não estar no Governo. (...) Eu desde que eu fui buscar as
coisas do meu pai, no dia 23 de Julho quando ele morreu,
até hoje, nunca pus os pés no presídio. Nem sequer A não
ser por descuido assim a olhar, mas assim a olhar para
ver alguma coisa, não consigo. Até hoje, não consigo.
Alguns estão sempre a dizer: tens que ir lá para ver para
procurar pistas e isso também pode fazer-te mal. Eu vou
tentar, um dia desses acabo por ir lá, mas pronto.
Seja por causa das urgências que a escassez traz, a
autocensura pragmática, as afasias entre modernidades e
tradições ou a cultura que se inventa a partir das políticas
334
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Entrevista a Rosalina da Costa, p. 13, 25-26.

335

Entrevista colectiva à AMASODEG, p. 19-20.
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Não pode. Nós achamos que não, porque o nosso filho
tem que saber que a guerra, o conflito armado surgiu por
que algumas pessoas queriam que existisse a democracia
multipartidária no país. Não é desestabilização não. (...)
Como é que entram os boers aqui em Moçambique.
Os boers que, quando se liberta este país, o colonialismo português, alguma parte refugiam-se na África do
Sul e são pessoas que deixaram bens em Moçambique,
queriam retornar doutra maneira pra recuperar os seus
bens. Epa, daí que começaram esses pequenos conflitos, ataques, não sei o quê. Quer dizer organização da
linha da frente né? Então é por aí que nós travamos,
nós juventude, travamos isso. (...) A guerra não foi uma
desestabilização. Se foi uma destabilização porquê que
se foi a Roma e assinou? Assina-se uma desestabilização?
Não. Não se pode assinar desestabilização, assinou-se
porque entendeu-se que era uma causa justa, que se
devia sentar e assinar para ultrapassar. Ultrapassouse hoje, eh, eh... é democracia multipartidária, não é
já socialista. Toda gente isso vê. Então não podemos
andar só naquilo que ah... não é só destabilização. É o
facto de não querer aceitar e assumir a realidade como
aconteceu. Isso são questões políticas, mas não estamos
muito por aí. Eles sabem o que fazem, deixam o povo em
paz, o povo progredir, o povo trabalhar para o seu bem,
para o seu sustento. Isso é que é bom.

soldado português andava em grupo e apavorado não
é andavam dois a dois e quando davam um tiro, era um
tiro e tinham que acertar mostra (...) uma maior perversidade, mas o que eles dizem é que era mau porque além
de fazer o só o trabalho de matar que era o trabalho da
guerra eles partiam as panelas. Que é simbólico de não
deixar o outro voltar a comer portanto é uma perversidade maior isto cria assim um clima incrível.
(...) [É] uma leitura muito curiosa a mim também,
quer dizer para além desta superioridade auto-consciencializada que é de ter vencido. Isto explica porque
o trauma vem de não sabermos como explicar tanto
sofrimento, tanto mal não só nosso como dos outros.
Outras brutalidades são expostas através das testemunhas e das vítimas nas quais a desrazão da guerra é
o principal recurso interpretativo e discursivo. Rosalina
conta como foi ser uma caixinha de segredos entre a mãe
e o pai em tempo de guerra337.
Nós só podíamos ir visitá-lo nos domingos. (...)
Cada vez que nós íamos, eles, os militares, revistaram
tudo, a mim, eu era só uma criança eles despiram-me
completamente, [foram com o dedo] procuravam assim
se a gente levava alguma mensagem ou dentro. (...) Eu
deixava porque eu era pequenina, tinha 11 anos. Meteram a mão dentro e aí é que a minha mãe, a minha
mãe não aguentava mais, então pegou na marmita e
entornou diante dele. Aí, ele desfez a minha mãe, fez da
minha mãe como mesmo um animal e a minha mãe caía
para o lado e ele batia por um lado e ela levantava e ele
dizia: você comunista, vocês todas fazem assim porque
são comunistas, ninguém, ninguém aprende aqui. (...)
Foi muito mesmo torturada no dia em que, no dia em que
ela pegou (...) numa marmita com um caldo de peixe e
vazou por cima (...) Eu era como aquela caixa sobre os
segredos deles. Quando ia com a minha mãe visitar o
meu pai e a minha mãe era torturada, assim abusada ou,
ou humilhada e torturada, ela: olha, não conta e vais lá e
dizes para o teu pai com calma e não dizes nada e dizes,
olha, a mãe não veio porque está a sentir-se um bocado
maldisposta e não veio (...). Então eu ia e mentia. E por
outro lado, quando chegava e apanhava o meu pai a ser
interrogado, ele, o meu pai: não, chegas lá e não podes
dizer nada ao teu pai, à tua mãe, que eu estou bem.
(...) Chegámos lá, nem ele já estava meio morto. (...)
Estava sujo mesmo com cocó e com chichi na cama sem
ninguém preocupado em mudar estava com um prato
de, lembro-me do meu irmão, com um pratinho de can-

As brutalidades de todas as guerras parecem ser
um traço comum mas diferenciam-se, ainda assim, e são
buscadas pelos discursos em variados registos. Elas podem ser descritas mediadas pela análise, o afastamento
pessoal e o estudo das coisas e dos testemunhos. João
Paulo explica como cada brutalidade tem um estilo, uma
racionalidade, uma lógica própria336
[O] soldado português não era mau, o soldado
português fazia só o trabalho dele que era de matar, isto
por oposição ao soldado rodesiano. (...) [P]orque ele dizia
os mabarros, maboer é boer no plural por extensão os
Sul Africanos e rodesianos eram diferentes esses eram
maus porque além de matar, matavam melhor! (...) [P]
orque não matavam com rajada matavam com um tiro
só. A rajada é um gesto de quem tem medo e afasta o
problema com o maior potencial de fogo que tem né.
O maburro era miúdo, porque a Rodésia naquela fase
final tinha soldados de 15 anos né, usavam calções que
pareciam mais novos e quanto mais novo perverso é o
esquema. Andavam dois a dois portanto não tinham
medo, andavam a pé no mato dois a dois, enquanto que
336

Entrevista a João Paulo Coelho, p. 24.

337

Entrevista a Rosalina da Costa, p. 6, 7, 8 e 10.
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ja ao lado, ele, completamente sujo. Nós chegámos e o
meu irmão chamava, chamava, chamava e ele olhava
para ele, olhava para nós outra vez. Mas já não nos a
reconhecer completamente, nada.
Rosalina conta também como a mãe se deixou
morrer depois do assassinato do marido no hospital e
mostra como para uma mulher o poder de deliberar a sua
morte pode estar no seu desgosto mas também nas suas
mãos e na sua determinação sem considerar a família ou
outra qualquer coisa.
Com a fotografia do meu pai ao lado dela e uma
das camisas do meu pai que usava no dia, no dia em que
ele morreu. (...) Jogava, olhava a fotografia, chorava e
todos, os meus avós, os irmãos da minha mãe ajudam
a fazer-nos companhia para, às vezes queriam que ela
dormisse. A olhar para nós como se não estivesse, como
se não estivesse ninguém. Um olhar vazio. O olhar vazio. (...) Não dormia, passava a vida a jogar e depois,
de manhã ia à missa, depois da missa não passava já
pela nossa casa, (...) da igreja ia directamente para o
cemitério para o pé da campa do meu pai. (...). Depois
de casa, do cemitério, ia para o nosso quintal ia, ia aos
sítios onde o meu pai trabalhava. (...) Lá para as oito ou
nove da noite é que saía do cemitério e vinha para casa;
chegava a casa não falava com ninguém, começava a
pegar nas cartas e punha-se a jogar e a jogar. O dia, os
dias dela depois de Agosto eram assim sempre, sempre.
Não se incomodava, não se preocupava se a gente comia
ou não comia, se tinha frio ou não, nada, nada. Até que
foi em Outubro ficou doente completamente, de cama
e (...), em Fevereiro de 1977 morreu, seis meses depois,
praticamente seis meses depois da morte do pai, ela
morreu também.

numa aldeia não salvavam raptar as pessoas, raptavam as pessoas e você era obrigada a ser menina, quem
salvava talvez uma velha, só alguém que eles iam fazer
carregar sacos de cinquenta quilos até morrer pelo caminho mas jovem assim tinham que amar com aquela
pessoa e isso era constante no tempo da guerra, as nossas
camaradas eu não digo muito porque não vivi muito né,
elas outras chegam das províncias, a informação não
chega lá rápido mas pessoas civis sofreram muito
No entanto, as sociedades são dinâmicas e os
recursos do apaziguamento podem ser criativos e presididos pelo bom senso, por todas as partes, apesar dos
enormes sofrimentos vividos. João Paulo argumenta
que nem o Estado colonial nem o Estado pós-independência conseguiram nem conseguem controlar e travar
o dinamismo interior e descentralizador da sociedade
moçambicana339.
[H]á mecanismos neo-tradicionais, ou pseudotradicionais que são invenções que para mim são interessantes porque mostram exactamente a vivacidade
daquela categoria a que chamamos tradicional (...) mas
se reformula tudo os dias de facto para responder aos
problemas. (...) Então há aquela uma cerimónia que é o
Kupalha que é uma cerimónia tradicional de limpeza dos
espíritos e que é adaptada ali para limpá-las do passado
desse período em que viveram fora. E a vergonha é não
só delas, mas de quem menciona esse período onde elas,
que é uma forma muito inteligente de distribuir culpas
né, quer dizer quem usa o argumento delas terem saído
de terem vivido com a RENAMO, terem tido outros filhos
recai sobre quem acusa uma vergonha tão grande ou
maior do que a delas. (...) Portanto é uma forma integradora, elas são lavadas com aquele ritual etc, mas depois
há as estratégias de como elas encaixam na família que
existe né, muitas ficaram simplesmente com o homem
da RENAMO não mudaram de vida ou eram o primeiro
homem que tinham etc. Outras voltaram a casa, e muitas
readquiriram os estatutos que tinham. Houve outras que
caíram na escala quando tinha mais mulheres deixou de
ser a primeira mulher passou a ser a segunda. (...) As
formas são diversas, mas há mecanismos vivos de reintegração não é? (...) A sociedade fez um esforço grande
paralelo, fora do Estado para resolver o problema né. É
claro que é ousado dizer que o problema está resolvido
(...) mas de qualquer forma há estes esforços como digo
deveria haver mais conhecimento sobretudo porque há
grande variedade regional. (...) Mostrar que a sociedade

De entre as coisas mais difíceis de dizer estão aquelas que se referem ao regresso das mulheres raptadas e
obrigadas a viver nas bases militares durante a guerra
de 76-92 em Moçambique, como conta Maria do Céu338.
No tempo da guerra era uma coisa constante
porque quando você viajasse ou quando os homens da
Renamo, já não sabíamos se eram da Renamo ou que,
mas a verdade a fama é da Renamo como aqueles que
dizem ah se é Renamo Frelimo também mas quem criou
aquilo, aquela situação toda foi a Renamo que começou
por isso nós todos culpamos a Renamo. Nos tempos da
Renamo, os homens quando vinham do mato, entrasse
338
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ainda tem vitalidade porque esta é uma sociedade que
(...) apesar do Estado colonial ter chegado tão baixo, ter
chegado à família na recolha de imposto nos recenseamentos desde (...) 1907 (...) e apesar da FRELIMO ter
herdado esta visão e ter procurado reinstalar um Estado
com mesmo tipo de perfil, controlador até ao detalhe, é
uma sociedade que evoluiu (...) a procurar soluções, ela
própria portanto a descentralizar nesse sentido para os
seus problemas específicos.
Em Timor-Leste sabe-se que o ritual de estender
a esteira e conversar, nahe biti bo’ot, como ficou atrás
tratado, tem ajudado a lidar com as histórias de algumas
mulheres e homens que, duma maneira ou de outra, se
viram afastados das suas famílias e comunidades pelas
agruras das guerras. Muitas mantêm um rigoroso silêncio sobre o que passaram e muitas outras encontram
estratégias de re-integração apoiadas, por exemplo, na
mudança de identidade e residência. Mas há uma espécie
de sombra que as mulheres continuam a lançar sobre
esses períodos das suas vidas. Angelina Araújo fala das
mulheres que foram escravas sexuais durante a ocupação
japonesa em 1945 e que mantêm os seus segredos ao
longo de mais de seis décadas340.
Because, you know, the character of East Timor,
not only of East Timor, but woman as woman, sometimes they, beside hers, they doesn’t want to say because
they’re inside or inside of a community and also aside
to their husband, because some of them have days very
all year. Maybe that, so. I know that, the impact if they
want to recognize themselves as a victim. (…) Many of
them, maybe 90, 90. Yeah. 90 years old.
Teresinha de Jesus341 tem uma loja de roupa nova no
mercado de Hali Laran em Dili. Usa o lenço preto na cabeça como as viúvas e começou por me dizer que era viúva.
Porém eu sou como que viúva, vivo só.
Eu quis confirmar se tinha percebido bem e perguntei se o marido tinha morrido mas a conversa continuou da seguinte forma:
- E agora que o marido morreu, o marido morreu
não é?
- Foi-se embora em 1993.
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- Ela está de luto por quem então?
- Não, ela diz que é viúva.
- Viúva.
Um pouco depois e ao longo da conversa ela mostra como depois do casamento resolveu a sua vida e se
reintegrou na vida social, espiritual e económica do país
O meu velho é de Java, mas já nos separamos desde
1993. (...). Vivo com as minhas três filhas. Ele é bapak,
de Java Central. Islão. Eu tenho vivido com as minhas
filhas desde 1993 até agora. Estou muito contente porque
as filhas já fizeram a sua escolaridade, já são adultas e
tenho os netos.
(...) Por isso, eu peço ao governo que olhe por nós, viúvas, as vezes nos dias especiais dão-nos alguma coisa e
a minha filha também conseguiu uma bolsa de mãe mas
até agora ainda não conseguiu nada. O que o Estado me
quiser dar eu não devo recusar porque sou viúva e se o
Estado me quiser ajudar eu aceito-o de braços abertos,
porque todos recebem, não sou a única. Bom as minhas
palavras foram estas.
(...) Não houve problema. Em 1993, separamo-nos
ele foi viver com outra rapariga, eu continuei a viver
a minha vida com os meus filhos e com os netos, o que
passou passou tenho que olhar pelas minhas filhas e
pelos meus netos e fico muito mais contente por isso. Eu
não penso muito nisso.
Para mim, mesmo que esteja muito ocupada, o domingo é sagrado, tenho que ir a missa. Primeiro peço
a Deus que abra os olhos para mim, que o espírito me
abençoe para eu poder desenvolver a minha actividade
diária. Assim nunca falto à missa, para poder trabalhar
muito, excepto se ficar doente. Para trabalhar muito
eu tenho de ir a missa. A minha fé é essa, a minha fé é
Deus, vou a andar penso primeiro em Deus, vou dormir
penso primeiro em Deus vou trabalhar penso primeiro
em Deus,. Deus é o maior, posso ter tudo mas não é superior a Deus. O meu pensamento é esse e para os meus
filhos eu sei educar, a Igreja não pode faltar, não pode
esquecer Deus. Aquilo que não temos Deus um dia há-de
mostrar-nos melhor, o principal é não esquecer. Em casa
educamos as nossas crianças, ensiná-las a diferenciar o
que não é bom e o que é, o que deve fazer e o que não
deve, essa é a moral que devemos deixar aos filhos.
Estes acervos estão prontos a serem activados
e recuperados para explicar dores e sofrimentos mas
também como se aprendeu a lidar com o poder das ordens, com a desigualdade entre sexos e como isso está
inscrito na matriz das escolhas de algumas mulheres e
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nas suas capacidades de liderança. Em Moçambique a
experiência da tropa, ainda que por vezes indesejada, é
assumidamente, um período de empoderamento através
das aprendizagens formais e difusas e das experiências
levadas a cabo por elas num contexto diferente e novo.
Maria do Céu, Laurinda Manuel, Maria Júlio342 e Jacinta
Jorge descrevem e avaliam os adquiridos na vida militar
que, na época e ainda hoje, podem ser vistos como instrumentos de subversão de papeis. É Laurinda Manuel
quem fala primeiro.
Eu sou daqui de Maputo, mas eu estava na província de Gaza, saí de Massingir para cá, então para
Moamba no Centro. O Centro das DF estava na Moamba.
Fomos para lá, chegamos lá, começamos com os treinos.
Os treinos eram 2 meses, 6 meses. Pronto depois dos
treinos, dali cada qual né coloca no seu lugar de trabalho. Esta vai fazer isto, aquele vai fazer aquilo, outros
são tirados dali para outros Centros para treinar serem
polícias. Pronto eu continuei no Centro. Saí do Centro
da Moamba para a escola de condução. Tirei a carta de
condução, voltei de novo a ser motorista do Centro (...) .
Tirei a carta de condução voltei para lá. Dali do Centro
saí de novo, para Nampula fui ficar na base aérea de
Nampula. Fiquei uns 4 meses voltei de novo. (...) Depois
fui motorista do comandante.
(...) Aquilo era uma coisa normal né. Treinos era um
pouco duros. Não foi fácil, mas depois veio-nos hábito,
ah pronto. (...) Se 2 horas é acordar, é aquelas horas,
acordar correr, voltarem tomar banho, água fria.
Maria do Céu chegou a capitã e sob as suas ordens
estiveram muitas pessoas incluindo muitos homens.
Ela mostra através das palavras que a sua análise utiliza
que teve uma experiência prolongada e diversificada e
disserta acerca do respeito, do cumprimento de ordens e
as hierarquias. Não deixa de mencionar que de par com
tudo isso se casou e teve filhas e filhos e não se inibe em
comparar o respeito devido e prestado por um presidente
com aquele que deve existir entre marido e mulher.
Aqui Maria do Céu Assane Ragú Chambal. Os
meus treinos eu estive na área da técnica, na Direcção
Técnica. (...) Fui tirar curso de logístico, aí é quando eu
já comecei a exercer. (...) Trabalhei muito no Centro até
que meti os meus documentos de casamento. Casei-me
em 81. (...) Voltei para Ministério do trabalho, com umas
colegas que eram instrutoras. Eu não tinha nenhuma formação de instrutoras, mas como era uns treinos normais,
342
170

Entrevista colectiva à AMASODEG, p. 4-5; 4-9; 11-13.

consegui fazer também, eh...imitar os que conheciam a
profissão em si. (...) Quer dizer, dei aulas.
(...) Eu fui afecta como chefe logística no Centro de
Michafutene. Trabalhamos até, até último dia da Acordo
da Paz tudo, estávamos lá no Centro (...) [e]ra chefe da
logística (...) é administração que abastecimento militar,
tinha que, tenho hum... tinha 3 secções: abastecimento
de fardamento, alimentação, combustível, estava na minha responsabilidade. Era uma área muito complicada
essa, porque naquele momento havia carência das coisas
aqui em Moçambique. Não havia produtos, não havia
nem combustível qualquer. Meus colegas muito homens
entraram na cadeia, por causa de desvio, mas eu sempre
estava na linha para não me envolver naquela situação,
porque toda Unidade vinha aí a pedir qualquer coisa.
Você tinha que saber bem existência, o diário para não
prejudicar o quê? Os mancebos, porque já estávamos
na formação de mancebos. Daí pronto, trabalhei bem,
houve as pessoas que vinham-me inspeccionar, eu saí
mesma ilesa com o meu grupo, com a minha, com as
minhas 3 secções.
(...) Nós quando estávamos em Moamba, não tínhamos homens na realidade, nessa coisa de instrução, essas
coisas todas. Mas quando estivemos em Michafutene, já
tínhamos instrutor homens, tínhamos instrutor homens
que trabalhavam com as nossas camaradas instrutoras
no campo e tudo, tudo. Eram, eram muito simpáticos,
mulher sempre gramou, homem para mulher sempre é
simpático né? (...) Não, nunca ninguém me faltou respeito. (...) Eu dava ordem na minha área. (...) Quem dava
mais ordem era o próprio comandante do Centro. (...) As
minhas ordens também cumpriam porque era chefe, eles
dependiam de mim [risos]. (...) Oh, mas tinham respeito
até com outras minhas colegas que eram chefes, superior
em relação a mim, porque eu no escalão na estrutura
orgânica do Centro parece que eu era a 4ª pessoa parece.
(...) [e]u não sei, porque no militarismo sempre existiu
ordem. Quando pessoa não respeita um a outro era só...
tomava-se medidas. Tinha que nos respeitar, porque
sabia que se praticasse indisciplina eu como chefe tinha
que tomar medidas, ele devia cumprir como homem.
(...) Sim, eu tinha uma patência alta em relação aos
homens todo que estavam aí. Eu tinha, era capitã, agora
os homens eram sargentos, esses que davam instrução,
mas nem o outro chefe da instrução que era meu colega
tinha a mesma patência ele respeitava-nos e nós também respeitávamos nele. Respeito eh... aquilo depende
de ambas as partes, se eu mulher não tenho respeito
com o presidente, presidente não vai-me respeitar não
é. Hum... é como dentro de casa.
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isso eu não tenho muitas colegas mulher, eram homens
porque aquele trabalho era só homens. Eu sempre trabalhava com homens. Os meus colegas sempre foram
homens, mas eu suportava até...Eu trabalhava mais que
homem que não tem bem, bem prática de comunicação.
Eu sabia trabalhar. (...) Trabalhei, trabalhei, mas tarde
eu vim aqui a Maputo na reciclagem, tinha hum, uma
preparação de um congresso que estava para se realizar.
Cumpri, voltei de novo, comecei a trabalhar.

Maria Júlio foi operadora de rádio e descreve não
apenas a dureza dos treinos, a falta de opções pelo bem
da pátria mas também a importância táctica e estratégica
das suas tarefas assim como as punições que estavam
associadas ao seu incumprimento. Ela tem plena consciência da importância do que fez e das suas competências.
Eu sou Maria Júlio. Eu entrei na tropa 1977 e fui
recrutada em Xinavane. (...) Antes de entrar na tropa
fui levada, disse que íamos tirar um curso lá em Gaza e
que treinamos durante um ano. Fomos levada na escola
disse que éramos para ser quê? Milícias. Ficamos lá a
treinar durante 1 ano. (...) Ficamos, mais tarde vieram,
disseram que (...) tirar curso em Maputo. Então fomos
obrigado a deixar de estudar.
(...) Pronto, como eu já vinha sabendo o que é treinos,
(...) tinha (...) sofrido mesmo, aquele treino de milícia
não era, era quase militar, não há nenhuma diferença.
(...) Ali treinamos, acabamos de treinar, escolheram,
temos que tirar cursos de instrutoras, fiquei tirei curso de
instrutora. (...) Viemos aqui em Maputo no Estado Maior
General, e mandaram-nos no batalhão da Machava né?
Chegamos lá tiramos cursos das comunicações, portanto
Radiocomunicação. Tiramos, concluímos, voltamos de
novo pra o Centro pra irmos trabalhar lá. Chegamos lá,
já começamos a exercer as nossas funções, trabalhámos.
(...) Éramos duas pessoas o que... comunicação não
é fácil, para transmitir a informações do país, aquilo
não era fácil, duas pessoas não era suficiente trabalhar
pra responder todas, todas as pessoas. (...) Nós não tínhamos tempo de descanso. Eu trabalhava 24 sobre 24.
(...) Minha colega mais tarde casou. Eu fiquei, continuei,
estive sozinha. Tinha que responder central telefónica,
posto rádio, sozinha. Eu trabalhei 3 anos sem ser trocado, 24 sobre 24, qualquer informação. Ali nem férias,
nem saída, nem o quê. Para eu conseguir sair tem que
mafiar, fazer o quê? Avariar o rádio, naquilo que vou a
Maputo comunicar, eu tenho que comunicar: “olha lá
agora não há comunicação a rádio está avariado” pra
eu descansar. (...) Olha lá, eu quero descansar, (...) [r]
eceber, escrever, não sei o que, mandar não sei, pronto.
Agora você meu amigo, se você receber mal quem entra
na cadeia é você. A pena era fuzilamento porque vais
dar informação quando o inimigo está pra entrar, hem.
Isso já era perigo, tem que estar mesmo concentrado.
Eh pá eu trabalhei, eu via que eh pá esse aparelho não
está avariado é pra eu descansar um pouco prontos. Eu
ficava, mas descansar um pouco, não pode ficar 24 horas,
só por algumas horas. Ver, passear um pouco Maputo e
voltar de novo, ir montar aparelho e começar a trabalhar. Mas trabalhei sempre bem, eu os meus colegas, por

Jacinta Jorge oferece, com a sua reflexão, uma outra
visão da passagem pela tropa, desta vez em pleno período revolucionário pós-independência mostrando que
a representação nacionalista sobre a emancipação das
mulheres continha elementos diversos e talvez contraditórios entre si; ela foi treinada para ser comissária política e professora de boas maneiras, trabalhos manuais e
culinária e ainda organizar as esposas dos militares para
realizar festas e recepções. Ela releva ainda os problemas
que na altura já se faziam sentir, com acuidade, entre
as elites que tinham participado nos combates no mato
da luta de libertação e aquelas que emergiam no novo
quadro político. Fá-lo revelando como eram percebidas
e reeducadas as mulheres que requeriam o reconhecimento dos seus feitos nas bases ou em seu apoio mas que
não conformavam a modernidade entretanto adoptada.
Todavia, Jacinta Jorge parece considerar que todas essas
funções foram oportunidades de aprendizagem e de
construção de novas subjectividades femininas saídas
de um longo período colonial racista e sexista343.
Sou Jacinta Jorge sou directora executiva Própaz
instituto de promoção PróPaz. Dizer que eu estive nas
Forças Armadas durante dezanove anos, fui desmobilizada em noventa e quatro no âmbito do Acordo Geral da
Paz. A minha função no exército, eu depois dos treinos
básicos fui formada para ser instrutora mais tarde fui
formada fui para escola para a academia militar onde
curso de comissária do político isto era das mulheres
várias vertente política do exército neste caso partido
Frelimo, também desempenhei as funções de foi fui em
porque nós tínhamos um, uma direcção nacional, Direcção Nacional de Destacamento Feminino, tínhamos lá
uma chefe eu fazia parte uma das ajuntas deste quadro
a minha função era e depois dos treinos encaminhava as
camaradas na altura para a saúde para comunicações
para linhas aéreas como hospedeiras para várias ramos
e mais tarde fui para abrir ou fundar uma escola das
porque na altura havia muitos conflitos entre o quadro
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do oficiais superior porque acabávamos de sair duma
guerra isso foi antes dos dezasseis anos de guerra de destabilização prontos tinha companheira durante a guerra
de luta de libertação quando se vem a cidade nos diziam
que você não merece porque você não sabe vestir, não
sabe comer na mesa porque não sabe representar então a
escola era basicamente pras boas maneiras. As senhoras
também aquelas que tinham vocação pra culinária a
costura pra ornamentação tínhamos vários curso, (...) e
a escola foi as pessoas as senhoras com matricular até
as crianças iam também matricular a escola e assim. Em
oitenta e três mil novecentos e oitenta e três na altura, eu
caso-me em setenta e nove ainda dentro do exército.
Em Timor-Leste a participação das mulheres foi
menos institucionalizada porque foi uma guerra de
guerrilha associada a actividades de insurgência urbana.
Não houve um sistema de recrutamento idêntico ao de
um exército regular. As mulheres participaram de várias
maneiras tanto na guerra contra a Indonésia como nos
conflitos violentos que lhe sucederam. Para este estudo
os discursos de Guilhermina Marçal, Fátima Gomes e
Maria Paixão são interessantes, em primeiro lugar, porque abordam questões divergentes dos anteriores pelas
situações que relatam e, em segundo lugar, pelo tipo de
subjectividades que devolvem às/aos leitoras/es. Usando
as suas posições de mães - biológicas, líderes religiosas
e comunitárias - o respeito que impuseram e o poder
que exerceram durante os conflitos violentos são, de
alguma maneira iconográficos, compondo-se em figuras
que parecem estar acima dos próprios acontecimentos
evocando a espiritualidade e a fé como explicadores e
auxiliares. Guilhermina344 fala da violência ocorrida em
2006 no país que fez mais 150 000 deslocados internos e
provocou danos muito graves nas expectativas positivas
que a independência tinha trazido.
Em 2006 Abril tínhamos 23 mil, mais de 23 mil
pessoas connosco, num espaço muito pequeno. (...) Em
Fevereiro eu já tinha preparado (...) regulamentos preparei também comida. Comprei mais de 100 toneladas
de arroz pessoalmente como uma prevenção da situação
(...) então tínhamos que abrir o portão para atender
todas estas pessoas. (...) Na mesma noite nós recebemos
8 mil pessoas tudo por escrito, e mostrou os documentos
(...) vêm de todas as partes de Dili (...) de todo o Timor.
(...) as pessoas chegaram nós, nós fizemos a registação e
depois de dar uma breve explicação sobre as condições,
regulamentos do convento, tínhamos dois regulamentos:
344
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(...): aqui não há Lorosae nem Loromono, todos nós somos timorenses, segundo ponto ninguém fala de outras
línguas só Tetum (...) ninguém vai perguntar de onde
vens? Se houver fora da casa. (...) Então aí se mantém
a unidade entre, entre eles e a disciplina e a calma. (...)
Eles foram mais, mais como é, mais disciplinados que os
senhores facilaristas.
(...) Eu fui também socorrer outras pessoas os filhos
de Taur Matan Ruak, fui eu que fui retirar em casa, fui
retirar também os como é algumas forças, algumas forças
armadas, polícias nacionais. Porque eu já fui preparada
para isso porque durante 75, eu também fui, fui, fui presa, ainda era adolescente com os meus irmãos, o meu pai
foi morto, também aprendi muitas coisas quando estive
fora, como tratar dos, dos refugiados como, como acudir
as pessoas, já tinha esta preparação quando estive fora,
e depois é uma situação que obriga isto é, como é uma
acção obrigatória, nos primeiros momentos eu tinha
medo, eu tinha medo das catanas de como é flecha de
todos de todas as tipos de armas e também fui tentada
muitas vezes, ver catanas onze vezes, pistolas seis vezes,
de arma grande três vezes apontaram mesmo, na testa
cabeça. (...) Quando me chamaram para retirar as pessoas, acudir as pessoas é muito difícil, tem que enfrentar
todo o tipo de grupos, diferentes grupos, algumas vezes
me chamaram por Iraque porque pensam que eu sou de
Baucau mas eu sou de Same.
(...) Nunca gritei, eu aproximo-me delas, eu falo com
elas, eu explico a situação, quando me escutam está bem
se não fico ai calada a aguardar e a esperar o tempo, de
costume eu falo elas três vezes quando três vezes não
me ouvem eu fico aí caladinha de pé, a contemplar as
suas acções a ouvir todos os insultos eu fim de cabo eu
abracei todos os jovens um por um sempre beijei na testa
deles um por um e depois eu digo vai em paz porque
Timor precisa de ti, eu preciso de ti nós precisamos de ti
só isso e no fim diz irmã desculpa todo, todos os tipos,
variedade de grupos.
(...) Mas aquilo que eu, que eu rezei diz o senhor que o
mártir é bom mas não, não quero ser como é uma mártir
estúpida, (...) quero ser uma mártir inteligente.
(...) As irmãs ultrapassam mas porque algumas vezes
nós falamos da nossa história muitas descriminam a si
próprio escutaram-nos várias situações as conversas e
com a oração. (...) Porque tenho de, de correr todas as
partes de Dili, eu posso dizer que durante a crise nos
momentos mais agudos não, não encontrei nenhuma
das religiosas padres de Díli eu era sozinha (...) mas uma
solidão que empurrada por força, força do alto. (...) Sempre, por exemplo, quando eu saio do convento, eu mandei
fechar todo o portão à chave e eu levo a chave comigo,

PARTE III • CAPÍTULO 6

levo a chave comigo eu digo eu falo com Deus como agora
estou a falar a vocês não falo a um ser divino que fora
de mim mas mesmo dentro de mim, e ao lado de mim eu
digo olha tu toma conta disso tu ficas aí, tu ficas aí todos
os sítios eu coloco todos os santos: tu ficas aqui eu digo
outros santos eu digo Miguel Arcanjo ficas aqui como o
porteiro da casa senão eles vão morrer porque ataques,
simultaneamente, simultaneamente todos os cantos.
Fátima Gomes345 nem sempre se dispôs a deixar
gravar as longas conversas que manteve comigo sobre
as diferentes guerras que viveu e testemunhou. Segundo
ela, viu serem destruídas quatro casas daquelas onde
viveu: a primeira em 1945; a segunda em 1975; a terceira
em 1999 e a última em 2006. Os silêncios e recortes que
faz do tempo dessas destruições mostram que ainda há
demasiada dor e estou convencida que para ela se impõe
o doloroso princípio que o João Paulo evocou: queimar
uma casa é como partir a panela, é não deixar que se viva.
As lembranças que escolhe para relatar são tempos misturados passando a mensagem de que todas as guerras
são parecidas e que as pessoas sofrem das mesmas coisas
com todas elas. As imagens que usa e descreve são tanto
da destruição como produzem uma análise contundente
sobre a fragilidade estrutural de muitos homens e a sua
sedução pela violência. A sua adesão à fé cristã e ao seu
ministério de bispa da igreja evangélica são o meta-texto
que ela evoca para legitimar a força e o poder que ela
própria sabe que tem e que exerce na sua comunidade.
É certo que há coisas que as mulheres conseguem
fazer e os homens não. Não me refiro apenas àquelas
que parecem inevitáveis como dar à luz e amamentar
mas sim manter a calma, a serenidade, ser capaz de ir
aonde todos têm medo para negociar alguma coisa, não
se excitar e colocar tudo a perder em caso de conflito
grave, não usar a força como meio de resolver as coisas.
As mulheres, sim, são fortes. De uma força visível
nos seus actos de reconstruir sempre as casas, procurar
alimento e distribuir alimento mesmo quando escasseia
muito. As mulheres é que são fortes pois suportam todas
as dificuldades e sofrimentos e nunca desistem das suas
famílias.
Eu em 75, vi cenas tremendas. Vi pessoas com cara
aberta, um bolo, tudo roxo, o cérebro assim não sei quê.
(...) Era assim a história de Timor, é, foi uma página
muito negra e que atingiu aqui toda esta população e
é por isso que eu penso que é altura de nós contarmos
345 Notas de conversas não gravadas e transcritas. Cf. Cunha, 2009:
786-787. Entrevista a Fátima Gomes, p. 3-6; 9-10.

isso para fazer lembrar na juventude, na geração futura,
para não repetir o que já passou, para não repetir. E no
meu ministério tenho encontrado pessoas que têm desabafado, que têm contado, eu, eles às vezes perguntam:
haverá perdão para mim? Alguns dizem: eu abri a barriga das mães para arrancar os filhos, eu estrangulava
as crianças, eu estrangulava as mulheres e os homens e
abria a barriga das mães para tirar o bebé. Há perdão
para mim? Só há no sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo,
porque essas pessoas já não existem para você lhe pedir
perdão e confessar os seus pecados, mas arrependa-se e
caia aos pés da cruz, só o sangue de Cristo é o remédio
para a cura do mal do mundo. Eu ficava, quase que
desmaiava, quando eu ouvia essas histórias, ó Deus.
Como o ser humano é. (...) E quando viemos, voltámos
de Ataúro, depois das forças internacionais estarem aqui,
(...) eu estava sentada, mas nós estávamos preocupados, naqueles dois meses lá, os meus irmãos mataram
na minha cara, foi uma depressão para mim, porque
eu ouvi, ai pastora lá já está tudo queimado, o lar dos
jovens, dos meus filhos, eu não disse a ninguém, para
não também não desanimar os irmãos, não é? Porque
quem está à frente tem que ser mais, um pouco mais
forte que os seus seguidores. Eu estava sentada assim
no banco, que era troncos ainda, não tínhamos ainda
cadeiras e uma voz só disse: quando chegar a Díli, fazes
uma visita aos escombros e dá (...) em meu nome. Foi tão
real esta voz no meu coração. Eu disse para mim mesma:
sim, Senhor, como tua serva eu vou. Quando nós viemos
ficámos lá em baixo na casa pastoral quando eles tiraram
tudo vazio, nem um copo nem nada, até a moto-bomba
tiraram, tudo, sem electricidade, negrura, tudo negro.
Até os livros no chão custa. (...) E de manhã que eu fui ao
lar dos jovens, só colunas. (...) Foi tudo, eu quando olhei
só vi as colunas, o tecto todo negro, arrancado, eu não
falei, a gente às vezes fala, nesses momentos pode errar,
não é? (...) E assim passámos a vida, passámos sempre
a dormir no chão, sem nada, nem um pedaço de lençol
nem nada. E chorava todas as noites e chorava muito
(...) sempre à noite, às escondidas. Mas numa bela noite
senti encostada assim com uma chapa de zinco. Mas
pelo contrário, eu ouvi uma voz a sossegar-me. Ó Deus
perdoa-me. O homem só sabe exigir tudo, não é? Mas Tu
não abriste a boca na cruz, só abriste para espalhar o
perdão. Glória ao Teu nome. Ai, que as preces saíam do
meu coração parecia que eu tinha novas asas, parecia
que eu voltei para vinte e cinco anos. (...) Fui à caixa da
igreja, falei com o tesoureiro, comprámos arroz, biscoitos
para as crianças, não é? Todos. Passei ali, eu e a madre
beijámos, chorámos juntas. Aquelas mães todas com os
filhos. Foram os primeiros socorros. Porque eu, como já
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passei, eu sei que quando chega alguém com alguma
coisa. Quando eu estava para voltar em Setembro, de
Ataúro para Díli, para ver os escombros, aquilo como
eu já contei, uma senhora encontrou-se comigo, ela era
professora, era professora, ela disse: ai Dona Fátima vai
a Díli, disse, você não vai tomar banho com sabonete.
Não, mas comprar um sabonete, naquele tempo, por
vinte e cinco mil rupias era uma fortuna, não é? Sabe que
sim. Isto é um milagre. Ela entregou-me cinco sabonetes
embrulhados num jornal. Eu cheguei aqui, parti os sabonetes, pelo menos. (...) Toda vez que eu vou a Ataúro
ela vem ao meu encontro, abraçamo-nos e beijamo-nos,
ela talvez porque eu lembro: olha irmã, nós em Liquiçá
passámos momentos difíceis, até por causa da guerra,
dois irmãos meus faleceram.
Maria Paixão346 passou por dentro de várias etapas
da guerra 75-99 em Timor-Leste. A autoridade que hoje
ela invoca está expressa tanto nas convicções políticas
que a mantiveram nos combates mais difíceis como
naqueles em que a força moral e a personalidade são indispensáveis. Ela não deixa de saber analisar que, numa
guerra, todas as partes cometem arbitrariedades ainda
que, por ser nacionalista, use de uma certa condescendência para com os seus líderes.
Quando eu estive nas montanhas, integrei me na
organização de mulheres. Foi o início do meu trabalho,
e tinha 15 anos nessa altura. Foi de facto, que com a aumenta da idade e houve gozos e para além disso houve
alguns rapazes que quiseram andar comigo. Mas eu meti
sempre na minha cabeça e tive o princípio de não me quis
casar durante a guerra. Durante a resistência, recebi
uma missão como coordenadora de saúde no sub-distrito
de Alas. Muitas vezes, assisti os partos difíceis das mães
e em situações em que houve cerco de aniquilamento
elas tiveram que abandonar os seus filhos. Depois de
a situação ter voltado normal elas foram a procura dos
seus filhos mas já não os encontraram. (...) Ao confronto
com todas essas evidências, percebi que era muito difícil
de casar dentro da circunstância da guerra. Foi por essa
razão que decidi de não casar mesmo que houve muitos
rapazes que me vieram pedir.
(...) Quando fui capturada em Waternente, levaram
me para Natarbora. Eu estive com o filho adoptado do
meu irmão que naquele momento tinha 11 anos chamase Usi e (...) encontrei com o Padre Tavares que também

346 Entrevista a Maria Paixão I, p. 2-11. Em 2009 Maria Paixão era
deputada e vice-presidente do parlamento nacional e presidente do Grupo
de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste.
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foi capturado a uma semana antes da minha chegada.
Ele perguntou o meu nome e eu apresentei o meu nome
e nome do pai. Ele reconheceu se logo e afirmou ainda
que o pai dele e o meu, foram amigos e trabalharam
juntos como antigos catequistas. Por isso, ele foi pedir a
comandante batalhão para ficar junto dele. Percorremos
o nosso percurso todo a pé durante o período de tempo
de 6 meses juntos com militares indonésios. Em muitas
ocasiões, ficámos sempre para atrás do grupo devido
a condição física e avanço da idade do senhor padre e
também por causa do meu irmão adoptivo que tinha apenas 11 anos. Nós partimos de Natarbora, demos a volta
dum monte chamado Bibileo e nessa altura já estivemos
nas mãos dos indonésios e quando escalámos o monte
Bibileo, sofremos um forte ataque no cimo de monte, por
parte das tropas FALINTIL, nós e mais um batalhão de
tropas indonésios. (...) Mas mesmo assim, morreram 4
tropas por parte de indonésios. (...) Descemos de monte
Babileo e encaminhámos em direcção para Luka. De
Luka continuámos o nosso percurso até Ossu e de Ossu
fomos até Venilale. Passámos todo esse nosso percurso a
pé desde a saída de Natarbora até Venilale. De Venilale,
apanhámos um camião que nos levou até Baucau.
(...) Perdi-me relação com toda família. Fui acolhida pela irmã da família de João de Brito. Ela era viúva e
mais a sua filha, ambas viviam numa casa sozinha. (...)
Fiquei durante o período de 6 meses, junto a essa
família que me acolheu em Baucau.
(...) Vim para Dili com essa senhora, no mês de Maio.
Durante esse período em eu estive em Baucau, eu trabalhava e rezava muito e fiz promessas a Nossa Senhora.
E talvez por causa dessa promessa que eu fiz, tornou se
realizada e foi por essa coincidência, cheguei em, no dia
5 de Maio (...) em 79. (...) Depois de adiante, trabalhei
e dediquei a minha vida toda a igreja porque na minha
percepção, todos os meus pedidos foi alcançada através
das promessas que eu fiz. (...) Depois de conseguir o
trabalho, pensei de participar na rede clandestina e
consegui estabelecer a ligação com comandante Rodak
e laborei os serviços clandestinos com ele. (...) Foi em 83.
Eu casei me em 83, e mesmo assim, comecei os meus primeiros de serviço. (...) Desde ao princípio, muitos rapazes
que queriam andar comigo quando estava na flor de
idade. Mas tinha um cometimento de escolher a pessoa
que participa em clandestina e também é FRETILIN para
continuar a luta em que participei de tantos anos de não
ficar parada. E, também, para evitar o desentendimento
no seio da família por causa da divergência de partido
politico. Por essa razão que decidi casar com a pessoa
que cujos princípios, ideias, trabalha na resistência e do
mesmo partido FRETILIN que eu. Contudo, nós os dois,
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podemos compartilhar a mesma ideia e continuamos a
desempenhar o nosso trabalho em frente. De facto, fiz a
escolha certa, casei me com uma pessoa que trabalhou
na resistência e desempenhou o papel de coordenador de
juventude quando estávamos nas montanhas.
(...) Naquele momento, eu era directora duma escola
de padre, escola de missão. Quando chegou na hora do
recreio, sempre tentei aproximar me aos jovens, comecei
contar toda a história, tentei politizar e dizer lhes que
tínhamos de conseguir alcançar o nosso objectivo, não
podemos ficar contentes com todos os crimes que os indonésios fizeram aos nossos jovens, tínhamos que fazer
alguma coisa para podermos alcançar a nossa liberdade.
Posso afirmar que todos os jovens que terminaram o estudo naquela escola, muitos deles, participaram na clandestina e junto a eles, empenhámos em vários serviços.
(...) [Houve] alguns líderes de FRETILIN que tomaram decisões erradas durante o período da resistência
nas montanhas. E, mesmo assim, o que podem os observar e, na minha própria visão, através das ocorrências
de torturas e entre outros acontecimentos, isso tudo
aconteceu devido a falta da experiencia na liderança. E
porque ainda estávamos no início daquela era, em que
os irmãos matam se uns aos outros, tudo isso aconteceu
devido a falta de maturidade política dos timorenses.
Estas narrativas vão mostrando como nos dois
países os períodos de guerra e de violência foram participados por elas em lugares que estiveram muito para além
da mera vitimização. Apesar de quase nunca o terem
desejado e de serem experiências duras e exigentes elas
formaram-se, exerceram profissões inesperadas para elas
e, provavelmente para as suas famílias, empenharamse na vida e em carreiras políticas, correram riscos que
lhes deram prestígio e reconhecimento. Consolidaram
conhecimentos sobre situações de emergência e perigo
e puseram em prática tudo o que já sabiam sobre como
lidar com os conflitos mas agora em situações limite.
Por outro lado, parece que estes percursos excêntricos
relativos ao imaginário sobre as mulheres-do-mundocolonizado não as impediu, em quase todos os casos, de
se casarem, de se determinarem quanto à sua vida conjugal, terem filhas e filhos e de reforçarem a autoridade
e a legitimidade social do estatuto de mães, biológicas
ou não, para se fazerem ouvir e obedecer.
Todavia há um outro lado, que designo de sombrio,
que transcorre estas experiências mais luminosas e que
também fazem parte delas. Esse lado sombrio é como
que o desperdício dos seus conhecimentos, de uma
parte importante das suas vidas e expectativas; é como
se fossem acervos, memórias, recursos inúteis e umas

tantas vezes improdutivos. Apesar de serem uma parte
indelével da identidade e história do país nem sempre
produzem reconhecimento, dignidade e a esperada
participação plena nos frutos trazidos pela paz. Isso
gera ressentimento mas sobretudo a convicção de que
as coisas poderiam ser melhores se a assunção colectiva
das amarguras e das doçuras das independências fosse
redistribuída mais justamente.
No dia 16 de Agosto de 2009 no bairro de Taibessi
em Dili realizou-se um encontro sobre o seguinte tema:
Haré ba feto nia kontribuisaun husi luta ba ukun rasik an
to’o agora no ba futuru mai ita hotu hametin koesaun sosial, estabilidade ba desenvolvimentu, ou seja: Olhem para
a contribuição das mulheres para a luta, a independência,
agora e no futuro para termos todos uma coesão social
consolidada e estabilidade para o desenvolvimento. Nesse
encontro muitas mulheres e alguns homens recitaram
poesias, deram o seu testemunho, ouviram discursos
políticos e religiosos e recriaram, durante horas, o ambiente de resgate e reconhecimento que o próprio nome
do encontro anunciava. Filomena Reis gritou o seguinte
poema que, além de ter levado todas as pessoas presentes
às lágrimas, é como que uma chamada dolorosa de atenção e revela que as suas experiências e memórias correm
o risco de se tornarem impertinentes para a nação que
parece esquecer, depressa demais, toda a sua valentia347.
Feto Timor Lorosae
Se dehan o la folin?
Se dehan o la barani?
Se dehan o beik?
Tuir hau hatene o folin boot
Tuir hau hatene o barani liu
Tuir hau hatene o la beik!
Tuir hau hatene o la beik
O hatene koalia no hatene hakerek!
Hai Feto Timor Lorosae
Hamriik ba, lao ba oin nafatin
Hamriikba, tuba rai metin
347 Poema dito no encontro e notas tomadas no caderno de campo.
Foi conferido pela autora e traduzido por mim com a ajuda da minha
assistente Hermínia Bessa: Mulheres de Timor-Leste/ Quem diz que
vocês não têm valor?/ Quem diz que vocês não são corajosas?/ Quem diz
que vocês são estúpidas?/ Eu sei que vocês são valiosas/ Eu sei que vocês
são corajosas/ Eu sei que vocês não são estúpidas/ Eu sei que vocês não
são estúpidas/ Vocês sabem falar e escrever!/ Hei mulheres de TimorLeste/ Levantem-se e caminhem/ Caminhem firme/Lutem pelos vossos
direitos/ Lutem pela vossa dignidade/ Levantem-se e defendam a vossa
terra/ Levantem-se e defendam o vosso café/ O cheiro do sândalo/Tudo
o que a vossa terra tem/É para os vossos filhos e netos.
175

RAÍZES E OPÇÕES

Luta ba o nia dereitu
Luta ba o dignidade

não havia de receber muito mas não recebia 1 milhão.
Agora eu levaram-me disse que vai tirar curso, de curso
vai na tropa, tropa pra, pra nada. Agora eu não estudei,
os meus filhos também não vão estudar? Será que essa
família mesmo vai morrer assim, quer dizer vai desaparecer, quase minha família toda vai morrer, vai morrer
na miséria, não terá nada de especial. Eu vou morrer
pobre os meus filhos também? Há-de ser o mesmo? Não
vão estudar porque não tem dinheiro, porque estive na
tropa? Não é, não é assim. Eu, é triste pra mim, apesar
de vender o que nós estamos a vender. Eh pá, cada vez
mais que os dias estão a passar estamos a envelhecer,
ultimamente não vamos conseguir nada. Quem vai nos
dar, quem vai nos sustentar? Ninguém.
(...) Com o meu segredo estou a passar mal. (...) Não
servem pra nada, hum, não servem pra nada. (...) São
segredos militares. (...) E não pode divulgar, mesmo que
for o quê, divulgar é vender o país, não estou oferecido
porque eu não recebo nada pra andar a divulgar. Eu gosto do país, eu quero que outros também entram mesmo
a segurar o nosso país.

Hamriik ba, tahan netik o rain
Hamriik ba tahan netin o nia kafe
Ai kameli nia morin no rikusoin tomak
Mak iha o rain
Ba o oan no bei oan!
De uma outra maneira Maria Júlio348 expressa assim
as suas desilusões e as suas tristezas mas reitera a sua
lealdade à nação talvez porque saiba que os segredos que
conhece se desvalorizaram tanto que, nem sequer valem,
uma indiscrição. De qualquer modo, Maria Júlio deixa
claro que de pouco lhe serviram os sacrifício e, pior do
que isso, está a transmitir a pobreza que lhe foi imposta
aos seus filhos e filhas.
Mais tarde fomos apresentar, nós queremos pelo
menos fazer alguma coisa pra nós conseguirmos trabalhar, Porque lá fora não somos admitidos. Quando vamos
nesta empresa dizem: eh, vocês são velhos, vão lá onde
que envelheceram. Está ver, pra vir nós aqui, pra levar
você só pra comprar caixão que não vai trabalhar muitos
anos. Você já envelheceu onde que envelheceu”. Mas nós
vimos que tem razão, toda nossa juventude acabou na
Defesa. Para você dizer estou pra trabalhar, vai trabalhar
quantos anos aqui. Pronto ficamos, não foi possível até
agora. Conseguimos, deram-nos a miséria da pensão
que estamos a receber.
Eu tenho 5 filhos, todos estão a estudar. O que é um
milhão? Miséria que estão nos a dar nem pelo menos
para comprar, agora um saco de arroz é 1 milhão, não
chega. Eu tenho 3 filhos estão, um já concluiu a 12ª, outra
está na 10ª. Todos dias, tem quê? Dar, querem dinheiro,
ficha não sei o quê, quê, você fica limitado.
Vê as suas colegas que deixou em casa e continuaram
com o estudo, já estão a sua frente. Você começa, mas
porque como viram que nós não estudamos não nos levaram, pelo menos limpar a cadeira daqueles que ficaram.
Pelo menos darem nos um pouco do que nos deixar assim
sem nada. (...) Eu recebo 1 milhão. (...) Agora 1 milhão
com 5 filhos. Um saco de arroz é 1 milhão. Mas o quê
vou fazer com 1 milhão, eu não, eu não vejo nenhuma
coisa. Até quando eu recebo aquele dinheiro aí eu deixo
aqui, eu disse eh pá, o meu vencimento está aí meus
filhos. Este leva vão pagar ficha, este é de chapa, esse
aí é de quê quê, acaba aí eu fico assim. Eu começo já a
pensar mas que tal se continuasse a estudar. Por mas que
348
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Banito Carolina349 também já tinha evocado a desgraça comum de terem passado a sua juventude ao serviço de uma causa que agora parece não valer mais nada.
Eu penso que vão falar também que dificuldades
tiveram portanto em trabalhar connosco como homens.
Mas estiveram do lado, muitas missões fizeram (...) e
vão também poderem dizer quais foram as dificuldades.
Hoje também estão desgraçadas. Estão desgraçadas, não
fazem nada, não têm emprego, não têm nada. Estão a
viver graças a esses trabalhos informais, que às vezes faz
sentar ali, não rende nada, mas para não roubar aceitase perfeitamente que eh... estejam nessas condições. Mas
precisamos de sair daquelas condições de pôr montinhos
de tomate aí para podermos viver. Com o esforço que
fizemos durante muito tempo. (...) Esta ala é a ala hoje
independência. Eh...trabalhou na luta conta o apartheid
na África do Sul (...) e veio esse conflito armado que durou 16 anos. São estas senhoras que estiveram na frente
disso. Foram dificuldades imensas.
Com preocupações idênticas Maria do Céu350,
uma vez desmobilizada, também percebeu que os financiamentos e as novas condições de vida precisavam de
muito mais do que aquilo que aprendera e conseguira no
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seu tempo de farda e patência. Os problemas também não
eram só dela porque os homens não sabiam fazer certos
trabalhos nem aguentavam as novas condições de vida.
Tive um financiamento quando nos desmobilizaram eu tinha um projecto (...) lá muitooo longe. Eu
tinha projecto de corte de troncos (...) para vender aqui
em Maputo e eu fazia isso. Aí quando eles vieram apareceram lá de colegas, homens que estavam lá na costa
e disseram nós estamos aqui como a senhora e eu era a
única senhora nessa altura, que eu fui começar com corte
de troncos. A gente dizia: ah mas você vai conseguir …
disse eu não vou conseguir, eu vou carregar ou cortar,
mandar trabalhadores trabalhar e pronto por enquanto
tinha um pouco de dinheizito e eu consegui cortar o
primeiro vagão e enchi com doze metros cúbicos de madeira e vim vender. Tive um, tive um bom lucro. Voltei
fui carregar dois vagões apareceram os homens da (...)
precisaram de desmobilizados (...) de Xai-Xai, não da
província, aqui de Maputo (...) não precisavam de Gaza.
Eu fui pra lá preenchi fiz essa coisa de estudos de viabilidade e entreguei deram me financiamento só que aquele
financiamento não era um financiamento que ajudara
muito, era um financiamento quer dizer que pagava o
combustível e paga os trabalhadores desmobilizados. Só
que as nossas tropas quando acabam de sair da tropa
eles como não estão habituados a fazer aquilo de corte
de madeira com serrote (...) não quer porque não tinha
dinheiro nem para comprar nem uma pulseira. Eles não
aguentavam, dizendo que não aguentavam e quando
voltavam: eu estou doente, estou doente, eu fui dar sopa.
Os [homens] não aguentavam os nossos homens os (...)
são nativos de lá porque cresceram com aquele trabalho, conhece, agora os nossos, eu tinha também corte
de estacas umas estacas grandes que chamam estacas
(...) muito resistentes que eles têm naquelas zonas e eu
tirava aquilo para comprar essas escadas mas eles não
aguentavam.

uma história das mulheres desde o ano de 75, desde a fase
da resistência até a fase de referendo, para que um dia as
pessoas possam relembrar a luta das mulheres daquela
fase da luta, se não um dia as pessoa só se lembravam
daquelas que morreram em 75 e aquelas que morreram
depois deste ano já não se lembravam, e assim um dia
jamais ninguém lembrava os seus nomes.
Para além da ausência de reconhecimento e da
pobreza que em parte a guerra gerou e a reconstrução
pós-bélica consolidou, as mulheres distinguem outras
esferas de improdutividade construídas pelas políticas
do Estado de Timor-Leste, agora independente, e que
constituem um risco sério para o presente e o futuro do
país. Mira da Silva352 formula a sua preocupação quanto
à negligência da memória traumática e das sua manifestações e consequências
[É], eu, eu queria, eu queria dizer que o governo
é necessário primeiro é muito importante reconhecer
que este povo tem trauma, não quer dizer que este povo
agora começa a vida agora pacífica que não há trauma,
tem trauma, eu queria que o governo reconhecesse para
poder ajudar ou fundar um centro da formação psicosocial para ajudar não só um indivíduo ou dois mas todo
o Timor, esse que o meu apelo e reconhecer que o povo
tem, tem trauma. (...) Tem trauma, tem trauma (...) que
é preciso ajudar. (...) [E]les tem trauma, eles são todos
humanos eles atravessaram esse violência toda, esta crise toda eles tem trauma eu que reconhece, nota-se muito
bem quando por exemplo quando eles fazem discussões,
críticas que muitas vezes ainda está falar ali na televisão eles falam aquilo porque eles têm trauma. (...) Eles
precisam, mas infelizmente eles não reconhecem isso.
[Q]uando nós começamos no ano 2000 nós, trabalhamos para esses indivíduos que sofrem de trauma do
tempo, 24 anos, e trabalhamos fizemos tratamento aos
doentes do tempo português (...) porque nunca houve
assistência para os doentes mentais desde o tempo
português até o tempo da Indonésia. (...) Ajudar mais a
comunidade Timorense através deste meu trabalho para
reduzir stress aqui em Timor-Leste e prevenir menos,
menos doentes mentais aqui em Timor-Leste, assim este
povo não pode fazer mais violência (...) porque a polícia,
2006 é aquilo dispersou, então eles também ficaram
traumados, então é necessário dar também treinamento
sobre trauma, este que, este que vamos escrever, escrevemos aqui neste brochure.

Cipriana Pereira351 também encontra razões para
temer que algumas memórias sejam coarctadas, redefinidas e que nesse processo a vida de muitas se perca com
o exercício do olvido que a independência parece querer
arriscar em nome das relações bilaterais e internacionais.

É tudo isso que me motivou para continuar lutar e
levar ao alto o papel das mulheres e é muito importante.
Para mim estas mulheres também são heroínas. Eu quero
351
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Todos os interditos lançados sobre as guerras, tanto
em Moçambique como em Timor-Leste não resultaram
em ausência de reflexividade e proposições. Nas memórias que as pessoas fazem emergir nas suas narrativas
sobre a suas vidas, elas vêm e instalam-se tanto pelo
esquecimento que procuram ou a que são obrigadas,
pelas brutalidades que, como ferros quentes marcam
e fazem sofrer por toda a vida e por gerações, pelas formas criativas e perseverantes de apaziguar, reintegrar e
ressignificar as vidas depois da passagem por elas, pelas
aprendizagens, pelos poderes adquiridos, as novas perspectivas de vida desejadas ou não mas transfiguradas em
legitimidade e autoridade ou pela improdutividade, pelo
desperdício, pela inutilidade em que foram projectadas
as vidas e as experiências com os seus conhecimentos
e vontades.

que liga dois ou mais seres do ponto de vista fisiológico,
genético e afectivo. As Mães são tanto as que parem os
filhos como aquelas que se encarregam de cuidar das
crianças; são as mulheres mais velhas; são as madres, as
religiosas; são avós, tias e primas que acolhem e levam
a criação da família por diante. Deste modo, quando as
mulheres se referem às famílias, às suas mães, estão-se
a referir a um estatuto social, a uma entidade transitiva
e pluridimensional. Por estas razões, a memória que
decorre das famílias e das mães para a elaboração das
estratégias de emancipação é mais vascular e tem um
poder simbólico, muito particular, para a maioria destas
senhoras e senhores.
Elsa Tuzine353 explica assim as suas dúvidas e,
depois, as suas convicções:
[D]e manhã ia à pastagem do gado porque o meu
pai tinha gado e à tarde ia para escola, e eu sentia aquilo
como, como escravatura mas de um lado e também ia a
machamba eu sei o que é cultivo de com, com, com bois.
(...) Sim ia à machamba mas o que é que aconteceu de
um lado sentia-me um pouco complexada mas de um
lado eu vi que eles me ajudaram muito para ser uma
mulher forte e veja só que todos os trabalhos do campo
que eu aprendi agora não estou aplicar já estou numa
outra arte, mas vejamos eu (...) sei fazer tudo e aquilo
me fortificou (...) sou uma mulher (...) com muita força
de trabalhar, não sou, não sou tão preguiçosa não, por
isso os meus filhos também (...) não aceito que sejam
preguiçosos, todos eles. (...) [Q]uer dizer pensávamos
que fosse (...) eles fossem chatos mas na verdade é que
estavam-nos a educar.

As memórias tensas e as performativas: as famílias e as mães, a globalização da igualdade de género,
os exemplos das outras, as contradições.
Se as guerras para as mulheres dos dois países são
um dos núcleos de produção e de ressignificação das
subjectividades também o são as suas famílias, as mulheres que admiram, os costumes e o crescente contacto
com novos conceitos e experiências vindas de alhures
que muitas não sabem muito bem onde fica. Todos estes
recursos mentais, afectivos, societais e até ideológicos
mantêm uma relação complexa, situada, de tensão e performatividade. Por um lado, as mulheres confrontam-se,
vivem as tensões entre o que pensam saber imbricado
na estabilidade de um costume ou tradição e aquilo que
chega, que acontece, perturba e subverte esse equilíbrio;
por outro lado, abrem-se espaços físicos e simbólicos de
poder fazer, pensar por si e determinar-se que passam
umas às outras que seguem no rasto do caminho de umas
e outras. Estas memórias performativas resgatam os
passados mais próximos ou mais longínquos agindo no
presente e mobilizando novas ideias para si e para outras.
No entanto, a dinâmica nem é linear nem distendida
porque estão muitas coisas em jogo.
Parece certo que as famílias e a socialização
primária experimentada no seu seio produzem efeitos
duradouros, reconhecidos e importantes. Na maioria
dos casos, tanto em Moçambique como em Timor-Leste,
o conceito de família refere-se a um conjunto muito
alargado de pessoas com relações de parentesco consanguíneo, ou não, cuja coesão e lealdades mútuas são a sua
principal característica. Por outro lado, a designação de
Mãe não é um mero atributo biológico nem é estabelecido unicamente através da mediação de uma gravidez
178

Se para Elsa em Moçambique o trabalho, a capacidade de saber várias coisas ao mesmo tempo foi muito
importante para a sua educação, personalidade e força,
para Selma Hayati354 uma javanesa a viver em Timor-Leste
há muitos anos, as memórias exemplares da família
serviram para ela se perguntar pelas diferenças e vir a
tomar decisões políticas arriscadas.
I have two sisters and one brother. I’m the third. I
don’t know the reason why my mom actually give different, how do I say, different, let’s say different treatment.
(…) Because my mom required my two sisters to learn
how to cook, to do the domestic works, but not to me.
And, of course, not to my brother. Never. My brother it’s
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like golden boy for my mom. The only one boy, yeah. The
only boy at home. (…) I think that’s one of the reasons for
my mom not to ask me to do at the kitchen and so, she
just ask me to learn responsibility (…) ok, your task is to
clean the floor, after that, she needed this done. I don’t
need to do anything else.
(…) [A]fter we grow up and I finish school, they become religious. Yeah, and we grew up (…) of learning what
Muslims believe in. And violence, we never saw violence
in our house. Yeah. Even shouting to each other is not
allowed. We learned how to communicate. To speak in
a better way, from our dad and my mom. We never saw
them, like (…).
(…) [O]ur district is close to Central Java. One hour to
Central Java. Is like in the border. And our area is very
famous in the recent history, because is where de communism, the Indonesian communist party has started
the first time. And there was, of course, massacres in 48.
And our parents are always talking about this history
and mentioning this, what communism is. We were free
to discuss it at home, you know? And it was free for us to
decide to the first thing that we have to take any position.
What we remember, when we grow up, when my brother
grow up, to become a teenager, my mom always said:
remember, you have three sisters, you have to respect
women. If you do something wrong to your girlfriend,
or your classmate, women classmates, think about your
sisters. If other boy also do something bad to your sister.
(…) [M]y mom, my brother, my daddy is really, things
all the time. He was politician, he was the iman before I
was born because of all his activity, and he was Union’s
leaders (…) He started this junior high school in our
town. Until the detention. (…) He was arrested because,
in the transition period. So they decided to unify on a
three little parties.
(…) [W]e lived to be independent. (…) My mom the
one who first washed the dirty clothes, and then, my
father the one who (…) [s]econd wash and then who dried
it. (…) And then he also the one who cleaned the yard.
He, he, until now, [f]or ages.
A Graça Samo355 evoca o amor entre o pai e a mãe
como um dos mais fortes instrumentos educativos que
podia ter tido assim como a experiência dura da separação, do assédio dentro da família, o lugar da religião e das
lutas feministas. Por um lado, ela afirma que se há poucos
casamentos é porque a sua família nunca lhe ensinou a
submissão sendo que o casamento para muitas mulheres
é, de alguma maneira, a submissão. Por outro lado a Graça
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não sente contradição entre lutas feministas, religião e
uma família, aparentemente, conservadora.
[S]ou a oitava filha, portanto somos oito meninas
e cinco rapazes (...) [A] minha foi uma guerreira, o meu
pai também. A coisa que mais me orgulho é que somos
treze filhos de uma mesma família, do mesmo pai e a
mesma mãe, porque aqui as famílias são grandes mas
geralmente são duas, três mães para o mesmo pai né,
para a mesma família, mas na minha família é a mesma
mãe e o mesmo pai. E consta que a minha avó paterna
teve dezasseis filhos da barriga dela mas infelizmente
foram morrendo um a um e quando ela morreu só tinha,
só sobravam dois e como ela morreu no tempo da guerra
nenhum estava lá para lhe enterrar. (...) Então, eu nasci
e cresci em Inhambane, até na verdade eu vivi com os
meus pais, na casa da minha mãe eu sai aos sete anos e
fui viver numa escola onde o meu pai dava aulas. Então,
cedo eu me separei da minha mãe e só ia a casa aos fins
de semana e pouco tempo depois da independência, a
minha irmã mais velha foi colocada para dar aulas numa
escola que era além mar, então era ainda mais distante
de casa e ela me levou com ela para fazer lhe companhia
porque ela, era uma terra de língua diferente e não sei
quê. (...) Eu acabei vindo a Maputo, já estava, acho que
estava com onze, doze anos descalça porque não quis me
separar da minha mãe por um minuto para ir à cidade
para fazer sapatos e pronto, mas prontos vim para cá
e vivi e fui estudando e levando a vida e prontos. Mas
depois a minha irmã foi para o norte e aí fui viver com
outra irmã e depois não sei quê, tive um episódio da
minha vida, da minha história que…numa das irmãs que
vivi, o marido da minha irmã, o meu cunhado, quando
eu estivesse a dormir, vinha pegar aos seios e não sei quê,
mas eu já era crescidinha e eu percebi e eu falei à minha
irmã. Na altura, não sei se percebeu, ela não acreditou
em mim. (...) Então acabei me tornando muito fervorosa, os meus pais também são muito religiosos, (...) e os
meus pais perguntam se eu não queria ser freira e eu ah
quero! Quer dizer, era uma boa ideia, boa saída daquele
labirinto da minha vida. (...) Fiquei dois anos mas não
fiquei mais do que isso. (...) Aí continuei a estudar e
aí pronto, depois fui começando a namorar, comecei a
namorar aos vinte e dois anos, o meu primeiro beijo foi
aos vinte e dois anos já e foi tão difícil, eu tinha muita
vergonha e tinha muito medo
(...) O meu pai era um homem apaixonado pela minha
mãe e ele dizia que aprendeu amar esposa dele, aprendeu dos padres. (...) São os padres que lhe ensinaram a
respeitar a esposa, a respeitar os filhos, dar educação
aos filhos, a, a…enfim , ele era um homem, para mim ele
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era um homem santo na terra. E, e, o meu pai gostava
de sentar na cadeira e escrever no chão, acho que era
por ele ser professor e sempre que ele estivesse a escrever
no chão, sabe escrevia o nome da minha mãe, acredita?
(...) Então, eu apesar de ter crescido e me envolvido
na, na, nas lutas feministas e tudo mais, eu continuo
amando a, a, a igreja, a religião porque a minha família
descobriu-se e se uniu e tornou-se uma família que eu
considero família exemplar graças à educação religiosa,
de certa forma. A moral, a boa educação, não éramos
de extremos, não éramos de, mas tentamos aproveitar
da religião aquilo que é bom. Na minha casa não fomos ensinados à submissão, os meus pais jamais nos
ensinaram a ser submissos, por isso na minha casa tem
poucos casamentos. Eu sou a única mulher de entre as
filhas de meu pai que mantém um casamento. Talvez até
por eu ter estudado a questão dos direitos, feminismo,
da igualdade de género. Tenho conseguido balançar a
questão de eu ensinar e educar o meu parceiro a ser sensível e ser parceiro e colaborar e tudo mais. Então, tenho
transformado a cada dia o meu relacionamento. Tou há
dez anos casada e tenho dois filhos, mas no meio disto
tudo foi muitas coisas que foram acontecendo, não é?

dinheiro que ela recebia na altura, dava de comer a todos
nós. (...) E cinco rapazes, cinco, cinco rapazes dela, da
parte da minha tia, cinco dos meus e depois nós somos
quatro, duas meninas eram da minha tia, duas meninas,
então nós somos quatro irmãs, quase sempre temos uma,
quando alguma coisa acontece na nossa família, nós
temos sempre, temos voz activa (...) Porque a minha tia
nos, a minha tia foi uma mulher muito forte e isso, isso,
ela cultivou em nós como viver em família.
(...) [N]a nossa família, graças a Deus, a minha avó
antes de morrer, acabou com essa coisa do barlaque.
Não, nós, porque a minha avó dizia assim: os filhos
também as mães criaram, não caíram do céu, a filha
também os pais criaram, não caíram do céu. Por isso o
rapaz também está abastado ou educado para ele ficar,
para ele ser um adulto. Também, também por isso, não
tem que pedir ao rapaz que tem que fazer isso porque
os pais, também o rapaz não caiu do céu. (...) Não há
barlaque. Não se usa barlaque. Da minha avó, da parte
da minha mãe. Também da parte do meu pai, também
não há essas coisas.
(...) [O] meu pai, (...) disse assim: colegas, eu sei que,
esta minha prisão, é a última prisão, eu sei que não
hei-de sair vivo daqui (...) mas quando morrer, quando
comparecer diante de Deus, a primeira coisa que eu
hei-de pedir a Deus, é a independência de Timor. E os
colegas: Então como é que isto? Então, não pensas na
família? Isso está mal. Isto é a família, primeiro. Então
a resposta dele, eles ficaram todos orgulhosos com a
resposta do meu pai. Ele disse assim: sabes porque é que
eu penso primeiro na independência de Timor? Porque
se eu pedir o bem da minha família, porque Deus vai-me
conceder o primeiro pedido, é só a minha família que vai
viver bem e em paz. Mas se eu pedir a independência de
Timor, não é só a minha família, é todo o Timor e eu sei
que Timor está dentro da minha família e ela também,
eles também vão viver em paz. (...) É uma coisa que tenho
de ser mesmo muito orgulhosa do meu pai.

Rosalina356 encontrou numa das tias o exemplo e
as razões para que na sua vida não temesse participar,
opinar e partilhar com os irmãos as decisões que foi
preciso tomar. Num bairro de Dili, a tia tomou a cargo
todas as crianças dela mais aquelas que a irmã deixou
quando decidiu deixar-se morrer. Ela apoia-se na família e na tradição para desafiar uma das mais complexas
instituições tradicionais de Timor-leste: o barlaque, um
sistema de troca de prendas entre famílias por ocasião
de um casamento e que penhoram lealdades e compromissos mútuos. A firmeza e a generosidade ideológica
do pai foram e são, para ela, um exemplo e o enunciado
ideal para a coesão nacional.
(...) Nós, após a morte dos meus pais, fomos
criados juntamente com os filhos, pela minha tia, por
uma minha tia, irmã da minha mãe, que tem, que tinha
nove filhos, depois morreram dois, ela também morreu
um ano depois de eu regressar da Indonésia, não é? Ela
morreu também. Então nós éramos catorze irmãos em
casa. A minha tia, essa minha tia era uma mulher forte
e muito corajosa, eu estive a falar com uma filha dela,
porque era viúva com nove filhos e em 76. (...) Nós somos
dezasseis. Com a minha avó e ela sozinha a trabalhar, na
altura. (...) E ela então (...) com o dinheiro, com o pouco
356
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Alita Verdial357 também recorre à sua socialização
na família, numa altura em que no interior de TimorLeste as condições de vida eram muito precárias. Nessas
condições concretas, é a mãe mais uma vez, que assume
um papel central na sua formação.
(...) [M]y childhood situation was, was hard. I grew
up in very discipline family and not a very rich family and
so, I (…) my principals, you know, work is, how to say?
work is something that’s, how to say, for example, like
357
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a, you know, money, oh, yeah, my principals in English,
you can say, if you want to you must work hard, yeah,
because that’s my mother teach me, that’s my model,
yeah, so, I really, money is very big (...) for me, so because
I was, I was, I was growing up in a family that’s, you
know, we were hard and also every things and nobody
know, set up, for example, you do this, you do this, so,
and then I married with someone who had a different
family stile. They where, you know, quite rich family
and they just know that everything they can get without
(...) something hard so, that’s quiet difficult for me.
Várias mulheres mencionam como as mães foram
determinantes na sua formação e na sua capacidade
actual de decidir e de serem homens ou mulheres que
se diferenciam, se consideram fortes e com energia para
contrariar manipulações e dominações. Não evitam revelar que a força das mães está muitas vezes associada aos
sofrimentos, às humilhações. Prossigo com as palavras
de um homem e duas mulheres moçambicanas: Renato
Paulo358, Rafa359 e Zulekha. Renato exalta o exemplo de
ter sido criado por uma mãe desacompanhada do pai e
como as suas atitudes são entendidas como se tivesse
entregue a sua liberdade de macho; Rafa fala da mãe que,
não sabendo ler, lia os cadernos da escola dos filhos e
não se deixava trespassar pelas angustiadas perguntas
silenciosas das filhas e filhos sobre as não-escolhas da
sua vida; Zulekha360 parece não ter dúvidas de que é o
colo da mãe que tudo decide, os poderes dos corpos das
mães que se transfiguram nas suas responsabilidades.
(...) Isto tem haver com a maneira como a pessoa
foi educada. Eu, em primeiro lugar, devo dizer que fui
educado por minha mãe. O meu pai conheci-o muito
mais tarde. Então talvez por causa disso que eu olho pra
mulher com outros olhos, porque a minha mãe era para
mim mãe e pai ao mesmo tempo né? Então eu sempre
cresci guiando-me pelo exemplo que ela nos dava. Então
penso que é por aí que eu encaro a mulher com outros
olhos. Já não, embora sendo homem, já não concordo
com certas atitudes que os homens tomam e por causa
disso. Às vezes, tenho sofrido um, quer dizer alguma
contestação quando há uma discussão entre homens
em que eu defendo a mulher. Eles dizem, “ não, tu...”
não sei o quê, quer dizer muitas vezes até dizem “não, a
ti meteram-te na garrafa”, não sei o quê.
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(...) [E]u sou de uma família bastante humilde o
meu pai sempre trabalhou nas minas da África do Sul,
eu sou daqui do Sul sou de Gaza o mau pai era polígamo.
Portanto eu sou filha sou a quarta filha do segundo casamento do meu pai a minha mãe era a segunda esposa
e como segunda esposa minha mãe não tinha muitas
chances não tinha muitas oportunidades porque todas
as primeiras oportunidades eram sempre para a primeira
esposa. (...) E a primeira esposa teve os seus filhos, a
minha mãe teve doze a primeira esposa teve também
uns treze por aí, somos uma família muito grande mas
a minha mãe foi lobolada para o meu pai por uma tia,
por uma irmã dele mais velho que olhou para minha
mãe e gostou como esposa para o seu irmão. Esquecendo
que o irmão já era casado e o irmão aceitou como são
as coisas, a minha mãe quer dizer eu acho que era uma
mulher triste e alegre ao mesmo tempo, porque eu me
estou a imaginar uma mulher que nunca namorou com
um homem e aceitou ficar com este homem, quer dizer
fez tantos filhos que somos nós e depois todos filhos
morreram né, nós agora somos 4 ficamos eu minha
irmã, somos 5. (...) Não foi uma situação fácil para minha mãe acho, mas em nenhum momento a minha mãe
deixou-nos transparecer essa tristeza dela lembro-me
dela faleceu já há uns 15 anos, mas lembro-me da minha
mãe alegre né e sempre a dizer tem que ir para a escola.
Ela nunca tinha ido para a escola não sabia ler nem
escrever, mas ela dizia sempre tende ir para a escola, e
veja só sempre que a gente voltasse da escola ela pedia
os cadernos para ver.
[A] responsabilidade dos filhos não é que o homem
não tenha mas é o colo da mãe a criança é diferente no
colo da mãe do que do pai essa a responsabilidade que
a gente tem.
Mas as famílias e as mães são também imaginários
colectivos que se transmitem de geração em geração e
cuja legitimidade se aprimora ao longo dos tempos e da
sua própria ficção. Jacinta Barreto Soares361, filha de mãe
Bunak, a sociedade matriarcal de Timor-Leste, decidiu
contrariar a mãe e o pai e fazer só aquilo que lhe parecia
ser a sua vontade.

361 A entrevista a Jacinta Barreto Soares que decorreu em tetum não
foi gravada a pedido da senhora porque não se sentia à vontade. As notas
da entrevista foram transcritas no Never Trust Sindarela foram revistas
e validadas pela irmã de Jacinta, Mika que acompanhou e traduziu a
entrevista, Cf. Cunha, 2009: 739-742.
181

RAÍZES E OPÇÕES

Jacinta Barreto Soares é mãe de seis. Tem 45 anos
e o filho mais velho já tem 24 e o mais novo tem 10
anos. Casou muito cedo deixando o pai zangado pois
ele queria que todas as filhas e filhos estudassem mas
ela só fez a primária. A sua segunda filha está a estudar
medicina em Cuba. Filha de pai e mãe Búnac e de pai de
Manatuto está há muito no comando da casa tomando
todas as decisões importantes sobre dinheiro, educação
das crianças. Diz isso sem timidez e com toda a firmeza.
O marido ajuda-a no negócio.
A Mika, irmã de Jacinta, comentou a certa altura
que Jacinta não sabia nada dessa coisa da igualdade de
género mas a forma como ela gere e governa a casa e a
família é um exemplo acabado de matriarcado consentido e consensualizado.
A presunção de que a cooptação universal da
emancipação das mulheres através do recurso à memória
de um certo conceito de igualdade de género explica as
complexidades das relações entre mulheres e homens
parece não encontrar muitos espaços nas subjectividades que em seguida coloco em evidência. As mulheres e
os homens que foram entrevistadas/os para este estudo
sabem, conhecem e proferem a ideia da igualdade de
género. Algumas vezes usam-na para legitimar ou explicar algumas coisas sobre as relações entre mulheres e
homens mas está longe de ser um conceito dominante
e dominador das suas realidades. Apesar de encontrar
este traço em comum, é muito mais comum ouvir falar
de igualdade de género em Moçambique do que em TimorLeste. A este propósito Angelina de Araújo362 fala da globalização, daquela abertura de contactos que permite às
mulheres disporem de mais ideias e instrumentos para
contrariar as tradições e decidir.

mulheres e homens em Timor-Leste é uma produção
interna e a sua resolução é assunto que lhes diz respeito,
a todas e a todos.
For me, gender equality is important. It is about
the, how to man and woman can be right equal in this,
or sector, like they can have same opportunity to access
(…) or Government or they can have some opportunity to
give their opinion, their idea or perspective and also they
have, they can free to express what they want to talk and
they can make the same decisions. Yeah, because if we,
man and woman, they can work together, this is what to
be strong and with this we can change some, some, what
you can, struggle together. But if we just to, think, this
is a woman’s issue, because during here, I know that the
people thinking gender is woman’s, this is about woman,
not about the equality. So this is problem. So it must be
explained to the community, to the people that gender
is not a new issue in here. This is not a, what the people
thinking that come from outside. About the gender,
about the equality, in our situation, in our culture also.
So we must together to change about what happened
in here. Like, sometimes the society in community, we
think that: oh, the man must to be like this, and then the
woman must to be like this. We separate the roles, the
function of them. So this is do by the community, do by
us. Not by the people that come from outside.
Ana Matilde364 percebe que a discussão sobre o
género traz uma nova perspectiva lá para casa mas no
fundo o que parece ter mudado para esta velha senhora
moçambicana é que as mulheres trabalham tanto que,
chame-se o que se chamar, as coisas vão ter que se
transformar.

Timor-Leste I think that culture had start from, the
past start from that, they already considerate man is very
big as a woman. So woman cannot decide everything,
just man. But after the globalization like now, so, we,
the woman also can decide something, like gender work
in East Timor.

Todos os trabalhos da casa são feitos por mulheres,
discriminarem se, discriminação porque se dissemos que
estamos a lutar contra o género, não há mulher não há
homem. O trabalho do homem eu posso fazer, trabalho
de uma mulher eu posso fazer, por ser homem como? Se
a minha mulher está a fazer alguma coisa eu também
posso lavar. Nós só estamos a trabalhar.

Jacinta Luzina363, coordenadora da plataforma timorense REDE FETO também traz à colação este assunto
mas alerta que a género não pode ser uma coisa exterior,
importada, imposta mas uma reflexão endógena a partir da própria realidade e cultura. A desigualdade entre

Saquina Mucavel365 pretende encontrar as fragilidades do conceito de género, ou, pelo menos, nas suas aplicações e representações que este tem tido na sociedade
moçambicana. O seu discurso parece, em alguns pontos,

362

Entrevista a Angelina de Araújo, p. 9.

364

Entrevista a Ana Matilde dos Muchangos, p. 21.

363

Entrevista a Jacinta Luzina, p. 8.

365

Entrevista a Saquina Mucavel, p. 8.
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contrariar-se a si mesmo. Porém, as suas palavras e as
suas dificuldades em alinhar sem reservas na igualdade
de género podem indiciar o quão longe ele pode estar de
valores como a dignidade e o respeito por ela entendidos
como constitutivos à sua sociedade e, ao mesmo tempo,
revela alguns dos insucessos das pedagogias feministas
dominantes.
[D]igamos quando falamos do género. Até agora
mesmo aquelas que trabalham têm uma percepção muito
errada género (...) [P]orque algumas mulheres aquelas
que da de facto o o aproveitando-se da questão do género
acabam perdendo respeito aos seus maridos ou ao quê
porque o que o que eu penso é do governo a ideia das organizações femininas ao educar as mulheres em relação
ao género era para também para passar essa informação
também para as casa, seus lares, seus maridos mas elas
guardam para elas e elas usam só para para a sua defesa
e usam mal às vezes essa é a minha preocupação em relação a isso porque é a questão do género é uma questão
de justiça, de direito humanos é uma questão de relações
então as pessoas tem que olhar para a questão de género
realmente aquilo que o sistema próprio é uma questão do
sistema, sistema não via como como um bem para todos
agora já temos esta possibilidade vamos vamos que o
homem próprio não tem culpa é assim que foi educado
se olharmos para a educação moderna assim como a
educação tradicional mesmo aquelas que se dizem civilizadas que foram a escola dentro da casa comportamse da mesma maneira porque a mulher moçambicana
primeiro quer privilégio do homem, quer privilégio do
homem, mas ao mesmo tempo quer ser tratada como
mulher, mulher mas ao mesmo tempo quer ser éh, éh
como dizer ser mulher independente então isto traz um
bocadinho de confusão porque o homem moçambicano
foi educado para ser machista para ser homem e ele não
aceita facilmente esta mudança e nós as mulheres ainda
não conseguimos uma estratégia melhor para educar
porque ele precisa educar porque muita das vezes nestes
encontros no princípio quando começaram os encontros
como mulheres se a sua ideia é mudar a mentalidade do
homem, o homem não está lá nesta educação como nós
vamos conseguir mudar temos que em todos os encontros
os homens temos que fazer questão de ter os homens lá
termos homens.
Quando o peito da Mamã Alice estremeceu ela
abriu um sorriso e retirou dos seios o seu telefone celular
que acabava de tocar. Respondeu ao telefone enquanto
dava um jeito no lenço e no avental de vendedeira de
farelo no mercado da Malanga. Depois da curta conversa

mantida em língua ronga ela voltou a guardar o aparelho
entre os seios e voltou à sua postura de mamana mais
velha, sentada na cadeira de plástico dentro do posto da
polícia do bazar onde conversava comigo. Não se trata
de uma alegoria nem uma metáfora e muito menos de
um artifício de retórico. A Mamã Alice mostrou-me com
a clareza e a serenidade dos seus gestos como a modernidade e a tradição além de serem categorias transitivas
e porosas são interpretadas, utilizadas e manipuladas
conforme as subjectividades activas e pensantes precisam, querem e decidem. Em muitos aspectos, mesmo
quando representam maiores tensões e conflitualidades,
estas senhoras e senhores usam tradição, modernidade
e todas as coisas que ficam entre elas e para além delas
no sentido de encontrar caminhos, soluções, respostas
e, muitas vezes, rasgar oportunidades.
De entre as múltiplas memórias e acervos de
memória que as mulheres usam para elaborar as suas
estratégias de poder e autoridade, estão estas, aquelas
que roçam e transitam os campos dos costumes mais
ancestrais, aqueles costumes reinventados e ainda todos
os devires que estão sendo fabricados a partir de uma
ecologia de saberes e conhecimentos que lhes estão
defronte e acessíveis.
Albertina Raquel366 busca, na metáfora do lenço
tradicional que as mamanas moçambicanas costumam
usar, a imagem perfeita para lançar um ataque à representação tradicional da mulher revelando, ao mesmo
tempo, que o que é aparente ao olhar, o lenço que lhes
cobre a cabeça, apenas é uma camada superficial e supérflua das suas reais competências.
[A]s mulheres tiram assim aquele lenço que cobriam a cabeça, porque a cabeça era bem coberta de lenço
e cobria o cerebro lá a massa cinzenta. (…) Então quando
tiram o lenço começam a dizer deixa-me usar aquilo que
Deus nos deu. Porquê não eu ir à luta, deixa-me tentar.
Pelo menos aconteceu isso comigo quando me escolhem
para a presidência da associação dos transportadores
por algum motivo. Deixa-me conhecer os trasportador,
deixa-me convocá-lo, deixa-me chamá-lo o controlador
nos chamados controlador sente-se comigo fala um pouco de si, fala-me da sua vida e uma coisa que eu aprendi
também e que fui fazendo até talvez na obscuridade,
mas isso abriu-me horizonte e fui perguntando porque
não nós juntos eu e tu,qual é a sua ideia é esta, se formos
ao terreno vai dar?

366

Entrevista a Albertina Raquel I, p. 5.
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Para Maria Costa Cabral367, a coordenadora das cooperativas de artesãs de palha de palmeira em Maubara
a oeste de Dili, o conceito de chefe de família é muito
claro sendo corroborada pelo sogro que por cortesia a
acompanha mas que recusa falar porque hau la hatene,
eu não sei. Maria koalia ba senhora, nia hatene deit, a
Maria fala com a senhora, ela é que sabe368. Todavia para
Maria, esta senhora poliglota nascida nas várzeas de
Baucau e cuja sala de trabalho e posto de venda é uma
pequena barraca de palapa369 entre a estrada e a praia de
Maubara, ser chefe de família não equivale a um poder
dominante nem totalitário porque as decisões mais
importantes toma-as ela, incluindo viajar e ficar fora
de casa370 quando é preciso para manter o negócio e a
reputação da cooperativa.
De acordo com os usos e costumes de Timor, o chefe
da família é o meu marido, mas quando se trata de procurar comida, o pão nosso de cada dia, eu é que o faço.
(...) No dinheiro eu é que mando. Eu não posso esconder
o dinheiro que ganho do meu marido, mas como sou
eu que o ganho, eu é que decido o que fazer com ele.
De uma maneira idêntica Bernardina371 explica
como concilia exercer o poder sem reconhecer que exerce
o poder, ou melhor, sem abrir uma confrontação com
aquilo que a tradição observa mantendo, numa estrita
aparência, a ordem esperada das coisas.
Bom o meu marido é um homem por isso eu não
posso mandar nele. Mesmo que ele não tenha trabalho
é ele que manda em casa. A mulher não pode mandar
no homem, mesmo que ele não preste ele é que manda.
Já em relação à escola das crianças, aí eu é que sou responsável. O dinheiro eu é que guardo, eu é que controlo
em relação às despesas de alimentação, etc. Não é por
mais nada, mas porque o meu marido não trabalha. Ele
em fé em mim, de manhã ele traz-me para aqui, para eu
367

trabalhar, e depois à noite ele vem-me buscar para levar
para casa. Em relação aos meus filhos eles dependem
de mim. Desde pequeninos, até à escola, ao casamento,
todos dependem de mim. Eu nunca andei na escola.
Paula Corte-Real372 aborda um dos assuntos mais
sensíveis para as mulheres de Timor-Leste, hoje em dia:
o barlaque. Como veremos em seguida, nem todas as
mulheres querem acabar com o sistema. Parece até que
reclamam a tradição, que são tradicionalistas. O assunto
é muito complexo e as mulheres perceberam que precisam, para já, de mostrar que o costume é importante,
querem-no mas não querem que ele legitime novas
formas de violência, humilhação e falta de respeito. Inclusive, como ficou atrás explicitado, o barlaque é um do
tópicos de reivindicação do Plano de Acção da plataforma
nacional REDE FETO. Contudo as mulheres perceberam
que a mercadorização do costume e da tradição está a
alterar, profundamente, o seu sentido cultural e a ser
um instrumento de novas violências, crueldades e discriminações feitas contra as mulheres. Esta reinvenção
patriarcal instrumental da tradição tem estado a servir
para manter as mulheres sob um domínio, que não só é
violento fisicamente mas também é humilhante porque
usa as memórias dos avós e as palavras para as desrespeitar. A posição de Paula não é apenas uma posição individual mas representa uma discussão que as mulheres têm
vindo a fazer e que já se traduz em propostas articuladas
e apresentadas às autoridades. Por outro lado, é interessante notar que é um assunto que mobilizou muito as
suas emoções pois, durante a entrevista, ela passou do
português ao tetum já que sendo a sua língua materna
precisava dela para ter a certeza que diria as coisas como
queria que ficassem ditas.
(...) [P]porque agora ministério da justiça está
fazer uma pesquisa, todos os distritos para criar um
lei sobre justiça e tradicional porque as mulheres, há
muitas mulheres que queriam minimini, minimizar (...)
barlaque (...) porque muitos homens, muitos homens é
que está interpretar mal a “barlaque”, os nossos avós
interpretavam barlaque por valores das mulheres mas os
homens, os homens, os jovens de agora eles interpretam
barlaque é riquezas, riquezas que eles deram para comprar a mulher, então para minimizar a violência, mini…,
as mulheres pedem para, pedem a justiça, ministério
justiça para criar lei sobre “barlaque”, para podermos
minimizar um pouco.

Entrevista a Maria Costa Cabral, p. 4.

368 Pode-se conhecer a senhora Maria Costa Cabral e o seu sogro, o
Senhor António, no final do capítulo 5. A fotografia em conjunto foi a
única afirmação que aceitou fazer para o estudo para além das breves
palavras que acabei de mencionar.
369 Espécie de palmeira usada na construção de casas e outras
moradias.
370 Tive conhecimento disso aquando da feira comercial e industrial
de Dili onde a Senhora Maria e as demais artesãs tinham uma banca
de produção e venda e ficaram mais de uma semana fora de casa sem
maridos e as suas crianças.
371
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Entrevista a Bernardina Costa, p. 2.

372

Entrevista a Paula Corte-Real, p. 13.
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(...) [P]orque os, sasan sira nebé mane sira fó, mane
foun sira fó né laos ba feto nia ina/ama, feto ho feto nia
ina/ama maka simu nebé maibé feto nia tio, nia avô sira
hanesa valores feto ninian hanesa reconhecimento ida,
tia sira uluk hakiak, nia avó sira que, agora mane sira
seluk mane ba hola feto né, agora né, tempo de agora
né maka interpreta fali tempo Indonésia nia to’o agora
né interpreta fali dehan né ita ba hola feto nia, folin
feto ninian, ita ba hola feto nia então quando mai sira
baku feto né, sira sempre dehan baku hau nia riku sira
né karau373.
(...) Ah! Sim, então está interpretar mal e por isso
para evitar não há violência, então em todos os distritos
pedem para fazer um lei sobre justiça tradicional (...)
não é só organizações das mulheres mas os população
nos distritos.
Ainda que considerem que as mudanças podem
ser mais rápidas e eficazes havendo uma intervenção
do ministério da justiça da república, na verdade os
substratos culturais divergentes e os desafios já estão
lançados na sociedade. Benedita da Gama374 e Bernardina
Costa, são vendedeiras de frutas e hortaliças em Dili,
nunca puderam ir à escola mas têm uma opinião e opção
firme quanto a este assunto e lançam sérias dúvidas se
a tradição, mesmo no tempo dos avós, era prestigiante
para as mulheres ou apenas mais um instrumento de
manipulação da vida de mulheres e homens.
A gente faz o barlaque para não sairmos da cepa
torta. Fazer o barlaque é para os nossos filhos não saírem
da cepa torta. Quando há uma dificuldade na família
então devemos ajudar, quando os nossos pais precisam
então devemos ajudar. O barlaque existe para continuarmos a viver na miséria. Não melhora as nossas vidas.
Os pais da mulher tiveram trabalho para cria-la, e os
pais o rapaz também tiveram trabalho para o criarem.
Devemos é ajudar-nos uns aos outros. Se alguém estiver
em dificuldade eu ajudo e seu eu estiver em dificuldade
também me ajudam. Assim é que deve ser. Se os pais da
noiva tiveram trabalho para criá-la eu não tive trabalho
373 Porque estes bens que os homens entregam, que os homens
compram e entregam não são para a mãe ou para o pai da mulher mas
dão-nos a um tio ou avô da mulher em sinal do reconhecimento do valor
dessa mulher, o que representou criá-la e educá-la pelos avós. Agora os
homens mudaram essa interpretação, resolveram intrujar e virá-la do
avesso e pegar em nós mulheres dizendo que nos estão a comprar. Então
quanto nos estão a bater e a espancar maltratam-nos com palavras e
dizem: eu sou rico tu és a minha vaca. Tradução minha com revisão de
Lourença Guterres cuja língua materna é tetum.
374 Primeiro excerto é da entrevista a Benedita Gama, p. 6; o segundo
excerto é da entrevista a Bernardina Costa, p. 2-4.

para criar o meu filho? Se for para matar uma vaca como
alguns fazem, aí sim eu posso fazer. Mas pagar pelo preço da rapariga é que não. Então o melhor é ele procurar
uma rapariga e casarem. Desde pequenos que os pais
do rapaz e da rapariga sofreram da mesma forma. Se
ambos sofreram, então quem é que vai comprar quem?
Então devemos apenas ajudá-los a construir o seu lar.
Agora se tiver que pagar o preço, afinal eu vou pagar o
quê? Se arranjar uma criada para vir fazer o trabalho de
casa, há, então eu pago porque ela vem para lavar-me
a roupa, cozinhar para mim… Agora se os dois querem
viver juntos como marido e mulher e construir o lar deles
porque é que eu tenho que pagar aos pais dela? Agora
os dois é que têm que olhar um pelo outro. Agora, se
eu tiver que ir comprar a mulher, então o melhor será
arranjar apenas uma empregada para fazer o serviço
e eu ficar apenas sentada a mandar. Como eu e o meu
marido fizemos. Quisemos casar um com o outro lutamos
os dois juntos para enfrentar as dificuldades. No tempo
dos nossos avós tinham que levar cobrar vacas, cavalos,
etc para poderem comprar, mas continuavam a viver na
mesma miséria.
Benedita disserta depois de manifestar a sua presente preocupação com a aproximação do casamento dos
filhos; ela discute a tradição e ela discute e propõe coisas
novas aos velhos. É uma subjectividade inconformada
que se manifesta. Aliás, estas duas mulheres são mais
firmes e apresentam um grau de reflexão mais sofisticado
que algumas dirigentes de associações para quem o medo
da disjunção parece ser maior.
Penso que essa nossa tradição e cultura prejudicam-nos bastante, pois em cada ano, os mais velhos
estão sempre a persistir para irmos celebrar esta ritual. Já manifestei a minha proposta em relação a esta
questão e o que me responderam foi o seguinte: “senão
obedecermos esta tradição, iremo-nos morrer todos.
Por isso, somos obrigados a cumpri-las sempre”. Não
concordei bem com essa ideia, e discuti-me com os velhos
e expliquei-lhes assim; - Quem está superior nesta face
da terra apenas só o Deus, dito isso de acordo com o que
Deus nos ensinou.
Passamos a nossa vida só apenas fazer estes rituais
e que ponha em causa o futuro dos nossos filhos. Lutamos muito para conseguirmos dar uma boa educação
aos nossos filhos. Custa-nos imenso de dar o dinheiro
às crianças para irem à escola todas as manhãs porque
sentimos enorme pressão a questão ligada ao ritual
tradicional. Então, sugeri aos velhos para que pudessem
alterar em alguma coisa desse ritual mas disseram-me
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que mesmo que fizessem alteração, irão fazer novamente
num curto período de intervalo um ou dois anos.
Os casamentos são fonte de muitas reflexões por
parte das mulheres e dos homens. Algumas narrativas
obrigam-nos a entender que os laços matrimoniais se
baseiam em múltiplos critérios que vão desde as alianças e as compatibilidades entre famílias, os interesses
individuais conjugados com os interesses da comunidade familiar ou decisões tomadas autonomamente a
que se seguem todos os desafios e os riscos que nelas
estiverem implicadas. O barlaque em Timor-Leste, o
lobolo em Moçambique, a poligamia institucionalizada
ou desregulada, os fins e os métodos para manter ou não
um casamento são tópicos recorrentes que as mulheres
tratam, discursivamente, revelando tensões, dúvidas
e pretensões. Para os homens também parece ser um
assunto sério ainda que possam ter dele outras experiências e revelar uma bonomia que pode estar entre o
politicamente correcto aprendido e incorporado, o que já
é uma mudança importante, e uma constatação de que
as coisas mudaram mesmo. Vasco Massigue375 fala-nos
do seu casamento e do lobolo.
(...) [O] lobolo dito lobolo é…é as vezes de facto
estragava os lares que o homem tirava o dinheiro para
lobolar uma mulher não sei quê. Quando a mulher não
cumprir diariamente aquilo que o homem quer então
o homem tinha eu lobolei você não sei quê sua família
comeu lá dinheiro sei lá quê não sei quê, portanto nós
a mulher já está ver que afinal de conta é isto. Às vezes
os pais também via: ah o valor do lobolo pode me criar
problemas olha meu filho se quer a minha filha é só questão de apresentar-se casar-se oficialmente leva a sua
esposa vai embora ponto final. Então ali já não há mas
guerra não há lobolo porque casa-se oficialmente porque
questão de lobolo um como eu vou cobrar dinheiro para
fazer o quê porque até aqui essa questão de lobolo as
vezes até a pessoa perde a vida, uma moça é um exemplo
perder antes de ser lobolada os país manda os diz não
pode ser enterrada aquela minha filha porque ainda
não foi lobolada, primeiro tem que comprar mucumi,
casacos quê quê, sapatos tirar dinheiro do lobolo, lobolar
cadáver mas para quê aquilo, aquilo não é necessário o
que é necessário é a pessoa casar, comer, viver, nascer
filhos numa boa é mais ou menos isso. Agora lobolar
para castigar a mulher não é bom não é bom mas nós

375 Entrevista feita aos senhores da ASOTSI do bazar de Xipamanine.
Apesar da transcrição aparecer num só documento as entrevistas foram
feitas individualmente, p. 7-8.
186

lobolamos as nossas mulheres mas eu estou a viver com
a minha mulher estou a viver bem já anos já vai 20 anos
a viver com ela não há problemas casei oficialmente,
lobolei presentei fez tudo como os outros fazem mas não
há problemas quando saio vou trabalhar ela também
vai trabalhar ponto final. É assim que se faz mas aqui
em Moçambique posso dizer que é..é 45% ou 50% das
mulheres já tem o seu poder já tem o seu poder não é
como dantes agora (...) as mulheres que está em Cabo
Delegado consegue chegar até aqui fazer o trabalho o
marido enquanto está em Cabo Delegado e sai daqui vai
para lá vai para Nampula vai para onde mas ontem não
era admissível isso. Mulher tinha que estar só em casa
dentro da palhota porque o marido saiu não pode, mas
hoje não mulher sai vai à loja vai aonde vai não sei lá
quê, é direito duma mulher.
Maria do Céu Chambal 376 explica que em Moçambique há famílias, como a dela, onde o lobolo não
tem lugar e nem é consentido. Sendo uma divergência
familiar ou uma divergência de grupo mostra que também as tradições são contingências e construções que
podem ser contrariadas, desprezadas ou reinventadas.
Algum do seu optimismo sobre as mulheres que não se
deixam maltratar pode ser exagerado mas, certamente,
corresponde a vários casos que conhece que não deixam
de mostrar que a fuga, tal como em outros contextos
de dominação, é uma rota de emancipação apesar dos
seus custos. Maria do Céu, para além de tudo, mostra
o dinamismo e as apropriações que a modernidade da
independência proporcionaram a muitas mulheres.
Não aceitei ser lobolada, eu era do exército, não
podia ser lobolada. (...) Lobolada para quê? Não queria.
[A] minha família, minha avó, eu fui criada com minha
avó, meu pai quando me nasceu não quis me (...) só
engravidou minha mãe e me deixou. A minha avó era
uma senhora que tinha, tinha muito gado, a mãe da
minha mãe (...) lá nas povoações lá, dizer de que mulher merece ser lobolada não foi lobolada, das meninas
minhas irmãs ninguém foi lobolada. (...)A minha mãe
não quer nem meu padrasto, eu vivi com padrasto não
com pai. (...) Eu fiz o casamento, oficialmente casei…(...)
Tou dizendo que o amor não era lobolo, amor é amor. De
que é que vale eu levar a minha filha a casar com um
homem que não lhe e mandar lobolar e depois amanhã
há -de ficar lobolado? Porque não gosta do homem. No
nosso tempo já não existia muito, aquilo que estou a
contar, só nos tempos das nossas mães mas lá no campo
376
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ainda existe, mas também com já foram abertas com a
guerra, é assim agora já não apanhas pessoas do campo a ser maltratadas pelo homem, preferem fugir para
África do Sul.

a primeira mulher não sofre muito. Depois de ter casado
com mulher que tem emprego, mentiu-a, engravidou
e depois abandoná-la e foi-se embora e casar-se com
outra mulher.

Piedade da Cruz377 vendedeira de tais na bazar de
Colemera em Dili é casada e tem ideias próprias sobre o
casamento ainda que o seu tenha sido realizado segundo
os costumes da terra.

Em matéria de poligamia praticada pelos maridos,
Delfina Chaúque, uma moçambicana vendedeira de serviços domésticos, tem estudos avançados. A sua visão sobre a realidade é amarga pelas consequências violentas
que teve que enfrentar no seu casamento. Todavia, a falta
de respeito e as indignidades a foi sujeita pelo marido
são pensadas como das maiores violências que sofreu e,
por isso, distingue o agressor da poligamia em si.

Casar com homens não é apenas para ter filhos,
se fosse só isso, mais valia estar sozinhas para não dar
muita dor de cabeça, pois se para casarmos com homens
assim, só trazem mais problemas e sofrimentos para nós
e toda a família.
Ela entende que o casamento deve ser uma parceria útil em vários domínios porque pelo contrário, não
vale a pena para as mulheres. Continua a sua reflexão
acerca do carácter pernicioso de uma poligamia masculina desregulada e culturalmente naturalizada. Não
deixa de alertar para a necessidade da organização das
mulheres, do papel da justiça estatal e de uma moral cívica que não permita que quem deve defender as vítimas
possa ser um perpetrador.
Os problemas que as mulheres timorenses estão
a enfrentar neste momento, estão relacionados com a
falta de dinheiro dentro da família (...). Alguns maridos
não trabalham e outros que têm empregos geram mais
problemas porque casam-se novamente com outras
mulheres. Tudo isso gera muitos problemas. Deveria
haver uma lei que proíba os homens de casar com muitas
mulheres que devem ser castigados ou ser presos. Um
pessoa basta ter só uma mulher ou duas no mínimo.
Ter muitas mulheres só causa sofrimentos e stress, gera
conflitos entre os jovens [mulheres], e que esta pode
conduzir as pessoas a cometer outros actos violentos.
(...) O nosso país não está bem porque os homens que
na sua maioria é causado pelos homens. (...) Porque
a festa pode causar muitas coisas (...) Os polícias e os
FDTL estão a dar moral mas também são as mesmas
coisas. Dantes, alguns até só pensam de ter uma mulher
e dedicar-se o bem-estar dentro da sua família mas os
outros são a mesma coisa porque ainda não existe uma
lei sobre poligamia, seria bom que existisse uma lei para
isso. (...) É por isso que organização das mulheres tem
que ser rigorosa e que se deve levar até ministério da
justiça para diminuir um pouco sobre poligamia, assim
377
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(...) [À] frente de mim não, não…tinha mesmo que
esconder, respeitar a mim eu também estou a respeitar
a ele. (...) Lá, lá fora, lá fora, não aqui em frente de mim
porque já sei, já sabemos que o homem não pode ficar
a viver com uma mulher só, vai brincar lá fora, mas ele
basta respeitar a casa, respeitar a mulher dele, respeitar
os filhos para não saber que papai via ao lado não sei
aonde, sim.
Embora o pragmatismo realista do princípio com
que Elsa Tuzine bombardeou o debate entre as mulheres
do grupo A hi buleni378: quando não há o melhor, o pior
também serve 379, possa ser tacticamente útil, Albertina
Raquel380 esclarece que a poligamia que está disseminada
na sociedade de Maputo e com a qual ela diz que quase
todas as mulheres se confrontam não é nem natural,
nem uma necessidade, nem fé nem costume. Ela introduz na discussão outra visão e uma espécie de realismo
que não gera inacção mas sim revolta e inconformismo
apelando a que ninguém se refugie por detrás de palavras, dos medos ou das conjunturas mais difíceis.
(...) A poligamia é programada. Eu e até o meu
marido não estamos a aguentar com as despesas da
minha casa, não está a aguentar comigo, ele sai e procura mulher que está mais avançada, é uma poligamia
programada à procura do bem. Hoje aqui em Maputo
temos uma poligamia programada. Escrevam isso e
analisem. Temos poligamia. Agora, eu vou pegar este
378 Como descrito em cima, em Maputo foi realizado um debate em
Maio de 2009 com um grupo de mulheres que tinham participado nas
entrevistas a que chamámos seminário. Elas nomearam o grupo de A hi
buleni mostrando o seu poder de nomear.
379

Cf. Cunha, 2009: 438.

380 Excerto de Seminário, p. 24-25. Neste caso parece-me importante
manter as marcas transcritas da reacção do grupo às palavras de Albertina
para um melhor entendimento da importância da sua intervenção.
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filho, vou pegar este marido e dizer: tranco a porta. Eu
tranco a porta.

com as outras e como é preciso mais trabalho desde a
base e em rede com outras organizações, instituições.

[Ouve-se um ooooh geral]
Não, não, não, não tratemos este assunto de ânimo
leve. Se a Teresa nos convidou, vamos tentar ser sinceras,
na verdade o assunto é muito sério.

[Várias vozes concordam: é muito sério]
Se for para nos ajudar, vamo-nos ajudar, se for para
escrever um livro, escrever um livro com pés e cabeça.
A realidade do nosso país não (...) eu muitas vezes vou
dizer: ah. Mas só escrever um livro sobre o quê? Passou
por onde? Interrogou a quem? Não sabe que a festa
começa à meia-noite, não sabe? Como é que se chama
aquilo ali? Coconuts?

[Várias vozes concordam: Coconuts]
Coconuts. (...) Aquilo é o pecado de todas as mulheres.
(...) Desculpa-me, levantei um bocadinho a voz, mas é
assim a vida.

[Várias vozes sobrepostas]
São coisas que a gente vive nas nossas casas, são
coisas que a gente vive. São coisas que a gente vive.
A poligamia é um assunto sério e as suas razões
e raízes evocadas através de um costume ou tradição,
merecem reflexões e um forte contraditório quer em
Timor-Leste quer em Moçambique.
Em Moçambique um dos costumes que tem estado
na agenda do debate colectivo tem a ver com a viuvez das
mulheres, a sua vida sexual e os rituais por que devem
passar após a morte dos maridos. Não é um assunto fácil
pois lida com muitos aspectos do vida das mulheres, com
a ideia de que os homens não morrem naturalmente e,
por isso, são mortos pela acção das suas mulheres. Enfim,
um argumentário cultural que provoca medo, mal-estar
e desconfiança. Recusar passar pelos rituais significa,
muitas vezes, assegurar conflitos familiares que podem
ir até à perda das filhas e filhos, casa, bens gerando muita
violência física e psicológica. No entanto a sociedade
moçambicana através de algumas mulheres e homens,
está, dinamicamente, a realizar as transformações que
considera serem convenientes. Há ideias, propostas
organizadas, alternativas e apoios. Elsa Tuzine381 mostranos como essa agenda da tradição está a ser tratada, o que
está em jogo, a falta de solidariedade das mulheres umas
381 Primeiro excerto retirado do Seminário, p. 6 e 7; o segundo excerto
retirado da entrevista a Elsa Tuzine I, p. 8-9.
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Na nossa sociedade, a mulher quando perde o marido a tendência é de desocupação dos bens, em primeiro
lugar. Segundo, se esse homem perde a vida, enquanto
não tem nada, é um paupério, não há confusão na família, tudo está numa situação estável. Agora, quando
tem bens, herança, ooh, é uma confusão tremenda. E as
pessoas até deixam de ter um interesse de chorar pelo
defunto, mas cada um começa a pensar: o meu familiar
desapareceu, aquela mulher vai ficar com os bens. Enquanto que isso é que não devia ser. O que devia ser, na
morte do cônjuge, não pode constituir o conflito, pelo
contrário, as pessoas deviam-se unir e ampararem-se,
mas nunca acontece. Depois disso, as pessoas devem, vão
para os tribunais. Ora este assunto não é só entre família,
mesmo entre os filhos, com a mãe, enteados, isso tem
acontecido. Temos vivido, principalmente na AVIMAS,
dia após dia, estamos a receber casos dessa natureza.
Mesmo ontem, recebemos uma senhora nessa, nessas
condições. Agora, não acho que é um assunto que deve
ser vivido, porquê? Porque isso também parte de nós, as
mulheres. Porque nós, as mulheres, somos fofoqueiras.
É verdade. Agora os homens, nem reparam nisso. E principalmente quando perdem uma mulher dentro de uma
casa, as senhoras recorrem, vão parar àquele homem: ah,
senhora, não se preocupe, nós vamos, temos amigas da
(...), não sei quê. Estão a referir à esposa, mas quando
é a mulher a perder o marido, já não pode parar com o
vizinho, não pode ter pessoas conhecidas, não pode ter
pessoas que conheceu antes. Basta parar e já é marido,
já manteu relações sexuais, quer dizer, são coisas que
não devia ser, são maus hábitos, por isso a mulher tem
muita coisa para fazer e para que, e também para educar
os outros que isso não devia ser.
Ultimamente isso não acontece porque também
houve uma grande divulgação (...) e o estudo com essas
mulheres, quer dizer, nas comunidades a partir de (...)
dos quarteirões porque onde há maior problema é na
base. (...) Tem que fazer “ku tchinga” ou não “ku tchinga”, vimos que isso aí é uma tradição complicada porque
vamos supor essa mulher por exemplo, esse homem
perdeu a vida se calhar tinha SIDA não vai contaminar
essa mulher? Vai contaminar e vai dizimar a família
daquele homem e deixar crianças desamparadas e não só
aquilo era uma obrigação a pessoa tinha que fazer mas
ultimamente as mulheres não aceitam. Não aceitam,
(...) não aceitam. (...) Porque isso também cria problemas na família em si, porque esse homem é casado tem
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a sua esposa vai se envolver com a cunhada, a relação
também aí na família já cria desavenças na família sem
necessidade nenhuma. (...) É uma humilhação porque
eu, o meu…, o irmão é que conheceu a mim voltar a ter
um, quer dizer, toda a família passarem por mim, isso é,
é uma escrava, é uma escravatura quer dizer a mulher
fica humilhada, quer dizer, isso não tem… Dizem que
não, mesmo eu nã… nunca aceitei isso.
As consequências para as mulheres moçambicanas, em caso de viuvez, são muitas vezes trágicas. Mas
a realidade não se esgota nas que são vítimas porque
há mulheres que para além de recusarem o ku tchinga e
tentarem não alimentar conflitos ou desarmonias com
as famílias dos defuntos maridos, fazem outras escolhas
no sentido da sua realização pessoal, da preservação
dos seus valores e objectivos ainda que se tornem mais
cínicas, relativamente, às propostas dos homens e ao
casamento. O casamento e as sexualidade que lhe está
associada parece ser perspectivada de outra maneira.
Judite dos Mulungos382 é uma vendedeira viúva e jovem
e ela conta o que decidiu fazer. Em seguida, Elsa Tuzine383
também determina que a viuvez é melhor para ela e para
os filhos e filhas do que um novo casamento. Aliás, ao
colocarem no discurso a preferência dada ao bem da sua
prole, elas mostram por um lado, como usam esse estatuto de Mamã para o seu prestígio pessoal sem revelarem
demasiado os outros motivos que as levaram a estas
escolhas individuais e nem sempre altruístas. A viuvez,
depois de passados os maiores problemas, pode ser um
estatuto interessante de liberdade individual, prestígio
e reconhecimento.
Ficou doente, ficou doente e ficou de baixa no
hospital e depois faleceu. (...) Tinha tinha cinquenta e
dois .(...) Foi em noventa e nove, foi em noventa e nove
. (...) Eu já via que não dava para ficar ali porque a casa
era a mesma, era a mesmo, os meus sogros e a minha
cunhada também tava ali. (...) Ela sei que tava a nascer
ali em casa tava filhos quando tava em casa não foi ao
lar, agora mesmo ainda está ali, continua ali . (...) Nada
não levei nada. (...) Não levei nada…
(...) Já não quero [casar], eu agora ainda estou a criar
os meus filhos. (...) Há homens que querem só te gozar e
depois te deixar.(...) Muitos homens aqui ou outros homens te dão doença você fica doente e ele foi-se embora,
já… (...) Não sei, só que estou a me prevenir, estou a me
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prevenir porque ainda quero criar os meus filhos. (...) Eu
vejo aqui mesmo. (...) Eu vejo ali muitas mulheres estão
a passar mal (...) ah por isso mesmo, o homem conquista para você viver com enquanto não que tá grávida e
depois vai-se embora, quem vai sustentar esses filhos?
Ele foi-se embora. Ah não já não quero mais, com uma
idade idosa. Ah já me acostumei, tantos anos. (...) Do
homens também porque quando um homem te dá um, te
dá filho tem de sustentar mas aqui muitos homens são…
só te dão filho e depois fogem, deixam te com o filho e
ninguém a sustenta.
[E]u não voltei a casar, comecei a pensar nas
crianças, a primeira tinha oito anos, seis, quatro e dois
anos, mas é claro eu ainda era muito nova mesmo, as
relações a pessoa nunca pode ficar sem amigo, realmente tive (...) um amigo (...) que oficialmente ele lobolou
mas eu nunca a cheguei ir a casa dele porque eu estava
a preservar a educação dos meus filhos, aquilo só fiz
porque tenho, tive um filho com esse homem para não
ser como uma mulher qualquer (...) eu tive que, ele oficializar para poder esse filho que tive com ele para ter
alguns direitos, mas nunca quis ir ficar em casa daquele
homem… em prejuízo dos meus filhos. Eram crianças
pequeninas, veja só, agora todos estão na faculdade
(...) já têm as suas casas, graças a mim porque de facto
consegui me manter (...) com a minha personalidade
como mãe, esposa, educadora, comecei a pensar que um
filho não vale a pena eu perder os três ou os quatro filhos
por causa de um filho só, prefiro manter-me na minha
casa e cuidar deles. (...) [E]ram pequeninos e a família
do marido havia de cuidar daqueles filhos e futuramente
eu poderia ter até problemas, os filhos vir dizer que olha
mamã (...) foi casar (...) deixou-nos desamparados, eu
comecei a pensar que não, dei valor aos filhos do que o
casamento, porque tive o primeiro casamento não deu
certo meu marido morreu, gostava dele, vi que não valia
a pena e eu acho que até fiz bem (...) eduquei os filhos,
umas casaram, outros estão nas suas casas pelo menos
eu consegui manter o meu prestígio (...) mesmo a família
do marido considera (...) por causa disso, acho eu. É…
sou mamã até hoje… é.
Em Timor-Leste a viuvez das mulheres é também
um problema que muitas delas enfrentam e que inclui
violência, desapropriação de bens e prole, discriminação,
pobreza e solidão. Elas conhecem os procedimentos e
sabem descrever os acontecimentos e sabem também
interpretá-los e agir em conformidade. O caso de Elsa
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Magalhães384 é revelador. Depois de se confrontar com
tudo o que lhe aconteceu resolveu regressar à sua família
de origem e continuar a sua vida num contexto novo e
desafiante para ela.
Só depois de ele ter afogado no mar é que voltei
para minha família. A partir deste acontecimento, comecei a sentir um desconforto, a família da minha parte
exigia para que o corpo do meu marido ficasse em minha
casa, mas entretanto, a família parte do lado do meu
marido persistiu tanto e no fim, eu tive que concordar
com eles. Isso sucedeu quando estávamos em hospital
ainda, e condescendei-lhes este pedido com condição que
eles continuassem tomar conta de nós. Assim, o corpo do
meu marido foi deliberado e encaminhado para casa da
família dele. (...) Assim, levámos o corpo do meu marido
para a casa dos pais dele, passaram três dias e levamos
o corpo dele para ser enterrado. Eles ainda nos tratavam
bem de mim e os meus filhos. Depois da missa de 14 dias,
eu também já não me sentia muito bem, todos os dias
ficava só em casa sem fazer nada também não me sentia
bem e ainda por cima sem dinheiro. E pensei; agora já
não tenho dinheiro e quem é que me vai dar dinheiro? Era
melhor procurar um meio para voltar para Dili porque
tenho lá as minhas bananas, tenho lá muitas frutas e
a minha casa, tenho que regressar para lá. E então, eu
e a minha família viemos para cá pernoitámos duas
noites aqui, quando regressámos para lá, eles já não nos
estimavam como dantes e fiquei logo a pensar assim:
(...) Afinal, eles não gostavam de nós de verdade, tudo
não se passou apenas na ponta da língua. (...) eu fiquei
em silêncio. (...) A cunhada agora está diferente! (...) E
eu respondi-lhe; estou diferente como? Neste momento
ainda não penso em nada. Eu não tenho mais nada,
já não tenho mais ninguém ao meu lado para me dar
ordem. A não ser que houvesse alguém ao mau lado
para me mandar, aí é que está certo. Agora que o meu
marido já faleceu, não há mais ninguém que irá mandar
em mim. Sou eu é que mando em mim próprio e não há
mais ninguém que manda em mim. Vou para onde for,
onde quer que eu vá, jamais ninguém mandara em mim.
A velha ficou enternecida com essa palavra e tia! Ela foi
arrancar um ramo da árvore Jatropha (...) e começou a
bater a mim e à minha filha. (...) Mas não faz mal, vou ter
que ter paciência até ao terminar o trabalho da campa
dele. Depois da campa ficou feita, eu perguntei à minha
família o que devemos fazer. (...) Mãe, é melhor irmos
embora daqui e vamos viver com a avó, depois vamos
pensar o que faremos.
384
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Depois eu e a minha família (...) de manhã, vimos
a minha mana mais velha que vive em Laclubar (...) a
passar; que deve ter ido visitar a irmã dela, e eu virei
para minha filha a dizer: Anita, a tua mãe mais velha
e a minha filha reconheceu-lhe logo e percorreu-se de
imediata atrás dela. Mãe! Mãe! (...) A minha mãe disse
para ir ter com ela. A minha irmã virou-se e veio ter
comigo e disse-lhe assim; mana, vais dizer a mãe para
vir ter comigo de imediata ainda hoje! De momento não
posso contar a mana o que se passou. Vá lá comunicar
isso à mãe.
(...) Quando voltávamos para casa, eles já tinham
matado o cabrito da Anita e disseram que era dedicado
a alma do falecido. Eu não dizia mais nada e apenas
concordava com a decisão dele uma vez que este dedicado
a alma do falecido. E posteriormente, o dia de desluto do
pai da Anita estava quase a chegar. Eles vieram a informar-me como eu se fosse uma pessoa convidada. Logo no
dia seguinte, já era dia desluto. Tendo em consideração
do nosso casamento e como meu marido, e nessa noite,
ficámos em vigilantes até de dia. (...) A velha começou
acrescentar assim: - oh, se eu a apanhasse ontem, bateria nela até a morte. (...) Eu disse-lhe assim: Ainda não
pagaste o meu dote por isso não me podes bater mais! Se
quiseres me bater, deveria fazer isso quando o seu filho
ainda estava vivo. Mesmo assim, ele nunca te deixava
para me bater. Apenas o seu filho que é permitido de
bater-me. Apesar de já tivemos tantas zangas mas ele
próprio nunca encostou a mão dele em mim. (...) Até de
momento, eles não apareceram em minha casa.
No entanto, algumas mulheres são viúvas de guerra
e isso dá-lhes um estatuto e reconhecimento que, nas condições actuais do país, é um recurso de autoridade, a não
negligenciar. Entre elas estão Cipriana Pereira, Filomena
Reis e Selma Hayati como se poderá ver mais adiante.
Termino com o dilemático acervo de memória da
diáspora que as guerras sempre produzem. Eles mostram
bem que o regresso e a recomposição social e identitária tem distintos problemas com que lidar. A Lurdes385
desabafou assim depois de ouvir a mãe386 contar a sua
própria versão do reencontro: - Eu sou timorense, quero
vier em Timor mas não sou nada como os timorenses nem
quero nada do que eles querem

385 Este assunto está tratado no meu texto Mulheres, identidades e
narrativas viajantes que será publicado na Revista Crítica de Ciências
Sociais.
386
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Voltar e ver Timor daquela maneira. Não conhecia,
já não conhecia os sítios onde morava, os sítios onde eu
passava, vi tudo, tudo, tudo preto, vi tudo mesmo triste.
Fiquei muito revoltada, fiquei muito triste, fiquei muito
desiludida. Não contava com Timor assim, as pessoas,
mesmo as pessoas, o ambiente e tudo diferente, as pessoas. Depois, na altura, prontos, ficaram assim a mandar
bocas: ai, agora que Timor volta a florir é que vocês
voltam, essas coisas todas. Uma pessoa a perguntar, os
velhinhos, coitados, eles não sabem: ai senhores, vocês
é que tiveram sorte, foram para países grandes, com
tudo, não faltava nada, nós aqui é que sofremos, nós
aqui. E nós começamos a explicar a eles: olhe, não foi
bem assim, nós fomos mas nunca deixámos de trabalhar,
também passámos trabalhos, vocês sabem que a gente
vai para a terra dos outros, se a gente não tem trabalho
também ninguém dá nada, também trabalhámos muito,
com muito sacrifício, mas nós nunca esquecemos Timor,
nós sempre gritámos por Timor. Vocês aqui, tudo bem,
não podem, passam mal, passam trabalhos mas vocês
não podem fazer nada. Não podem gritar, são logo
apanhados. Têm que fazer o que a Indonésia manda
fazer. Nós lá fora, não, podemos gritar à vontade que
ninguém nos proíbe. Mas nós é que gritámos muito para
a comunidade internacional saber o que se passava. Se
ninguém saísse de Timor, nós éramos todos comidos
pelos indonésios e isto hoje era dos indonésios, não era
nosso. Graças a nós que saímos, que conseguimos sair
de Timor, para fazer força lá fora, porque se não fôssemos nós, ninguém ia, nem, nem deixaram entrar aqui
jornalistas para passar, para ir lá para fora.
Penso poder afirmar que as múltiplas e diferentes
acervos de memórias destas mulheres e homens são
matrizes e recursos onde buscam autoridade e legitimidade em várias esferas da vida e que isso fica claro nas
narrativas e nas análises precedentes. Não se confirma
pois, a insustentável leveza do outro do outro e a sua quasi
não-existência; elas e eles, não são nem intemporais,
atávicas, intangíveis, apáticas ou tristes figuras de fundo.
Pelo contrário, elas reflectem e participam nas discussões
mais difíceis sobre: famílias, casamentos, dotes, viuvez,
religião, feminismos, tradições, políticas de memória,
igualdade de género, elites, traumas de guerra, reconstrução pós-bélica, construção do Estado e das instituições,
colonialismo, independência, matriarcado e machismo,
entre outros. Com esses tópicos e outros articulam os
seus discursos e mostram-se relutantes à conformidade passiva. Esta dissertação não pretende esconder as
violências que são feitas contra as mulheres nem as
dificuldades que enfrentam todos os dias. Porém, esse é

ainda o discurso dominante o da celebração repetida e
sacrificial da vítima. Neste trabalho pretendo sublinhar a
cada hipótese de trabalho confrontada com a democracia
discursiva e subjectiva encontrada com elas e nelas, os
termos, as condições e os requisitos que elas mesmas
determinam para se libertarem e serem mais felizes.
6.2 - As guerras, as violências e os reajustamentos estruturais da economia reforçaram circuitos
excêntricos de comércio que são sustentados, em
grande medida pelas mulheres na cidade; porque ela drena produtos, bens e serviços e permite
constituir mais associações, as mulheres constroem outras-novas subjectividades, estatutos e papeis sociais.
Tal como a primeira hipótese de trabalho a segunda requereu ajustes de enunciação para se tornar mais
operativa nos contextos das duas cidades capitais. Em
primeiro lugar, porque cada uma das cidades capitais são
espaços-tempo que, em si mesmas, representam mais
do que uma mera geografia espacial de uma sequência
histórica de instalação e rivalização de poderes. As
independências nacionalistas e todas as demais coisas
que se lhe seguiram fizeram delas e, simultaneamente,
para as senhoras com quem trabalhei uma das centralidades com que lidam nas suas vidas. Por outro lado, se
as cidades no litoral foram ao longo dos séculos sítios
de passagem, fronteiras entre continente-interior e o
oceano para o comércio, o avistamento e contacto com
as gentes e as diferenças de outras paragens, as primeiras amuradas erguidas contra as guerras vindas do mar,
as independências nacionais inscreveram nelas novos
sentidos. Transformadas nas sedes dos governos agora
independentes, abrigando os quartéis-generais das suas
forças armadas e cedendo território para as embaixadas
de países agora pares, adquiriram o estatuto de imagens
visíveis do que o nacionalismo trouxe, de melhor e de
pior, à vida das pessoas e da sociedade que elas mesmas
reivindicam representar. Por estes motivos, a segunda
hipótese de trabalho encontra nas cidades-capitais com
as suas senhoras de bazares e associações a sua maior
razão de ser: umas e outras estão ligadas pelas boas e
mal-feitorias das suas acções feitas pelos corpos e os
imaginários nacionalistas.
Nos capítulos precedentes, em vários momentos e
de diferentes formas, permiti-me parar para olhar com
atenção para cada uma destas cidades e pensá-las: Maputo e Dili. Em seguida, detive-me em as contextualizar
regionalmente assim como tornar mais perceptível as
suas dinâmicas com comércios, povos, reinos, coloni191
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zadores e navegações para lá de si e das suas regiões.
Em alguns dos seus mapas pude discernir uma parte de
si virada para um Índico mediado por pontas de terra
como a Inhaca, ilhas e passagens marítimas como as
de Sonda. Maputo e Dili cheiram o oceano nas brisas e
vêem-no nos pangaios sem, contudo estarem, propriamente, diante dele. Duas cidades viradas para os portos,
tementes das diabrites e das vontades das gentes do
interior ou do continente, onde as mulheres foram chegando empurradas pelas guerras e pelas misérias que
políticas e conjunturas originaram ao longo dos tempos.
Nelas montaram negócios, tendas, lojas, juntaram-se e
associaram ideias e objectivos. Nelas são sujeitas à violência e a rupturas queridas e não queridas. Lugares de
sonhos e de abandono as cidades são, por isso, engenhos
de produção de outras-novas subjectividades, estatutos
e papeis sem que se deixem morrer, por completo, as
permanências ainda que difusas e fugazes dos lugares
de onde se partiu. Epítomes da complexidade das independências dos países, estas cidades podem ser vistas
como substantivos próprios de uma sociologia feminista
pós-colonial pois pelas suas avenidas e charcos se vêem
escombros de um mundo que já não é, ombreando com
arrojados projectos que desafiam a ordem colonial das
coisas, a começar pela ordem colonial dos pensamentos
e das perguntas académicas e retóricas.
Malhas e costuras da admirável imaginação da
sobre-vivência humana.
As cidades são espaços ambivalentes de oportunidades e perigos para mulheres que, como a maioria
destas senhoras, viveram e vivem uma sucessão, quase
vertiginosa, de mudanças, alterações, transformações
sociais, expectativas e desilusões. Nas suas narrativas
sobre as suas vidas pode-se perceber que as cidades de
Maputo e Dili não são os seus lugares de nascimento ou
onde ancoram as suas memórias familiares primordiais.
As mulheres com as suas capitais mantêm relações tanto
de proximidade e permanência como de estranhamento e melancolia do que consideram seu o seu conforto
cultural, o habitat singular e primeiro da sua identidade.
A forma como Albertina Raquel387 explica e explicita esta relação é bastante interessante e revela as múltiplas contradições entre vivências, atmosferas culturais,
regras e sensibilidades. Até hoje a senhora Albertina
Raquel continua a ponderar se em Maputo é afirmação
nacionalista ou ignorância haver muitas pessoas que
fazem questão em falar outras línguas nacionais em vez
387
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do português. Mas não deixa de apontar como a cidade
lhe ensinou coisas e lhe abriu horizontes.
[S]ou de Inhambane (...) Ooohh vou-lhe dizer a primeira coisa quando cheguei aqui no Maputo, eu vou lhe
dizer, que eu não me esqueci eu disse para minha irmã :
quero voltar! Ai não, tu vais ficar aqui? Mana, eu quero
voltar! Isso não dá para mim, é uma vida agitada, uma
vida sem respeito, uma vida das cidades, das capitais
são assim minha irmã, eu tinha dezassete anos quando
vim para aqui. Cheguei, eu estava a estudar nesta escola
de comercial, então cheguei ali primeira coisa que eu
ouvi de estranho foi de duas colegas uma chamada Sifa,
que Deus a tenha porque já faleceu tava ali no banco
a trabalhar ela começa a falar dentro da sala de aulas
com o professor a entrar, olha eu transpirei. (...) O que
é isto agora? Vocês falam assim mesmo? Só porque na
tua terra não se fala assim? Eu: não! Para já é raro você
apanhar, nós tínhamos aquela situação de assimilado
(...). Eu vim aqui em 75 praticamente, logo quase entrei
nesse. Minha avó já cá estava então ela tem um bébé
ela me chama ela me fazia companhia foi uma profissão
independente tenho de fazer companhia com (...) ficas
com teu sobrinho e vais à escola enquanto eu vou trabalhar. Muito bem, cheguei fiquei a viver com ela aqui
na Avenida (...) perto da União mesmo, então por hoje
começam as aulas aqui, vou lá e vim dizer a ela e outra
coisa que eu também achei estranha que aconteceu foi
uma barata dentro da geleira porque lá na minha terra
não tem barata na geleira (...). Mana isto não é azar diz
que isto é assim. A fossa lá de casa está lá loooonge! Por
isso nunca levei barata na geleira…essa barata veio de lá!
Eu liguei para ela para o serviço, disse “mana abri geleira
para ver barata!” (...) Achei anormalíssimo! Quando vim
aqui para escola comecei a falar dialecto aqui na sala e eu
que venho lá de (...) que minha mãe e meu pai, meu pai
era um enfermeiro era um paramédico no tempo colonial
hee eu digo “mas lá em casa nós não falamos dialecto“ só
os empregados é que falam nem com a minha mãe. Na
escola não deixam falar dialecto, agora como é que uma
aluna fala com o professor a entrar? E não foi castigada?
Acho um absurdo e depois brincaram de uma maneira
muito hiii muito liberal. Mas lá não é assim, então achei
uma diferença enorme. Isso para dizer que Inhambane é
uma província que quase que aquilo é muito regrado,
muito para a religião do que para uma vida civil normal,
quando crescemos assim nesse ambiente, é uma zona
muito de muçulmanos, (...) Eeeeentão prontos, vem-se
desse ambiente de muçulmanos , um ambiente muito
regrado, ambiente que até os vestes nós tínhamos que
fazer um reparo, o penteado, o cabelo tínhamos que fazer
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um reparo, não é de qualquer jeito que uma pessoa saía
de casa. Aquilo era realmente igreja, escola, casa e os
afazeres de casa que eram sem limite, então cresci assim
(...) heee estranhei a situação um bocadinho muuuuito
mais metida, coisa e não (...) olha minha irmã aahh
convenceu-me não é, disse-me que isto era a capital,
disse-me que isto aqui era uma cidade onde todo o tipo
de gente aqui encontra enquanto que nas províncias
quando chega uma pessoa doutra província, é recebida,
reconhecida e nota-se enquanto que aqui não. Tu sentas
ao lado de um de Inhambane, um de Xai Xai, um de
Nampula dum não sei de quê cada qual com seus hábitos
então tu tens de saber viver e conviver com esta gente.
(...) Bem gostar…eu diria que ensinou-me a vida,
num diria gostei ou gosto. Ensinou-me a vida porque se
eu hoje volto para província ou vou para uma província
levo mais bagagens do que se tivesse continuado lá.
Não quero dizer que os que estão nas províncias não
estão, não são pessoas capacitadas ou evoluídas ou com
possibilidades de se capacitar, mas num vou dizer não
gostei, aprendi, aprendi a vida.
A Graça Samo388 vê no uso dos sapatos uma grande
diferença cultural, comportamental e de ligação com a
terra onde nasceu; afinal os sapatos eram uma marca
de urbanidade em contra-ponto com aquilo que não
era a capital; era a face desconhecida da república independente com a qual muitas pessoas lidavam com o
distanciamento próprio a alguma coisa longe da sua real
realidade. Neste sentido se marca, porventura, a diferença entre a capital e o país. Graça também diz, em poucas
mas certeiras palavras, como o conservadorismo moral
da sua experiência familiar lá na província se mantinha
como que uma guarda moral invisível mas poderosa no
reelaborado aparato mundano da cidade.
E aí foi a decisão de que tinha de vir para cá, uma
coisa que eu muito me lembro foi que a minha irmã disse
olha, nós vamos viajar na próxima semana, então nós só
estamos aqui, só temos uma semana para nos despedirmos dos nossos pais, mas ao mesmo tempo precisamos
de ir à cidade para fazer algumas compras e eu queria
ir contigo para mandar fazer sapatos para ti, para podermos viajar para cidade, para Maputo. E eu dizia não,
não vou, mas eu preciso de ir mandar fazer sapatos para
ti, como é que vais viajar para Maputo sem sapatos?
Que Inhambane se podia viver sem sapatos e eu vivia
sem sapato. Eu dizia não, eu não vou. Eu acabei vindo a
Maputo, já estava, acho que estava com onze, doze anos
388
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descalça porque não quis me separar da minha mãe por
um minuto para ir à cidade para fazer sapatos e pronto,
mas prontos vim para cá e vivi e fui estudando e levando
a vida e prontos. (...) Aí continuei a estudar e aí pronto,
depois fui começando a namorar, comecei a namorar aos
vinte e dois anos, o meu primeiro beijo foi aos vinte e dois
anos já e foi tão difícil, eu tinha muita vergonha e tinha
muito medo [risos] pois é, incrível, não é?
Algumas das contradições da luta de libertação
em Moçambique são expressas nas palavras de Jacinta
Jorge389 e que a cidade parece acentuar e ter os recursos de uniformização tão desejada pelo nacionalismo
independentista. Na realidade, a forma como a Jacinta
formula essas contradições, aparentemente reservadas
aos espaços dos comportamentos e do feminino, são
sinais seguros da diversidade que a luta não conseguiu
subsumir. Por outro lado expressa a vontade de homogeneizar a partir de um modelo dominante renegando
as agora consideradas asperezas comportamentais. A
elas poderão corresponder divergências entre grupos,
diferentes visões e experiências do que foi a guerra da
libertação e os seus significados. A cidade capital põe
estes elementos em sobressalto e, é nela que se apressa
a autoridade estabelecida e se recorre à reeducação nos
novos termos nacionalistas. As novas subjectividades
que a cidade invoca e forma são as seguintes:
[N]a altura havia muitos conflitos entre o quadro
do oficiais superior porque acabávamos de sair duma
guerra isso foi antes dos dezasseis anos de guerra de
destabilização prontos tinha companheira durante a
guerra de luta de libertação quando se vem a cidade nos
diziam que você não merece porque você não sabe vestir,
não sabe comer na mesa porque não sabe representar.
Em Timor-Leste as pessoas parecem falar muito
menos das chegadas a Dili e das diferenças com que
estiveram confrontadas do que sobre os motivos da ida
para a capital nas últimas décadas. Piedade da Cruz390,
artesã e vendedeira de tais diz com simplicidade o que
toda a gente parece saber.
[Sou] Piedade da Cruz, data de nascimento
6/12/1963. (...) A morada é que no Lasaun, local de
nascimento Fatudame, Distrito de Atsabe. (...) Oh! Estamos em Dili desde a ocupação da Indonésia, em 1987.
389 Entrevista a Jacinta Jorge, p. 1 e cujo parte deste excerto já foi
analisado em cima a partir de uma outra perspectiva.
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Muitas pessoas que vieram para Dili à procura de uma
vida melhor. São muitas pessoas que vieram para Dili.
Para outras mulheres como Rosalina e Alita a sua
vida em Dili trouxe-lhes aprendizagens, nem sempre
fáceis e a uma de busca de sentidos novos para algumas
coisas. Alita Verdial391 é parca e perde-se nas palavras
que usa em inglês mas percebe-se nelas que apesar de
viver em Dili há bastante tempo, ela tem como referência outro estilo de vida, de trabalho, de organização, outro espaço geográfico e cultural como a sua identidade
mais perdurável.
[O]k, I was born in Maliana 25th of December,
two thousand…1973, Christmas day! (...) I’d move to Dili
actually in 99, before the elections (...) before [popular
consultation?] and I spend, I spend almost my time in
Maliana.
(...) I think (...) my childhood situation was, was
hard. I grew up in very discipline family and not a very
rich family and so, I (...) my principals, you know, work
is, how to say? work is something that’s, how to say, for
example, like a, you know, money, oh, yeah, my principals in English, you can say, if you want to you must
work hard, yeah (...) [S]o, I really want everything is, I’m
not a perfectionist people but I really want everything
organized (...) [Y]eah, sometimes I’m getting angry
because when, when I go home, and, play here, play
here and something here, so I already say everything’s
in a place, in a right place so when I come home and I
want to cook something, you know, and salt there and,
you know, everything is in place, yeah, that’s. (...) [A]nd
then I realise that I cant not ask people to do the same
thing like, like what I want, yeah, and other people came
before us, come from this life stile, (...) and I understand
that, oh my god, actually I can not, I can not make people
saying what I want and then, yeah, I realise that I have to
make maiby something, may be in my, in my all situation
I need to do something in my work.
Rosalina da Silva392 vende os seus serviços domésticos e conta sorrindo na varanda da casa como descobriu
apenas há uns meses que existiam ferros de passar a
roupa e como lidar com um fogão a gás com seis bicos.
Para ela foi uma grande revelação e uma enorme aprendizagem. Mesmo vivendo em Dili há muitos anos, a sua
vida quotidiana tem estado confinada, pela sua pobreza,
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à maior simplicidade e austeridade que aprendeu nas
montanhas onde nasceu e viveu. Fala das dificuldades
que a cidade lhe impõe e que afinal não parecem representar nenhuma melhoria significativa para os sacrifícios
que tem que fazer diariamente.
O meu local de nascimento numa terra chamada
Betanen (...). Esta terra localiza-se numa zona tão afastada (...) viviam apenas duas famílias nesta localidade.
Estas famílias pertencem os pais da minha mãe e de restos são os meus tios Estas duas famílias não conseguem
ver os outros sítios, como Tibar. Mas eles são as nossas
famílias, como a distância não nos permite a encontrar.
Como nós gostamos viver aqui na montanha cavar a
terra, aqui temos tudo como batatas, frutas, milho por
isso gostamos de viver aqui na montanha.
(...) Quando voltamos para Dili pois eu comecei (...)
o meu marido também já está cá e vivemos lá acima,
engravidei-me do meu primeiro filho e vivemos lá apenas três semanas, voltamos outra vez para montanha,
porque em Dili não temos nada para fazer, tudo com
dinheiro é melhor voltamos para montanha (...). Cavar
a nossa terra, cuidar do nosso quintal e também do nosso
dia-a-dia. Eu como já está habituada viver na montanha
(...). Vim para ficar em Dili para mim não foi por vontade
própria como se fosse obrigado a ficar, porque em Dili
custou muito de arranjar dinheiro. (...) Lavar as roupas,
e eles não podem fazer mais coisas porque em Dili não
há quintal para ninguém. Como o meu marido, falei até
que me fartar, e ele sai da casa para um pequeno quintal
a apanhar folha de inhame para os porcos e mais nada,
porque não há mais trabalho para fazer. Já sabes que
Dili muito estreitas, não podem fazer nada. Mas quando
ainda estávamos na montanha era outra coisa podemos
fazer negócio, mas temos que vir a Dili para a procura de
dinheiro, não quer dizer que vivemos na montanha tudo
resolvido mas não pelo contrário temos que vir até Dili
é a mesma coisa. Mesmo que vivemos em Dili também
andamos a procura de dinheiro é assim tia.
Estas cidades, as capitais dos dois países são para
muitas delas, espaços de chegada por algum motivo;
um lugar de busca de segurança e rendimento, escola,
às vezes um esconderijo. As cidades capitais tornam-se
para algumas um trânsito permanente entre as suas
identidades primeiras e aquelas que, camada a camada,
vão criando e construindo. As cidades são quasi ritos
de passagem entre os recursos familiares e aquilo que
podem produzir para vender na cidade. E com a moeda
que conseguem vão pagando os cadernos da escola, as
panelas, os panos, as casas e fazer render num novo negócio.
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O catálogo dos motivos apresentados nas entrevistas
é, relativamente, restrito. Algumas vezes é a narrativa
biográfica completa que ajuda a encontrar mais razões
e mais causas para a vida que se estabeleceu na cidade
capital. Deter-me-ei primeiro, nas razões e relatos das
senhoras timorenses.
Angelina de Araújo393 passou anos entre Same e a
capital. Foi estudar para Dili e desenvolveu as capacidades que já tinha para usar no trabalho remunerado
suscitado pela presença das Nações Unidas no país.
Como jovem mulher descobre o jornalismo, a pesquisa,
o activismo social no confronto com o cosmopolitismo
muito particular de uma Dili pós-conflito. É na capital
que fixou residência e se casou mas o medo do pai e da
sua prepotência parecem manter-se.

to work? I said: yeah, I like. If you. Yeah, but we will go
there to ask translator. I said: no, I don’t. because I don’t
know English, I just, even as administration, I can’t
because I have no computer. Not a English, because as
a translator, sorry, I don’t know because I. He said: no,
no, no, you speak good English. I said: no, no, no, I don’t
know. This was the three time. The first time he called
again, I don’t call him because I said: I have one position,
I like administration, if translator, I don’t know, I don’t
like to go. And then he said: no, no, you can come. And
then, the third, I just go, but I write a form and then I
just said administration and then he cut and he said: you
came as a translator. I just go, but I’m afraid because I
don’t know English (…). I cannot speak English. (…) [S]o
I came to Dili to follow that training, journalist training,
during two months, and then, went back from here to
Same as a reporter. I’m as reporter to Radio UNTAET.
So, after that, my chief, UN chief, he said: oh, you have
to come back to translator, because I like you, you work
good, you work here very good. So, if you want, you can
join again, you work for, for Radio, in the evening you
can give the information and on the day you also can
translate. And I: ok. I just work there and then I paid my
young brother, so now he finished university, economy.
Yeah. And then, after that I have my family and then
after that, in 2000 and, 2000 and, 2003, UN finished
in East Timor. In Same, in Same finished and just, one,
one international NGO came to Same to make interview
with the people. (…) So, after that I work again with an
international NGO, in here. But, I’m working in Same,
but my, my office is in Dili. I came to Dili one month, we
make monthly report every month to Dili and then, after
that, I’m finished, I’m also with the ICR – International
Center Research, and finished from there as the, I just
finished and then stayed at house during five months.
Just because I wanted to take a rest and then after that,
HAK called me again at 2004 and came here [Dili] as a
researcher, so I’m work with HAK right now.

But my father is radical. I cannot change his (…)
his mind and what he wants to, so I’m so frightened of
my father.
Dili, a cidade longe de Same parece ser um lugar
de auto-determinação mas também um refúgio ou um
esconderijo onde subverte a ordem das coisas que sabe
jamais mudarão na cabeça do pai.
(…) [B]efore I’m in Same, before I’m born in Same
and then before I’m studying in Same and then finished
in 2000, 99 I’m finished. I’m not finishing my studies,
senior high school, then I’m going to the Occidental, Timor Occidental, then come back in 1999, the same year.
And then, after that, I continued my senior high school
and then I’m finished at 2000. (…) After that I’m came to
Dili to follow the computer course, during three months
about Excel and Word. And also typing and everything.
And then I’m going back to Same. So in there I have no
work, I just think, because in my family I have six children, three boys and three girls. (…) I’m work. Before that,
I just go back to Same and, I decided I want to continue
my school, so I wanted to study in university, because
I’m very interested to continue my studies. But, because
my father and my mother doesn’t have (…) they cannot
support me and I know they don’t have money. I decided
to work. (…) UN chief in Same came with, he, with his
wife came together and then I took with him. And then
he asked me: oh, you study (…) you can continue your
studies. I said: no, because my mother and my mother
doesn’t have (…). So just, I just came here to help. Here I
can take my one day to go out. So, I just help them, and
then just, and then he said: you want to work? You want
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Áurea da Silva394 nasceu em Ossu em 1980 mas agora vive em Dili no bairro de Comoro. Não explica porque
veio parar a Dili mas percebe-se que na capital está uma
parte do seu sonho que é estudar para ter um emprego.
Além disso, as razões que a levam a viver em Dili são, com
certeza, bastante sérias; tem um negócio de bairro, um
pequeno quiosque em casa para tentar vender alguma
coisa, e a família está a reconstruir a casa incendiada
em 2006. Pensa que ali pode estudar, ter um emprego,
colocar as suas crianças na escola.
394
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O meu sonho depois de acabar os estudos não é ser
ministra. Eu não sonho com isso porque para mim penso
que já não será possível. Mas depois de acabar os meus
estudos eu queria encontrar um trabalho para poder
sustentar a minha casa. Este é o meu sonho.
(...) O meu marido nasceu em Ossu no dia 4/4, 1978.
Começamos a conhecer-nos melhor em 2003 e no final
desse ano casamos. Em 2004 fiquei grávida do primeiro
filho que nasceu em Fevereiro de 2005, por isso agora
tem 4 anos e seis meses. O segundo filho nasceu em
Setembro de 2007. Na crise fugimos e a nossa casa foi
queimada. Entretanto recebemos o dinheiro da segurança social e regressamos para reconstruir a nossa casa por
isso agora estamos aqui.
Em Timor muitas pessoas foram para Dili na sequência da separação das famílias, das rendições e da
incapacidade de sobreviver num interior ocupado por
militares e guerrilha. Benedita da Gama395 natural de
Laga, nascida em Julho de 1960 e vendedeira de frutas
no mercado de Lecidere diz não ter muitas palavras
nem quer falar muito, por isso, resume de uma maneira
concisa a sua experiência. Sem o gravador até gosta de
contar que as frutas e os legumes que vende vêm lá da
parte oriental, das hortas de pessoas conhecidas e de
familiares. Percorre vezes sem conta o caminho entre
Dili e essas vilas que lhe fornecem o negócio. Os laços
não foram quebrados: ela negoceia com as suas redes de
origem entretanto refeitas de alguma maneira e mantém
a maneira de amarrar o cabelo como se usa lá para Laga.

suficiente para investir no meu negócio. Investi apenas
com 1.000.000 rupiah. Apenas numa semana que consegui obter lucro de 20 dólares, utilizo-o para tratar as
necessidades do meu marido e da minha família. É só
essa a minha palavra e obrigada.
Cipriana Pereira396 nascida numa aldeia do interior acabou por ir estudar para Dili, a capital da então
17ª província da Indonésia onde se instalou, estudou e
realizou as suas actividades políticas e associativas. É
nessa mesma cidade que mantém a sua família mesmo
depois de o marido ter desaparecido. Aliás, coloca no
centro da sua narrativa biográfica as actividades próindependência e as suas trágicas consequências, como
que para esclarecer desde logo, qualquer mal-entendido
sobre a sua profunda inserção na cidade de Dili.
O meu nome completo é Cipriana da Costa Pereira,
a minha terra natal é Saga-Date, uma aldeia que pertence ao Sub-concelho de Laga, nasci em 27 de Junho
de 1963. O nome do meu pai é Mateus da Costa Pereira,
nasceu em Ua-Bu’u pertence à aldeia de Saga-Date, o
nome da minha mãe é Isabel de Sousa Gama, nasceu em
Sae-Lari que também pertence ao Sub-concelho de Laga.
Sou casada com 4 filhos, uma menina e três rapazes. Um
está a estudar na SMP do seminário de Fatumaca, um
outro vai entrar para nível de SMA e os outros dois estão
ainda no SD quarto e sexto ano.
O meu marido desapareceu no acontecimento de 99
em Timor-Leste, nós afastámos um do outro no mês de
Julho de 1999, quando fui fazer actividades de campanha
sobre as duas opções (Autonomia ou Independência),
em Suai e ele foi a Jacarta para fazer alguns trabalhos
da parte de CNRT principalmente de arranjar equipamentos tais como t-shirts para a campanha. Ele voltou
de Jacarta no dia 30 de Agosto dia em que em Timor nós
fizemos a votação. Eu fiz votação em Dili e de seguida
fui logo a Baucau e directamente a Laga. O meu marido
chegou a Dili já era noite, por isso não chegou a fazer
votação; ele queria seguir-me até Baucau mas não conseguiu devido à situação daquela altura começou a tornar
difícil, assim foi para Timor Ocidental. Até agora toda
a família não sabe o seu paradeiro, também eu própria
ainda não sei a novidade dele.
Tirei a minha quarta classe no tempo português
na Escola Primária de Baucau. Estava no 3º ano desta
escola quando veio a guerra, fomos refugiar-nos no
monte Matebian, portanto não consegui continuar o
meu estudo na escola primária, mas depois no final dos

Desde que nasci e foi em 1975 fomos refugiar para
Matebian até 1979. Quando voltámos de Matebian, no
ano seguinte, vim logo para Dili. A partir 1980 comecei
a fazer este negócio com 18 anos de idade e casei-me com
20 anos de idade. Na altura da ocupação da Indonésia é
que enfrentávamos vários problemas pois tivemos certos
limites de movimentação pois não havia liberdade de
circulação.
(...) Trabalhamos o dia inteiro sem descanso porque
se vierem clientes a perguntar por nossos produtos,
devemos estar sempre em pé para atender os clientes.
Também devemos sempre ter em cuidado com as nossas mercadorias, limpá-las regularmente, pois se não
as limpasse, as pessoas não iriam comprá-las porque
estão sujas.
(...) De manhã, as vendas não são rentáveis e só até ao
meio dia que consegui vender até 20$ ou 15$, pois tenho
poucas frutas para vender porque não tenho dinheiro
395
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anos de 1979 até 1980 voltámos de Matebian para vila e
consegui continuar o meu estudo e tirar um diploma da
escola primário, mas já no tempo da Indonésia o diploma
do SD continuei o meu estudo no nível de SMP em Laga,
também consegui tirar o diploma desta escola. Enquanto
o meu estudo no nível SMA foi em Dili, fui apenas fazer
um teste de equivalência para obter um diploma (...) e
depois em 93 entrei na Universidade de Timor que chamava UNTIM entrei na Faculdade de Ciências Políticas
no Departamento de Governação. Licenciei-me em 1998 e
consegui tirar o Diploma, foi a última licenciatura desta
Universidade no tempo da Indonésia.
Jacinta Luzina397 é do Oecussi o enclave em Timor
ocidental. A realização do referendo trouxe as Nações
Unidas e as sua agências. Em seguida chegaram as organizações internacionais os projectos, as pesquisas. A
cidade de Dili, como dizia Benedita tinha problemas de
mobilidade mas, de repente, passou a estar no centro das
atenções da comunidade internacional. Além disso as
ruas começaram a encher-se de sedes e avisos em várias
línguas, chegavam cada vez mais pessoas estrangeiras
com novas questões e novas oportunidades de trabalho.
Jacinta não desperdiçou o momento e tornou-se não
apenas numa activista, assistente de pesquisa, directora
executiva da plataforma REDE FETO mas também mais
uma das habitantes da capital.
[M]y name is Jacinta Lujina, I’m coming from
Oecussi I’m married. I’m, (…) now I am (…) and I have
two boys, I’m also, I’m living in Dili, but I come from
Oecussi. (…) [M]y husband is from Baucau. (…) [W]e
have met in (…) Indonesia.
[D]uring, four, five, six years, from 2002 until 2008,
last year, I’m in, also like you, researcher. (…) So, but from
2000, after, before the crisis, 2006, 2005, I tried to involve with the woman that working outside, international,
during, through the Earth and I’m very active with them
(…) researcher for the international, about activities in
an international institution placed in East Timor. Because after the independence, 2000, in 99, many girls
come here and also many assistants from outside, but
the people in here, they don’t know what, the assistants,
what happen with the assistants from them. So we try
to help our, to help and also facilitate our community to
give them information about all bad things that happen
to East Timor. (…) Yeah, because I saw that when many
assistants come to East Timor but not like (…) woman’s
life in East Timor. So I tried to know what happened and
397
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also when I am involved in the woman’s network in an
international networking, I know that when the globalization, when modernization come, so everything can
happen. So woman feel how much [?] and also, yeah, the
effect for woman and also for children. (…) I have started
on January, 5th of January, so until now.
Hoje em dia é do senso comum em Timor-Leste, e
as subjectividades elaboram sobre isso os seus discursos,
que a vinda para a capital e a fixação de residência ali
teve a ver, de alguma maneira, com a guerra de 75-99. Por
um lado, as pessoas não cortaram laços e manifestam o
desejo de serem enterradas nas montanhas, na casa dos
avós, na casa da família como se se tratasse do regresso
definitivo ao seu lugar. Por outro lado, as pessoas ao
conversarem referem-se amiudadamente à família que
querem visitar e que vive numa vila ou aldeia longe da
capital. Essas visitas representam festa, reencontro,
conforto espiritual o que faz pensar que Dili é apenas um
lugar de passagem muitas vezes sacrificial. Por último,
as deslocações forçadas internas fizeram perder as referências essenciais empurrando as pessoas para a capital e
uma certa sensação de orfandade. O senhor Camilo Hornay398 explicou-me o que se passava da seguinte maneira:
- Quando temos que fugir das nossas casas e vamos
para o mato passamos muitos meses por lá, escondidos.
Quando percebemos que podemos regressar em segurança temos um grande desgosto porque só encontramos
du’ut bo’ot [capim alto] e não conseguimos saber onde
ficavam as nossas casas, as sepulturas dos nossos avós
e as nossas árvores também desapareceram. Então é
melhor fugir daquele vazio mas é muito triste, tarido
tebes tebes.
Em Moçambique a relação com a capital vem de
mais longe, tem uma história mais complexa de relacionamento com o continente. A independência do
país está há muito mais tempo consolidada e a guerra
76-92 também terminou há mais tempo. Algumas das
razões que trouxeram estas mulheres para viverem em
Maputo são expressas de muitas maneiras. Fárida Gulamo399 retoma no seu discurso a atmosfera colonial, a
tentativa de estender a acção do Estado colonial e a sua
administração disseminando os funcionários assimilados
398 Camilo Hornay é um senhor com quem conversei na longínqua
aldeia de Luro na ponta leste, distrito de Lopalos e que me explicou,
desta maneira, a face mais dura, segundo ele, da tragédia das fugas e das
deslocações forçadas durante toda a guerra. Esta conversa ocorreu no
início do ano de 2001.
399
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Quando mais tarde comecei a estudar, houve oportunidade depois da independência de ir a universidade
comecei a estudar à tarde. E a partir de um certo tempo
o Ministério retirou-me da escola, da escola onde era
professora e directora e passei para o Ministério. Então
aí já entrei mais na carreira mais burocrática, técnica
ligada a educação. Passei por vários sectores, estive no
1º gabinete do Sistema Nacional de Educação ligado ao
Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação
(INDE). Posteriormente comecei a fazer os meus estudos porque tinha parado o curso que eu estava a fazer,
Ciências de Educação foi interrompido na Universidade
Eduardo Mondlane. Na altura tinha alunos suficientes
e foi extinto o curso. E nós já tínhamos feito o 3º ano, o
bacharelato portanto e lutamos tanto, junto ao Ministério da Educação até que finalmente, depois de estarmos
parados quase 10 anos conseguimos fazer a licenciatura
com uma bolsa da ASDI, ligada a Estocolmo, lá concluímos os estudos

pelo território. Contudo tanto no tempo colonial como
após a independência os recursos para estudar no ensino
superior e fazer uma carreira na administração estavam
concentrados em Maputo. Maputo mantém-se a capital,
o centro dos recursos institucionais e políticos, o espaço
onde as decisões são tomadas.
Eu nasci na Ilha de Moçambique, meu pai era
enfermeiro, minha mãe doméstica. Nasci lá por acidente
porque naquela altura, no tempo colonial, os enfermeiros
andavam com a mala as costas mesmo os funcionários.
Parece que agora também é assim, está começar a acontecer. Andavam as malas as costas e acabei nascendo na
Ilha de Moçambique acidentalmente.
Os meus pais são daqui do sul mas eu sou da natural da Ilha. Dizer que estudei o ensino primário em
Maputo, o ensino secundário também e não, completei
o ensino secundário porque o meu pai foi transferido
para Quelimane. E foi lá onde fiz o 5º ano dos liceus
naquela altura, já lá vão anos, muitos anos, muitos
nem sonhavam em nascer [risos] em 64. Fiz o 5º ano
dos liceus em 64 em Quelimane.
O meu sonho era ser médica. Então vim cá a Lourenço
Marques na altura, vim ao médico porque eu andava
com muletas e aparelhos, mas com a idade fui perdendo
forças nas pernas acabei usando cadeira de rodas. Dizer
que vi pra cá mas fui submetida a uma operação, eu já
estava matriculada no 6º ano, queria fazer medicina,
infelizmente acabei ficando 7 meses no hospital. Fizeram-me duas operações a bacia e ao tornozelo, acabei
ficando muito tempo na clínica e perdi o ano. E para não
perder mais comecei a estudar, por orientação do meu
pai, para fazer o exame de magistério primário, como
professora do ensino primário. Eu não queria, detestava
ser professora, mas olha, fiz tudo, todos os possíveis, fui
fazer o exame de admissão e passei com uma média de
14. Naquela altura não era fácil, um africano ter uma
média de 14. Passei com 14, olha, fui fazer o magistério
primário, terminei o curso, fiz exame de Estado né, na
altura e fui colocada na província de Gaza.
Naquela altura contava muito ter cunhas, se você não
tinha cunhas era recambiado para os distritos mais longínquos. Eu fui recambiada na altura para a província
de Gaza, no Colonato do Limpopo. Foi onde eu trabalhei
dois anos, dois anos mas hii o trabalho era tanto, 5
classes, depois recém-saída da escola. Posteriormente,
quando voltei a Maputo, Lourenço Marques na altura,
comecei a estudar e acabei-me, fui a universidade,
formei-me. Já estava a trabalhar a muitos anos, então
acidentalmente fiquei na educação.

No caso de Sandra Bulha400 a sua vinda para a cidade deve-se sobretudo às redes familiares, à busca de
segurança pessoal e à expectativa de refazer a vida longe
de um casamento que se desfez. Não revela de imediato
que a chagada à cidade capital está ligada à história da
violência sofrida pela mãe mas acaba por esclarecer este
ponto, fundamental, para compreender as razões das
coisas. Maputo acabou por se tornar o lugar onde fixou
residência, cria a filha, onde trabalha e onde estuda.
[E]u chamo-me Sandra Beatriz Menezes Bulha.
Sou natural de Nampula, nasci em 1975, tenho uma
filha de três anos, fiz com 29. Comecei, estudei em
Nampula, cresci em Nampula, fiz a minha pré-classe
em Nampula numa escola chamada Escola Primária
dos Limoeiros. (...) Estudei lá, fiz até à quinta classe,
depois transferimo-nos para outra escola que já, aqui em
Moçambique, já a partir da sexta classe já é segundo P2
que aqui consideram. A sexta classe lá, a sétima, oitava,
nona e então os meus pais separaram-se, eu tinha, acho
que foi em 91 que eles se separaram, não me recordo,
mas possivelmente foi em 91, separaram-se, eu saí de
Nampula fui para Chimoio, viver em casa do meu tio,
minha mãe ainda continuou lá, mas já não estava com
o meu pai. O meu pai estava em casa mas, sozinho, mas
a minha mãe, não. E eu tenho uma irmã que é mais
nova que eu um ano. E então a minha irmã veio comigo
para Chimoio e depois, um ano depois, ela voltou para
Nampula para ficar com o meu pai e entretanto eu vim
400
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para Maputo ter com a minha mãe. Eu vim para cá,
entrei, comecei a estudar na Escola Industrial, a fazer
Química. Fiz o terceiro ano de Química, depois a minha
mãe, entretanto, foi para Portugal trabalhar, ficou cinco
anos. Enquanto ela estava a trabalhar lá, eu estava a
estudar, ela mandava o dinheiro para mim como para
a minha irmã, para estudarmos. Eu fiz o terceiro ano,
então estava a terminar o terceiro ano, eu pensei em
trabalhar na mesma empresa em que a minha mãe estava, porque a mesma senhora que a minha mãe estava
em Portugal, ela tinha empresas aqui, em Moçambique.
Então eu estava já, ainda a ver a parte administrativa
dela enquanto ela estava em Portugal. Questões de
dinheiro e outras coisas e organizar, era eu aqui. Então,
acabei o terceiro ano, fiz o estágio nas Águas de Maputo,
acabei e então parei muito tempo sem estudar, enquanto
comecei a trabalhar. A minha mãe lá, eu aqui, do que ser
só a minha mãe a trabalhar para mim e para a minha
irmã, eu comecei a trabalhar e parei com os estudos.
Não parar definitivo, mas preferi fazer isso para depois.
(...) Mas a minha mãe não é natural de Nampula, a
minha mãe é de Inhambane. Mas já vivia em Nampula.
Ela conheceu o meu pai em Nampula. (...) Mesmo assim,
eu e a minha irmã vimos o meu pai a agredir muitas vezes. Ele quando estava bom, era uma pessoa impecável,
mas quando estava com os copos, era descarregar aquilo
que ele tinha para descarregar com as pessoas, mesmo
mau. Era com a minha mãe, por tudo e por nada. (...) [A]
minha mãe decidiu. (...) Tem aqui primos, tem irmão.
(...) Ficava em casa da minha tia, não é? Prima dela.
A família de Rafa Machava401 é desde sempre um
daqueles casos em que as partidas e chegadas de longe
fizeram parte do ritmo e do quotidiano familiar. A sua
estória está preenchida de episódios sobre o pai mineiro
na África do Sul, a violência na família, a fuga dos irmãos para a capital para se refugiarem da pobreza e das
agressões do pai, os quintais coloniais e a continuação
da pobreza e da violência por outros meios. Enfim, foi a
independência ou melhor, os encargos da independência
que trouxeram Rafa para Maputo onde ficou a viver e a
trabalhar. É interessante anotar que, enquanto Jacinta
Jorge mostra como as contradições entre as mulheres da
luta armada e as elites políticas urbanizadas de Maputo
eram conflituosas, Rafa avalia as iniciativas das autoridades políticas como instrumentos de solidariedade
e participação activa na política nacional através das
tradutoras e intérpretes. Nota-se também que como na
década de setenta Maputo foi assumindo com clareza a
401
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sua função de capital, de cabeça política do país fazendo
fluir para si muitas e diversas pessoas submetendo-as
às consideradas necessidades estratégicas, logísticas e
políticas da Nação.
Olha imagino que eu sou de uma família bastante
humilde o meu pai sempre trabalhou nas minas da África
do Sul, eu sou daqui do Sul sou de Gaza o meu pai (...)
era polígamo. Portanto eu sou filha sou a quarta filha
do segundo casamento do meu pai a minha mãe era a
segunda esposa e como segunda esposa minha mãe não
tinha muitas chances não tinha muitas oportunidades
porque todas as primeiras oportunidades eram sempre
para a primeira esposa,
[Os irmãos] [v]iram as pegadas do meu pai, olha tentaram apagar assim as pegadas do meu pai numa de que,
nós já não o queremos ver este pé aqui ainda bem que
ele foi; foi a última vez que ele voltou doente e morreu
e eles disseram assim depois que ele foi esta imagem de
eles apagarem as pegadas dele e depois pegaram nele e
vieram para Lourenço Marques nessa altura para fazer
o quê nessa altura, para trabalharem nos quintais né,
para trabalharem nas casas dos colonos dos brancos
como empregados domésticos não é? Felizmente foramse formando isso teve repercussões na sua vida porque
essa coisa do meu irmão ser alcoólatra tem a ver com isso
né, acho que ele em alguma momento refugiava nos seus
problemas na bebida.
(...) O meu grupo calhou que foi solicitada pela Organização da Mulher Moçambicana naquela altura havia
muita solidariedade com as mulheres aqui da região e
aquela mulheres vinham da luta armada muitas vezes
pouco delas falavam português, falavam muito mal
português outras porque falavam outras línguas como
swahili porque a maior parte delas como jovens foram
recrutadas e foram parar para a Tanzania. (...) Então
havia uma necessidade de se criar um grupo de jovens,
formar mulheres que por exemplo na área para tradução,
tradutoras intérpretes das chefes quando fossem para as
delegações no exterior e solicitou portanto essas intérpretes no ministério da educação, ministério da educação
também não tinha e a solução era de formar essas jovens
e eu lembro-me quando eu fui tirada da escola nesse ano,
77-78, eu tinha na altura tinha 19 anos já era crescidinha
porque tinha atrasado ir entrar para a escola, fui tirada
da escola e fui parar para Organização da Juventude Moçambicana (...) aqui em Maputo sim, ah sim sim então
eles tem que se apresentar lá imediatamente e no dia
seguinte tínhamos que ir nos apresentar na Organização
da Mulher Moçambicana, lá fomos apresentadas da Organização da Mulher Moçambicana de novo tínhamos
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(...) que começar do zero, estudar estatutos e programas
da Organização da Mulher Moçambicana para sermos
militantes da OMM (Organização da Mulher Moçambicana) (...) temos que conhecer os estatutos não podes
penetrar numa organização que tu não conheces os
princípios, logo que princípios.
Ser de Marracuene não é muito diferente de ser de
Maputo mas ainda assim, no caso de Elsa Tuzine402 isso
significou mudar de um ambiente onde era pastora e
fazedora de machamba, de um meio ruralizado nas actividades e costumes para uma atmosfera onde a urbanidade
do tráfego automóvel, as periferias, a cidade de cimento
e de caniço, as empresas, os estudos e ministérios fazem
parte da paisagem e do aparato social de trabalho, emprego e vida quotidiana.
Eu chamo-me Elsa Eugénio Tuzine, (...) natural
de Marracuene, província de Maputo. Sou mãe de cinco
filhos, viúva, fiquei viúva em 1986 no dia13 de Dezembro
é. (...) A minha infância eu (...) toda a escola primária
andei na localidade de Muvene, Mafuiane, andei na
escola de Boane até 3ª elementar na altura, passei
para o bairro 25 de Junho, distrito municipal nº 5 onde
frequentei a 4ª classe (...) de lá passei para o Instituto
Vasco da Gama onde tirei o ensino secundário, continuei
com os meus estudo à noite após a independência já era
mãe de filhos continuei à noite. Fui funcionária da rádio
Táxi, fui funcionária da camionagem de Moçambique
(...) e em 1996 tive uma paragem no serviço, recomecei
de novo (...) a trabalhar em 1999 como colaboradora do
Instituto Nacional da Acção Social, a trabalhar com sete
grupos-alvo de minas no meu bairro (...) Luís Cabral.

seus próprios desejos fora do campo de visibilidade do
escrutínio social. No fim de contas é o privado construído
como uma alter-face do político mas que inflige, no silenciamento que as paredes podem oferecer, as duras penas,
os castigos, as humilhações, as perversões até, que à vista
da comunidade seriam inaceitáveis pela sua crueldade.
Os espaços domésticos das cidades, são corpos e mentes
transformados em campos de exploração e humilhação
colonial continuados em tempos de independência. É
como se uma cidade vivesse dento de uma outra cidade
onde escola, recursos, segurança, refúgio, sustento, festa,
alegria fossem o seu inverso.
Mamã Matilde403 nascida e criada em Maputo fala
sem rodeios dessa capital. Começa na primeira pessoa
para depois revelar que afinal muitas das mesmas coisas
continuam a acontecer a outras senhoras e senhores nos
tempos de hoje. Esta é uma cidade que drena e comercializa mas que inflige sofrimentos; que ajuda a construir
novas-outras subjectividades alicerçadas, tantas vezes,
na imparável imaginação da desumana humanidade.
[E]u me chamo Ana Matilde Muchanga é uma
história muito longa, muito longa. (…) Eu nasci na antiga
cidade Lourenço Marques que é aquí em Maputo com os
pais muito pobre e que a minha mãe minha e o meu pai
só viveram durante dois anos e depois separaram-se eu
cresci debaixo de muitos sofrimentos, se vou começar a
detalhar é uma história muito grande e até as vezes pode
até me dar lagrímas porque passei por maus bocados.
(…) Com os meus 7 anos minha mãe me leva para ir
passar a viver com uma tia dela que é irmã da mãe, vivia
em Manhiça (…) onde consegui escolar até 4ª classe lá.
Dando um tempo fui obrigada a voltar para Lourenço
Marques porque assim tinha que continuar os meus estudos. Cheguei cá em Lourenço Marques minha mãe andou
a tentar de um lado para o outro talvez podía continuar
estudar no liceu, não foi fácil porque nós não eramos assimilados os tempos pasados quem devia estar nas escolas
e liceus era os assimilados, não foi fácil para minha mãe
poder assimilar até eu poder também continuar com os
meus estudos fiquei em casa sem fazer nada até que ela
achou que era melhor me mandar à costura, onde pelo
menos aproveitei alguma coisa a costura antiga era uma
costura era uma profissão muito importante e durante
6 meses uma aluna lá aproveitava muita coisa porque
davam muita coisa não era só corte e costura.
Pronto saí da costura não havia como tentei por meios
com amiguinhas aí que eu tinha consegui estudar de noite no 2º ano na escola (…) Missão Suíça ali também não

A cidade que está dentro da cidade, drena energias e inflige sofrimentos; as outras-novas subjectividades emergidas da desumana humanidade.
Tal como os tempos, os espaços sofrem de continuidades e complexidades. São quase tudo menos lineares. As capitais de Moçambique e de Timor-Leste foram
sempre locais de contradições, passagens ambíguas de
misérias exportadas e importadas. Aparecem nas narrativas e nas reflexões de algumas destas senhoras como
uma realidade escondida dentro das casas, o espaço
doméstico como se convencionou chamar-lhe, onde
a política sempre chegou transmutada em relações de
poder e dominação baseadas numa força cuja principal
racionalidade é impedir a alteridade ou sujeitá-la aos
402
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aguentei, porque ali só podía estudar de noite eu estava a
viver naquela zona de (Craveiro Lopes agora é Acordo de
Lusaka) perto da Praça da Paz nos anos passados havia
muita bandidagem como temos agora e que nem perdoavam crianças vá que não vá agora podem lhe maltratar
e deixarem, mas nos tempos passados matavam mesmo
eu vi um empregado deixar de estudar. Fiquei em casa; às
tantas um guarda um casal estava viver num prédio ali
na 24 de Julho em frente do Museu da Revolução agora
precisou de uma miúda para tomar conta, para poder
brincar com as miudinhas porque já eram crescidas a
outra tinha 10 anos a outra tinha 9 a minha mãe achou
é melhor levarem a ela, eu não quería que lhe pagassem,
mas comprassem a roupa para ela e se houver como lhe
matricularem de novo na escola.
Fui viver com aquela família a vida para mim ali foi
muito difícil porque a discriminação ainda abundava
sem grande influência, eu não aguentei maltratavamme tinha o meu prato era um prato de alumínio não me
esqueço e se eu não utilizar o prato as vezes pegavam o
prato e serviam o gato, eu tinha um púcaro de tomar chá
que era uma lata de “jam”e dormia na cozinha não tinha
como dormir tinha que ter capas, um cobertorzinho assim
(…) aquele chão esta frio eu até tinha medo de contar a
minha mãe. Porque ela como era mãe ela ia pensar que
eu estou a inventar eu ali passava uns bocados muito mal
até que um dia consegui me abrir já com o tal guarda, o
tal guarda diz que eu para poder ter as provas daquilo
que tás a contar ele é que vinha tirara o lixo vou deixar
passar o tempo de tirar o lixo e como esqueci, para eu poder chegar aquela última hora ver as condições que você
já está, tá ter para poder descansar. E ficámos quando
eram 19h40 e tal o guarda bate a porta; eles basta acabarem de jantar fecham a porta do corredor você fica na
cozinha [choro] ele bateu à porta, abri a porta a senhora
também do outro lado se apercebeu que alguém tocou a
campainha saí; ah eu vinha buscar o lixo não sei o que
(…) eu tive muito trabalho esqueci, ok ta bém ele entrou
[desculpa – choro] viu que eu tinha uma capa, esas capas
que nós embalamos alguma coisa afinal é sim, mostrei
o prato e já não estava ali na cozinha de verdade que já
estava do outro lado porque já tinham servido o gato e
prontos eu comecei a chorar, e no dia seguinte eu pedi que
devia voltar para casa. Ah mas porquê? as minha s filhas
gostam muito de ti eram boa menininhas eram irmãs
gémeas sim foram gémeas foram duas meninas acho
que me recordava, ah mas prontos elas gostam muito
de ti não fui capaz de dizer porque que é que eu ia para
casa disse ta bem chamaram minha mãe, minha mãe foi
lá ah tua filha quer voltar para casa não sei o quê (...).
Depois a minha disse ela pode ter saudade dos irmãos,

Como não está habituada a viver assim muito tempo o
que devemos fazer é lhe dar um tempo, porque o guarda
já lhe tinha contado o que se estava se passer, eu era
obrigado atravessar as estradas até Avenida Vlademir e
levanter a marmita, eles almoçavam na messe era messe
da Força Aérea aquelas trazeiras de um lado para o outro
eu com aquela idade não aguentava com os carros eram
muitos carros para mim, uma vez quis ser atropelada
pela rua for a para mim aquilo ali parececia ser uma não
sei como posso explicar e pronto dali fui para casa, foi
quando a minha mãe pensou que então como ela ficou
ela estava trabalhar na fábrica de plásticos nos tempos,
ela não tinha muito mas conseguia pelo menos para
batalhar para conseguir que os seus filhinhos tenham
pouco que pudesse, foi entao quando ela me meteu na
escola de culinária numa senhora ali perto do centro de
saúde dona Adelaide nos tempos padre Xavier. Fiquei ali
quase 3 meses aproveitei também alguma coisa fiquei em
casa, mas pronto como já tinha experimentado trabalhar
um pouco e não parei por ali fui trabalhar em casa de
uma senhora, o marido era negro ela era uma caneca
uma caneca Indiana mas não era daqui ela acho que (…).
Então dali trabalhei uns 2 meses tavam me dar 20 contos
por mês, vi que não dava para nada saí fui para casa
passando 1 mês arranjaram-me outro emprego de um
casal português eu ali já estava a receber 50 meticais o
que eu fiz então como já tinha corte e costura dei a minha
mãe foi-me comprar uns tecidos andei a fazer vestidinhos
para criança para outras crianças para ajudar a minha
mãe, ali aguentei uns 3 meses e depois dexei fiquei em
casa a talhar os meus tecidos a fazer vestidinhos para
outras amiguinhas, compravam aquilo era 1 escudo,
antigamente. De lá para cá vi que ah, a vida não está
nada fácil pedi a minha mãe que podia voltar à Manhiça
ela negou eu já tinha uma idade compreendida os meus
18 anos, eu era católica assim as tantas umas amigas
convidam par ir visitar a igreja nazareno para, rezar
naqule domingo que tinha sido convidado e cheguei la
e gostei da igreja frequentei aquela igreja quase 5 anos,
já não me deu vontade de voltar para Manhiça apareceu
namorado, quis namorar comigo.
A associação AMUEDO da qual Mamã Matilde é
presidente acolhe as pessoas vítimas de violência ou
exploração exercidas contra quem vende os seus serviços
domésticos para viver. É uma cidade que dentro da cidade
renova as suas violências, injustiças e discriminações escondidas debaixo dos panos de lençol, dentro das múltiplas paredes e muros guardados com arames farpados404.
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A empregada até ás 6h já está lá para que a patroa
saia enquanto ela já lhe deu o recado aquilo que é a
ementa do dia. O filho drogado o que é que fica a fazer
está ali no quarto dele sei lá tá fumar ta fazer o quê está
dormir não se sabe. Sai de biquini do quarto para cozinha chega lá “Maria” sim menino! Sai está de biquini e
numa posição de lhe atacar como se fosse uma mulher,
ele pede logo você às vezes tem uma arma branca o que
aconteceu agora no Xipamanine com a faca olha eu agora onde estou é para você me aturar, ahhh, ei me ature
ali. Se ela não aceitar há-de haver pancadaria de uma
maneira que você começa por maltratar aquela mulher
ou às vezes até lhe consegue porque qual é força que a
pessoa tem com um drogado e para você uma pessoa
assim, não é fácil.
São factos, então o que é que associação tem quando
alguém alerta desses problemas (…). O terceiro caso foi
mesmo o próprio patrão e levamos esse caso ao tribunal
ou à esquadra mais próxima trata de agressão física que
lá mesmo que ela a dizer que essa aqui violou-me não
sei quê quê a tendência é de reter aquele moço sabendo
que é um moço da família que ele tem, e no dia seguinte
a genta vai prá já não apanhamos o moço porquê os
país foram subornar a policía e o filho sair. Então o que
é que aconteceu! Nesse caso recente no Xipamanine e
ela foi agredida espancado, ferida não sei quanto não
sei como os pais diz ah então nós, eu tinha dito ó filho
tem que ficar preso para ser educado ah não devia ser
assim não sei quê quê nós queremos a nossa empregada
ela pode vir trabalhar não vai acontecer mais é que ele
pediu desculpa. O que é que aquele moço faz, a senhorita foi continuar trabalhar ali nos pais dele o que é que
acontece, hummm, há cada coisa nesse sector, o gajo vai
contratar uns amigos em pleno dia numa manhã era
volta das 9h e tal tocam a campainha, ele saiu como se
estivesse a sair para ir passear por lá por onde ele achou
que devia naquele dia, afinal de contas combinou com
amigos para irem ali (…) chegaram lá violaram a miúda,
espancaram a miúda parece quase que iam lhe matar
e foram-se embora só carregaram DVD, o rádio outras
coisinhas e foram-se embora e quem descobre que ali
há uma situação porque há esses prédios que ele está
no último andar lá não é fácil é uma das amigas que
ia a procura de qualquer coisa para emprestar, chegou
lá apanhou que a porta da traseira está aberta quando
entra na cozinha a porta estava aberta e não se estava
a ouvir ninguém só se estava a ouvir gemido ela entra
apanha que é a colega que estava estagnada.
A violência sexual e física é apenas uma parte do
problema. Empregadas e empregados domésticos con202

tinuam a protagonizar com os seus corpos a reprodução
da subalternidade. Essa reprodução que lhes é atribuída e
naturalizada é feita tanto através do seu trabalho – como
se fora um lixo, um sinal intransponível de menoridade
– como pelas injustiças na redistribuição das riquezas
e direitos no país independente405. Ainda que os relatos
se distanciem, cronologicamente em várias décadas,
são gramáticas de regulação e exploração contemporâneas entre si. Neste sentido, permito-me afirmar que
a colonialidade do poder é apenas um dos ângulos de
análise que facultam uma hermenêutica pós-colonial de
situações como aquela que é descrita por Ana Matilde. A
colonialidade do poder e do saber não chega, é necessário
que a sociologia, em particular a sociologia feminista
pós-colonial, seja capaz de ir buscar na teorização de
Santos sobre os fascismos sociais, os apartheids sociais,
os abismos epistemológicos os termos desta regulaçãoexploração que persiste em se apresentar como inevitável, única e aceitável. Parece uma repetição mas não o é
porque entre este quadro e os muitos outros, só aparentemente semelhantes, há décadas de outras experiências,
conseguimentos, expectativas cumpridas mudanças e
transformações reais mas que ao invés de se expandirem
parece contraírem-se. Contudo, o sofrimento humano,
o desrespeito pela dignidade das pessoas e das criaturas
não tem cessado, a procura emancipatória terá que ser
disruptiva face ao presente paradigma não havendo
alternativa dentro dele mesmo.
[A] patronato ou o patronado entendem que a
trabalhadora doméstica é a mesma coisa como ele, ele
também é empregado de outras pessoas, não é que foram
mais (...) ou escritor ou quê, também é trabalhador lá.
Há os que estão à frente deles que eles não recebem os
maus tratos que às vezes, são maltratados as empregadas domésticas no seu sector de trabalho. São bem
tratados, têm direito a férias, têm direito a, ao, à assistência médica, medicamentosa, têm também o direito
das féria. Quando foi o fim do ano anualmente tem tido
um aumento mas há uma coisa muito, muito, muito
pesada que eu não sei se mesmo dentro de cinco anos,
dez ou vinte anos, esse sector vai ter, teremos que pelo
menos dizer que já vencemos: é o problema do salário
porque o próprio patronato sabendo que já tem cinco
conto em cima dos dez que recebia ou de sete meticais,
ele não atribui dos sete dela também quinhentos meticais
para dar à sua empregada. Se está ali a trabalhar com
quinhentos, quinhentos (...) quinhentos meticais que vai
trabalhar até vinte, trinta anos. Eu tenho membros que
405
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estão a trabalhar até hoje estão a receber um milhão,
um milhão duzentos, a oitocentos e tal. Isso também
discriminar a pessoa por uma idade muito (...) muito
grande, por exemplo, só senhoras já com cinquenta,
sessenta e setenta e tal anos se perdem o vencimento,
ah porque, Mamã, estou a pedir. Você quer pedir o quê?
Está pedindo, você aqui não come? A gente não te dá um
quilo de farinha quando for no fim do mês para você dar?
Não é suficiente? Porque há empregadas estão a trabalhar enquanto são responsáveis: é pai, mãe, avó, tudo
e além disso está vivendo numa casa de aluguer e como
pagar a renda e como vir para serviço todos os dias de
chapa, ida e volta e às vezes são ligações. É por isso que
muitas empregadas têm que madrugar para poderem vir
de machimbombo. Machimbombo, para você apanhar
machimbombo simplesmente sem problema que é para
apanhar até às quatro. O comboio também só anda
uma vez de manhã às quatro, chega aqui muito tarde,
aliás muito cedo (...) e para voltar elas têm que ter dez
ou quinze conto para poderem chegar a casa que já na
hora de ponta do chapa já só carrega trabalhador daqui
da (...) até, até (...) já não chega.
As cidades capitais de Moçambique e Timor-Leste
têm sido, nas últimas décadas, mapas onde estão inscritas as pegadas das movimentações dos milhões de
pessoas que as guerras e a pobreza crescente suscitada
pela liberalização das funções sociais do Estado e a
destruição das redes familiares e comunitárias de apoio
fizeram partir. São os lugares privilegiados da revelação
das contradições que os próprios países vivem e se
mostram, asperamente, nas desproporções entre os cimentos, caniços e palapas das casas ou nas machambas e
hortas nas banheiras com jardins defendidos por arames
farpados e armas de fogo. É como diz a Mamã Matilde: é
lá para a Vladimir Lenine referindo-se à mesma rua mas
que mudou de nome. Mudar o nome foi muito importante mas está-se a ver que não chega para a transformar
profundamente. É como se as cidades, de par com as
oportunidades que geram e o dinamismo que ajudam a
empreender drenassem as energias e as memórias até ao
esquecimento de como se vive para além dela e do que lá
faz aportar tanta gente. As cidades estão a ser múltiplos
lugares da mercadorização de quase todas as coisas que
gera riqueza e miséria injusta e, desequilibradamente,
distribuída. Rafa406 enuncia o problema através da seguinte análise:
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Estávamos a sair de uma guerra, tínhamos sérios
problemas de alimentação; havia uma pobreza extrema
havia pessoas que tinham se deslocado das suas dos seus
locais de origem, e a maior parte dessas pessoas tavam
mais concentradas nas cidades e aí a miséria cresceu
ainda mais. Porque a cidade ficou muito superlotada
de pessoas sem fazer nada e, automaticamente, a vida
aqui era lhes mais difícil, porque aqui tudo compra-se
quando na sua aldeia podia ir ao mato ir buscar a lenha
para cozinhar aqui não, aqui lenha compra-se o fósforo
compra-se o sal compra-se e então a situação foi-lhes
ficando mais difícil ainda. E depois entrou a fase das
ajudas humanitárias, que é o caso do programa mundial
da alimentação que distribuía alguns alimentos e muitas
mães e muitas pessoas ficaram muito dependentes desta
ajuda externa que mesmo depois quando chegou altura
de se reduzir esta ajuda, ainda continuou a assistir-se
muitas mulheres à espera que o governo lhes desse
algo para a sua alimentação esquecendo que podiam
voltar para o campo. Nós temos Moçambique é um País
muito vasto é um País rico em agricultura mesmo na
sua machamba familiar na sua horta pode produzir um
suficiente o mínimo para sustentar a sua família, mas
pessoas ficaram dependentes ficaram habituadas a ficar
na cidade com luz, com estradas, com auto-carros e foilhes muito difícil até hoje fazer a cabeça dessas pessoas
para voltarem para o campo.
Ainda que sobre sofrimentos, infortúnios e o seu
não-lugar nas estatísticas do desenvolvimento elas realizam muitas coisas: os negócios e as associações das senhoras – e alguns senhores - nas cidades de Maputo e Dili.
Estas duas cidades são muito mais do que aquilo
que as narrativas destas senhoras e senhores podem
mostrar. Todavia, elas mostram o bastante para reactivar
perspectivas de mudança, de alternativas concretas e
viáveis em plena acção. Como se verá em seguida elas – e
alguns deles também - são empresárias e proprietárias
de empresas e negócios; são poliglotas; são líderes; são
gestoras de stocks, empresas e afectos; elas são especialistas em importação-exportação; compreendem, geram
e gerem sistemas de crédito, poupança e investimentos;
elas conhecem os mercados e as suas regras de comportamento e conduta; muitas são responsáveis pelas
reivindicações e resolução dos problemas de grandes
comunidades sociais; sabem calar-se e falar com as e os
políticos; percebem o valor das ruas como espaço público
de revolta, condenação, denúncia, e reivindicação. Como
atrás referi, pode dizer-se que são pessoas valentes, com
valor. No entanto, continuam a constar nas estatísticas
como sendo das mais pobres porque não têm dinheiro;
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iletradas porque não foram ou pouco foram à escola. Algumas das que passaram pela escola deixaram de praticar
e agora as suas sociedades parecem não reconhecer mais
do que consta nos parcos e desactualizados certificados
escolares. Circulam nos centros do poder mas vivem, na
sua maioria, nos bairros de caniço e palapa das periferias
das capitais onde podem fazer a sua horta ou a sua machamba para ajudar na alimentação lá em casa. São quase
todas mães mas muitas estão sozinhas e sustentam, sozinhas, as suas famílias. Muitas afirmam que a sua força
tem alguma coisa de transcendente atribuindo-lhe uma
origem divina mas muitas não participam nos cultos das
igrejas e de altares. Alphonsina Roia407 é uma das figuras
destacadas da Cooperativa de Mulheres da Manhiça que
fez a proclamação dessa intensa ambiguidade com que
convivem muitas mulheres, e homens, todos os dias nas
cidades e em volta delas.
Alfonsina Roia fixou os olhos lá longe nos canaviais
dos boers e foi quando começou a falar sozinha
- É por isso que dói quando aí falam dos direitos das
mulheres. As mulheres é que sacrificam todos os dias.
Saem para a machamba mas não podem esquecer o
papá, a água do banho, o mata-bicho, de varrer e vestir
meninos e meninas para dar escola. Ah, porque ninguém
encontra uma mulher na cama às 5 horas. Não encontra
mesmo. Todos os dias.
Ah! As mulheres são quase todas solteiras e são quase
todas mães. Muitas são viúvas e muitas abandonadas
mas são todas mães. Elas é que dão escola, dão parto
sem capulanas, dão os viveiros dos repolhos e cenouras,
cortam a cana e as bananas. São solteiras mas são mães.
Dói isso aí muito quando falam dos direitos das
mulheres. Nós não temos valor, não temos dinheiro,
não temos a terra. Na minha casa o meu milho estava
maduro e veio um tractor do boer e passou por cima.
Nem perguntou, nem disse, nem viu as minhas lágrimas
nem a fome das crianças. Para onde havemos de ir?
Tiram-nos a Terra e pronto. Dizem que a Terra é nossa
quando a ocupamos, quando sabemos que há gerações
que a ocupamos mas vêm os boers vêm os chineses e
colhem para eles, passam por cima, levam os cabritos
407 Durante o meu trabalho de campo visitei a Cooperativa da Manhiça
assistindo a vários encontros e reuniões com as cooperantes. Não foi
desejável gravar as intervenções mas procurei fazê-lo mentalmente e
transpôr para anotações no Diário de Campo tanto as palavras, gestos e
as minhas observações devidamente misturadas com as emoções que
me suscitaram. Como diria Maria do Céu, não posso mentir. Houve um
momento em particular que marcou aquele dia quando a senhora, que
quer ser chamada de Alphonsina Roia, parou diante da machamba de
milho e fez a sua proclamação. Não se trata de uma transcrição literal das
suas palavras mas das que a minha memória fixou a escrito umas poucas
horas mais tarde ao chegar a casa. Cf. Cunha, 2009: 884-890.
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e nós não podemos fazer nada. Não temos título, não
temos valor. Para onde havemos de ir? Já não sabemos
para onde podemos ir.
O pano verde de água bordado a rosa foi atado com
mais força ainda à volta da cintura e Alfonsina Roia
despertou virou-se para a esquerda e começou a fazer
o caminho de volta. Ficou silenciosa, aparentemente
só e silenciosa, durante todo o caminho de volta da
machamba.
Debaixo da enorme mangueira onde esteiras, bancos
e cadeiras já tinham sido dispostas a canção do hoio-hoio
já tinha começado e Alfonsina sorriu e juntou-se a todas
as outras mulheres para recomeçar o lamento num hoiohoio a quatro vozes vestido de palmas e pequenos passos
em cima da terra. Tudo começa e acaba em uníssono
mas não se vê a maestrina nem o sinal que tudo começa
e tudo acaba. Só vozes bocas abertas, línguas a vibrar,
passos de dança, blusas a condizer com as capulanas.
Uma a uma foram pedindo a palavra para escarafunchar
na sua miséria, explorar todas as angústias, hiperbolar
na sua falta de valor para chefes de posto, de administração local, polícia, ministros e governos. Puxaram de
todas as fragilidades femininas para as sublinhar com
muito kajal até as tornarem tão negras tão tatuadas nas
suas vidas que fica a impressão que a machmaba verde
e arranjada, organizada e bonita – muito mais bonita
e mais organizada que qualquer uma das que vi lá nos
assentamentos dos trabalhadores rurais sem terra do
norte e do sul do Brasil – era só uma ilusão. Abriram a
caixa, abriram as feridas e como mulheres que sabem
o que fazem fizeram-nos sofrer perante todos os sofrimentos delas: os homens que fogem, as crianças que não
podem estudar, a enormidade de quilómetros para vir
trabalhar na machamba, as expulsões e as má-criações
dos boers, chineses e portugueses, a falta de crédito,
de dinheiro, de empréstimos, de títulos, de certezas, de
apoio. Só temos formação e alfabetização mas quando
é para requerer o título ninguém se interessa e onde vou
buscar os quatro milhões e como vou saber certificar mãe
e pai nascimento e ritual de presença no mundo? E onde
vamos vender as nossas bananas e mandiocas? Para
quem se chegam aqui dizem que compram àquele preço
e pronto não podemos sequer negociar porque a seguir
fica tudo podre e abandonado?
- Não temos valor, as mulheres não têm valor, as mulheres são as mais baixas do povo ninguém fala com elas,
ninguém as quer ouvir. E batem. A polícia no dia 24 de
Janeiro não deixou fazer uma marcha a Maputo. Esperou
na estrada e bateu porque não havia autorização para
caminhar na estrada em grupos maiores de duas. Só no
dia 17 de Abril é que foram com certificado distrital e
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provincial mas as mulheres não têm valor, ninguém ouve
a nossa voz. Eu só queria falar frente com frente com o
presidente Guebuza para lhe perguntar o que vai fazer
com as nossa terras a nossa União, a nossa Associação.
Ai porque as mulheres são as mais baixas ninguém quer
falar com elas. Mas o papá ali quer falar e dizer que eles,
os homens apoiam as suas mulheres e foram na marcha
e também sofreram como elas até as puseram na frente
e levaram mais pancada porque iam atrás.
Alfonsina Roia estava no centro, mais calada do que
falante, amarrando a tempos regulares a sua capulana
na cintura e abraçando a sua carteira de vez em quando. De pernas estendidas como todas as outras, os pés
ficavam à mostra, os pés da terra, os pés dos caminhos,
os pés que suportam os pesos, os pés dos pontapés, os
pés que se fincam para parir, os pés castanhos de todas
as cores daquela terra, lindos e grossos, fortes e seguros
muitos de tornozelos inchados e cansados mas repetentes
no andar no insistir caminhar. Mulheres, sofrimentos e
forças, ritual da compaixão, ideias repetidas até que se
abram os corações e reservam-se com todo o cuidado
para a próxima canção em grupo que se cantou por
minutos e minutos a caminho do pátio da AMUDEIA:

sim uma narrativa sobre quem são, onde estão e o que
são capazes de fazer, conseguir e realizar.
Por uma questão de organização da informação
e de uma leitura mais clara, distribuo as realizações
destas senhoras e senhoras por sector de actividade e
cidade. Assim, mencionarei as empresárias do sector
informal de uma e outra cidade; em seguida as líderes
das associações, redes e sindicatos locais e as donas de
quiosque, restaurantes e cantinas. É de notar que algumas acumulam várias funções e estatutos o que será
sendo mencionado segundo as suas próprias palavras.
A senhora Alice é vendedeira no mercado da Malanga, Maputo e coordenadora da ASOTSI. A população
do mercado foi quem elegeu a Srª Alice como coordenadora. A eleição é feita de cinco em cinco anos. 408
Maria do Céu Chambal já teve vários negócios na
vida mas agora dedica-se sobretudo ao seu negócio de
cigarros e roupa.
A senhora Céu Chambal409 tem aquele meu negocinho, é um negócio que não é muito lucrativo mas faço
outros negócios com as senhoras que não são daqui, são
de africanos eles compram roupa cá, essas roupas de
nigerianos que é que é…muita coisa que eu faço né eles
compram peúgas em África do Sul, o lucro é muito diferente mas não é de uma pessoa ficar parada e compram
essas calças jeans, camisas hee aqueles levis vender-se
menos nós costumamos comprar em grupo, vai se vender
na África do Sul. Quando diz que babo precisa de cigarro
de novo no outro lado que já é um bom trabalho que nós
estamos a fazer, não é, não é o regulamento, estamos
a fazer de acordo com o regulamento e a lei em si não
admite e nós fazemos por não tem outro meio para sobrevivência. Temos de fazer para conseguirmos alimentar
nossos filhos, eu também aí entro, não deixo, entrego,
enquanto eu tenho aí essa minha coisa que estava a dizer
porque aquilo que disse logo no primeiro dia é falta de
huuum quer dizer dum financiamento bom porque se deu
com isso não há financiamento, porque financiamento
existe em muitos bancos mas como por exemplo eu recebo
o mínimo, estou a dar exemplo, posso pedir um empréstimo, vão dar vinte milhões, pra mim vinte milhões só
uma caixa eu compro, compro por cento e oito milhões
não meee dá jeito. Agora vão dar aquela importância
consoante o vencimento para que eles escolhem cortar e

- Mamanas va Associação
Gostam de viver no mundo
[Esto foi a tradução que me ofereceu uma das mamanas da canção perseverante.]
Vavasaty (mulheres) wansaty (a mulher) nthangano
(nlhengueletano)
Varandza ku hanha a tikuene
[Esta foi a versão que a Memê me ofereceu em changana.]
Na sua maioria estas senhoras exerceram várias
profissões e trabalharam em diferentes coisas ao longo
das suas vidas. Por vezes as cronologias que usam discursivamente parecem inventar, criativamente, causas e
relações difíceis de conferir. Neste ponto ater-me-ei às
profissões e responsabilidades que tinham no momento em que foram entrevistadas não incluindo todas as
demais tarefas que todas realizam como donas das suas
casas, mães, avós, esposas, irmãs ou familiares de alguém
que está a seu cargo por inerência ou desejo. As senhoras
falam mas não descrevem apenas as suas realidades. Elas
pensam, reflectem e articulam os seus pensamentos em
voz alta para serem ouvidas. Deste modo, o que se segue
não é um catálogo, uma lista ou um quadro lógico mas
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se deixam alguma coisa para conseguir sobreviver por
isso é um pouco chata a pessoa é obrigada, é preciso
mesmo virar se muito para conseguir obter e manter
aquilo que eu estou a fazer aquilo que eu tenho é um
contrato com fábrica dos cigarros eles me foram dando só
que eles não fornecem como armazenista, fornecem me
como uma pessoa qualquer que quando quer que eu (...)
aplico aqueles meu, o meu precinho que eles me dizem
para eu aplicar, já não sou comprada, já não sou sozinha
que faço aquele negócio. Agora a minha preferência são
aqueles que o (...) que por não terem o financiamento,
eu queria uma coisa pequena que também diga que sou
armazenista para me fornecer para os outros me virem
comprar a mim, aqueles que são vendedores ambulantes
não são licenciados nem nada porque nós que fazemos
a licença sempre, saímos a perder mas quem vende sem
licença saem a ganhar porque é um movimento, é aqui,
vende aqui e ganha, agora eu que estou licenciada, tenho de estar no mesmo sítio, não posso circular e aquilo
não me lucra muito mas dá para eu sobreviver. [Tenho
um] trolei, é uma carrinha, é estou na, onde é que fica,
onde se apanha as chapas que vão para comando porte
e na baixa (...) onde deixo o trolei por isso negócio não
anda bem.
Delfina Chaúque410 acumula as funções de machambeira, acartadora de água e vendedeira de produtos
da terra e serviços domésticos. Ela dá conta disso tudo
da seguinte maneira:
Delfina não sei se você quer machamba. Eu disse
sim eu quero porque desde minha infância só estive a
cultivar e depois eu foi em em machamba eu disse nem
sei como se faz machamba porque o nosso mato não
tem aquele coisa de machamba é só cultivar e pôr milho,
amendoim esse coisa de verdura e pronto ele foi mostrar
ele disse (...) a você cultiva semeia couve, salada, essa
coisa de cebola leva isto aqui vai vender Xiquelene depois
traz esse dinheiro pra mim depois eu ia diminuir pra
ti ia fazer tudo ia fazer assim pra eu conseguir dar as
minhas crianças disse estou cansada. Tinha que cultivar
levar essa coisa ir vender então vou fazer o seguinte se a
pessoa me chama pra ir cartar água, eu vou cartar água
pra conseguir ia mesmo cartar água dum vizinho pra dar
água. Assim dar qualquer coisa pra as minhas crianças
e eles também estavam a estudar, chegou a classe de
quinta, sexta queria material, não tinha material pra
ele estudar, a família judou um pouco disse estamos
cansado enquanto ele cá em Maputo.
410
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(...) Depois esse 98, Dr. Negrão falou com a empregada dele que é minha vizinha, disse arranja lá uma senhora adulta que não é pequena, uma adulta mesmo para vir
trabalhar, eu tenho um, vou fazer um escritório. Veio aí,
ele disse Dona Delfina estou a pedir para você ir comigo
trabalhar amanhã, eu disse amanhã, sim. Tá bom mas
eu estou a cultivar, ele disse deixa lá isso aqui você não
vai conseguir nada. Talvez se vai fazer uma empresa,
vai fazer tudo por tudo pelas crianças. Eu disse tenho
medo eu de um branco, ele disse vamos vamos vamos
e eu nunca trabalhei, disse vamos ela vai mostrar (...)
depois veio aí de todo em grande para vir aqui, começou,
diz sabes (...) varrer aqui, fazer limpeza, eu disse não, ah
está bem há-de vir (...) mostrar. Por enquanto eu tinha
medo, varrer eu sabia e tudo. Me mostraram tudo porque
havia sujo, em 98 comecei a trabalhar, ela disse vais sair
às duas, às duas ia sair daqui pra machamba regar, de
machamba para casa quase à noite, dezoito hora, para
eu conseguir tentar que vou arranjar alguma coisa essa
verdura, conseguir dinheiro para comprar arroz não sei
quê quê quê, ajudar os meus filhos para irem estudar.
(...) Ficamos ficamos ficamos, trabalhou viu que os meus
filhos estão aqui a estudar, eu agradeci muito e a receber
quatrocentos. Dr. Negrão aumentou cinquenta. Ia a pé
para eu conseguir fazer tudo por tudo daqui para aeroporto andar de pé mas se machamba tinha que ir aqui
(...) para machamba é.
A senhora Elsa Tuzine411 vende peixe e tem uma loja
de conveniência que começou recorrendo ao crédito e investimento. Ao mesmo tempo é a presidente da AVIMAS.
Para conseguir ganhar [ah], ganhar dinheiro para
cuidar dos filhos eu sempre recorri ao Tchuma, uma instituição de crédito (...) fazia empréstimo, até neste preciso
momento faço empréstimo, comecei a investir na minha
barraca e consigo sustentar os filhos. (...) Eu vendo peixe
[e] outros produtos da primeira necessidade. (...) Vendo
em casa. Fiz barraca aqui em casa.
AVIMAS foi fundada em 1996 a sua criação e foi
oficializada em 1997. Foi eleita a primeira presidente,
a senhora Orlanda Paulina Pindelane. Perdeu a vida
em 2005. Quando ela perdeu a vida eu fui eleita. Foi
eleita uma comissão da gestão até que se realizasse a
assembleia geral para a eleição de novos órgãos. Então
a eleição dos novos órgãos foi em 2007 em Dezembro
onde eu fui eleita como presidente. Mas após a sua morte
fui eleita como (...) coordenadora geral da AVIMAS (...)
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então que culminou com a eleição de novos órgãos e fui
eleita presidente da organização.
AVIMAS tem projectos de corte e costura (...) tem
projectos de criação de frangos, tem projecto de formação das mulheres na área de corte e costura, agora
estamos para introduzir a formação das mulheres na
art… área, nas artes culinárias e temos também o salão
de cabeleireiro (...) temos a machamba também e temos
centro de alfabetização. [É dirigida às] viúvas, mães
solteiras, mães chefes de agregado familiar, isto porquê,
porque nós (...) de princípio só aceitamos viúvas e mães
solteiras mas vimos que isso não basta porque há mães
chefes de família tem marido em casa mas é só marido
porque ele tem na sua casa, não tem, não está a fazer
nada, então sendo assim há mulheres que estão a dir (...)
são chefes de família, elas desenrascam qualquer coisa
para o (...) o auto-sustento da sua família, então nesse
caso aceitamos aquelas mulheres. (...) Sim, sim temos
quinhentos membros.
Híxi! os sonhos que eu tenho é o seguinte, é elevar
cada vez mais a minha organização, ser maior, ser conhecida a todo mundo que existe uma organização das
viúvas e mães solteiras onde que as mulheres aprendem
o trabalho, fazer respeitar a família e a mulher saber
sustentar-se por si. A mulher que na perca do conges
não é o fim da vida ela deve fazer alguma coisa para dar
continuidade à família e da sociedade em geral educar
outras mulheres que serem (...) viúva não é uma coisa do
outro mundo, não é ser uma mulher que não, que não
vale na sociedade. (...) [O]utro dia em conversa, vinham
me dizer que olha a final essa está assim, eu pensei que
fosse um centro onde estão mulheres prostitutas que só
estão à espera dos homens. Eu disse, ché, isso é falta de
sensibilidade humana, viram que estão lá senhoras com
responsabilidade, que estão lá só para aprender fazer
alguma coisa porque maior parte das senhoras que nós
temos lá são senhoras que nem escolarização tem, educamos as senhoras lá, pelo menos saber ler e escrever, esse é
que é o meu grande sonho que todas as mulheres saíssem
do subdesenvolvimento pelo menos ter qualquer coisa
para saber defender a sua vida e conhecer os seus direitos.
(...) [O] fim da reunião às vezes a reunião acaba é
noite já, cada um pega na sua viatura você fica assim,
ah estou a pedir boleia, ah não sei, aquilo começa sentir,
eu sou motorista de mão cheia até conduzo camiões não
tenho condições para tal, eu não gostaria que isso só fosse
só para mim, mesmo para as mulheres que estou a trabalhar com elas lá, para a viúva se sentir bem não ter mais
lamentações. É claro lamentação nunca pode, não pode,
não, não pode faltar, pode faltar mas enquanto a pessoa
mínimas condições de sobrevivência a pessoa tem, é!

A Senhora Judite dos Mulungos412 é empresária no
mercado da Malanga em Maputo, cobradora e controladora de xitique e é secretária da COMUTRA.
Vendo ração, farelo, milho. É pra as galinhas. Eh,
já acostumei ficar ali né? Já acostumei, por isso estou a
dizer, oh pra mim é mais ou menos. Agora que está pior.
Hum, agora que está pior. Antigamente vendíamos bem,
mas agora hi, não há negócio. Hum. Não.
Eu não sou chefe só que eu, eu controlo, hum. Como
hoje é 4ª feira, esse xitique de 50 sou eu a cobrar depois
entrego a uma pessoa, quem vai receber. Noutra 4ª feira
a mesma coisa, sim. (...) Tem de 4ª feira, tem de 50, tem
de 30 conto que é diariamente , hum. De 30 conto cobro
na 2ª, 3ª e na 4ª que é hoje entrego a uma pessoa, dá 720,
hum. Já esse de 50 cobro nas 4ª feiras sempre. Na 4ª cada
pessoa tira 50, 50, 50, somos 20, levo 500 contos dá uma
pessoa, levo outra dá outra pessoa, sim. Sim, quem não
dá, quem recebe, é isso. (...) Eles me escolheram. (...) É
preciso saber sim porque como somos muitas ali, né, pode
ir duas vezes a outra pessoa, a pessoa ter cinquenta na
primeira vez, se você não escreve tem de escrever para
saber de que ah este aqui já recebeu, esta ainda não
recebeu aquele já recebeu, é isso.(...) Não há…como eu
escrevo não há problema .
[S]ou secretária da COMUTRA já houve problemas ali
no mercado, pessoas lutaram se, se roubaram. Qualquer
coisa de problemas e sou que resolvo. (...) Falando, depois
para se acalmarem se a pessoa ou é de roubo ou cigarro
apagado tem de pagar. (...) Tem, tem de ser vendedora
mesmo dali tem de ser castigada não bater. (...) Só parar
de vender uma semana ou duas semanas ou um mês
ou seis meses e insultar, insultar, não podem. (...) Não
respeitam a mim só; respeitam ali (...) respeitam ali, né.
Tou ali para resolver o problema e não… é difícil mesmo,
só tem de ser com postura, se não tem postura você não
resolve nada, é, é isso. (...) Postura é como isso mesmo,
vem tudo ali escrito, vem tudo escrito ali.
O senhor Laine Muguane413 que participou nas
entrevistas também é empresário no mercado de Xipamanine, chefe de núcleo e membro da ASOTSI. Tem uma
parceria empresarial com a sua esposa.
[É] sou chefe núcleo(...) fui eleito pelos vendedores
para organizar os vendedores e defender os interesses
dos vendedores. (...) Eu vendo calças, camisas, casacos
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e fatos, tudo para homens. (...) Bem eu vendo na minha
banca com a minha esposa (...) estou a vender com a
minha esposa, então primeiro o quê que faço (...) de
manhã quando chego primeiro é abrir a banca, zelar
pela banca depois é que venho para o escritório tratar
questões já dos vendedores. (...) [T]êm havido conflitos
entre vendedores nós é que acudimos isso (...), eh, têm
problemas mesmo de saúde dos vendedores nós é que temos ajudado como chefes de núcleos é infelicidade temos
dado uma mão, é quase isso. (...) Bem, ah, ah, pagavam
dantes, então tivemos uma paralisação só agora é que
tivemos o acordo entre ASOTSI e o Município que é para
a poderem pagar uma quotalização para a organização
da nossa associação.
Rabeca Tivane414 é empresária no mercado de Xipamanine, líder de um grupo de mulheres e da COMUTRA e
é, ainda, secretária do partido FRELIMO. Ela e o seu grupo
de mulheres têm várias bancas onde revendem diversos
produtos. Neste caso, foi tomada a decisão de darem a
primeira entrevista em colectivo embora a dinâmica do
grupo fosse marcada pela sua líder.
Eu na COMUTRA organiza os vendedores. Quando
chega uma pessoa que quer banca, dá banca. Chama o
chefe de sector para dar banca, seja senhora ou seja miúdo ou o que quer, porque é pobre, quer trabalhar. Agora
não tem. Só isso. Não tem emprego? Não. É assim. (...)
Organizo, mas o problema, há o problema do, vou-lhe
dizer, o problema que está aí da COMUTRA, é o pobre
mesmo. Tem banca, não tinha cinquenta (...), Mamã
Rabeca, eu quero levar tomate, mas dê cinquenta. Eu
não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Eu não
vou fazer nada. Então vai as duas pessoas, quando eu
disser, aquela caixa, vai dividir, para você levar, parte
para este levar, parte, não é? Para ver e vender, porque
não tem nada. É isso. (...) Quando tenho problemas,
das mulheres, das vendedoras, eu ouço-as em verdade.
Quando vendedor falar males no mercado, dizer e insulta
o outro: quê, quê, quê. Eu fecho a banca. Para que era
isto? Fica quinze dias em casa. Para pensar o que é que
ele fez dentro do pessoas. Ah, uma pessoa que, a Mamã
é uma pessoa que tem idade não dá falar uma coisa que
é feia. Não é isso? É. É assim.
(...) Estas meus colegas que estão aqui, trabalha,
vendem cotchó, cotchó, assi tchodhó não é? É tchovatchova. Amanhã vou para seminário parte do coisa, do,
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do informal lá na Matola, eu Rabeca. (...) Tudo os vendedores, mas eu não recebe nada, não recebe, mas isso
não é nada vou trabalhar comigo, porque está comigo.
Como que eu vou fazer, tem que estar comigo, porque
foi escolhida não é? Sim para trabalhar é isso. Eu sou
ASOTSI. Eu sou membro do Partido Frelimo, eu sou secretário da célula do Partido Frelimo, hum, hum. (...) [E]
stou vender. Vende hortaliça, verdura. Eh estou güevar.
Cacilda Fernando Dzimba: a roupa da calamidade.
(...) Joana Zé: vende batata, verdura, alho.(...) Carlota
Vasco Tivane, vende sal. (...) Maria Judite José, vendo
alface. (...) Melivina Chambal, vende cenoura. (...)
Isaura Jeremias Maússe, vendo arroz e farinha. (...) Lina
Armando Manhique, vendo amendoim. (...) Rosaque
Eugénio Tamele, vendo milho. (...) Rabeca Mutambe
Tivane, vende piri-piri [risos] piri-piri.
O senhor Manuel dos Santos e o senhor Vasco Massigue415 do mercado de Xipamanine são empresários e
líderes das organizações locais. É interessante notar que
os senhores empresários abordam com mais facilidade
as questões mais políticas do governo do mercado do que
as mulheres que, se concentram mais, no que fazem nas
diversas instâncias.
(...) Então eu comecei com negócio em 1990 sim eu
era funcionário na aparelho de Estado antigo governo da
província, dali vi que o melhor rendimento para minha
vida (...) conseguir custear as despesas tive que largar o
governo meter-me no negócio que até hoje em dia estou
assim. Por isso defendemos com garras e unhas quando
fala de qualquer a quem têm pensar apresentar como
digamos é…é (...) bem não vou falar de melhoramento do
mercado porque o melhoramento sempre necessitamos
desde o momento que se melhor não somos mandados
embora porque nós vivemos na base exacto esse de negociar aqui no sector informal. (...) Eu se me ver agora
agora estou a voltar da África voltei madrugada de
ontem da África de Sul, vende pasta, sapatos, aquilo que
aparece que me da dinheiro naquele momento levo vou
vender sim vou vender. Sou membro [da ASOTSI]. (...) Eu
tenho alta responsabilidade me rendo ao governo tanto
nos associados. (...) Eu sou conselheiro principal deste
[administrador do mercado de Xipamnine].
Então eu dou poder a minha mulher porque está
a me ajudar, se para eu pagar imposto quer tratar
qualquer coisa pede cinquenta meticais a própria minha
esposa portanto tem poder esta mulher por essa razão
415
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nós aqui como como núcleo dentro da ASOTSI nada
fazemos sem que a mulher esteja aqui connosco. (...) Eu
chamo-me Vasco Tivane Massigue [chefe de núcleo B].
Em Dili não é aparente a associação de várias
tarefas por parte das senhoras que são empresárias nos
bazares416. Os sistemas de entreajuda, que se designam de
hamutuk que quer dizer em conjunto, não são percepcionados como associações ou organizações com algum fim
específico que se prolongue para além daquele momento
ou tarefa. As pessoas nos mercados, com base nas suas
redes familiares e comunitárias, organizam-se em conjunto sempre que é preciso. Esses hamutuk constroem-se
e desfazem-se segundo as necessidades conjunturais
respeitando, contudo, as posições de cada pessoa dentro
do grupo determinadas pela instrução, estatuto, geração,
linhagem, origem ou outra. As empresárias reconhecem
lideranças dentro dos bazares e mercados mas estas tanto
são os chefes de aldeia – que é um posto administrativo e
electivo – como o proprietário do terreno ou uma pessoa
escolhida entre elas e eles para os representar em certas
ocasiões. Deste modo, ao contrário do que encontramos
em Maputo, as empresárias não se referem às tarefas comunitárias ou de liderança que em algum momento exerçam. Os senhores não quiseram prestar depoimentos.
Benedita Gama417 vende no mercado de Lecidere
em Dili.

cebola e outras coisas do género. Também vendo artigos e
quiosque mas não tanto como as hortaliças. Vendo mais
hortaliças. Os nossos produtos são-nos trazidos aqui.
Eles vêm de Maliana, Aileu Maubisse e nós compramos
a eles, depois vendemos ao consumidor.
Elsa Magalhães foi vendedeira de hortaliça, banana
e flor de papaia. Hoje vende serviços domésticos para
manter a família.
Pois o que eu penso sobre por quê estou trabalhar
é por causa dos estudos dos meus filhos, penso que estou
a trabalhar (...) para a sobrevivência deles (filhos) e da
minha também, e para pagar os estudos deles. Tenho
que dar dinheiro a mais velha para pagar transporte
todos os dias para ir a escola. Eles têm que ir a escola,
comprar as roupas para ele e acima de tudo para o meu
filho mais novo, tenho que comprar o pequeno-almoço,
água para por na mochila dele, após de ele ir entrar na
sala de aula é que vou trabalhar.
Maria Lúcia Barreto é empresária de fritos419, faz pasteis e rissóis em casa e coloca-os à venda no restaurante da
irmã no centro da cidade de Dili. Ela não refere a sua actual
profissão na entrevista que foi transcrita mas acompanheia por diversas vezes na realização dos seus fritos.
Piedade da Cruz420 vende tais no mercado especializado no bairro de Colmera em Dili.

(...) Vendo as frutas no mercado porque a minha
vida no membro familiar não é muito favorável. Porque
(...) a nossa situação e condição (...) porque (...) não há ...
A venda das frutas não é muito rentável. As frutas nem
sempre estão todas vendidas, num dia tinha vendido
todas e noutro dia não foram vendidas todas e algumas
foram deitadas fora.

[P]ertencia aos indonésios (...), depois pedimos
ao chefe do suco para nos ceder este espaço para ser
usufruído como um mercado dos Tais. Pois este tipo de
trabalho artesanato, já vinha desde os tempos dos nossos
antepassados e que continua ser prosseguido e praticado
até hoje em dia. Já Fui visitar vários países fora mas acho
que os produtos de Timor continuam ser considerados
melhores, por isso, devemos promover estes produtos ao
exterior, nos países estrangeiros. Este também é considerado como uma forma que contribui para manter a
nossa cultura e a nossa tradição nas futuras gerações.

Bernardina da Costa418 é empresária, hoje em dia,
no mercado de Hali Laran em Dili.
Eu já sou vendedora há muito tempo. Desde que
se vendia no antigo mercado - Mercado Lama. Depois
mudou para Becora e eu também mudei e depois que
nos espalhamos todos vim para aqui. A minha filha que
agora anda na universidade nessa altura ainda tinha
apenas três meses. Eu vendo hortaliça, tomate, batata,

A senhora Rosalina da Silva421 vende serviços domésticos mas ela não se detém muito em explicar o que
faz mas sim porquê.

416 Uso o termo bazar ou mercado para designar o conjunto complexo
e organizado de lugares de comércio retalhista. Tanto em Maputo como
em Dili as pessoas utilizam os dois termos como sinónimos.

419

Cf. Cunha, 2009: 784.
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Entrevista a Benedita Gama, p. 1.
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Entrevista a Piedade da Cruz II, p. 1.

418

Entrevista a Bernardina da Costa, p. 1.

421

Entrevista a Rosalina da Silva, p. 3.
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[J]á não posso fazer mais nada, o pequeno trabalho que estou a fazer só para nossa sobrevivência, não
dá para o vosso estudo se assim sinto-me sem força.
É interessante assinalar que, ao contrário das
mulheres empresárias que são parcas em palavras e
descrevem as suas actividades com contenção retórica,
as líderes associativas, ainda que de organizações de
base popular fazem do uso do discurso uma das suas
privilegiadas formas de expressão e persuasão. Apesar
de tanto uma tarefa como a outra implicarem uma interacção permanente com pessoas no sentido da sedução
e do convencimento são as senhoras das associações
que apresentam mais facilidade e desejo em detalhar
estratégias, metodologias e cronologias. Esta característica não sendo nova ajuda-nos a pensar, no entanto,
como o associativismo tem uma importância relevante
na democracia discursiva e no uso público da palavra,
competências apontadas como sendo cruciais para o
reconhecimento da autoridade e dos poderes das mulheres. Ao mesmo tempo que são líderes de associações
e de redes de associações algumas acumulam com outras
responsabilidades tais como as empresariais.
A senhora Albertina Raquel422 é empresária de
chapas, líder da associação ATROMAP e ainda estuda na
universidade à noite.

seguradora porque não pode transportar passageiro sem
estar seguro, nós temos moços que trabalham por rota
a controlar estes trabalhos todos para identificar, ver se
o carro está em condições, não só condições físicas mas
condições no sentido desses todos.
[Tenho]sim, frota não diria isso frota por vezes costuma ser a partir dos 10 a 8 carros eu só tenho 4 carros.
(...) 2 carros na linha do Museu para Matendene e que
passa por Benfica e outros 2 na linha do Costa do Sol.
A senhora Ana Matilde423 foi sindicalista, costureira, vendedeira de sopas no mercado de Xiquelene
em Maputo sendo, neste momento, a presidente da
associação AMUEDO que fundou há alguns anos. Esta
associação apesar de não ter um carácter sindicalista
suscitou muitos conflitos e críticas por parte da OTM
para quem a senhora Ana Matilde trabalhou.
Fiquei a trabalhar ali com aquela com aquele sindicato na associação fiz muito trabalho pelos mercados
e na base eu era coordenadora das mulheres na base,
Mercado Xiquelene.
(…) [E]u fui lavar um bocadinho do meu miolo adiantei muito mais com os pensamentos digo assim dessa
maneira porque digo assim dessa maneira porque não
era a vontade da OTM (…) Mas estão a dizer que é um
sector muito vasto não fácil porque os trabalhadores estão
dispersas (…). Assim comecei a fazer os meus trabalhos as
escondidas porqe aquela não é uma organização sindical,
comecei estavamos em 88 não é, eu comecei a preparar
o meu sonho em 85. (…) [A]penas criei essa associaçao, é
dessa associaçao que eu estou a fazer os meus trabalhos
e que neste momento já tenho 280 membro, e 80 núcleos.
[V]ocê tem que madrugar eu era obrigada a sair de casa
às 4h45 apanhar os primeiros carros porque tenho que
ver se apanho 3,4,5, eu por dia completava 5,7 núcleo
naquelas 2 horas de tempo qe é a partir das 5h00 até
as 7h00, até as 6h30 a membros que já não estão ali
no núcleo. O núcle é o quê! É uma esquina onde eles
concentram-se antes da entrada do trabalho eu tinha
que ir para lá sensibilizar afiliar assim sucessivamente ali
nao tinha muito tempo era 4;5 palavras e ali já tinham
escolhido um chefe que a responsabilidade de todos
problemas podem vir a surgir e a distribuiçao das fichas
e a sua filiaçao. (…) [E]stamos a trabalhar este mometo
associaçao tem 4878 membros a quais 87 sao homens (…)
temos realizados varios trabalhos, seminários, palestras
enfim e agora temos um envento muito grande (…) é
esse que me deixa muito partida. [A AMUEDO] é a nível

[S]ou vice-presidente da Associação dos transportadores da cidade do Maputo, transportadores privados
da cidade do Maputo, tenho 49anos de idade para além
disso sou empresária na área dos transportes e também
sou estudante na Universidade Pedagógica. (...) A associação cuida dos interesses dos transportadores a nível
da cidade porque são várias associações, mas esta é
associação mãe a nível nacional é associação mãe então
cuida dos interesses dos transportadores perante o governo apesar de termos uma Umbrella que é a federação
a maior parte dos assuntos são cuidados na associação.
(...) Nós trabalhamos em paralelo com o governo naturalmente, há muita coisa que é necessária nós pormos em
dia, porque o transportador não vai a estrada pelo belo
prazer há muitas regras por seguir então parte tudo da
associação é o licenciamento é o enquadramento na rota,
são aqueles dizer que a gente pões nos carros para identificar para onde é que o carro vai, o próprio motorista
tem que estar já habilitado com uma carta de condução
profissional nós também temos que ver isso para além
da policia estar a trabalhar, nós também temos que ter
essa certeza que nosso motorista está seguro perante a
422
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nacional que temos neste momento uma delegaçao em
Gaza estamos a espera onde talvez aparecer uma luz de
financiemento para podernos expandir, mas nao só nos
termos de delegaçao oficiais já temos inter-câmbios Estatutos e já temos lá o regulamento afinal de conta em poco
tempo realizamos uma actividade muito importante que
fomos financiado pelo Ministério do Trabalho. (…) Essa
associaçao é membro na Fórum mulher não deixei escapar
eu trabalhei muito com a Fórum mulher (…) eu tinha que
levar esses 3 mil e tal que eu tenho para nao se sentirem
isolados agora já estamos a começar nos beneficiar dos
seminário, reuniões, encontros é muito importante para
nosso cresciemento nao podemos ficar isoladas precisamos de trocas de experiência para podernos crescer. (…)
[S]ão membros tenho 87, é membro desta associação
quem presta serviço residenciais guardas nocturnos não
aquelas de empresas privadas, jardineiros, cozinheiros,
mainatos, o sindicato deles nós criamos essa associação
em prol da defesa de quem é trabalhador doméstico ou
trabalhadora doméstica
A senhora Fárida Gulamo 424 é a fundadora da
ADEMO e actual assessora do Fórum de associações que
trabalham com pessoas portadoras de deficiências. Ela
descreve, pormenorizadamente, o processo e realça as
parcerias privado-público numa tentativa de dar resposta
a uma camada da população muito vulnerável.
Nós criamos ADEMO em 1989, portanto, somos
uma das mais velhas associações existentes no país. Foi
muito difícil na altura porque nascemos da nossa vontade
realmente. Temos uma organização deste género, fomos
a primeira e passamos muitos maus bocados porque não
tínhamos nada nessa altura. Eu cedi, com autorização dos
meus pais, a minha própria casa. O 1º andar da minha
casa para transformar num escritório onde funcionamos cerca de 10 anos enquanto procurávamos fundo
para construir esta sede. (...) Dizer que realmente foi um
trabalho muito difícil; a primeira coisa que nós fizemos
foi o reconhecimento jurídico, fomos uma das, aliás a
primeira associação (...) [a] ter o reconhecimento jurídico
em 1990, três meses depois da sua criação. (...) E então o
reconhecimento jurídico que nós conseguimos, foi um dos
factores primordiais, que nos deu força de termos o reconhecimento não só ao nível interno mas também externo.
E a outra, outro grande objectivo que nós tínhamos em
mente era de construirmos a nossa sede própria e conseguimos depois de 10 anos. E, a partir daí começamos a já
ao mesmo tempo que desenvolvíamos actividades, muitas
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Entrevista a Fárida Gulamo, p. 7-9.

actividades de sensibilização, que actualmente fala-se de
lobing e advocacia. Hoje existem cerca de 19 associações,
nós a 1ª, somos a mais velha. Neste momento estamos a
hospedar aí em cima o Fórum das Associações. Somos
membros fundadores do Fórum e a reunião que está a
decorrer agora é a tomada de posse do novo presidente
do Conselho de Direcção. (...) Nós trabalhamos em várias
áreas, ah temos parcerias com o Ministério da Educação,
temos uma escola da ADEMO, uma escola comunitária
da ADEMO que está aqui na Milagre Mabote. (...) [D]
esde o ano passado o Ministério está apagar os salários
dos professores que lá dão aulas, em número de 13. São
crianças maioritariamente, são crianças surdas, surdas
e mudas que são ensinadas por professores formados
nesta área, usando fundamentalmente a língua de sinais.
Temos também algumas turmas, duas turmas de
crianças com atraso mental, participa mas como não temos professores especializados, são monitores que fazem
actividades com estas crianças ensinando-as aquelas
habilidades mínimas que em função das suas limitações
elas podem aprender. Para além de termos matriculado
a maioria noutros sítios.
(...) Eu trabalho como assessora do Fórum e estou
também, faço parte da equipa técnica da pesquisa deste trabalho. Até Novembro se tudo correr bem iremos
divulgar os resultados desta pesquisa. Até lá, se Deus
quiser, talvez possamos convidar os que estão aqui
em Moçambique para irem assistir ao lançamento dos
dados e divulgação dos mesmos. É um primeiro estudo
que se faz pelo INE, nunca foi feito sobre as condições
de vida das pessoas portadoras de deficiência. Não foi
possível fazer a pesquisa em todas as, todos os distritos,
mas abarcou todas as províncias, com uma amostragem
penso que, pensamos nós que de facto responde aqueles
critérios que foram estipulados em termos de pesquisa.
(...) Estamos a trabalhar também em termos de apoio ao
Instituto Nacional de Formação e Emprego do Ministério
do Trabalho, na área de formação, para criação de auto
sustento de pessoas portadores de deficiência em idade
adulta. Então trabalhamos com elas em alguns projectos
de formação de âmbito profissional mas de pequena escala. Estamos, ainda só aqui na cidade de Maputo. Eles
fornecem os técnicos que vem dar as aulas e fornecem a
matéria prima. Nós temos e damos as instalações e temos
também o pessoal. Identificamos membros nossos que
precisam de formação e recebem formação. Os cursos
que normalmente temos estado a trabalhar com eles é
na área de serralharia, carpintaria, sapataria, corte e
costura e artesanato no geral. Isto tendo em conta que a
grande maioria dos nossos membros são pessoas poucas
escolarizadas, com nível de escolaridade.
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Jacinta Jorge425 é directora executiva da PróPaz
e sabe que as mulheres quer em situações de conflito
bélico quer na transição pós-bélica têm problemas e
necessidades particulares que, raramente, são atendidas
pelas organizações onde dominam os homens. Por isso
ela resolveu criar a AMEC o que não parece ter acontecido
sem conflitos com a PróPaz. A Associação da Mulher ExCombatente, segundo ela, dedicar-se-á em particular às
mulheres vítimas, combatentes e familiares que ainda
hoje vivem com problemas relacionados com as suas
experiências nas guerras em Moçambique. É interessante
como no seu discurso a fundação da AMEC e as relações
desequilibradas de poder entre mulheres e homens neste
sector vêm antes da descrição do seu trabalho e responsabilidades na PróPaz.
Sou Jacinta Jorge sou directora executiva Pró-Paz
instituto de promoção Pró-Paz. (...) [A] nossa história o
departamento funcionou mas com grandes dificuldades
porque eram uma associação onde existe homens e mulheres que a nossa progressão não foi muito não foi feliz
não foi feliz foi quando na altura também estava a cria
PróPaz e mais tarde também criei uma associação só
das mulheres já existe, já está registada mas foi todo um
processo foi uma experiência até criamos nessa altura
perdão chamada AMEC que é a associação das mulheres
combatentes a directora não conhece esta associação
mas eu havia lhe falado e criar esta associação porque há
muitos problemas e é neste pra criação desta associação
muitos problemas. (...) Sou sim [presidente da AMEC].
(...) PróPaz nós trabalhamos, trabalhamos não assim
muitos problemas porque o nosso princípio quando vamos a uma comunidade quando estamos a criar grupos
equilíbrio do género mas isto é uma associação é uma
coisa que eu amanhã estou cá pode vir as coisas mudarem não quero dizer que não vão mudar mais AMEC
eu crio porque quando estava no na, na, na AMODEC,
AMODEC depois da AMODEC criou muitas associações
extras de ex-combatentes e estas associações existem lá
as mulheres e as mulheres estão sendo usadas a experiência minha estive na AMODEC não digo o meu caso
porque eu mas vejo que as outras organizações estiveram
mas as mulheres não estão o papel tu chegas lá sou chefe
do departamento da mulher mas tu vês a acção dela não
é tão nós criamos esta organização precisamente para
vertermos esta, esta, esta situação foi objectivo que nos
separou da acção deste desta organização. Fala-se que
há fundos para as mulheres algumas associações sabem
os que fazem usam as mulheres para buscar os fundos
425
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mas quando chegam os fundos não são elas a gerir fazer
qualquer coisa para.
(...) [A PróPaz] Com objectivo na altura a mudança de
mentalidade do ex-militar porque mentalidade violentas
mentalidades não violentas porque na altura quando
houve desmobilização ONUMOZ as Nações Unidas
colocaram programas de programas de reintegração
esse programa era feito de maneira seguinte: projecto
pequeno, microprojectos, rendimento militar não se
observava a vocação, não se observava local, não se
observava também a idade. PróPaz quando se cria (...)
adiantamos com um programa de pela para onde nós
dávamos formação resolução de conflitos desmobilizado
entrava em conflitos com ele mesmo porque tínhamos
os deficientes militares tínhamos desmobilizados que
estavam mais de vinte anos no exército desde quinze
anos que não sabiam fazer nada, foram habituados,
foram habituados no exército tinha logística e (...) davase a comida os fardamentos recebia-se recebia as ordens
mas fazer a gestão dele próprio não havia nenhuma
capacidade então esta formação primeiro escolhemos
as províncias com maior número de desmobilizados.
(...) Foram, foi Sofala, Zambézia e Nampula mais tarde
a Maputo e depois foi Cabo delgado mas começamos com
estas três. Um ano foi Maputo e fomos fazendo a selecção
e fomos formação e a selecção obedecendo como dizia no
princípio os dois lados RENAMO e FRELIMO a formação
e eles é que faziam a formação da comunidade faziam,
davam palestras as comunidades, eles é que faziam
fazia, realizavam debates nas comunidades isso foi na
tarefa fácil primeiro fomos conotados que éramos mais
um partido político, nós fomos ver que a composição das
equipes fosse um comunidade estava lá um elemento da
RENAMO para os que eram da RENAMO para os que
eram da FRELIMO trabalham que há lá vem elemento da
FRELIMO. Então isso foi dando credibilidade a própria
organização não se tratava nada de partido político e
nós fomos trabalhando e fomos fazendo também ligações com outros autores que tinham, tinham algumas
organizações que tinham rendimento porque o que
não queríamos era dar rendimento sem preparar antes
este homem como dizia desde noventa e cinco estamos
a trabalhar assim fomos aumentando as províncias e
mudando a nossa estratégia de actuação dentro das
comunidades (...) denúncias das armas eles próprios
é que denunciam onde estão as armas porque alguns
deles foram eles que esconderam as armas e temos a
componente de prevenção de conflitos.
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Graça Samo 426 é directora executiva do Fórum
Mulher que congrega associações e outras organizações
que trabalham com mulheres desde as mais populares
e de base às mais convencionais e internacionalizadas.
[O] Fórum Mulher é uma rede de organizações,
nós congregamos agora cerca de oitenta organizações de
diferentes naturezas entre organizações de mulheres e de
organizações não de mulheres. Aqui congregam-se associações de base, ONG’s nacionais, estrangeiras, agências
de cooperação, agências governamentais, algumas,
sindicatos através das ligas femininas dos sindicatos,
ligas femininas dos partidos políticos, embora a gente
tenha apenas OMM formalmente registada, mas enfim, é
um mundo, não é? E, o que é nós fazemos? Trabalhamos,
acima de tudo, em advocacia, não é? Em advocacia pelos
direitos das mulheres, pela melhoria das condições de
vida das mulheres e por aí fora. As organizações aliadas
ao Fórum têm várias áreas de intervenção, mas a maioria
delas, sobretudo aquelas femininas estão focalizadas
para a questão de, de, dos direitos humanos e desenvolvimento comunitário. Então, criado à quinze anos, nós
completamos este ano quinze anos, quinze anos, ya, no
dia 14, não, no dia 15 de Abril. (...) [O] Fórum se forma
oficialmente, em termos de registo, em 2000 (...) em 93
mas já o diálogo entre as pessoas começou por ai em 91,
92 e a preocupação era aquela de, bom, nós estamos a
caminhar em direcção à paz, como é que podemos organizar as mulheres para pegar nesta batalha, digamos né,
de um forma organizada, estruturada e por aí fora. (...)
[O]s pontos fortes da estratégia que uma das coisas mais
importantes para mim foi que os membros reafirmaram
o seu interesse em continuar a trabalhar de uma forma
coordenada e que viam o Fórum com esse papel, de unir e
coordenar e de articular as organizações numa direcção e
então, heee, definimos como, digamos áreas estratégicas
a questão de law e advocacia para influenciar políticas
públicas e legislação que já era agenda que o Fórum
trazia. Definimos também a questão da informação e
comunicação porque sentíamos que as mulheres continuam não sabendo nada sobre si, sobre os seus direitos,
sobre a vida que, como é que elas se encaixam na vida
do país também a questão do fortalecimento da própria
426 Entrevista a Graça Samo, p. 1-5. As entrevistas com as directoras
executivas das redes de associações num país e no outro, como não
são lugares políticos, permitem ter uma visão de conjunto e também
perceber melhor como e porquê as mulheres se organizam em redes
nacionais. No caso de Moçambique o Fórum Mulher é uma organização
mais abrangente com uma intervenção pública e política em matérias
consideradas estratégicas para os direitos das mulheres. Tem poderes
para formar, informar e executar um plano de estratégia definido pelas
organizações associadas.

capacidade das organizações, foi outra estratégia que foi
considerada importante e pronto, hheee e numa quarta
perspectiva era a questão de como fazer que a voz da
mulher seja ouvida, né? A questão de uma voz única a
falar como uma única voz. Então foi assim que, que nós
começamos andar e tentar mobilizar apoios e por aí fora.
Então agora, ao longo deste tempo, fomos reforçando
bastante a nossa intervenção no que diz respeito a esta
intervenção a nível de advocacia, fomos reforçando a
nossa acção em relação à questão da violência doméstica
que para nós era das grandes prioridades. Então nisto,
conseguimos consolidar a nossa iniciativa de projecto
de lei e pronto, o processo já tinha iniciado antes mas
conseguimos dar maior (...) que é nome deste período
estratégico e submetemos em 2006 o projecto ao parlamento.
Isaura Fernandes427 é líder da APOSEMO que, em
primeiro lugar, se pensou a si mesma como uma associação de pessoas aposentadas mas que afinal também
se ocupa das pessoas mais velhas e sem rendimentos.

Sou secretária nacional da associação e estou a
trabalhar aqui informalmente há dezassete mas formalmente há quinze. (...) [N]ós primeiro em 91 fizemos um
levantamento antes de abrirmos a associação se a maior
parte dos reformados achavam que era positivo unirmos
e abrirmos a associação, então fizemos levantamento
todo, tivemos um, um financiamento (...) fomos até às
províncias e então houve uma voz positiva a dizer que
sim, tratamos de fazer uma assembleia constituinte e
registamos em 93, por isso que consideramos quinze anos
oficialmente. (...) [O]s objectivos principais é primeiro
lutar pelo bem estar social e económico dos reformados,
segundo funcionamos de ponte da experiência que
muitos de nós andamos adquirir durante a nossa vida
efectiva, passamos para a classe mais jovem que são
esses os continuadores e olhar também para os idosos
em geral porque a maior parte dos reformados já tem
uma idade superior aos 50, 60 anos e a outra classe
como nós dizemos, idosos em geral, que devido à política
colonial não se beneficiaram da reforma (...) mas eles
deram o seu contributo cada um na sua área. É para
eles que nós olhamos mais, até às vezes os meus colegas
reivindicam, mas tu estás apoiar reformados ou é uma
associação de carentes a apoiar? Mas não devido à idade,
os nossos colegas da classe etária tem e agora com esta
problemática da HIV SIDA já vem sobrecarregar ainda
427
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mais e porque estão os avós a fazerem aquele papel de
pais, os avós estão a perder os seus próprios filhos e ficam
com os seus netos e acham que os netos não podem sofrer
por terem perdidos os pais então esses netos devem ter a
mesma educação que os pais tiveram, o mesmo modo de
vida e tudo. Então, dentro desses projectos que estamos
agora a trabalhar apoiar, esses avós sobrecarregados,
mas também não deixamos de apoiar os reformados.
(...) Para se receber a pensão era um escândalo, havia um único cofre do Estado, então as pessoas vinham
dos distritos, até algumas das províncias vizinhas, por
exemplo, Gaza, dos distritos, falo de Manhiça, Marraquene, Tembe, Matola, Inhaca vinham destes distritos
todos para um único cofre do Estado. Por mais eficiente
que fossem, os empregados bancários, não conseguiam
satisfazer a um monte de reformados num só dia e o que
é que acontece? (...) Então, estavam todos acumulados
num único banco para receberem dois mil meticais (...)
olha, nós já estamos o dinheiro da nossa reforma em
transporte, que era o chapas, os transportes públicos
são poucos e não satisfazem. (...) Uma vez unidos em
associação, uma voz mais forte, fomos ter ao governo e
dissemos não queremos continuar a receber aqui, já foi
uma exigência, porque já éramos mais fortes. Não podemos, estes meios de recebermos assim, porque as pessoas
urinavam ali, como? (...) Então era um escândalo e o
governo apercebeu-se disso, contactou os bancos e os
bancos, como vinha de uma voz mais forte também do
governo todos os bancos aderiram. (...) Se a pessoa mora
lá no interior, o banco que está lá recebe a pensão e paga.
Então, para as outras zonas, porque já sabe que nem
todas as zonas no interior há bancos, então os próprios
correios, então o dinheiro era canalizado, e é até hoje,
canalizado para os correios e lá são pagas as pensões.
Então, uma vitória que nós conseguimos alcançar. A
outra vitória era de, essa pensão que estavam-nos a dar
em moeda portuguesa, nós dissemos não, não podemos
equivaler um escudo português a um metical, dissemos
isto não pode ser. Então batalhamos, batalhamos e o
governo viu, têm razão. (...) Então o governo fez a equivalência, fez a equivalência do, do, da moeda portuguesa
para metical e aí ficamos beneficiados.
Rafa Machava428 é líder da MULEIDE. A criação
de uma associação deste tipo não é apenas uma acção
cooperativa mas representa luta pelo poder, acesso a
recursos e divergências políticas como fica expresso no
discurso de Rafa.
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MULEIDE é portanto a sigla do nome da Associação Mulher Lei Desenvolvimento que foi criada em 1991
por um grupo de juristas e psicólogos (...) que depois
portanto da década das Nações Unidas da Mulher este
grupo de juristas descobriram que em Moçambique
havia uma lacuna, porque nós só tínhamos uma única
organização da Mulher Moçambicana que era a organização que tinha a ver com assuntos de mulheres, era
uma organização que tem ligações com o partido FRELIMO. E havia limitações de mulheres participarem nessa
organização como membros porque algumas nem todas
eram membros do partido FRELIMO e a maior parte das
Associadas da Organização da Mulher Moçambicana
(OMM) eram antigas combatentes já vinham da luta
armada de libertação nacional, então não havia muita
abertura de espaço para que as outras mulheres se sentir
à vontade. Também por causa do historial da própria
Organização da Mulher Moçambicana não era fácil,
as mulheres poderem introduzir novas coisas, evolução
da própria Organização por causa do tipo de membros
que lá estavam né. Então este grupo de personalidades
acharam que devia-se criar uma Organização que se
chamaria Mulher Lei Desenvolvimento com o objectivo
principal era de fazer a disseminação das leis que defendem as mulheres, já nessa altura até agora há muitos
problemas de violência doméstica, há muitos problemas
de injustiça social que a própria mulher sofre e há Leis,
há regulamentos que possam defendê-la, mas que ela
não conhece (...) como sabe também ou já ouviu falar
até altura da independência de Moçambique 75% da
população moçambicana era analfabeta, e esses 75%
na maior incidência era para a mulher. (...) Para dizer
que nessa altura que a MULEIDE foi fundada, portanto
a sede ficou aqui em Maputo mas 2 ou 3 anos mais tarde
abriu uma delegação na zona centro do país, na Beira,
e depois e a outra subdelegação na zona norte do país,
Cabo Delgado em Pemba. Passado portanto sensivelmente 12 anos fizemos uma reflexão como organização
do que é que nós queremos se estamos atingir os objectivos pelos quais MULEIDE foi criada e também para
ver um pouco e delinear estratégia como ultrapassar os
obstáculos as dificuldades que enfrentamos o dia-a-dia
no nosso trabalho. (..) Nós vimos que MULEIDE portanto
é uma organização forte isso todas as pessoas sabem
porque também foi a segunda maior organização que foi
criada feminina né, depois da OMM. (...) Voltando para
trás para mencionar a questão das áreas da actuação da
MULEIDE temos essa que é assistência jurídico legal e já
nessa altura também fazíamos campanhas de educação
sobre saúde materno-infantil que era a questão das vacinações das crianças, da má nutrição das crianças que
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era um problema nessa altura, havia muita mortalidade
materna infantil porque também havia, estávamos a sair
de uma guerra, tínhamos sérios problemas de alimentação havia uma pobreza extrema havia pessoas que
tinham se deslocado das suas dos seus locais de origem,
e a maior parte dessas pessoas tavam mais concentradas
nas cidades e aí a miséria cresceu ainda mais.
A senhora Rute Uetela429 é secretária executiva das
mulheres e descreve como se enquadra este sector no
Conselho Cristão de Moçambique e como percebe a sua
missão que não é muito diferente, no que diz respeito
aos termos, das demais organizações de mulheres com
alguma influência do discurso dominante feminista.
[S]ou Rute Uetela, sou a secretária executiva das
mulheres aqui no Conselho Cristão de Moçambique, desde 2006, (...) o sector de mulheres portanto está dentro
do Conselho Cristão de Moçambique da instituição-mãe,
o Conselho Cristão de Moçambique. Conselho Cristão de
Moçambique portanto é uma organização que congrega
todas as Igrejas membros e tem a missão portanto de servir a Igreja (...) promovendo portanto (...) na sociedade a
justiça económica, eh, à luz dos ensinamentos portanto
de Jesus Cristo, a consolidação também humana da unidade cristã, na através dos (...) dos programas participativos, não é, e sustentáveis na área do desenvolvimento
humano. (...) O Conselho Cristão de Moçambique existe
portanto desde 1948. Em relação à própria sociedade
das mulheres, eh, também visa ser portanto uma organização das mulheres das Igrejas membros do Conselho
Cristão Moçambique, (...) e eles têm portanto objectivos
claros que é fortalecer (...) a fé cristã, é harmonizar as
actividades existentes na nas Igrejas, é a expansão da
evangelização e (...) a capacitação, portanto, que promove nas mulheres no sentido de elas próprias poderem ter
uma sustentabilidade e saírem portanto da dependência
do homem, não é? É conhecer portanto os seus direitos,
eh, mesmo na família, na sociedade e na própria Igreja.
Ah, lutamos pelo poderamento da mulher portanto dar
o poder à mulher para que ela possa conhe (...) e tomar
o nível de, eh, ou atingir o nível de tomar as decisões
não é, porque nós conhecemos muitos casos em que as
mulheres por falta do conhecimento perdem até aquilo
que é…é de direito por não conhecerem as normas, os
princípios então achamos que através de, de tantos
programas que nós temos a formação na área do costura,
na área de pequenos projecto de negócio, venda de… de…
dos pequenos, ah, pequenos produtos que elas adquirem,
429

Entrevista a Rute Uetela, p. 1.

e achamos que com isso elas mudam de visão e tomam
um outro nível em que podem já falar directamente
abertamente, francamente na sociedade.
Saquina Mucavele430 é fundadora e presidente da
MUGED – Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Género. As suas palavras revelam o sentido de oportunidade
ao encontrar um espaço para criar uma associação que
responde às prioridades de financiadores estrangeiros
conjugando três das questões em moda: ambiente, desenvolvimento e género.
Eu chamo-me Saquina Mucavele. Eu sou a fundadora da organização heiii, prontos. A organização existe
desde dois mil e quatro quando pensei em em criar pensei
(...) e devido a questões ambientais mas começando
pelas questões básicas que é a o saneamento do meio
ambiente. Vimos a questão do lixo, da saúde pública
como as coisas são vividas na rua sem higiene sem nada
isso preocupou muito e e prontos a ideia é original foi de
educar as pessoas sobre a urbanidade, sobre ambiente,
sobre questões ambientais.
Zulekha Ravat431 é uma muçulmana vice-presidente
de uma das organizações de mulheres muçulmanas em
Maputo. É interessante o conceito da organização que
auxilia sem dar dinheiro nem reivindicar transformações
sociais e como os recursos são angariados na própria
comunidade muçulmana.
Nós iniciámos a Organização Feminina Islâmica
que chamamos mais tarde OFI, todas as OFI (...) foi na
altura, eh, quando houve o Acordo de Paz é isso então
nós víamos as crianças (...) a apanhar comida no lixo e
andarem assim abandonadas então começamos a pensar
assim duas três senhoras que estivemos, eh, numa festa
e vimos crianças a apanharem comidas no lixo então
naquele dia mesmo nós decidimos porque é que nós não
convidamos outras senhoras, eh, somos a ajudar as pessoas então reunimos fizemos um regulamento entre nós
(...) e começámos pelas irmãzinhas que estavam aqui na
Julius Nyerere agora o Mundo’s. (...) Sim (...), começamos
lá porque ela albergava as crianças, eh, rapazes e raparigas e as crianças que tivessem a idade assim de doze,
catorze, quinze anos aprendiam a cozinhar a costurar
então achamos aquilo interessante então começamos
por ali o nosso primeiro trabalho. (...) [E]ntão as pessoas
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foram nos incentivando porque nós registássemos (...) a
organização e passado um ano e pouco nós registamos
queremos ver o que é que isso ia dar e já estamos a quase
a quinze anos a trabalhar. (...) [B]em nós apoiamos (...)
apoiamos, apoiamos, eh, as crianças que precisam a
nossa sede fica aqui na na Amílcar Cabral (...) apoiamos
as pessoas doentes a pessoas que precisam de medicamentos levam receita nós compramos nós não damos
dinheiro. (...) Nós compramos medicamentos e damos;
ah, e mais operações que as pessoas queiram fazer aqui
nós apoiamos também. (...) Comida, roupa e (...) viúvas
às vezes há pessoas que não têm como sobreviver então
de vez em quando damos um rancho (...) pronto daí que
nós fazemos depois dias importantes, dias festivos dia
da criança, dia do idoso, dia da mulher nós sempre fazemos uma coisa alargada mas assim o dia-a-dia nosso
é assim e quando chega o mês de Ramadão nós fazemos
abastecemos as mesquitas nós temos, eh, dois tipos de
fundos, eh, nós os muçulmanos temos uma obrigação
de tirar dois por centos e meio por ano então as pessoas
normalmente no mês de Ramadão é que tiram não é
(...) também quando nós precisamos vamos buscar, eh,
esse valor só é dado aos muçulmanos então esse valor
nós apoiamos os muçulmanos que querem reabilitar as
suas casas ou querem abrir algum negócio, o valor não é
assim muito grande mas dá pra fazer isso e abastecemos
as mesquitas. Sim o outro também vem (...) nós fazemos
uma organização, por exemplo, fazemos um convívio de
angariação fazemos uma feira não sei se já ouviram falar
na feira que nós costumamos organizar, ali nós fazemos
feiras para angariação de fundos fazemos jantares ou
almoços e angariamos fundos e as pessoas ainda não
conhecem, confiam em nós então tem um fundo e, eh
eh, nós trabalhamos mais Maputo e arredores. Depois
prontos uma outra colega que tenha algum parente ou
que vá pra as zonas por exemplo Inhambane ou Macia
então ela vai com carregamento pra apoiar as pessoas
ver quais são as necessidades temos uma senhora do
norte que tá agora ta viver em Nampula ta a fazer o
trabalho lá. (...) Agora neste momento somos quinze
(...) aqui do Maputo. Uma está em Nampula o resto está
aqui em Maputo.

A senhora Alita Verdial432 é gestora de projectos da
Fundasaun Alola mas pode ser considerada a sua líder
timorense. Esta fundação criada pela então primeira
dama Kirsty Gusmão tem vindo a incorporar cada vez
mais lideranças locais para promover os seus objectivos.
Alita é reconhecida no meio como uma das mais destacadas dirigentes actuais da fundação e no seu discurso
deixa perceber como é o meio associativo que a formou
não deixando de interpretar aquilo que ela pensa serem
os problemas das mulheres timores.
I started, started to work with Alola Foundation
since end of 2002, so now, almost seven years. Recently
advocacy program manager and also a board member
of one organization here, (...) and then I also, how do
you say, a member of a consultative for (...) dos direitos
humanos and also active work with a net works (...) like a
domestic violence crew and also with REDEFETO as well .
(...) [I]t was hard for me to start my life, my career as
leader, I’m quiet confident when I’m started. (...) I said
ok, and then I decided to take to responsibility in 2004 as
a projects manager. (...) Management its not like something like, oh, its very hard because if we, you know, if we
do something with our loves, you know, because I love my
work very much, I love my work and I love my staff and,
and also I love my organization, yeah, it means that,
you know, something that’s look like our, our husband,
or our lover, something like, you know, we need to loose,
for example, ok, this is your work and I need to have a
responsibility for this one, I need to contribute my effort,
my energy, my ideas for this organization developments
(...) [I love] not just Alola Foundation but, but its mission. To work almost in the area that’s been (...) suddenly
in Timor-Leste and also the Alola Foundation connection
with others organizations and also of all the women (...)
that we have here because we can talk about the a, you
know, we can talk about violence against women, we
also need to talk about the economics things, our power
as women to be strong in economic, to be strong in the
political life, to be strong in a public, they can talk in a
public confidently, how about the help, its help because
when we, when we talk about the, when we talk about
domestic violence, that’s the cycle, always go back to lack
of women empowerment, lack of empowerment, (...) one
of the reasons economic dependency, culture all ready the
patriarchal to say, you can not complain, you cant not
be this, you cant not be this, yeah, but someday I really
want to, now we started in Alola Foundation with other
women institutes as well how to empower women eco-

Em Dili o espectro associativo das mulheres também é criativo e informativo tanto sobre as necessidades
básicas da população quanto às influências que o fim
da guerra e a presença internacional trouxeram para a
reflexão e as práticas de intervenção social.
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nomically but beside that we also try to make sure that
they aware about themselves. If they aware about themselves of course they say, oh, you know I’m sick, I need
to let other people work, I’m sick. I cant not work, I need
to go to hospital. How can I go to the health facility if I
don’t have money? And how come he go health facility’s
if you don’t have a permission? (...) [Y]our status point
that’s, you know, women is also to earn some money in
their daily work. (...) Do they also have a access to use
this money? Or its goes to husband to go to gambling and
cock fighting? Yeah, so we want to really start something
with the women like how you can use this money, send
your son to school or growing (...) around your house and
then buy the nutrition food, for increasing nutrition and
think about, you know, other plan in your family also
we think in to do the good work, to do the, to earn this
money you need to look after yourself, you cannt have a
baby every month, every year. You not have a chance you
do your work, yeah, so you must look after yourself. (...)
So that’s why I say I love this work because I can work
with my friends in (...) work with my friends mature and
childhood. (...) gender issue, gender problem first, natal
mortality, fertility (...), how, how sure incoming per day,
fifty cents. I will tell you about the women in struggle in
time, yeah. We actually, we are the first line, because,
you know, many women in (...) they offer themselves to
bring food to the (...) and you know, themselves, in order
to, for example like they offer themselves as a part to
pay something that the husband due for example, when
they (...) sexual violence and everything’s like that (...)
I think the, this (...) talk about gender its being an issue
many, many years ago (...) because they say, it’s, they
need to have the same rights and need to do something
(...) the process that forces to man, for the equal access
to opportunities of life is to benefit equal access to, you
know, to benefits.

dar todos os dias. Eu punha-me a chorar disse: Ai meu
Deus quero fazer alguma coisa, criar um sorriso na cara
dessas crianças que para mim parece que é a coisa mais
linda do mundo, então eu orei com o meu esposo e disse,
depois ele perguntou-me mas como é que é? E eu disse
olha Deus vai suprir e num belo dia quando eu estava,
foi numa tarde que elas vieram só essas crianças mesmo
do projecto vieram para pedir papaia, até podiam levar o
tronco de papaia para cozinhar para comer, eu ponho-me
a chorar a tarde toda e aparece o meu irmão o Rui Gomes
ele apareceu e disse assim porquê Ana? (...) Ele disse o
que é que tu estás a pensar querida diz lá eu disse (...)
o meu sonho gostava que algum edifício, alguma casa
simples para tratar de umas crianças 25 ou 30 ou 40
crianças ele só disse olha querida faz eu sei que Deus vai
suprir vá! Faz lá o desenho, faz lá os teus programas que
Deus vai suprir. (...) Ele falou com um senhor, primeiro
envelope que eu recebi foi uma bênção de 600 dólares.
Então compramos pedras era madeira era cimento depois
parou. Depois quem ajudou foi o meu irmão também
o Rui ele sempre esteve ao meu lado sempre a dar-me
suporte. (...) E graças a Deus, Deus nos tem ajudado
até hoje. Esta casa foi com muito custo que a gente fez
porque não era o dinheiro assim total para fazer de uma
vez então a gente fazia e parava nós (...) a gente ensina
matemática é inglês é português eu dou também aqui
um curso de computador básico ensino também a fazer
biscoitos, assim bolinhos secos é tudo assim com coisas
materiais quer dizer produtos assim mesmo locais é de
banana é de coco e de mandioca. E elas já sabem fazer!
É! Depois é a limpeza também, é aquelas crianças que
tinham assim piolhos de cabelo eu punha remédio e
depois dava banho lá ao lado e aquelas que vem assim
com feridas assim no corpo as unhas a gente limpa corta
as unhas é sobre a higiene também e educação cívica. É
essas coisas que a gente faz.

A senhora Ana Gomes433 é fundadora e presidente
de uma associação no bairro de Balide em Dili. Esta associação é interessante porque a sua presidente organiza os
seus pensamentos e acção através do mandato de fé que
ela diz ser o centro da vida dela e também da associação.

Angelina Araújo 434é responsável pelo projecto sobre as mulheres vítimas de escravatura sexual durante a
ocupação japonesa de Timor-Leste na Associação Hak.
Esta é associação timorense de defesa dos direitos humanos que existe desde 1996 e tem fortes ligações com
activistas australianos.

[Q]uando aconteceu aquela crise em 1999, eu não
pude fazer nada, mas em 2006, na crise outra vez, as
crianças vinham sempre oito horas da noite a pedir que
queriam pão, senhora da-me pão, senhora dá-me arroz,
dá-me leite quer dizer às vezes eu entregava aquilo, dava
aquilo que era mesmo da minha cozinha e não podia
433
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So, the first time I came here work for HAK as a
researcher for the sex slave during the Japanese occupation in East Timor in the Second War. So I’m here
to make research especially about comfort woman in
Japanese occupation. (…) I’m going to the district, all
434 Entrevista a Angeline Araújo, p. 1.
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the district, (…) we go and ask from the (…) who are the
victim and then we ask about the Japanese occupation.
(…) And then, after that, we asked about the woman. So
they talked about the woman, all these women before
yet the sex slave from Japanese army. And then, after
that make, we go there to talk with them, live too, there
with them, during one week, like that. And then, after,
we continue making interview when they already, we
asked as (…) because, you know, very difficult to know
somebody like. They didn’t recognize themselves as a
victim. (…) From our research we found 83 person, including victims, so, with witness and victims, so, only 15,
one five, victims and other is a witness. But, you know,
because some of them don’t like to recognize themselves
as a victim. We know that they is the victim, but they
didn’t recognize themselves as victim. So that’s why we
just recognize 15.
As iniciativas sobre paz, estabilidade e segurança
são recorrentes em Timor-Leste já que a comunidade
internacional considera que o país está a realizar a sua
transição pós-bélica. Não é de admirar que haja alguma movimentação associativa em torno desta questão
reforçada com apoios financeiros e outros das ONG e
agências internacionais. Filomena Reis435 é uma líder
local reconhecida por vários grupos de mulheres436 e que
no seu discurso faz coincidir a plataforma REDE FETO
com os interesses da iniciativa que liderou mostrando a
natureza da articulação, meramente instrumental, a que
a plataforma nacional está remetida.
[E]u só comecei a trabalhar este mês porque antes
passado estou a trabalhar, estou, como se diz, liderar um
programa que tem nome Mulher pela Paz que é, realizámos a conferência em mês de Março passado este ano e
conseguimos trazer mil e tal mulheres (...) não só do país
em todo o mundo (...) cinco continentes estavam cá, 250
435
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436 Em Dili são promovidos, diariamente, encontros, conferências,
seminários, congressos pelas mais variadas organizações e o próprio
governo da RDTL. Procurei frequentar aqueles eventos que se dedicavam
a discutir, reflectir ou a debater a situação e projectos das mulheres na
cidade e no país. Acabei por perceber que havia um conjunto de mulheres
que estavam sempre presentes e tomavam sempre a palavra. Apesar de
algumas não terem uma ligação formal a uma determinada associação
ou organização esse papel de liderança é reconhecido pela comunidade
enviando-lhes convites, ouvindo-as, procurando a sua opinião e apoio.
A Filomena Reis é uma dessas mulheres. As razões que legitimam esse
reconhecimento social têm a ver com o seu estatuto institucional mas
sobretudo com o papel desempenhado durante a guerra e as várias crises
violentas que se lhe seguiram: como guerrilheiras, activistas da rede
clandestina, organizadoras de refúgios, campos de acolhimento, acções
públicas em prol das pessoas mais vulneráveis como crianças, mães,
viúvas e pessoas idosas.
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vem lá de fora mais aqui são os timorenses e as mulheres
em todas áreas sejam que as mães que trabalham só, só
a dona da casa aqueles que fazem, como se diz trabalho
lá fora é quer como cozinheira, quer como, como se diz
empregada de casa doméstica ou activistas, médicas,
académicos, tudo (...) vendedeiras (...) comerciantes. (...)
[E]ssa conferência tem iniciativa do governo da Noruega que nós temos um Special Envoy de Noruega, bispo
Gunnar Stalsett e com o embaixador da Noruega em
Jacarta eles têm, primeiro organizaram uma conferência,
primeira conferência internacional Mulher pela Paz em
Jacarta Indonésia em 2007 a partir de Abril e a segunda
conferência logo que, eles têm que fazer aqui em Timor
leste e tem ser organizado pela mulher timorense tem
ser pela primeira vez uma mulher timorense a organizar
esse evento internacional. (...) [N]ós, sim nós não sou eu
sozinha mas as organizações das mulheres, reunimos em
mês de Fevereiro 22 de Fevereiro e começámos a formar
um comité e depois e entre as organizações eles mesmo
escolheram eu hmm sou da organização da Asia Pacific
Support Collective e todas as colegas de outras organizações conhecem muito bem porque estou sempre a gritar
pela paz, falar sobre a justiça, então eles dizem, esse é o
teu papel. Por favor tu lidera-nos. A Rede Feto somos nós
. (...) [E]ntão fico como, como doutor dessa, dessa, desse,
desse programa eu tenho que escrever a proposta fazer
também os, e orçamento e pela primeira vez isto, falam
muito sobre a paz a transformação do conflito como se
deve agir se houver conflito e como se pode responder
em, em acções não violento e como se deve transformar,
muitas coisas mas para quando comecei a organizar esta
conferência estou mesmo, disse que qual o tema, é que
calha bem para esta conferência então eu vejo para o
lado artístico das mulheres o lado académico e também
o lado prática, então eu escolhi o tema Mulher, Mulher
é a: crer a gente criativa da corda da reconstrução da
paz, foi um tema muito como se diz alargado ou tema
muito (...) muito amplo então eu disse: quais são as
actividades que tenho que fazer para combinar e para
calha bem com o tema então eu começo a desenvolver,
temos que ver ao lado artístico das mulheres, porque
com a arte também a mulher pode construir a paz, traz
a paz, por meio das músicas danças, poesias, artesanato
e a escapitura então, esse, temos que ter uma actividade
com as, com as artistas e combinamos, hm eu convido
três artistas dois de Brasil e um, uma de Angola que foi
muito bonita a combinação, somos países CPLP (...) sim
e é a mesma língua por mais que nós aqui, as meninas
estão a esforçar para falar também português mas sim
as artistas comunicam se pelos olhos e os gestos então
calha-se bem. E em mês de Fevereiro de 2009 a partir
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de segunda semana mês de Fevereiro estes três artistas
chegaram aqui a Timor-Leste com as artistas timorenses,
eu ponho o nome de Artistas Comunidade, comunitárias
porque eles só fazem as animações para a comunidade,
eles não procuram para ganhar o dinheiro então esses
que estão, são novas esses timorenses são novos uma
delas é minha filha também ela como uma pessoa também é teatro.

três anos, destruiu muitas coisas nós precisamos de
reconstruir outra, novamente a casa para, para atingir
os objectivos da nossa, do nosso carisma e do nosso
apostolado, eu ao mesmo tempo eu ajudo a universidade
nacional, na faculdade de educação departamento português e departamento inglês, formação dos professores
e faço também parte da formação dos professores de todo
o território, ajudo algumas vezes, no ministério da educação na promoção de igualdade das mulheres e também
cá temos diferentes grupos de jovens rapazes e raparigas
e tentamos de educar os nossos jovens a deixar à parte
as suas ideologias, sobretudo diferentes grupos de arte
marcial agora nós tentamos estabelecer um único grupo
dos jovens para a paz a à tarde temos muitos jovens e
um dos objectivos que tentamos de fazer para ajudar
os nossos jovens sensibilizar a consenso dos jovens de
meter à parte as suas ideologias grupais para atingir o
mesmo objectivo para desenvolvimento e elevação dos
valores da nossa existência como timorenses sobretudo
pelos jovens que serão os futuros líderes do nosso país.

A senhora Flora Menezes e a senhora Francisca
Silva 437 são responsáveis pela Unidade de Género da
organização JSMP - Judicial System Monitoring Program
em Dili. Esta organização, hoje timorizada, foi uma das
importações ocorridas após o terminus da guerra. Não
são propriamente líderes da associação mas quem a
representa em todas as ocasiões em que se fale ou se
trate de género, mulheres e sistema judiciário sendo que,
neste sentido, exercem um certo protagonismo dentro
e fora da JSMP.
Quando eu comecei a trabalhar com a JSMP eu
ainda não conhecia bem a organização. Naquela altura,
em 2004, havia uma vaga para audit officer. Fiz uma
entrevista no dia 27 de Maio de 2004 e depois fiquei
muito contente e agradecida por a JSMP me ter dado o
lugar. Passados três meses passei para a unidade chamada Women’s Justice Unit e nessa unidade continuei
a trabalhar como audit officer, até 2009. Recentemente,
em Julho passado, a minha colega Flora, que também
trabalha na Women’s Justice Unit confiou-me a tem-me
apoiado no cargo de coordenadora da unidade, o que
significa que trabalhamos juntas para supervisionar
os projectos da unidade. (...) O JSMP actualmente é
uma organização nacional, embora tenha sido apoiada
internacionalmente.

A senhora Jacinta Luzina439 é a directora executiva
da REDE FETO que faz sobretudo a articulação entre
as associações membros e facilita o acesso a recursos.
Apesar das suas funções de representação ela não tem
poderes políticos uma vez que o lugar não é electivo e
está sujeito às decisões dos membros. Contudo, esta
senhora tem muita visibilidade na sociedade em Dili e é
uma pessoa que reúne muita informação e tem capacidade de a disseminar.
REDE FETO is the woman’s networking, this is
just networking. Not a, but we (…) like the NGO, National NGO, we have 18 members in the REDE FETO, in
the woman’s networking. We have like Fokupers, Alola
Foundation and other organizations, woman’s organizations. So we, our mission to promote woman’s rights.
And also promotion about the gender’s quality. This is
the mission, big mission for REDE FETO. And for that,
we established the (…) Secretariat, this is the Secretariat
of REDE FETO. Yeah. The Secretariat is function, (…) for
the facility, second to coordinate and for, also for, empower, so we just have to, three functions. To facilitate
our members, we focus for our members, 18 members,
call 18 our members, and also to empower our members.
But also, because this is a woman’s network, we, we
also open to other organizations or members, but they
also have some objective or some interests in us, so we
work together with them or other partner to interest our

A Madre Guilhermina Marçal438 é presidente da
Fundação Canossa e lidera um projecto comunitário na
casa das Irmãs Canossianas em Balide, Dili. É comum as
madres católicas ou evangélicas liderarem projectos de
intervenção social particularmente dirigidos a meninas
e mulheres.
[E]stou a trabalhar neste convento sobretudo para
a formação das mulheres, temos internadas, 80 meninas,
hum, antes da crise tínhamos 200 meninas mas a casa
tudo, porque os refugiados eram aqui connosco quase
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mission. So, in here, to, to, we have three, three divisions
in here, in Secretariat, advocacy, capacity of building
and Information, Communication and Publication. (…)
So, advocacy, this is just us to coordinate, not to work
alone. So we have, each, each division we have to work in
group. The working group is composed for the members.
So, like, in the advocacy, the member is composed for
the advocacy working group is Fokupers, Caucus, the
organization work to advocate woman. And for the ICP
(…) we call the media, like that, so here we ask centre of
communication and information. So, all the information
about 18 organizations, about 18, their activities, their
objective, their, their result, their (…) so we have database (…) ICP also have the working group, the working
group also come from the members, they also have the
publication, some information, so like, Fokupers and also
media communication and other member organization.
And capacity of building, this is focus for the Secretariat
because this is our rule, as a Secretariat, our rule to
empower our members to have capacity. So we, we, first
time we mark to do some mid assistant to know what
their capacity they need to empower. So the staff of the
capacity building can make some assessment and after
that we can divide them, like categorize them, category
A, B and C. Category A are the members good function.
So, Category B, less function, and Category C, not function. [T]hey, sometimes when we have some program,
we call them to come, to also, to give some program to
their organization, but sometimes because they always
change the structure, the person in their structure and
also they don’t have place, good place to still have regular
work. (…I) And also if they need this financial training
or something, so we can help them. [The] executive director in the Secretariat, my function, my role is first to
supervise about the activities in the Secretariat, for the
three divisions and also management inside. This is my
role. And second, to represent, like,(…) [t]o represent the
REDE FETO for some events. For like national events or
international events. Yeah. And others, this is my role,
very hard role, to work with donors, yeah. To funding
for the Secretariat, for the program, also for the operational and also create some links with the members. To
promote the members for their donors. Yeah. So, each
member need their funding, so I try to look for a donor
and promote them, to create some link with them, yeah,
to find some funding for them.
A senhora Maria Barreto440 é fundadora e líder de
uma das mais prestigiadas, internamente, associações
440
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dos direitos das mulheres de Dili e Timor-Leste. Esta é
uma associação que se iniciou no tempo da ocupação
indonésia para dar apoio às vítimas e denunciar abusos
e mantendo-se activa, até hoje, no panorama associativo
do país.
[S]ou uma das fundadoras desta associação
[FOKUPERS] em 1997 e em 1998 trabalhava como uma
funcionária desta associação, comecei a trabalhar daquela altura até a data presente. Este momento estou
a trabalhar como program manager advocacia para
Direitos das Mulheres. Quanto aos programas e as
grandes actividades da FOUKUPERS, tal como há bocado
referi na introdução de que quando esta associação foi
fundada no dia 7 de Julho de 1997, naquele dia fizemos
um Workshop em Balide com objectivo para identificar
os problemas que as mulheres enfrentavam na altura
da ocupação e dentro desta actividade havia muita
gente que referiu nos sofrimentos das mulheres causados
pelos militares da Indonésia e do próprio governo da
Indonésia, que na altura ninguém dava atenção, valor
nem preocupação dos sofrimentos destas mulheres.
Baseando na história e na informação dos participantes
deste workshop intitulado por Direitos Humanos, saúde
reprodutora das mulheres de Timor. O Workshop durou
3 dias e foi nessa altura que nasceu esta associação,
pelo qual o nome desta veio da língua indonésia ‘Forum
Komunikasi Untuk Perempuan Timor Loro sae – Forum
de Comunicação para as Mulheres de Timor Leste’ –
FOKUPERS; na tradução da língua de tétum – Forum
Comunicação ba Feto Timor Leste. O programa deste
Forum divide-se em três pontos importantes, primeiro,
o programa de advokasia dos direitos e justiça para as
mulheres; o segundo, o programa da educação pública e
o último é o programa de organização. Assim voltando
ao início, o primeiro programa, refere-se a duas actividades importantes, primeiro, a assistência das vítimas;
este ponto divide-se em diferentes departamentos, entre
eles, Center Uma Mahun que faz o acompanhamento das
vítimas; também serve como lar para acolher as vítimas
quando são assaltadas ou quando não estão seguras em
casa. Assistência de vítimas também é uma assistência
legal no acompanhamento do caso das vítimas no processo policial, procuradoria e tribunal. Assim, caso se as
vítimas apresentarem os seus casos na FOKUPERS esta
tem dever de fazer acompanhamento e uma assistência
legal de levar o caso a frente segundo a norma de Justiça.
Na parte de Advocacia, para além das outras actividades
a FOKUPERS também se propõe para que os governantes e os políticos tenham uma política de atenção e de
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garantia da vida as mulheres em causa, promovendo os
direitos e a liberdade total das mulheres.
Mira da Silva441 é a directora da PRADET. A sua
experiência e formação em saúde foram muito importantes para decidir juntar-se à fundadora e organizar as
pessoas em torno das questões do stress pós-traumático
de guerra. É uma organização que presta um serviço em
rede e que lida com um dos problemas mais complexos
e não-ditos da sociedade actual timorense. Com certeza
que a presença internacional e o acesso a recursos vindos
de países doadores tem viabilizado, não apenas a organização, mas também o seu raio de acção.
[S]ou directora dessa organização PRADET já desde 2002. A organização foi fundada no mês de Janeiro
2002 e tenho 34 funcionários incluindo eu e o nosso objectivo, o objectivo principal deste organização nacional
é trabalhar para a área da psicossocial (...) hmm, este
organização, nós fundamos esta organização porquê?
Porque Timor-Leste atravessou muitos problemas e
durante muitos anos nunca houve organização essa que
para dar assistência à comunidade então, nós vimos que
é necessário fundar esta organização, eu tenho explicado
o significado da PRADET é infelizmente nós fundamos
esta organização, a directora era uma australiana, então
tivemos que pôr um nome em inglês que é o significado
de PRADET é o [?] development east timor como aquilo já
começaram então nós ainda não mudamos o nome para
a nossa língua, continuamos com este nome em inglês
PRADET, a principio era PRADET Timor Lorosae quando
começamos no ano 2002, mas no entanto veio aquela
confusão do, do ano 2006 então aquele, aquele nome
não, assim não é bem assim recebido na comunidade
então tiramos aquele Lorosae, ficou o nome só apenas
para PRADET, porque aquilo a comunidade houve confusão com este nome Lorosae e é assim. PRADET tem 4
programas, o primeiro programa nós chamamos PAMM,
PAMM é assistência para doença mental ou saúde mental
que ‘Programa Assistência ba Moras Mental’, na nossa,
nossa língua este programa nós fazemos o trabalho
especifico para doenças mentais em sete distritos ainda
porque nós não temos recursos suficientes para fazer em
todo o Timor-Leste (...) esses sete distritos maioria é no
ocidental. (...) [E]u formada na saúde pública eu tenho
com, três, quatro colegas também da saúde pública,
nós temos um, uma psicóloga e o resto é enfermeiros e
parteiras (...) mas é tiramos o curso da, da saúde mental
em Austrália, (...) é eu fui tirar no ano 2000, eu e nove
441
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colegas mas eles não trabalham só uma, somos hm, duas
é que fomos para Austrália o resto agora algumas no
ministério de saúde outros noutras organizações.
[N]ós começamos a procurar ajuda doutros, ajuda
para poder criar, fundar esta organização por isso que
nós fundamos no ano 2002 então esse programa eu
fartei-me (...) muito eu tive que explicar porque é que nós
fundamos esta organização, nós fundamos para ajudar
o objectivo de ajudar o ministério de saúde especialmente a saúde mental, o programa de saúde mental, o
nosso doador é, nós chamamos de CBM- Christian Blind
Mission da Alemanha é uma organização composto de
igreja católica e protestante eles é que nos suportam este
programa e nós, este programa nós não trabalhamos
juntos ou, nós não trabalhamos sozinhos nós temos
boas relações com o governo temos “memorandun”com
o ministério de saúde porque a PRADET é aqui, é nós
temos o governo tem regulamento que sobre saúde
mental as organizações não governamentais não pode
responsabilizar pelo tratamento com medicina (...) então
o remédio é psicotrópico que é controlado pelo governo
assim o governo é que faz o tratamento, nós só fizemos o
trabalho psicossocial que é o aquecimento, a reabilitação
podemos dar a diagnóstica provisória (...) este indivíduo
sofre saúde da doença mental por exemplo de esquizofrenia ou ‘psicosis’ (...) ou bypass então nós podemos fazer
dar este diagnóstico e mandamos para levamos o doente
ao doutor psiquiátrico é do governo e ele, e ele que faz
lá receita dá medicamentos e nós vamos fazer o follow
up o trabalho de PRADET é fazer follow up (...) é para
fazer, saber se o doente toma o remédio ou não, o remédio
ajuda ou não, se o remédio tem faz efeito ou não e educar
também a família, isto é importante porque o doente
mental, ele não tem consciência pata tomar o remédio ele
não tem consciência ele perdeu a consciência para tratar
dele do, da saúde, da saúde higiene, do, da alimentação e
tudo então a família tem de tomar essa responsabilidade
para ter cuidado do doente então precisa educação, este é
o nosso trabalho, o nosso trabalho e depois uma vez que
já tem assim progresso então vamos fazer a reabilitação
do doente (...). [O] outro programa nós chamamos PDAJJ
também é em inglês ‘Peace and Democracy Assistant for
Juvenil Justice’ esse programa nós trabalhamos para não,
vamos ou fazemos o trabalho específico para os menores
na prisão, suspeitos menores na prisão esse também nós
temos memorandum com o ministério da justiça, este,
este ano nós aumentamos o nosso trabalho para jovens
não só para menores mas também para jovens (...) esse
trabalho nós também vamos dar assim educação à família como nós chamamos processo da reintegração, temos
que trabalhar com líderes da comunidade e os pais tam221
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bém e os pais familiares porque este é difícil o processo da
reintegração ele é criminoso depois de finalizar a pena na
prisão ele regressa à comunidade às vezes a comunidade
não recebe, não recebe é muito difícil então temos que
trabalhar o que? Educar a comunidade para, espécie de,
espécie de reconciliação ou mediação com familiares com
os líderes da comunidade para poder receber novamente
este individuo, este jovem na comunidade este é o trabalho do segundo programa. O terceiro programa nós
chamamos Centro ou ‘fatin hakmatek’, ‘fatin hakmatek
em tetum é lugar calmo, sossegado, calmo. Este programa nós temos uma casa no hospital nacional e temos um
memorandum específico com o hospital nacional. O que
é que nós fazemos neste, neste programa no hospital,
temos aquela casa ali e depois diariamente nós, a polícia
traz as vítimas, vítimas da violência doméstica sexual e
acudo as crianças eles trazem para o ‘fatin hakmatek’, o
Centro depois vamos fazer, dar a assistência psicossocial,
primeiro tem que acalmar, acalmar a vítima e depois o
nosso trabalho a seguir vamos mandar levar o doente ou
telefonar à doutora felizmente nós temos boas relações
com o hospital nacional e temos uma doutora oferecida
pelo governo, pelo hospital nacional que é especializada
na Examinação Forêncica Medical nós telefonamos para
doutora, a doutora não fica permanente no ‘fatin hakmatek ou Centro’ mas a gente telefona. (...) [N]ós temos
abrigo mas esses só para 24 horas, não podemos aumentar, aumentar porque não temos lugar suficiente para
isso, as vítimas depois de dar assistência, psicossocial,
concelim (...) e fazer aquecimento depois telefona para o
doutor, a doutora é uma mulher que para trabalhar aqui
é uma mulher, uma doutora, é doutora cubana ela vem
ela faz a Examinação Forêncica Medical diz que para
fazer tratamento fisical e também tratamento é para (...)
doenças contagiosas e também colher evidências, fazer
a colecção de, de provas, e para dar à polícia, este é teu
trabalho aqui este é a única organização que faz este trabalho e o governo também ainda não, ainda não fez esse
trabalho, nós estamos, somos nós os primeiros a fazer
este trabalho, depois disso os enfermeiros, os consulores
da PRADET continuam acompanhar a vítima até desaparecer a trauma e isto não é fácil também, isto não é
fácil, este é trabalho muito duro mas estamos, nós temos
que começar, nós temos que começar as nossas mulheres
precisam de nós, nós temos que começar e nós até agora
desde o ano 2003, nós fundamos este programa, nós já
temos quase 700 vítimas, 700 vítimas maioria vítimas
de violência doméstica e temos agora este ano até hoje
nós já temos 92 vítimas desde Janeiro até agora, no ano
passado 2008 tínhamos 216 casos, diariamente o máximo que nós recebemos as vítimas, recebemos 5, 5 vítimas
222

diariamente hmm, no nosso, e as vitimas quando precisam quando aqueles com problemas graves que precisam
de protecção por um longo período então vamos mandar
a outras organizações porque nós também temos rede de
serviço grande e rede de serviço com outras organizações
como a FOKUPERS ele tem ‘safe house, então vamos
mandar para ela, mas infelizmente ela não tem assim
a casa assim, ‘safe house’ grande uma então às vezes
precisa de mandar para outras organizações então nós
usamos as madres, os colégios, mas os colégios também
é problema, até agora nós só usamos o colégio da madre
Lurdes que é nós já, é conhecida é Mana Lu.
Outra área sensível em Timor-Leste é a da participação política das mulheres ao mais alto nível, ou seja,
parlamento e governo. Paula Corte-Real 442 de Araújo
é uma das líderes do Caucus local para a participação
das mulheres na política. Neste momento a associação
é gerida por mulheres timorenses mas continua a ser
financiada pela UNIFEM e outras agências estrangeiras.
Sou ‘programme manager’ e caucus hari, hari iha
diak, caucus hari iha, iha dia 8 de Junho 2001 [a organização foi fundada em Timor em 8 de Junho de 2001]
(...) suportar as mulheres nos partidos políticos, todos
partidos políticos, todos partidos políticos e motivar as
mulheres para participar na vida política, por exemplo
as mulheres na áreas rurais não, não tem coragem para
participar nas eleições eleição, eleição, eleição de sucos e
eleição geral então temos que encorajar as mulheres para
participar, como candidatar-se (...) nas eleições, suportar
as mulheres na, potências nos partidos fizemos, já fizemos treinamentos, formações para as mulheres partido
políticos para preencher no estrutura política; sim, quando hm, começar, hari, hari anosá fali? Quando começou
Caucus, antes começar Caucus REDE FETO, REDE
FETO fizer o que demonstração, manifestação no tempo
UNTAET, governo UNTAET naquele momento o Sérgio
Vieira de Melo é que é chefe da UNTAET, a REDE FETO
queria que 30%, vota 30% para parlamento nacional
naquele momento CN. (...) Ah, sim para transformar o
parlamento nacional REDE FETO queria 30%, vota 30%
mas o senhor Sérgio Vieira de Melo disse que antes de
transformar para o parlamento nacional e encontrar as
mulheres com quota 30%, é melhor a REDE FETO fez um
treinamento, faz um treinamento, chamou Political Skills
Training seis fases, seis fases (...) e comecei, começamos
o treinamento no Março 2000, 2001 e fizemos, fizemos,
éh, participamos nós, nós aqui Caucus, membros Caucus
442
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participou, participaram no treinamento, e participantes
que no treinamento tem quatro ou três conseguir entrou,
entraram no parlamento. Parlamento e nós é que ami
sira seluk né – nós revezámo-nos - nós seis pessoas é que
hari – levantámos, fundámos - Caucus para suportar as
mulheres aqui no parlamento.

Setembro, vamos ter mais, porquê? Porque são, é feriado,
temos crianças que têm umas férias longas, de quatro
meses, então nós vamos ter muitas crianças porque os
pais não querem que as crianças fiquem em casa assim.
Temos duas, duas, temos dois timorenses o Antoninho e o Martinho e temos sempre todos os anos, todos
os anos, uma ajuda voluntária dos velhos (...) que pertencem à Companhia de Jesus, aos padres Jesuítas. Este
ano temos o Duarte, que está a ajudar. (...) Já temos mais
de cem pessoas. É, porque temos em Ataúro, agora assim
não temos aqueles grupos, mas temos em Lakló, temos
em Bazartete, temos em Railaco, temos em Natarbora,
em Natarbora que é um crédito mal pago porque a colheita do arroz não está a dar bem; são aqueles pequenos
quiosques (...) [e]m Dili, também temos, mas é mais isto,
é mais quiosques, não tem assim projecto de produção
própria.

O Centro Juvenil Padre António Vieira pertence à
Companhia de Jesus em Dili. A sua secretária-geral, a
senhora Rosalina da Costa443, não é apenas uma executiva
já que é uma liderança local reconhecida e que concilia
essa autoridade social com uma autoridade organizativa
enquanto responsável pela estrutura e as suas iniciativas.
[O] cargo que eu tenho agora no Centro Juvenil (...)
como secretária-geral, enquanto responsável máxima
deste, deste, desta instituição e com responsabilidade de
ajudar o (...) a coordenar não sei quantos projectos, mas
pelo menos cinco projectos em Dili. É que a cooperação
portuguesa através do Ministério do Trabalho e da Solidariedade de Portugal ajuda, sim. Eu trabalho numa
tarefa muito difícil, muito, muito, estou assim muito
sobrecarregada, mas gosto de fazer porque é uma, uma
coisa, é um contributo que eu posso dar para o meu país.
(...) Quando chega o mês de Setembro, Agosto, Setembro é a preparação das contas, (...) tem que dar o
orçamento e preparar, e preparar o orçamento outra
vez para o próximo ano. Então, como faço (...) do Centro
Juvenil, também ajudo a fazer dos outros, então é um
trabalho que exige muita atenção, então durmo pouco
nesses meses só.
Eu represento o Centro em tudo. Nas reuniões com
os outros parceiros, nas visitas que as representações
fazem, eu tenho que estar que é para explicar como é
que é, sou parte da exposição. Além disso ajudo nas
actividades dos outros, porque às vezes, há actividades
que nós desenvolvemos cá. Temos uma biblioteca, temos
um espaço que chamamos o Espaço Ser Jovem, o Espaço
Ser Criança. Temos uma secção de micro créditos e que
damos apoio para a formação de micro créditos, vemos
mais ou menos as pessoas que querem micro crédito e damos formação e damos também crédito. E depois temos
também a parte informática, damos também cursos de
informática. E no Espaço Ser Jovem e Ser Criança, o que
é que fazemos? Damos assistência às crianças que vêm
todos os dias, as que têm aulas da parte da tarde, vêm
de manhã e as que têm aulas da parte da manhã, vêm
à tarde. Numa média de cinquenta a cem pessoas por
dia, cem crianças por dia. Agora vamos ter, a partir de
443
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A senhora Zainab Muhammed444 é uma líder comunitária muçulmana que, juntamente com outras mulheres, mantém uma pequena estrutura de apoio às crianças
e de coesão religiosa no seu bairro de Fatuhada em Dili.
[T]ambém sou professora para as crianças, dou
aulas das 08h00 às 10h15 de manhã. (...) Comecei a
dar aula há 2 anos, na escola de pré-primária de muçulmano MUNAWAR. (...) Na comunidade, às vezes,
vou ao encontro da família e quando houver um evento,
normalmente nós juntamo-nos todos com a família.
Sim, fazemos encontros todos os meses, ou seja duas
vezes por mês, estes encontro tem mais a ver com coisas
muçulmanas, principalmente com o ensinamento muçulmano. Aqueles que já sabem vão lá para aprofundar
mais, enquanto aqueles que ainda esta no início, damos
aulas de ensinamento. Na maioria ainda não sabem,
portanto, como já sabemos, ensinamos algumas coisas
que já temos.
As organizações e as lideranças em Dili apresentam-se com um carácter diferenciado relativamente a
Maputo. Como se pôde constatar são organizações, fundamentalmente, de três tipos. O primeiro são aquelas,
que apesar serem actualmente lideradas por Timorenses,
foram fundadas e são mantidas por agências, ONG e
governos estrangeiros que estão presentes ou estiveram
presentes no país desde o final da guerra. Estas organizações, através das suas estruturas e narrativas são
produtos miscegenizados com fortes componentes do
discurso internacional dominante. O segundo tipo de
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Entrevista a Zainab Muhammed, p. 1-2.
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organizações são as das igrejas e que são lideradas pelas
conhecidas Madres e que tanto operam ao nível local
como nacional integradas nas redes e recursos das suas
respectivas congregações. Têm uma acção humanitária
de emergência, de formação e educação quer escolar quer
religiosa. Por fim, existem pequenas iniciativas de bairro
com uma acção muito localizada e muito alicerçadas no
carisma e autoridade da sua líder. Em nenhum dos casos
estudados as funções de liderança estiveram sujeitas a
qualquer tipo de sufrágio eleitoral sendo o mérito, carisma e reconhecimento pessoal que prevalecem na escolha
desta ou daquela pessoa para aquela função.
Ainda que o mesmo possa acontecer nas associações estudadas em Maputo existem mais mecanismos
de participação nas decisões que poderemos designar
de democráticos no sentido de serem sufragados por
uma determinada comunidade e poderem ser revistas
segundo regulamentos e estatutos. Uma outra diferença é
a capacidade vascular de algumas organizações que estão
disseminadas pelos tecidos sociais e por sector como a
ASOTSI e a COMUTRA, por exemplo, havendo nesse sentido uma estruturação mais abrangente da acção social. Em
terceiro lugar o nível de apropriação da agenda, retórica
e estruturas induzidas pelos discursos dominantes e
veiculados pelos doadores parece ser mais recorrente em
Dili do que em Maputo. Em Moçambique parece haver
já uma auto-determinação mais profunda da análise, do
discurso e da agência de algumas das organizações de
base popular. Considero interessante anotar ainda que
em Maputo as iniciativas das associações também revelam problemas sociais para os quais é preciso encontrar
soluções que parecem não ser relevantes em Timor-Leste.
Podem ser evidenciados os casos das pessoas aposentadas, transportadores, empresárias/os informais e lixo
urbano e ambiente. Todavia, a questão da violência, da
pobreza e da paz aproximam as experiências nas duas
cidades de um lado e do outro do Oceano Índico.
Para finalizar este mapa em relevo das iniciativas,
das realizações e conseguimentos, ainda que incompleto e inacabado, dessas a quem me atrevo a nomear
de leoas-que-falam-e-respondem-a-Gayatri-Spivak, essas
outras mulheres-dos-mundos-ex-colonizados, restame desvelar uma última área de negócio estudada e que
é bastante popular entre as mulheres dos dois países.
Para além das bancas nos bazares mercados das
cidades há mulheres a gerirem negócios como quiosques
e restaurantes que estão, em muitos casos, acoplados
às suas casas de habitação. Deste modo, estas senhoras
possibilitam a simultaneidade do trabalho que gera
renda e o cuidado da vida familiar sem remuneração.
Em Timor-Leste pude entrevistar a senhora Silvina de
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Araújo que construiu um restaurante junto à sua casa e
as senhoras Áurea da Silva em Comoro, Jacinta Barreto
Soares em Delta I e Maria Castela em Taibessi proprietárias de quiosques de bairro. No caso de Jacinta, também
faz bolos de festa para fora e outros cozinhados sob encomenda. Em Maputo além da senhora Elsa Tuzine que tem
um quiosque e uma loja deste tipo junto a casa, a senhora
Albertina Raquel faz comida para fora sob encomenda
assim como a senhora Ana Matilde que é especialista em
sopas a vender no mercado de Xiquelene.
As cidades capitais dos países representam possibilidades de reconhecimento porque ali se concentram
poderes, influências e contactos de muitas espécies e
variados alcances. Nas capitais há ruas onde as mulheres
podem fazer ouvir as suas vozes e os seus sofrimentos
mas também as suas reivindicações e porem em prática
as reinvenções que os tempos e elas forjam das ancestrais
práticas de governo familiar, comércio, participação e de
formação pessoal e social. Os discursos apresentados
revelam a intensa presença de senhoras nos designados
circuitos excêntricos de comércio e nessa polifonia, tantas vezes cacofónica, do espaço associativo das mulheres. Entrevejo algumas particularidades das realizações
destas senhoras moçambicanas e timorenses nestes espaços-tempo que são as capitais dos seus países. Por um
lado, são locus privilegiados da tentativa de realização da
homogeneização nacionalista e das muitas resistências
a ela. Em segundo lugar, nelas se dá um confronto diário
entre raízes, opções, modernidade e tradição, que como
disse em cima, não é, necessariamente, oposicional
mas tenso e revelador de uma apropriação ecológica de
saberes e tecnologias que servem para reinventar a vida e
a autoridade e provar a indolência da razão ocidental. As
capitais também se apresentam, em especial Dili, como
um território sacrificial, onde ainda se erguem os altares
dos sacrifícios de ontem da guerra e os de hoje trazidos
pela mesma guerra; são geografias de passagem entre
mundos e onde a orfandade que as guerras provocaram
se revela na sua crueza mais trágica por perda de meios
de re-identificação e retorno ao conforto das sepulturas
dos avós. Em terceiro lugar, os negócios e as associações
que estas senhoras engendram e alimentam revelam que
a cidade e todos os seus brilhos contêm em si mesmos a
obscuridade das semelhanças e continuidades entre os
escombros coloniais e os escombros que as injustiças
actuais perpetuam. As cidades-capitais das independências políticas que contêm dentro de si as cidades-capitais
dependentes da distribuição injusta de conhecimentos,
riquezas e recursos. Por último, os discursos que a segunda hipótese de trabalho vai buscar para se compreender
a si mesma também mostram que os infortúnios e os so-
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frimentos são apenas uma parte da vida destas senhoras.
Elas são também os batimentos cardíacos e a actividade
cerebral vital das cidades muito embora quase tudo o
que sabem e o que fazem não sejam nem requisitos nem
categorias dos programas das nações unidas sobre o desenvolvimento humano. No entanto, o meu argumento é que
fica bastante claro que não se pode deixar de dizer e ver
aquilo de que são capazes de fazer e pensar e fazer. Quem
pode decidir então, o que é a emancipação e uma mulher
emancipada se elas são, quase todas, especialistas em
análise estratégica e definição de políticas de permanente resistência a vários tipos de dominação? Regressando
a esta questão central, não celebro nem sofrimentos nem
misérias. Ao contrário, procuro ver o que está no cesto
de Anita: amendoim de Nampula torrado, do melhor que
há. Ela é uma mulher dona do comércio de amendoim
torrado vendido ao longo de umas certas avenidas de
Maputo445; poliglota e viajante de longos cursos é, ainda
assim, invisível nos seus conseguimentos. Para muitas
mentes ela é apenas mais uma confirmação imagética
do deficit estrutural com que se costumam classificar as
identidades sexuais femininas que caminham sem parar
pelas ruas das cidades: as tais éternelles blessées.

ou monolítica. Pelo contrário, elas são problemáticas
e dilemáticas. As suas reflexões revelam diversidades,
contradições e o pragmatismo do princípio de que, a
cada dominação corresponde uma emancipação. Ou
seja, parecem validar que as metodologias, os ideários
e as tecnologias da emancipação das mulheres são
fortemente contextualizados e produzem gramáticas e
textos próprios cujos sentidos se matizam nas suas realidades. Contudo esta diversidade cognitiva e narrativa
não nos conduz a uma incomensurabilidade entre as
racionalidades e os espaços-tempo que as produzem. É
perceptível nas narrativas destas senhoras hermenêuticas de contacto que permitem trânsitos, traduções e
que conferem uma qualidade plástica ao exercício da
comparação. Do meu ponto de vista, encontro nesta
ductilidade uma ambiguidade que não se deixa explicar
senão pelo poder das metáforas. Tal como a realizadora
de cinema447 me contou:
Passei seis meses a filmar as mulheres do Lubango448 e, não sei como, perdi muitas imagens, muito filme.
Apesar disso conseguimos salvar o som das mulheres a
amassarem e a assarem os pães no fogo. Foi uma enorme
perda, uma enorme contrariedade. Depois fui trabalhar,
filmar em Salvador e, ao ver as mulheres de uma aldeia
a amassarem os pães e ao assarem-nos no fogo, percebi
que os batimentos, os sons, os ritmos, os suspiros me
faziam lembrar aquelas do Lubango. Quando cheguei
mal pude esperar e juntei as imagens de Salvador com
os sons do Lubango e tudo batia certo. Parecia que umas
e outras tinham sincronizado os gestos, as velocidades,
até as exclamações do cansaço ou da alegria de ver o pão
assado e pronto para comer.

6.3- As associações de mulheres de base popular das capitais de Moçambique e Timor-Leste tanto
subvertem como sublinham aspectos contraditórios
do estatuto e do papel atribuído às mulheres.
As coisas mudaram, temos que amarrar de verdade as nossas capulanas.446
Estas senhoras de Maputo e Dili pronunciam-se,
extensivamente, sobre os papeis que são atribuídos às
mulheres nas suas sociedades assim como reflectem
e enunciam as suas ideias sobre eles. Elas percebem as
diferenciações e as desigualdades sexuais que as sociedades constroem em sua volta e nelas enquanto sujeitos
e elaboram um conjunto de teses sobre essa questão.
Estas senhoras fazem múltiplas articulações entre as
suas socializações e aprendizagens primeiras e tudo
aquilo que os contactos e as experiências da vida lhes
deram para questionar, reconstruir e atribuir outros significados às responsabilidades que exercem, aos poderes
que têm e aos papeis que vêm desempenhando. As suas
reflexões feitas discurso não são coincidentes nem se
referem a uma identidade sexual feminina essencializda
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Avenida Karl Max e uma parte da Julius Nyerere.

446 Entrevista colectiva ‘Seminário’, palavras de Albertina Raquel
na p. 23.

É este carácter enigmático e também peculiar de
uma humanidade partilhada destas narrativas que faz
com que eu possa exercitar uma ecologia de racionalidades não solipsistas sobre a hipótese de trabalho que antes
formulei. Isto é, permitir-me perverter as conjunções e
as disjunções das dicotomias até que me liberte delas e
encontre nas diferenças, semelhanças e dissemelhanças
as variações melódicas ou estruturais que permitem
perceber a complexidade mas também a fecundidade
destas subjectividades que dialogam comigo.Tenho
consciência e em consideração que a leitura repetida das
transcrições das entrevistas sobreleva a perda de sentidos
447 A realizadora a que me refiro é Diana Andringa que me contou esta
sua aventura numa viagem que fizemos juntas a Canela que se situa na
serra gaúcha em volta da cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Sul.
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que as nossas tecnologias, ainda que digitais, prescrevem
sobre a realidade. Nas minhas notas escritas retenho a
descrição do lugar, da hora e das condições logísticas
em que estávamos quando nos encontrámos e quando
conversámos. Na minha memória restam os cheiros
em nosso redor, os rostos em movimento, os silêncios
ou ruídos que nos acompanharam. Também a memória
ainda consegue preservar o toque das mãos nas mãos,
os risos estridentes, os sorrisos tapados pelas mãos ou a
amargura das lágrimas que às vezes se verteram. Tudo isto
são memórias minhas e, como tal, elementos de contaminação a evitar. No final fica muito pouco para se poder
transpor, explicar, e escrever numa dissertação académica. Todavia, todos esses elementos que nos obrigamos a
arrumar na memória e que lá permanecem obscuramente,
ainda que em prontidão, não deixam de ser são parte da
ecologia e do contingente de subjectividades inscritos na
imaginação sociológica e científica da pluridiversidade
das racionalidades feministas. Então, seguindo o cânone
descrito como observar-registar-reflectir-analisar, a partir
das minhas observações transcritas em notas de campo e
arrumadas no diário, propus a Delfina Chaúque escrevermos em conjunto a sua estória de uma maneira em que
se percebesse, pelo menos um pouco, as suas mãos nas
minhas mãos. Demorámos alguns meses a fazê-lo mas
de tradução em tradução encontrámos a comensurabilidade dos nossos textos e memórias que me parecem ser
apropriados para dar início à análise da presente hipótese
de trabalho sem desperdiçar, totalmente, tudo o que as
transcrições e até as gravações, não chegam para dizer449.
Contaram-me. Contaram-me e eu ouvi com os
olhos. Com os olhos, digo bem, porque se esta estória
é uma obra do invisível ela só se pode ouvir com os
olhos.
- Eu sou boa de machamba. Posso trabalhar na
machamba todo o dia e nunca queixo.
Esta era sempre a frase que começava a conversa
com os olhos bem despertos e bem postos nos meus.
- O meu marido faz-me sofrer.
Faz-me sofrer, faz-me sofrer, faz-me sofrer, faz-me
sofrer, faz-me sofrer, faz-me sofrer...
Ficou-me o eco a estalar na cabeça porque os olhos
de Delfina não paravam de se porem fortes nos meus.
- Eu sou boa de machamba mas o meu marido fazme sofrer sempre que vem a casa.
Percebi que não podia continuar a evitar o resto
da conversa e foi então que me sentei, deixei cair os
ombros e pus-me a escutar.
449
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Como é costume muitos homens vão para as minas
na África do Sul para trabalhar e fazer algum dinheiro. Estas viagens são sempre incertas no tempo para
chegar, na forma como se chega e mesmo quando e
como se parte de novo. A Delfina precisa que a cada
visita do marido para além de umas bugigangas sem
muito interesse, ele deixa-a grávida de mais um filho
ou uma filha. Nunca viu o dinheiro da África do Sul. O
pior é que a partir de uma certa visita, que ela já não
sabe quando foi, o marido chega, bebe, bebe, bate,
bate e bebe. Faz sofrer toda a família. Depois vai-se
de novo embora sem falar. Nessas semanas de beber
e bater a machamba fica quase abandonada. Só lá vai a
filha mais velha buscar umas folhas para a matapa ou
sachar o indispensável. E a casa range com os gritos
e com as ordens que nunca podem ser cumpridas
porque não há como arranjar cerveja sem dinheiro
ou sem maldade. E a Delfina suspira fundo e pela
primeira vez baixa os olhos.
- Este meu marido faz-me sofrer!
De repente levantou de novo a cabeça e com raiva
disse que sonha com o dia em que ele vai desaparecer
para sempre. A Delfina insistiu no desaparecimento
deste marido mineiro não se sabe de que minas e afirmou que sabe que assim será e que ninguém poderá
dizer que ela o matou.
Mais calma e com todo o vagar ela, finalmente,
contou-me o que realmente se tinha passado ontem.
O marido pegou na mala, olhou para trás à porta de
casa e depois partiu deixando as marcas dos sapatos
tortos na terra. Ainda não tinha cruzado a última casa
em direcção à estrada quando a Delfina viu o filho
mais novo apagando as pegadas do pai com uma
vassourinha feita de folhas da machamba.
Uma a uma, suavemente, elas iam desaparecendo
ao mesmo tempo que a figura descomposta daquele
homem que ia e vinha sem que nunca aquela mulher
e crianças soubessem realmente porquê nem donde.
- Não hei-de sofrer. Ele não volta mais. Eu apaguei.
Os olhos do rapazinho não deixaram lugar para
perguntas.
Delfina entregou-me as mãos nas minhas mãos e
os olhos nos meus olhos.
Tu és pó da Terra e ao pó da Terra regressarás.
Não.
É o pó da Terra que te levará, para sempre, para o
incomensurável lugar da inexistência.
Delfina casou-se numa tarde de sábado. Sempre lhe
fora dito que seria um dia importante para ela e que

PARTE III • CAPÍTULO 6

apesar das dificuldades e sofrimentos das mulheres
nos casamentos, que podia, também, ser uma vida
muito bonita. Esta última frase nela pressentiu pouca
firmeza nas vozes surdas das mulheres. Não, não é
nada. Não pode ser. É só os medos que eu já tenho.
Delfina tinha ouvido as surdas vozes das mulheres,
vezes sem conta, dizerem que o destino das mulheres
é sofrerem mas com tino e esperteza. Fazendo só, na
aparência, o que os homens querem. Na hora de vergar
sob o peso da estúpida mania de ser maior, melhor,
primeiro, há que saber baixar, amaciar para não partir. Chama-se a isto resistir, às vezes com os dentes
cerrados com toda a força da alma. Sem maiores confrontações saber desviar a raiva incompreendida e o
mau humor trazidos nos dias e nas botas sujas. E vá lá,
arranja mais um copo de mistela para ver se amolece
o diabo e lhe trazer sono. Medos e modos obscuros,
oblíquos que nunca usam o olhar nos outros olhos
mas sim no chão. Medos e modos que as mulheres
aprendem do medo e no medo e que requintadamente
vão burilando, aperfeiçoamento tornando-os mais
obscuros ainda, mais sombrios e enganosos. Delfina
ouvia-as sempre as vozes surdas se bem que ásperas
e asperamente determinadas. Em muitas havia o
desespero porque na hora de fazer as contas, a raiva
e a violência ganham no corpo chagas, nódoas muito
negras, feridas insuperáveis. Delfina sabe bem que o
jogo está viciado e que as sombras são sempre mais
frias e que a obscuridade é sempre mais medonha e
que os medos só fazem mal. Ela me disse agarrandome o braço num abraço tímido que aquele documento
era mesmo a estória do sofrimento dela, de antes,
quando ela ia buscar água. À noite, os meus muenes
deitavam-se na esteira e ficavam a olhar para cima.
Para o céu, para a chapa do telhado. Para cima. Para a
fome e para o futuro com tantas dores no presente.
Ao longo dos discursos destas senhoras e senhores,
distingo onze núcleos temáticos sobre os quais elas e eles
se pronunciam quanto à emancipação que relacionam
com os seus papeis, responsabilidades, os seus poderes e a
falta deles. Enuncio-os sem hierarquias internas: 1/ as metodologias de libertação; 2/ o respeito; 3/ a igualdade entre
mulheres e homens é de origem divina; 4/ a violência; 5/
o trabalho; 6/ as in e dependências; 7/ as mulheres exemplares; 8/ os movimentos e as organizações; 9/ o espaço
doméstico e a família; 10/ a maternidade; 11/ as políticas
para a emancipação das mulheres. Estes conjuntos de
questões não esgotam as ideias das próprias entrevistadas
e muito menos as das mulheres de cada um dos países. Do
mesmo modo, também não pretendo apresentá-las como

partes ou capítulos de uma agenda, plano, programa de
emancipação destas ou de outras mulheres. São, ainda
menos, uma teoria de emancipação feminina mas devem
fazer parte das epistemologias feministas disponíveis e
consideradas relevantes para pensar a complexidade e a
abundância cognitiva do mundo. Pretendem ser e são, as
suas declarações articuladas pela minha reflexão feminista que procura a riqueza de termos, experiências e modos
de pensar de outras maneiras. De modo semelhante, não
é desejável nem possível negligenciar os depoimentos
daqueles senhores que se quiseram pronunciar sobre
esses assuntos e que se tornam parceiros de escrita, do
pensamento e da acção emancipatórios. No entanto, a
economia da escrita e da leitura deste trabalho obriga-me
a tratar analiticamente apenas alguns destes conjuntos de
questões. Em primeiro lugar, as narrativas porque não são
lineares nem disciplinadamente dirigidas por categorias
tocam, por diversas vezes e de variados pontos de vista, os
mesmos assuntos. Assim, em outros momentos e outras
partes desta dissertação questões como a violência, as
mulheres exemplares, os seus movimentos e organizações ou ainda a legitimidade divina da igualdade entre
mulheres e homens assim como o espaço doméstico são
teorizados a partir de outros elementos de abordagem ou
de outras entradas analíticas. Em segundo lugar, escolho
tratar neste momento aquelas questões que oferecem um
contraditório mais intenso e, por isso, mais questionador
das versões únicas ou estereotipadas da emancipação
das mulheres.
As metodologias que utilizam para liderar, para
resolver ou prevenir conflitos ou resistir às dificuldades, contrariedades e dominações são questões que
abordam e tratam, recorrentemente, nos seus discursos.
Para estas senhoras é claro que o poder não é per se uma
imposição individual de vontade. Elas têm que criar instrumentos, mecanismos, estratégias, metodologias para
jogar os seus papeis no seio de diferentes articulações de
poder e autoridade.
Uma das esferas em que comprovam amiúde as
suas metodologias de autoridade e poder é a liderança
no trabalho, na organização ou na família. Jacinta Jorge450 faz questão de sublinhar a importância da firmeza,
da diferenciação entre as mulheres e os homens pelo
uso da calma, do tempo e de palavras que não ofendem.
Refere-se também ao assédio que as líderes devem saber
perceber e desmontar numa estratégia de reforço da sua
credibilidade e autoridade.
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Eu sou uma pessoa que não exalto (...) Quando tu
dás ordens a um homem ele dar ordens a uma mulher
muita das vezes a chata e muitas das vezes até não falo
só pra te testar o segredo é tu não romperes o segredo
tudo em ordem eu tou a dar ordem olha eu quero que tu
faças até amanhã eu não posso quebrar esta memória
então o relatório às vezes até o companheiro é pouco
agressivo eu ainda não fiz não é não estou a dizer recuar
relatório urgente porque não há aceita ser chefiada (...)
Então é não romper não romper esta ordem tipo vai ditar
afinal de conta e as vezes que tu dás ou as vezes que o
amigo o colega está chateado eu este trabalho não sei
quantos nunca dá resposta no momento passando dois
enquanto ele está mais arrefecido, mais calmo olha seu
comportamento não foi ideal eu podia estar errado o
facto de eu ser chefe significa que tudo o que eu mando
tudo o que eu faço está correcto não devia ser assim estou
a dizer a experiência a experiência própria não digo que
também são todos um e outro pode. (...) Muitas vezes
há agressividade porque expressões chocantes e como
homens eles se arranjam há coisas que até até mesmo
mas eu como mulher tenho todo cuidado de não chegar
a este a este nível ficar a diferença e há ainda alguns
vem com intenções amorosas mas não porque gostam
mas para denegrir fazer perder a credibilidade então
tu que és mulher chefe tem que estar atento a estas
situações todas.

os homens lidam com o poder de resolver os problemas
é a frieza com que o encaram.
Os autores não sabiam resolver o problema das
diferencias de ideias, não percebiam o que era uma boa
democracia, e não sabiam resolver os problemas de cabeça fria, para eles os inimigos eram aquelas que tinham
as opiniões ao contrário as deles (...).
É interessante perceber que nesta abordagem sobre
a frieza estão contidas coisas como o afastamento do
problema ou do que lhe deu origem, a recuperação da serenidade, a capacidade de diferir o tempo da emergência
do problema do da sua resolução, de procurar estabelecer
uma atmosfera em que a firmeza não se deve confundir
com agressividade. Estas senhoras descrevem as suas
metodologias como um exercício de avaliação do outro
e da harmonia que foi rompida seguida de mecanismos
que a permitam restaurar preservando a dignidade das
pessoas envolvidas.
Para Isaura Fernandes453, presidente da APOSEMO, a
dignidade parece ser o que realmente importa ao liderar
o seu grupo. Para tal realça o amor, o respeito e a igual
humanidade dos seres como as principais características
da liderança que ela aprecia e diz praticar. Pensa-se poderosa, espiritualmente, para lhe contrapor aquele tipo
de poder que advém da riqueza material.

Seguindo de alguma maneira as ideias de Jacinta,
a senhora Maria Barreto451 contraria o cliché das mulheres emotivas, exaltadas, quase sempre à beira de um
ataque de nervos e põe em relevo que as mulheres, pelo
contrário, contrastam muitas vezes com os homens por
serem capazes de pensar antes de agir e pela sua frieza
de pensamento.

Porque entre nós há muito respeito, em primeiro
lugar. Aqui não há diferenças de chefia ou o relacionamento em primeiro lugar é respeito e depois o amor
entre nós; se alguém teve um problema social, se tem
qualquer coisa, nós todos vamos lá que nem formigas
ajudar, apoiar, mesmo agora que não estamos a receber
de nada, cada um tira. Se não podemos apoiar muito, é
uma coroa de flores dás alguém teve isto ou não sei quê
vamos, mostramos a cara, fazemos o nosso máximo,
então é isso. (...) [Sou] poderosa espiritualmente talvez, sim, não economicamente, remediada. (...) O que é
preciso é haver amor, porque eu penso se houvesse tanto
amor neste mundo ninguém ia conseguir matar outra
pessoa, raptar, os raptos que tem havido agora isto. Se
houvesse amor, eu fiquei sentida de saber as mulheres
tiveram metidas, duas mulheres metidas neste rapto das
crianças e uma delas com um bebé e se fizessem aquilo ao
bebé, foi o que pensei logo em primeiro lugar. Se tivesse
acontecido isso ao bebé daquela mulher, quer dizer, não
custou ela ferir outra mulher igual? Então, eu parto do
princípio que entre nós deve, devemos tirar todas a di-

Na maioria das vezes, os homens que ocupam
cargos de segurança ou do tipo, quando estão irritados
resolvem problemas directamente com as forças, enquanto as mulheres, pelo contrário, elas não resolvem
as confusões com confusões, elas preferem arranjar uma
boa estratégia fria (...) as mulheres pensam duas vezes
antes de reagir.
Cipriana Pereira452 continua e reforça esta noção
de que o maior contraste na forma como as mulheres e
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Entrevista a Maria Barreto, p. 4.
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Entrevista a Cipriana Pereira, p. 5.
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ferenças que existem e haver o amor. Presidente Samora
dizia que o sangue que corre nas veias é da mesma.
Fárida Gulamo454 descreve com lucidez que aprender e exercer a liderança não é uma coisa fácil nem
desprovida de contradições e complexidades. Ela não
esconde as suas dificuldades, as fases e as interacções
nem sempre virtuosas, entre a democracia e autoridade.
Afirma-se uma mulher com o poder de saber decidir
ainda que procure aconselhamento, base de apoio e
legitimidade.
Eu penso que passei por várias fases. Fiz os primeiros anos sem nenhuma experiência, era mais idealista
do que realista. Também porque era um sonho, porque
não existia nada ligada a esta questão de deficiência,
nem tínhamos muitas experiências. Mas com o andar do
tempo fui adquirindo experiências, fui aprendendo, fui
visitando vários países e fui vendo o quê que os outros
países estavam a fazer. Isso fez de mim, um pouco, tive
que seguir uma liderança não totalmente anárquica
mas ligeiramente, como direi, há como é que se diz,
autoritária, não sei poderei dizer assim. Um pouco
autoritário, um pouco democrático tendo em conta que
ao nível do próprio país, o país é muito grande, nós não
tínhamos condições. E nós criámos uma maneira de gerir
a organização, criando autonomia com um programa
conjunto mas em função de cada província. Fizeram-se
as devidas adaptações em função a sua realidade e em
alguma províncias tivemos grandes sucessos, noutras,
alguns fracassos. Isto porquê, porque depende muito do
tipo de líderes que nós tínhamos nas províncias. Então o
sucesso para um trabalho desta natureza tem haver muito também com a dinâmica, a maneira de ser da pessoa
e as iniciativas criadoras que essa pessoa possa ter em
desenvolver e de aplicar o programa que é estipulado ao
nível superior mas que devemos implementar cada um
a sua maneira, sem fugir aos princípios que dirigem a
organização.
(...) Eu sou capaz de tomar as minhas decisões consultando, claro, algumas pessoas e sou capaz de fazer
aquilo que eu acho que devo fazer. Sou senhora do meu
nariz como se costuma dizer.

que antecede a acção. Mira da Silva455 é uma dirigente
que usa a disciplina do corpo, do trabalho e da mente
como instrumentos de liderança e autoridade. Faz parte
da sua metodologia não separar os princípios da prática
e usar os bons exemplos como modo de participar na
transformação social.
[O]lha nós temos regulamento, nós temos regulamento muito duro. Chamamos o estatuto da PRADET
eu dou regulamento cada indivíduo que vem aqui, novo
funcionário nós temos ‘job description’, dá para ele, ele
lê, lê o ‘job description’ vem aqui tem assim, tem e tem
aquilo além do ‘job description’ aquela regulamento que
temos que explicar primeiro para eles mas aqui eu crio
um ambiente que é flexível eu não quero assim grande
burocracia aqui eu não quero mas temos, eles têm que
saber quem é o júnior e quem é sénior esse é importante, respeitar aqui não há individuo que faz a violência
doméstica ele sai logo, ou porque, porque não é sincero
sai, nós somos exemplares de comunidade aqui nós,
nós temos que ter boa ética, boa educação aqui e moral.
(...) [À]s vezes zango porque o meu trabalho às vezes
faz-me muito stress mas o que é que, para prevenir isto
o que é que nós vamos fazer? Nós temos aquele Tai Chi
diariamente 15 minutos antes de começar o trabalho todos tem que fazer esse exercício (...) é, Taichi, 15 minutos
este ajudou-nos bastante para diminuir stress (...) para
dar nova energia.
Nem sempre é fácil distinguir as metodologias de
liderança das que são aplicadas à prevenção e resolução
de conflitos uma vez que uma coisa e outra estão imbricadas na sua realidade de líderes nos contextos familiares
ou outros que não estão, necessariamente conectados
com o exercício de uma autoridade organizativa. No
debate travado durante o seminário456 em Maputo com o
grupo de senhoras envolvidas no estudo, os conflitos e a
negociação dentro da família foi abordado pela senhora
Jacinta Jorge colocando a mutualidade, o respeito, e o
sentido de oportunidade como estratégias centrais.
Eu não vou deixar dois, três passos ou quando eu
for nomeada, tenho cargo, depois tenho que conversar
com o meu marido. Há um vazio, logo na primeira, eu
acho que deve-se conversar. E, nós, as mulheres, há uma
atitude que a gente tem, nós sabemos conversar, nós
sabemos tolerar, nós sabemos prevenir o conflito. Eu sei

O recurso ao Tai Chi parece vir na linha da discussão anterior sobre a serenidade e a criação de um ambiente mental propício ao predomínio da tranquilidade
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Entrevista a Fárida Gulamo, p. 3-4.

455

Entrevista a Mira da Silva, p. 14-15.

456

Entrevista colectiva ‘Seminário’, p. 13.
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ver: olha, o meu marido hoje está mal humorizado, eu
tenho este assunto, mas não posso colocar-lhe hoje, talvez amanhã. E mesmo este assunto, levar uma semana,
duas semanas, um mês, mas eu tenho que colocar, mas
sabendo como colocar. O problema está, como colocar? Se
ele aceitou eu ir à escola, deixar ele com as crianças, ou
eu aceitei ele ir à escola, e deixar-me com a casa, então as
coisas estão mais facilitadas. Então, aquilo que eu vejo é
essa falta de, de, de diálogo, essa falta de informação.
Por vezes os conflitos são violentos e representam
perigo imediato mas Guilhermina Marçal explica como
ela e como outras mulheres aprenderam a enfrentar o
medo perante a eminência de uma agressão e a prevenir a sua escalada preservando-se e preservando outras
pessoas da família. A maneira como descreve sublinha
a coragem e os sucessos conseguidos mas no seu discurso há um trágico não-dito: muitas destas senhoras
corajosas e sábias que Guilhermina pretende exaltar não
conseguiram travar o conflito, a agressão, a sua morte
e a de outrem. Contudo fica-se a perceber como muitas
puderam lidar com situações limite e que as suas tácticas
estão imbuídas de uma racionalidade metódica na qual
espiritualidade joga também um papel crucial.
[N]ão, não, não grito, nunca gritei, eu aproximome delas, eu falo com elas, eu explico a situação, quando
me escutam está bem se não fico aí calada a aguardar
e a esperar o tempo, de costume eu falo elas três vezes
quando três vezes não me ouvem eu fico ai caladinha de
pé, a contemplar as suas acções a ouvir todos os insultos
eu fim de cabo eu abracei todos os jovens um por um
sempre beijei na testa deles um por um e depois eu digo
vai em paz porque Timor precisa de ti, eu preciso de ti
nós precisamos de ti.
[D]urante a ocupação, por exemplo, as mães as irmãs
aquelas que enfrentam todas problemas com os militares, as mulheres primeiro são sábias, inteligentes e sábias por exemplo ela tem uma táctica para, para salvar,
salvaguardar o seu marido os filhos ou sobrinhos ou os
vizinhos; então procura fazer uma táctica de tal maneira
que pode convencer o militar indonésio, mesmo que com
a espingarda apontada na cabeça mas a mulher timorense não tinha medo de dizer não ou dizer sim aos, aos militares, mesmo ameaçada então a mulher timorense tem
a táctica de esconder o seu marido os seus filhos, os seus
sobrinhos pessoas jovens em todos lugares, por exemplo
mudança de casas, hoje o marido dorme aqui amanhã
dorme noutro lado, noutro, noutra casa, os indonésios
não conseguem descobrir a táctica da mulher timorense,
isso é uma estratégia da força divina que manifesta na
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pessoa da mulher timorense, e não tinham medo (...)
são coisas que acontece nos momentos mais adaptados
e mais necessitados sem uma programação.
Zulekha Ravat457 aborda uma metodologia que
pode ser muito polémica mas que ela afirma ter muitas
potencialidades para evitar conflitos: a separação das
mulheres e dos homens em determinadas esferas da vida
social. Para Zulekha separar as mulheres dos homens
evita que eles e elas se deixem apoderar por desejos
considerados ilegítimos na sua comunidade. Separar
as partes em conflito não é uma coisa nova e separar as
partes potencialmente em conflito também não. Porém,
Zulekha refere-se aos conflitos de interesses que uma
convivência muito próxima entre homens e mulheres
pode gerar. Vale a pena pensar sobre o assunto e aprofundar se a separação como uma táctica de conjuntura e não
uma estrutura de exclusão pode ser uma metodologia de
emancipação desde que não se evite uma análise sobre
as relações de poder implicadas em todas as separações.
[N]ós, nós vamos pra Meca, quando vamos pra
Meca em Meca homens e mulheres é a mesma mesquita não é mas o problema, eh, vem porque, eh, depois
começam a haver muitas entre homens e mulheres
há provocações há nós sabemos o que é que acontece
quando um homens e mulheres estão sempre muito
junto e acho que é isso que está a separar isto porque as
pessoas acham que devem separar mesmo mas quando
há casamento estamos sempre juntos bem não tem há
aquela separação.
Fátima Gomes458 implica nas suas metodologias a
oração e a intervenção do divino para prevenir a violência
e os conflitos fazendo com isso uma diferença notória
na sociedade. Alerta para o facto de que não são apenas
os homens que se exaltam, se enfurecem e perdem a
calma e a serenidade.
Não coloquemos a nossa ira até ao pôr-do-sol, diz
a Bíblia, não é? É assim que se resolvem as coisas. Vamos
orar e as coisas se resolvem. Quando há mortes e coisas
sobre terrenos, isso compete ao Governo, mas coisas
familiares, não é tudo para tribunal, porque há coisas
que levando a tribunal não, o que a gente pode resolver
assim familiarmente, biblicamente, com perdão, com
conhecimento, com arrependimento. E assim temos sal-
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vado este povo. E pela graça do Senhor, não tem havido
violência nos lares dos crentes. Talvez, um ou outro, que,
às vezes, com os anos, falham. As mulheres que também
às vezes ficam iradas com o trabalho, preocupação, não
é? Mas não é com aquele ponto de violência e coisa.

A senhora Ana Matilde462 não deixa muitas dúvidas
quanto ao impacto do seu silêncio e do desconforto que
ele provoca. Retoma a ideia do arrefecimento, da recuperação da sua serenidade enquanto o seu silêncio não
deixa de pressionar e de exercer desgaste sobre o outro.

A firmeza, a determinação, a serenidade, a não
agressão, o sentido de oportunidade e de negociação, a
espiritualidade, a oração, a empatia e a coesão são elementos que estas senhoras enumeram e operacionalizam
em exemplos de metodologias a aplicar na liderança e na
resolução de conflitos. Para além destes existem muitas
outras possibilidades que elas consideram e expressam
enquanto modos, capacidades e competências de resistência quotidiana às dificuldades ou à dominação mais
estrutural. Elas vão identificando a paciência, o silêncio
hostil, o inconformismo, a determinação, a luta em
conjunto, a luta sem armas, o uso da palavra, os esconderijos e a recusa de abandonar ou fugir como múltiplos
exemplos da força e energia implicadas nas atitudes e
comportamentos das mulheres dos dois países. Diz a
senhora Piedade459 através do seu modo pragmático de
olhar para a vida e para as coisas que

Eu sou pessoa que quando estou zangada calo, não
falo, naquele devido momento não falo. Elas já sabem,
conhecem perfeitamente quando estou zangada por
uma coisa mesmo na minha casa, não falo, deixo, deixo
arrefecer pelo menos dois, três dias e depois é que vou
falar, que é isto, isto, isto, aquilo que você fez isto, isto
não gostei.
Eu zanguei, mesmo. Mas eu não vou dizer nada.
Quando apanho assim, ai, está mal. Porque aquele é o
meu marido. Sim. (...) Sim, percebe. (...) Não. Mamã?
O que é que fez hoje? Você está doente? Não, não estou
doente. É de ver cara assim. Hoje não, hoje, outro dia,
não hoje, está vendo o meu, a minha cara, aqui, assim?

Se não temos muita paciência, então não vamos
ao lado nenhum.

As senhoras Elsa Tuzine e Albertina Raquel durante o nosso seminário463 em Maputo frisaram que é
preciso determinação, novas estratégias, trabalho em
grupo e enfrentar as novidades do presente sem vacilar.
Mostram-se fortes, corajosas e convictas apesar de todas
as suas próprias dificuldades464.

E a Dona Silvina de Araújo460 também pensa que
esta é uma das qualidades metodológicas das mulheres.

Qualquer coisa temos que fazer, para que a mulher
ou a voz da mulher seja ouvida e seja sentida a todos os
níveis. Eu acho que nós que estamos aqui, para chegar
até este nível, tem que qualquer coisa estarmos a fazer
na base. Do mesmo jeito, não podemos vacilar. O caminho é à frente, mais do que ninguém ou mais do que eu,
ela sabe, não vamos vacilar. Vamos combater, vamos
chegar até lá.
(...) Então nós estamos a lutar, não é por acaso que
estamos aqui reunidas para poder arranjar estratégias,
para poder mudar o cenário, mudar o comportamento.
Mas as coisas mudaram, temos que amarrar de verdade
as nossas capulanas.

[S]ó que as mulheres ele já é uma mulher se sair
para primeiro-ministro para tomar conta, governar nação eu tenho que ter paciência como mulher, ter outras
mulheres para poder viver bem.
O silêncio hostil também é praticado como explicam a senhora Ana Matilde e a senhora Rabeca Tivane
quer dentro como fora da família. Tive ocasião de experimentar a força do silêncio da Mamã Rabeca no confronto
que abriu comigo quando iniciámos a nossa primeira
entrevista expressa nas seguintes palavras461:
Mas primeira coisa eu quero dizer alguma coisa
aqui. Eu sou mãe COMUTRA do mercado informal Xipamanine, mas se eu não recebe nada, só para ficar assim.
Ouviu o que eu estou a dizer?
459

Entrevista a Piedade da Cruz, p. 4.
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Entrevista a Silvina de Araújo, p. 12.
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Entrevistas a Rabeca Tivane I, p. 1; II, p. 7.

Tanto num país como noutro, estas senhoras esclarecem mais sobre os pontos luminosos da sua experiência enquanto líderes e negociadoras de conflitos do que
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Entrevista a Ana Matilde II, p. 18.
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Entrevista colectiva ‘Seminário’, p. 20-23.

464 Como se mostra em cima Elsa Tuzine é viúva e tem 4 filhos e filhas
a cargo e Albertina Raquel na altura da entrevista tinha um dos filhos
muito doente, pai de uma neta que tomou a cargo. Este rapaz acabou por
falecer na segunda metade de 2009.
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sobre as suas limitações, as suas incertezas e insucessos.
Questionadas sobre o que sabem e conseguem fazer neste
campo elas procuram, com os seus discursos, mostrar
que as suas tecnologias e os seus conhecimentos fazem
sentido e são eficazes o que é uma legítima forma de
apresentar a inteligência que está nelas e nas suas agências. Neste sentido concluo este ponto com as palavras
prescritivas de Jacinta Luzina, Jacinta Jorge, Filomena
Reis e Graça Samo465.

ou uma norma de comportamento. Porém, o respeito é
evidenciado como uma condição sem a qual a vida pode
ser muito difícil de ser vivida.
A senhora Ana Gomes466 começa por fazer perceber
que o nosso corpo é o primeiro meio de que dispomos
para respeitar e fazer-se respeitar. Ao alertar para o facto
de que um insulto proferido por uma boca não humilha
apenas a quem é dirigido mas profana e humilha também
a boca de quem o pronuncia ela ensina que o respeito é
da ordem do divino, do intocável e do sagrado.

Yeah, because if we, man and woman, they can
work together, this is what to be strong and with this
we can change some, some, what you can, struggle
together.

[U]ma vez uma criança ela mandou assim, disse
uma palavra muito feia um insulto e a outra disse assim
professora aquela miúda hoje insultou ela ficou toda a
tremer a chorar pensou que eu lhe fosse bater eu disse
assim vem cá Bilou chama se Bilou sim, eu peguei ao
colo dei um abraço ela abraçou-me ainda mais e eu disse
olha Jesus pôs esta boca para dizer coisas boas não é para
insultar a tua colega que também é tua irmã; ai peço
desculpa senhora; eu não vou zangar contigo mas não
podes falar assim então aquilo espalhou foi, foi falar aos
pais e aí fomos porque a gente sempre faz visitas para
ver como é que é o projecto, como é que é o impacto do
projecto como é que é e os pais estão muito agradecidos e muito contentes ah eles eram preguiçosos agora
gostam de estudar eram muito grosseiros gostavam de
insultar agora dizem mamã Deus pôs aquela boca não
para insultar.

(...) [P]orque o dia-a-dia a gente vivia cria medo
também acabei criando problema então desistir fugir eu
acho que não é não é solução (...) e fugir não é o ir embora
não é (...) não aconselharia as mulheres a abandonar.
(...) [Q]uando eu organizei as mulheres e crianças
para fazer um, a demonstração ao nosso lugar para dizer
parem com a violência, sentimos aquela força e quando
um dos nossos líderes me telefonou, podes parar porque
nós sentimos aquela como se diz, hum medo quando
ouvimos essa voz. Eu disse para, naquele momento, eu
sentei eu disse as mulheres têm a força.
O facto das mulheres reconhecerem, reconheceremse como, como personagens da história, como personagens da história e como tendo poder para ditar o rumo
de qualquer coisa. Eu digo muitas vezes que os lares que
existem, os casamentos que existem, existem porque a
mulher está determinada a continuar.
Paciência, amor, determinação, cabeça fria, calma,
oração, manifestação, oportunidade, esconderijos, são
apenas algumas das palavras que são traduzidas em
metodologias de pensamento e acção que estas senhoras
trazem à colação sobre a forma como exercem a liderança e resolvem os conflitos com que se confrontam nas
sociedades dos seus países.

A senhora Ana Matilde 467 faz questão em ligar
ao respeito a humanidade e a não discriminação no
tratamento dado pelos empregadores às empregadas
domésticas. Ela refere que o respeito deve ser mútuo
mas sublinha que essa é uma qualidade vital para uma
boa relação laboral que inclui tranquilidade, confiança
e reconhecimento.
[É] ela que tem que prestar serviço à patroa que a
patroa tem estado tranquilo porque as suas coisas estão
mais à vontade que alguém toma conta da casa ele sai
vai onde ele sai, mas tem alguém que chegando fim
do mês é só um agradecimento, aquele agradecimento
talvez que devia ser um agradecimento de humanidade
não haver discriminação, não haver falta de respeito,
mas pronto eu não sei o que é que entendem não sei há
outras pessoas até eu recebo telefonema das patroas
que procuram saber onde é que fica os escritórios, para

O respeito é uma das ideias mais usadas para
fazer valer a dignidade e o reconhecimento. Mas o
conceito de respeito é, em algumas ocasiões, ambivalente, pois não é totalmente perceptível se o respeito é uma
obrigação, um dever, um direito, uma atitude, um valor
465 Entrevista a Jacinta Luzina, p. 8; entrevista a Jacinta Jorge, p. 10;
entrevista a Filomena Reis, p. 12; entrevista a Graça Samo, p. 10.
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mandar as suas empregadas levantarem a ficha de se
afiliar, estão a ver que há um não são todas as pessoas
com o mesmo comportamento. (…) [E] de lá para cá
posso dizer que até muitos patronatos já estão a mudar
o comportamento, claro que é aquela empregada que
vem fazer desleixo desmando dentro de um trabalho a
pensar que associação vai me defender não defendemos.
Eu digo logo de cara minha amiga tem que haver respeito
você tem que saber porquê é que saiu da sua casa e pedir
emprego ali naquela senhora ou naquele senhor, e tem
haver respeito de tudo quanto pode a vir acontecer você
é responsável!
Para Ana Matilde468 o respeito, que ela não explica
detalhadamente o que é, revela-se também central na
vida familiar e do que pode acontecer sem ele ou das
causas que o podem fazer desaparecer. Ela mostra que
sem respeito pode vir a desarmonia, confiança fica ferida
entre as pessoas da família e isso traz a ausência de reconhecimento da sua autoridade; ela aponta a arrogância e
uma diminuição da comunicação de gestão conjunta da
vida como outra das consequências da falta de respeito.
Nas entrelinhas deixa perceber como os maridos podem
ficar susceptíveis perante os sucessos das suas esposas
podendo tomá-los como afronta e falta de respeito. As
mulheres devem ter isso em consideração e saber lidar
com isso com sabedoria. No entanto, não diz se essa
susceptibilidade é justa ou injusta e corresponde ou não
a mais uma forma de dominação. Ela deixa claro que a
questão central é sempre manter o respeito.
Eu tenho os meus métodos (...) sendo uma mãe e
avó, não é, não é fácil de facto, muito mais agora tenho
esse trabalho da associação mas eu consigo tentar, quer
dizer, consigo fazer algo, daquilo que eu venho a fazer
desde antes porque para poderem pôr a minha família
numa comoção de não vivermos bem, mas de termos,
pelo menos, uma relação sem problemas que eu tenho
mantido como mãe, respeitar o meu, o meu lar, respeitar
o meu marido, porque se eu perco o respeito com ele, é
ali onde vamos que ter já problemas na nossa relação.
Ele vai ver em como eu, como já estou a trabalhar nessa
associação, já estou a começar me impor apesar de não
termos meios financeiros, não temos dinheiro ainda, mas
só os movimentos com o ONU já estou a trabalhar no
Fórum para a ONU, não sei quê, isso já é um passo para
os homens. Você basta despistar um bocadinho de nada,
ele começa a ver que, costumam dizer que as mulheres
quando têm um pouco há sempre discriminação, estamos
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a falar que de facto existe esse comportamento nos lar.
Uma mulher quando tem um pouco, vê-se que está num
grau um bocado superior em relação, umas escadinhas
assim, um degrau, desprezam o seu parceiro, mas eu
estou a tentar manter da maneira como nós vínhamos de
lá atrás até aqui. Eu só agradeço a Deus que ele me (...)
alguma diferença claro que tenho a família dele às vezes
falo coisas, porque ele, por exemplo, quando eu crie essa
associação tivemos uma tempestade estranho, mas da
parte dele e que quis acompanhar o que é que estava a
dizer, o que é que é isto, com muita calma, também não
respondi por agressividade. Eu só lhe acompanhei onde
é que ele vai chegar porque a família lhe agitou muito,
você já viu uma mulher criar uma coisa grande, essa
associação é uma associação que abrange toda a nação.
No dia que há-de ter dinheiro essa associação, essa mulher vai te deixar como fosse um (...) por ai assim. Você a
partir de agora não conte mais em ter aquela mulher.
As mulheres com quem trabalhei parecem não
terem receio de serem muito exigentes para consigo
mesmas. A senhora Albertina Raquel469, na linha iniciada por Ana Matilde, fala do respeito devido ao marido e
dos encargos que isso traz para a vida dela. Ela sublinha
de novo que as esposas devem assumir o trabalho de
não os fazerem sentir menos homens-machos e nem
que o sucesso e a vitalidade das suas esposas os façam
sentir diminuídos perante elas. As palavras de Albertina
ajudam-me a perceber que o respeito pelo marido inlcui não subverter totalmente a ordem social das coisas
pois as suas consequências poderiam ser desastrosas
e incontroláveis para todos. Parece encontrar-se neste
discurso um certo conservadorismo social em que o lugar
do marido deve ser uma preocupação e uma ocupação
da esposa o que implica zelar pela estima social que a
posição dele deve pressupor.
Eu vou falar de mim mesma. Eu tenho o meu
marido, está com 62 anos de idade, ele é um senhor já
reformado, eu respeito aquele senhor. Respeito imenso,
eu não tenho medo dele eu respeito a ele, então nesse
entretanto eu que estou mais empenhada nos trabalhos
nos negócios hheee tenho um bocadinho, ainda tenho
mais um bocadinho de capacidade de implementação
capacidade de pensar capacidade de ideias de construir
(...). Com isso não quero dizer que eu lhe vou pisar, eu
não dou a parte dele, eu abro espaço de ele ser o pai, de
ele ser o tutor de ele ser o (...) macho dentro de casa. Eu
não entro com aquela arrogância aquela autoridade eu
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sou eu porque a empresa é minha porque eu faço porque
eu posso. Não, marido aconteceu isto, marido deram me
isto, marido deram esta oportunidade, marido vamos
fazer isto e eu vou para sítio X heee para este tipo de vida
a sinceridade, o respeito é coisa que me está a valer muito
na minha relação com ele (...) mas muita sinceridade. (...)
Por isso o homem tem que ser respeitado dentro de casa.
Minha mãe me educava assim. Sabes que há quem vai ao
parto e não volta é a criança é que vem para casa? Sim,
então respeita o seu marido hoje por ele ser velho hoje por
ele não ter, não ter a possibilidade de fazer aquilo que um
homem de trinta e tal anos quarenta faz. Respeita porque
ele, só ele é sua razão de existência, ele é a sua sorte, ele
é o seu companheiro coisa que eu tenho com ele. Eu uma
vez estive a conversar com uma senhora e eu disse olha tu
própria tens que criar um ambiente dentro do seu lar, tu
própria é que tens que criar amizade com o seu homem,
tu própria é que tens que ser sincera para com ele. Não
criem motivos não criem chances para ele se aborrecer.
Samora Machel dizia se alguém se aborrece é porque
alguém o provocou, eu guardei isso. Então, por vezes nós
por sermos mulheres hoje certo a gente levanta a cabeça
por sermos mulheres empreendedoras, somos mulheres
com capacidade mas não deixamos de ser mulheres.
O seu discurso não sendo totalmente claro deixa
perceber que há uma sabedoria por detrás da escolha
das coisas a conservar e das coisas a mudar. Albertina470
explica que a as mulheres hoje em dia sustentam as suas
famílias e que sabendo como não retirar autoridade aos
maridos criaram, por si mesmas, um espaço de manobra
e de reconhecimento que as ajuda a legitimar as transformações que desejam. A senhora Albertina não problematiza que isso é mais trabalho, mais responsabilidades para
as mulheres a juntar àquele que sempre fizeram na gestão
doméstica e que não é compreendido como trabalho produtivo. É certo que a sua asserção silencia e retira alguma
força às suas afirmações mas não deixa de dizer que as
coisas mudaram e que dos parâmetros acerca do respeito
nos casamentos também têm que mudar.

(...) respeito até hum porque é aquela mulher que sabe
quando é uma familia pela parte do homem, é aquela
mulher que sabe ajudar o nosso filho toda mãe toda
família fica feliz por isso, não vão buscar uma mulher só
para dar despesas.
A senhora Maria do Céu471 é mais uma mulher a
abordar a questão do respeito entre a mulher e o homem
dentro do casamento como um assunto crítico. Deixa
perceber como nem no momento mais revolucionário
da vida recente do país as mulheres deixaram de ser
exortadas a cumprir essa obrigação e dever: respeitarem
os seus maridos. Como se poderá perceber nas próximos
excertos que transcrevo, este assunto é recorrente e
abordado com muita emoção e determinação pelas senhoras de Moçambique. Se por vezes pode parecer existir
uma certa condescendência quanto à incapacidade dos
maridos lidarem positivamente com o sucesso social e
económico das suas mulheres, por outro lado, parece
que para elas a parceria estabelecida pelo casamento é
suficientemente importante para ser preservada apesar de
alguns sacrifícios exigidos. O meu entendimento é que as
mulheres estão à procura de conseguir desconstruir sem
destruir tudo. Ao mesmo tempo, ainda que erraticamente,
estão a tentar encontrar caminhos que não desmoronem
por completo as suas vidas e as emoções ligadas a elas.
Se vamos viver temos que nos respeitar nós os dois
e somos nada. Só que também nós mulheres não podemos
esquecer que somos mulheres. Quando você trabalha
como por exemplo eu, eu trabalhava com minha patência
mas quando chegasse a casa tinha que respeitar o meu
marido. (...) Tinha que respeitar, respeitar o marido dizer
eu estou casada, eu recordo-me da outra vez quando
Mamã Graça falou na, nos tempos da, não era da assembleia da república, era comité, era o quê? Era assembleia
popular, Mamã Graça e eu recordo-me bem, não esqueço
bem da expressão dessa mulher mulheres moçambicanas,
oh mulheres africanas não devemos esquecer a nossa
tradição e é verdade. Eu, isso na minha cabeça funcionou.
Eu quando recebi a patência de capitã no mandato da
segurança não tinham patência, só dependia do vencimento, eu cheguei assim em casa e meu marido a dizer
(...) quero que a minha mulher faz alguma coisa para
mim, eu tinha que fazer (...) [n]ão falar muito quando
homem dá ordem, você não pode começar hehehehe (...)
eu também sou capitã, não pode. Se fala isto mas aquilo
mas aquilo não gosta de se por em baixo, você é mulher,
é o caso das mulheres que não conseguem. (...) Mas agora

[O]lha o homem hoje em dia chega em casa e pergunta o que é que fez e o que há por fazer porque dantes
não (...) era a mulher que perguntava marido o que vou
fazer! Agora não ele pergunta o que é se fez e o que há
por fazer, não porque retiramos autoridade ao homem
não o homem hoje está menos como posso dizer tem uma
carga era serviço, era casa, eram os miúdos, era pensar
era matricular, era, agora a mulher faz, faz faz muito
470
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não quer conseguir, por isso não casa. (...) Porque meu
marido desde que eu casei com ele que eu namorei muito
com aquele homem quando éramos crianças (...) oito anos
depois de quando casamos, imagina o que é isso…fiquei
viver com ele durante dezassete anos já casados, nunca
nem chapada nem se eu zangasse ele pedia desculpa, o
meu marido dizia sempre peço desculpa pra mim, nem
sempre os homens não aceitam.

Bem eu acho que a mulher tem, ah, os grandes poderes por uma razão muito simples ela respeita a família,
respeita-se a si mesma, respeita o emprego. Vamos supor
que por exemplo uma mulher, para, por exemplo outras
estão a trabalhar primeiro tem que respeitar o marido
em casa, porque sempre (...) até agora nós as mulheres
temos os direi…, os nossos direitos mas lá está não pode
ultrapassar os direitos em casa porque se você começa
a desrespeitar o marido porque trabalha é só o homem
dizer ‘olha aqui na minha casa não, sai’.(...) Quero dizer,
há certas mulheres com um mau comportamento, basta
ter alguma coisa, pegar dinheiro, já não vê o marido
como nada, esquecendo que é esse homem que lhe deu a
liberdade (...) para ir ao emprego sim há também desses
casos e também há aquelas senhoras também que, vão
fazer fretes, há mulheres que conseguem fretar um carro
sozinha de mercadoria, começa ver grandes voltados de
dinheiro, começa ver, éh, o meu marido só pega uns cinco
mil no fim do mês começa a ver o marido em como não
é nada, esquecer que é aquele homem que lhe deu liberdade para poder trabalhar para ajudar a família, é nesse
aspecto. (...) Quer dizer [pausa], não lavar roupa, sair
de qualquer maneira ir passear, não dar satisfação ela
ficar independente uma independência total esquecendo
que ela tem uma obrigação a cumprir como mãe e como
esposa. (...) O esposo tem que respeitar a mulher, dar
de comer à família yeah prontos ir trabalhar. (...) Aqui
entre essas duas pessoas deve existir uma correspondência biunífica entre as partes (...) para existir o respeito
mútuo entre eles não é porque a mulher deve ser sempre
submissa, não, os dois devem-se respeitar, que é para
quê? que é para não quebrar a educação dos filhos.

O aparente conservadorismo discursivo que se encontra também em Elsa Tuzine472 e Delfina Chaúque não
me parece ser da ordem do conformismo. Pelo contrário,
entendo as suas palavras como sinais de uma táctica de
manutenção de canais de reconhecimento e autoridade
que são mais valiosos do que inverter por completo a ordem das coisas que elas conhecem, lhes dá estabilidade,
identidade e legitimidade para agir e fazer escolhas. A
senhora Elsa realça que relativamente ao respeito, este
tem que ser mútuo, é uma operação de soma positiva em
que todas as partes ganham se conseguirem reconhecer
a alteridade sem a subalternizar.
Agora sendo assim é necessário que haja activistas
para a divulgação dos direitos das mulheres e também
ensinar ou educar toda a sociedade que a morte existe
e principalmente quando perde marido enquanto nós
deixamos filhos lá, temos que respeitar familiares dos
maridos, do marido, porque afinal de contas quando
começamos com desavenças estamos a perder a familiaridade, estamos a perder eh, o que é que eu posso dizer,
os nossos usos e costumes, porque veja só a criança tem
que conhecer e saber que ‘olha eu sou daquela família!’.
(...) [F]iquei viúva eu era muito nova mas até o presente
momento os meus filhos casaram não realizo nenhuma
actividade relacionado com aqueles filhos (...) sem dar
o conhecimento à família. [E]u acho que é assim que as
mulheres deviam se comportar e vamos ver que aquele
respeito vai continuar, a dignidade vai continuar, o respeito, porque eu posso arranjar um outro homem vou ter
coragem de ir apresentar os familiares do marido e eles se
quiserem podem até dar (...) algumas dicas ou aconselhar
porque vão saber que bom, está ajudar o crescimento dos
nossos filhos. Agora quando começa a confusão porque
os homens de hoje não são como homens de ontem, que
havia respeito, havia não sei quê, ultimamente a vida
está difícil, pelo contrário, as, os homens de agora andam
atrás das mulheres, principalmente quando vê que você
tem mufufa não está fácil! Sim!
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Para Delfina Chaúque473 o respeito, ou melhor, a
falta dele fica no limite de todas as violências cometidas
pelo marido contra ela.
[L]á fora, lá fora, não aqui em frente de mim
porque já sei, já sabemos que o homem não pode ficar
a viver com uma mulher só, vai brincar lá fora, mas ele
basta respeitar a casa, respeitar a mulher dele, respeitar
os filhos para não saber que papai via ao lado não sei
aonde, sim.
O respeito é descrito por Francisca da Silva474 no
seio do seu casamento como uma relação de consideração, confiança, apoio e aconselhamento. Apesar de ela se
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ver a si mesma sem o poder individual de tomar decisões
autonomamente, ela vê na colaboração e na sua posição
de esposa e mãe os poderes necessários para estabelecer
a harmonia necessária à sua conjugalidade. O desafio
que lançam as palavras como as de Francisca é de que o
casamento pode ser entendido para lá de uma parceria
centrada no amor romântico ou numa relação de forças
opostas entre duas pessoas.
A mulher é uma mãe e uma esposa. No meu caso,
por exemplo, mesmo que eu trabalhe, no seio da minha
família continuo com um poder importante o de ser mãe
e esposa. (...) Agora, na família eu não sou a decision
maker, mas tem que haver consideração. Sempre que é
preciso tomar uma decisão na família eu tenho que colaborar com o meu marido, tem que haver uma consulta
prévia e sempre tomamos as decisões juntos. Quando
o meu marido não está em casa e eu tenho que tomar
alguma decisão urgente eu sempre procuro na mesma
consultar com ele, telefono-lhe sempre antes. Por isso
é que eu continuo a achar que a mulher ainda não está
pronta para ser uma decision maker, mesmo que numa
estrutura pequena como é o caso da família, mesmo que
eu tenha já bastante conhecimento sobre os direitos
das mulheres eu ainda não estou pronta para dizer que
sim. O meu marido apoia-me no meu trabalho e não
coloca nenhum problema, mesmo quando eu saio para
os distritos com outros colegas homens ele não levanta
problemas. Ele deposita confiança em mim e apoia-me.
Eu quando tenho alguma dificuldade sempre falo com ele
e ele aconselha-me. Porque eu vejo no meu marido um
companheiro a quem eu posso pedir ajuda e conselhos.
A senhora Zainab475 mostra que afinal o respeito
passa por muitas coisas entre as quais a tarefa, de enorme valor social, que é receber as pessoas em casa e todas
as relações de vizinhança. Considero importante notar
que muitas vezes é nesta conjugação dos circuitos de
intimidade e proximidade que se operam as condições
que permitem a cada ser humano ter a capacidade de se
ver e se sentir livre e a caminho da sua emancipação.
São operações, talvez invisíveis ou irrelevantes para as
teorias gerais da emancipação mas são as qualidades
necessárias para que as transformações maiores possam
vir a ter lugar.

vem os visitantes, as mulheres é que vão lá recebe-los. (...)
Nós sentimos respeitadas quando, há uma confiança em
nós mulheres. Tal como a bocado referi, quando respeitamos alguém, também vamos ser respeitadas por estas
pessoas. Mas se for pelo contrário, não temos nenhum
respeito. (...) Isto significa que, quando estamos vivos
temos que dar bem uns aos outros, temos que dar bem
com os vizinhos, para que eles também no respeitam, se
no caso tivermos um problema, contamos com a ajuda
dos vizinhos a procura de uma saída.
A questão da emancipação das mulheres é muito
complexa porque envolve não apenas escolhas individuais mas também matrizes culturais e relações de
poder nas várias esferas da vida. As considerações que
se seguem referem-se sobretudo ao plano mais público
e até político do respeito que, segundo Saquina, Graça
e Rosalina são assuntos da maior importância para as
suas sociedades.
As palavras de Saquina Mucavele476 mostram essa
complexidade e a diversidade das posições das mulheres.
No seu discurso ela pretende argumentar que no limite
há mulheres que consideram que serem sustentadas pelo
marido é a sua liberdade e também há aquelas que depois
de serem economicamente independentes não querem
negociar com o seu parceiro e o desprezam e isso para elas
é a sua liberdade. Ela problematiza as contradições entre
a tradição que ela reconhece educa o homem para ser e o
género que desmonta e perverte essa tradição sem trazer,
necessariamente, mais felicidade pessoal e equilíbrio
social. Saquina, mais uma vez é porta-voz de um sentimento de desconforto e de insucesso sobre as políticas
de género embora seja clara quanto à necessidade de
mudar as coisas para que as mulheres e os homens possam repartir, de forma mais justa, as responsabilidades
e o trabalho, ser mais felizes e emancipados. O respeito
mútuo, que ela não explica exactamente o que é, e a
implicação de todas e todos nos processos parecem ser
os conceitos-chave dessa transformação de que ela fala.
Confusão e porque algumas mulheres aquelas que
da de facto o o aproveitando-se da questão do género
acabam perdendo respeito aos seus maridos ou ao quê
porque o que o que eu penso é do governo a ideia das organizações femininas ao educar as mulheres em relação
ao género era para também para passar essa informação
também para as casa, seus lares, seus maridos mas elas
guardam para elas e elas usam só para para a sua defesa
e usam mal às vezes essa é a minha preocupação em re-

Sim, na altura de planeamento familiar, sim as
mulheres também tomam decisões. E as mulheres são
consideradas importantes, sim. Ou por exemplo quando
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lação a isso porque é a questão do género é uma questão
de justiça, de direito humanos é uma questão de relações
então as pessoas tem que olhar para a questão de género
realmente aquilo que o sistema próprio é uma questão do
sistema, sistema não via como como um bem para todos
agora já temos esta possibilidade vamos vamos que o
homem próprio não tem culpa é assim que foi educado
se olharmos para a educação moderna assim como a
educação tradicional mesmo aquelas que se dizem civilizadas que foram a escola dentro da casa comportamse da mesma maneira porque a mulher moçambicana
primeiro quer privilégio do homem, quer privilégio do
homem, mas ao mesmo tempo quer ser tratada como
mulher, mulher mas ao mesmo tempo quer ser éh, éh
como dizer ser mulher independente então isto traz um
bocadinho de confusão porque o homem moçambicano
foi educado para ser machista para ser homem e ele não
aceita facilmente esta mudança e nós as mulheres ainda
não conseguimos uma estratégia melhor para educar
porque ele precisa educar porque muita das vezes nestes
encontros no princípio quando começaram os encontros
como mulheres se a sua ideia é mudar a mentalidade do
homem, o homem não está lá nesta educação como nós
vamos conseguir mudar temos que em todos os encontros
os homens temos que fazer questão de ter os homens lá
termos homens lá que é para eles poderem mudar. (...)
Então algumas mulheres acabam ficando afectadas com
esta educação tradicional tem que respeitar o marido
trabalham trazer o salário para o seu marido mesmo
aquelas com trabalham trazem salário para seu marido
obedecem o seu marido e prontos elas se não faz isso
perde umas por medo de perder o marido ficam assim
mesmo, mas eh… a a os homens também dizem olha
você tem que ser assim então elas mas há homens em
contrapartida e mulheres também quando trabalha são
muito poucas que dizem olha vamos sentar numa mesa
planificar as despesas de casa ver olha o que podem
algumas mulheres dizem olha você me casou para você
tomar conta de mim eh… os homens também por sua
vez quer salário aqueles que têm possibilidade de fazer
desavenças outra coisa aquele salário oficial é dela o outro salário procura outras namoradas lá fora então isto é
uma questão de de de digamos cultural muito forte é uma
questão cultural muito forte que vai ser muito difícil mas
que a gente enfrenta e a minha percepção em pequena
escala porque as pessoas algumas pensam que o homem
apenas é que pode tomar e algumas não sei quê quê e
as mulheres continuam com essa tripla digamos eh…
ocupação porque têm que ir ao serviço, volta a casa tem
que cozinhar, às vezes tem que cuidar das crianças e às
vezes tem que atender os problemas do bairro e aquelas

que não trabalham vão a machamba eh… tratam dos
problemas de casa e tratam dos problemas do bairro e
o marido porque foi ao trabalho volta e come depois vê
jornal e vão conversar com amigos e lá acabam trazendo outros problemas a casa então o trabalho na minha
percepção está muito duro da casa também é muito duro,
mas meteu na cabeça o homem que só o ir trabalhar é
que é mais importante do que fazer as coisas em casa
então está-se neste processo de fazer ver que realmente
tem se contado tem que se reduzir o leque do trabalho
das mulheres daí que aparece esta congender porque
numa comunidade tem que ver o que é que realmente
é possível fazer para aliviar o o o o a carga horária do
trabalho duma mulher. (...) [T]rabalham, trabalham,
trabalham, trabalham porque temos nós olhamos para
as mulheres aqui aquelas que vão ao trabalho, algumas
vão as escolas, vão ao serviço e ainda volta a casa tem que
atender a família os maridos alguns dizem não queremos
que a empregada a cozinhar ou porque a minha mulher
a e isso então vai trabalhar aquelas que não trabalham
também ocupa-se tudo vende aqui não sei aquela vão a
machamba e cozinham o pior é que ninguém contabiliza
continuam este problema de não ser contabilizado o trabalho não ser valorizado o trabalho da mulher continua
daí que nós aparecemos em muitos fóruns queremos que
nosso trabalho seja valorizado queremos então é um processo vai levar tempo porque as pessoas fazem confusão
os homens pensam que o género, género é porque querem
ser chefes, querem ser ministros é verdade que é um
pouco disso também porque o que impedem um homem
foi a universidade por exemplo juristas podem pensar da
mesma maneira simplesmente aqueles trabalhos específicos, pesados que uma mulher não pode fazer também
o homem não pode ter gravidez de nove meses então a
gente tem que respeitar essas pessoas mas também eh
procurar compensar porque uma mulher pode cozinhar e
o homem a arranjar uma janela alguma coisa pode fazer
pode educar as crianças, ver como as crianças fizeram
o trabalho de casa então está-se nisto porque alguns
homens querem sua resistência porque pensam que vão
perder o machismo, vão perder aquele autonomia que
eles tinham eh, também algumas mulheres como disse
no princípio confundem um bocadinho isto já perdem
respeito procuram viver em harmonia porque eu já sou
ministra sou isto temos exemplo de algumas mulheres
que os maridos estão a sofrer dentro da casa então ele
não consegue harmonizar isto o que realmente se pretende era a harmonia, respeito dos direitos humanos
mas acaba havendo isto então requer uma educação
permanente porque para que as pessoas possam perceber
que realmente têm que haver respeito.
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A senhora Graça Samo477 levanta a questão da competência, da isenção e da independência no exercício
de cargos públicos e como essas são as condições para
respeitar as mulheres, onde a identidade sexual deixa de
ser um a priori cultural de poder e autoridade. Ela mostra
ainda que uma mulher que se afirma pela participação,
pelo debate sem receio de contrariar o status quo é mais
uma vez motivo e causa de respeito público, reconhecimento e até de exemplo.
Há mulheres que se sabe que você tem um caso
e aquele caso vai ser, digamos, tramitado por aquela
mulher ou por, há mulheres que são temidas, mas muitas vezes é ou temidas ou respeitadas, muitas vezes é
por conhecimento dos procedimentos e que daí ditam
a maneira como as coisas devem ser levadas e que se
saem bem. Se você se dá bem na maneira como tramita
os assuntos, as pessoas te respeitam, você toma decisões
que mostram que você não teme a figura masculina,
não teme a figura do poder político, isso dá status mas
ao mesmo tempo, depende do contexto em que estás
inserida porque há meios em que o poder político é tão
forte que já não se consegue ver a força de mais ninguém.
(...) Não, daqui deste lado, o simples facto de levantar
as questões, da gente conseguir promover um debate, a
gente conseguir falar de um assunto e dizer, as pessoas
dizerem você falou bem, você disse o que ninguém conseguiu dizer. Isso forma opinião e eu acho que é importante, mas até nisso toda, mas a gente já sabe, quando
tu vais para aquele lado, já não falas.
A reflexão de Mana Rosalina478 sobre o respeito
devido às mulheres é da ordem do político. São três as
questões que ela levanta: a primeira tem a ver com a legislação do país que deveria proteger e defender as mulheres
assim como contribuir para a alteração da cultura masculinizada da sociedade timorense. A segunda relaciona-se
com a transição pós-bélica e com a necessidade de dar
oportunidade às mulheres de revelarem até que ponto
participaram, foram vítimas, sofreram e aprenderam
com a guerra, reclama uma política de reconciliação
interna não militarista e descentrada dos heróis viris da
libertação nacional. Em último lugar a Mana Rosalina
recorre ao argumento da igualdade divina entre mulheres e homens para legitimar as suas propostas o que
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478 Entrevista a Rosalina da Costa, p. 13-14. Chamar alguém de Mana ou
Mano é uma manifestação de respeito pela pessoa. Assim a cortesia social
em Timor-Leste manifesta-se nesta forma de tratamento que é respeitoso
e ao mesmo tempo indica uma certa proximidade entre as pessoas.
238

faz todo o sentido político num país como Timor-Leste
onde a igreja católica romana tem uma longa e profunda
tradição de participação e pressão política479.
Mas eu acho que as mulheres deviam ser mais respeitadas. Acho, não digo acho, mas eu acho que deviam
ser mais respeitadas e deviam ter mais, mais lei, lei em
que defende muito a mulher. E eu não sei em que ponto,
não me meto muito na política (...) e agora aquilo que
posso fazer pela, pela, contribuir para, para desenvolver
este país, eu faço, mas não é com muita política. (...) E,
por isso, as pessoas têm que perceber que as mulheres
têm que ter alguém, encontrar alguém em que eles têm
que tirar para fora tudo aquilo que eles viveram durante
os vinte e cinco anos. Não só, mas também nós temos esta
tradição de os homens serem, a tradição timorense é do
homem tem, porque é muito importante na família. O
homem tem, o homem quer, uma mulher não pode fazer
nada. Isto tem, tem, é este círculo vicioso, acho eu. Porque todos nós somos iguais, diante de Deus não há, Deus
não diz que o homem é mais importante que uma mulher
ou que uma mulher é. Somos iguais. E depois temos que
ser também em tudo igual, em trabalho, em, em tudo,
em tudo acho que temos que ser também tratados com,
em pés de igualdade.
Um dos argumentos mais comuns quanto às condições de possibilidade da emancipação das mulheres
é a obtenção das suas in-dependências económica e
mental. Neste ponto pretendo trabalhar com os discursos
das várias mulheres para analisar como elas colocam o
problema e como descobrem para si e para as outras o
valor e os termos da sua independência.
Na realidade e tanto num país como no outro as
mulheres referem-se à importância de poderem ter acesso ao dinheiro através da remuneração do seu trabalho e a
administração desse dinheiro. A senhora Alita Verdial da
Fundasaun Alola480 descreve bem como o controlo sobre o
dinheiro, numa cidade como Dili onde a mercadorização
abrange quase todos as relações sociais que determinam
479 Como se pode ver no capítulo cinco deste trabalho a igreja católica
romana tem vindo a ter um papel importante na definição das políticas e
do país como se pôde constatar aquando da discussão sobre a reforma do
sistema educativo público em que a disciplina de religião e moral deveria
passar a ser facultativa já que a RDTL ser um estado constitucionalmente
laico. Em outros âmbitos, como por exemplo, a educação sexual na escola,
o planeamento familiar, as doenças sexualmente transmissíveis e o
aborto a Igreja Romana tem liderado uma forte oposição às iniciativas
que a sociedade civil tem levado a cabo no sentido de haver mudanças
substantivas nas leis e nas políticas públicas. Entre outras fontes este
debate pode ser seguido através dos boletins e websites de organizações
timorenses como Fundasaun Alola, Lao Hamutuk e Fundasaun Hak.
480
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a sobrevivência, pode ser factor de qualidade de vida, de
tomada de decisão, liberdade e controlo sobre si mesma
e a sua própria família.
[W]omen to say no to something because that’s
accept even hard in their (...), even its very hard in (...)
you know, inside but they always accept to say yes, yes,
yes, so, (...) one of the reasons economic dependency,
culture all ready the patriarchal to say, you can not
complain, you cant not be this, you cant not be this,
yeah, but someday I really want to, (...) empower women economically but beside that we also try to make
sure that they aware about themselves. If they aware
about themselves of course they say, oh, you know I’m
sick, I need to let other people work, I’m sick. I cant
not work, I need to go to hospital. How can I go to the
health facility if I don’t have money? And how come he
go health facility’s if you don’t have a permission? From
your husband, yeah, so something that we odd to start,
we must help, its not just because its (...), we must help
is a family, and (...) yeah, so how to engage man as well
to think about the reparteed health, for example, because
no women no generation, yeah, so if you want to have
a strong generation you have to have strong women,
yeah, so that’s one thing and then for example, (...)
women is also to earn some money in their daily work
but how about their contract? Their power to control the
money, it’s a, they made a (...) to sell, they come to Dili
and they bring money and go back. (...) Do they also
have a access to use this money? Or its goes to husband
to go to gambling and cock fighting? Yeah, so we want
to really start something with the women like how you
can use this money.
A senhora Albertina481 acrescenta mais alguns
elementos a esta discussão constatando que o acesso
ao trabalho remunerado trouxe consigo, entre outras,
transformações sobre a visão que a sociedade tinha sobre as mulheres e as suas capacidades para o exercício
de responsabilidades públicas à escala do país. Por esse
mesmo motivo, numa sociedade como a de Maputo,
onde o acesso à moeda se tornou imprescindível para
conseguir quase tudo, o desemprego das mulheres é
motivo de sofrimento e forte preocupação.
A mulher hoje não vive à custa do homem, a mulher
pode fazer melhor que o homem, a mulher pode hoje ser
dirigente, deixa aquela mulher que é mais que tu, parece
que o cérebro da mulher é muito mais inteligente que o
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homem. Bem visto! Bem analisado! Logo por acaso hoje
temos dirigentes mulheres e estamos a progredir para um
país inteiro como este temos alguém, seguramente, então
deixa a mulher ser o que é, deixa a mulher progredir ter
a chance de escolher o homem também se lhe convém ou
não, não ir por dinheiro porque você só tem 20 meticais
ou 10 ou 50 meticais para dar a ela só para poder ir ao
mercado comprar comida.
(...) Hee, o maior sofrimento que as mulheres passam
parte a razão diria, parte da falta de emprego. A falta de
emprego tanto para mulher tanto para o homem marido
que está lá por vezes apanhamos lares sem nenhum do
dois a trabalhar, a viverem sacrifícios, difícil a viver de
ir à família pedir. (...) [I]sto é uma cidade não é como lá
nas províncias, nos distritos, eu não tenho emprego mas
pelo menos tenho e vou arrancar ali hortaliça vou ali
arrancar um tomate tenho milho vou pilar e vou fazer a
refeição. Aqui não, arrancar aonde? Não é possível então
o sofrimento é enorme nós vivemos esta vida da cidade
obscuramente porque nós não conseguimos lançar o
olhar para além, nós quando comentamos, comentamos
aqui na cidade, estamos bem aqui nos prédios, nos flats
mas um bocadinho mais, uns metros mais adiante é um
sofrimento danado! De uma mulher acordar olhar para
o homem, o homem olhar para ela, as crianças a chorar
(...) isso é uma realidade, isso é uma grandessissíma
realidade.
Algumas senhoras também apontam a necessidade
das mulheres serem activamente construtoras dos seus
negócios e da sua independência económica, ou seja, a
sua capacidade de trabalhar não basta, precisam de saber
ganhar dinheiro com o seu trabalho e mantê-lo sob sua
responsabilidade e administração. Às vezes tornam-se
tão competentes que a situação na família pode ser
invertida sendo o homem aquele que perde a independência económica. Perante esse facto outros problemas
sobrevêm aos quais as mulheres devem prestar atenção e
lidar com muito cuidado e sabedoria. A senhora Bernardina Costa482, a senhora Maria Barreto483, a senhora Elsa
Magalhães484 e por fim a senhora Benedita Gama485, todas
timorenses explicam como para foi importante decidirem ter os seus próprios meios para ganhar dinheiro e
como isso permite, não apenas alguma independência,
mas também o reconhecimento familiar e social. De
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uma maneira velada Bernardina e Benedita dão conta
como têm que, em contrapartida, deixar que os maridos
continuem a exercer alguma autoridade nem que seja,
puramente, formal.
[O]s direitos entre os homens e as mulheres, bem
o direito dos homens depende do trabalho deles, mas
cada um depende do seu modo de pensar. Se tivermos
consciência do que queremos temos o nosso direito, mas
se não sabemos o que queremos então seguimos o que
os outros indicam. Portanto para enfrentar as dificuldades de cada um depende do pensamento de cada um.
É ou não é, minha senhora? Se pensarmos que podemos
enfrentar as dificuldades então procuramos trabalho.
Mas se não quisermos trabalhar então paciência temos
que depender dos outros. (...) Bom o meu marido é um
homem por isso eu não posso mandar nele. Mesmo
que ele não tenha trabalho é ele que manda em casa.
A mulher não pode mandar no homem, mesmo que ele
não preste ele é que manda. Já em relação à escola das
crianças, aí eu é que sou responsável. O dinheiro eu é
que guardo, eu é que controlo em relação às despesas
de alimentação, etc. Não é por mais nada, mas porque o
meu marido não trabalha. Ele em fé em mim, de manhã
ele traz-me para aqui, para eu trabalhar, e depois à noite
ele vem-me buscar para levar para casa. Em relação aos
meus filhos eles dependem de mim. Desde pequeninos,
até à escola, ao casamento, todos dependem de mim. Eu
nunca andei na escola.
[Q]uero, é tornar independente na economia,
quero apostar investir em mim próprio para ter uma
economia forte, assim para conseguir sustentar e educar
o meu filho, para que este torna um bom exemplo para
a família, para a comunidade e também para o país. É
o principal e o mais importante.
Enquanto ele andava trabalhar em busca de dinheiro, eu também fazia o mesmo. Eu não queria só ficar
em casa, pois não quis ver homem trabalhar e eu ficava
apenas em casa. Também quero trabalhar! Ao chegar do
final do dia, ele vinha me entregar o dinheiro, e igualmente, demonstrei a ele e disse-lhe assim: Eu também
tenho o meu próprio dinheiro e trabalho como tu.
Não tenho problema relacionado a esta questão,
está tudo bem. Para além de ser ele é que toma conta da
casa, também faz o seu negócio de vender os peixes. Eu
cuido apenas do meu negócio. É só isso.
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De cada um dos países vem mais uma ideia em
comum: a senhora Silvina Araújo486 e a senhora Judite
dos Mulungos487 acrescentam que as mulheres têm que
saber avaliar os meios que têm à sua disposição e conseguir com eles percorrer, por si mesmas, esse caminho
da independência económica. Caso contrário, a situação
pode ser muito difícil para elas. O que elas trazem para o
debate é o esforço individual não tanto em termos físicos
mas do desafio que isso representa para o status quo que
questionam através dos seus actos.
[A]s mulheres também pode lutar, pode fazer a vida
que, agora hoje em dia tem muita coisa, só que a gente
tem que ter jeito e tem ideias, a timorense tem muita
coisa tem muitas como bananeiras e tem só quintais tem
hortas grandes, agora aqui em Timor tem muita coisa
tem batata, tem esses frutos e essas coisas e pode fazer só
que não tem ideia para ir pedir aos governos para ajudar,
levantar a vida sozinha ou fazer essas fábricas de, de
abacaxi ou de jaca ou de coco ou de papaia, mandioca
essas coisas também dá dinheiro.
Muitas mulheres porque às vezes ficam em casa,
não querem fazer nenhum, nem vender e ficam mal. (...)
Ficam mal porque quando, quando ficam em casa sem fazer nada ficam mal mesmo, quem é que vai te sustentar?
Outras tem filhos, não tem pai quem vai sustenta esses
filhos? Vai ficar em casa sem fazer nada. [U]m homem
te dá um, te dá filho tem de sustentar mas aqui muitos
homens são, só te dão filho e depois fogem, deixam te
com o filho e ninguém a sustenta.
Estas transformações não podem ocorrer sem que
umas se preocupem com as outras e que o efeito da dependência ou da independência possa ser um processo
partilhado de formação e ter uma rede social de apoio
que permita às mulheres fazerem esse caminho. A Madre Guilhermina488 percebe isso muito bem e sabe que a
formação para a independência não é apenas técnica que
pode ser aprendida num curso sobre empreendedorismo.
Para ser-se independente, economicamente também,
concorrem muitas outras competências que têm que ser
resgatadas, apoiadas e consolidadas num colectivo de
forças e energias positivas.
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[P]orque agora tentamos de treinar, educar
formar a nossa gente sobretudo as mulheres a serem
mulheres independentes e não mulheres dependentes
porque mesmo que elas têm, elas têm capacidades de
gerir, de trabalhar mas culturalmente as mulheres são
dependentes aos homens então as, as nossas laristas (...)
tentamos de educar que estas meninas como mulheres,
nós também temos capacidade de, de, como é de gerir, de
tomar conta de algum trabalho ou de fazer um projecto
para si próprio como um dos de, como é um dos sucessos
de nós próprios como mulheres. (...) [P]orque a tendência
que a mulher, é sempre dependente ao homem então isso
afecta muito no desenvolvimento e na capacitação da
mulher, mesmo que as mulheres têm mais capacidade
são capacitadas são envolvidas em vários, em vários
actividades mas precisam mais uma liberdade interior
para poder assumir os cargos mais aptos (...) e também
a participações nas decisões políticas.
Esta questão da independência das mulheres e de
como isso se torna importante para a sua emancipação
é tratado também de outro ponto de vista, isto é, das
múltiplas dependências que a socialização incute nas
mulheres e que elas têm que combater. Parecem-me
ser bastante interessantes as diferenciações com que as
senhoras tratam este assunto passando pela aquisição da
consciência de si mesmas e da suas capacidades como
refere a senhora Fárida489 ou por aquele artifício que cega
de que fala a senhora Graça490. Reconhecendo que isso
não é um atributo imutável e intocável, percebendo o
quanto de invenção social tudo isso é, o paternalismo
pode ser desmontado e denunciado pela força da independência mental das mulheres. Essa transformação tão
íntima e poderosa não deixa de ter os seus perigos pois a
independência interior de uma mulher pode significar
que o poder do patriarca se esvanece e os seus ciúmes
aumentam o que pode representar riscos que ainda assim
valham a pena correr como parecem dizer as palavras de
uma e de outra.
Na maioria dos casos as mulheres sentem-se oprimidas porque não exteriorizam aquilo que elas sentem
realmente ou porque o marido não deixa ou porque não
tem uma disciplina ao nível do partido, do serviço que
limita esta possibilidade. É minha opinião pessoal (...).
Pode ser que eu esteja errada mas sinto que realmente é
assim, eu sinto isto. (...) Eh, neste momento sim, há mui-
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tas mulheres a dirigir sem dúvida. Ela começa, começa
a mostrar um pouco mais esta sensibilidade que ela tem
em relação a questões sociais principalmente. Mas não
nos podemos esquecer que a mulher em primeiro lugar
é mãe, e como mãe ela tem esta sensibilidade de lidar
com alguns assuntos muito delicados ao contrário dos
homens. Daí que realmente muitas mulheres na área
social estão a chefiar os sectores né? (...) Eu penso que
sim, embora em alguns casos sintam ciúmes (...), porquê
tem que ser uma mulher e não um homem.
Eu acho que o conflito que existe, que a gente vê
conflito sogra/nora é um conflito de poder mas por causa
de poder que elas têm, então cada uma vai articulando
o seu poder, à sua maneira mas porque é que elas não
usam este poder, não é? Para elas se estarem mais fortes
e fazerem que os homens da família as respeitem mais,
as…eu, eu acho que existe uma magia qualquer que a
gente tinha que inventar e fazer as mulheres olharem-se
olho no olho e dizerem ah sabes somos iguais e nós temos
antes que trabalhar por nós e pensar em nós e pensar
primeiro na nossa felicidade e não na felicidade deles,
mas é tudo, aí, onde é que está o patriarca? (...) eu acho
que, que é aí! Eu acho que, eu acho que esta figura, eu
não sei quem foi que inventou mas eu acho que foi muito
inteligente porque tem alguma coisa que nos cega, nos
torna cegos totalmente. A gente se esquece de nós, a
gente se esquece de que seria um bem maior.
Os discursos mais dominantes discorrem sobre as
dependências das mulheres e como, tanto económica,
mental e culturalmente têm que trabalhar para serem capazes de viver sem se referir ou depender de provedores
do seu sustento e estatuto. Maria Barreto afirma que esta
visão dominante das coisas existe porque é do interesse
dos homens lançar e alimentar uma visão pessimista
sobre as mulheres e as suas capacidades escondendo
assim, as suas próprias dependências que são reais espaços de poder e controlo das mulheres sobre eles. Esta é
uma questão que as feministas têm explorado com pouca
acutilância mas que estas senhoras conhecem muito bem
e expressam de uma maneira lúcida e tentadora para
aquelas a quem poder signifique desapropriar os homens do respeito que lhes cabe pela sua humanidade. A
senhora Isaura491 mostra como ser viúvo para um homem
moçambicano é quase impossível porque não consegue
sobreviver por pura falta de habilidade e competência;
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a mana Rosalina492 vai mais longe diz que a força dos
homens, o poder dessa força é apenas aparente e que
seriam incapazes de sobreviver sozinhos.
Portanto, há uma grande diferença, primeiro eu fiz
um levantamento com a (...) em Gaza e investigamos e
conversamos com viúvas e com viúvas, é o exemplo que
nós vivemos nessa experiência e os viúvos disseram, a
maior parte deles disseram, não posso falar muito alto,
há e os que morrem depois da mulher, não se aguentam.
(...) [N]ós as mulheres que desde criança fomos educadas
mais a olhar para casa, mais ao trabalho doméstico, o
que, safamo-nos mais, o termo mesmo, é um bocado
pesado mas é o termo, safamo-nos mais que os homens e
os homens africanos estão habituados que este trabalho,
embora que nós, por exemplo, eu mesmo em minha casa
tentei, tentei explicar aos meus filhos, educar para não
as minhas noras não sofrer, porque é bom tu começares
a fazer isso, para na tua casa ajudares a tua mulher
para não ser mais uma desgraçada que vem para o lar,
a tua mulher é igualzinha a ti, mas o quê, eu ponho o
meu filho, os dois quando uma ia às aulas, ele ficava
e eu dizia hoje só vais fazer este arroz; estava jogar à
bola só quando sentisse o cheiro de arroz queimado é
que vinha a correr para desligar, rapaz não deixava de
jogar à bola. Há esta coisa assim, mas que nós próprios
é que também não estamos a ajudar muito na educação,
tem de começar de criança, dar as mesmas tarefas e eu
falo muito do género e desenvolvimento, do género e
desenvolvimento. (...) A diferença parte mesmo da casa
e também às vezes de algumas escolas. E então, daí vem
que depois o homem cresce, casa, continua sempre haver
aquela diferença, mas enquanto que aquela mulher
trabalhou, mas ela afinal está adquirir a sua própria
independência para o amanhã, quando tiver dificuldades idênticos, ela sozinha já conseguia sobreviver de
uma forma mais estável, não tão dependente, então há
diferença.
Não, porque eu acho que o homem é, eu, isto,
como dizer, que não, não como mulher, não como que,
eu sou mulher, mas eu acho que como pessoa, acho que
o homem, dizem, que eles são fortes, mas eles não, eles
não sobrevivem, aah, sozinhos. São muito dependentes
das mulheres. Muito, muito homem. Mas, para você,
muito homem é capaz de dizer tudo. (...) Agora, fico
triste porque as mulheres não estão conscientes disto e
pensam que eles, não digo que nós também não somos
dependentes dos homens, é que, têm, têm uma depen492
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dência mútua, uma dependência mútua. Mas acho que
os homens não são capazes de sobreviver.
[N]a minha família, nós, as mulheres, nós temos
muito, será talvez uma ilusão, não sei, mas temos muito
voz activa na família, falamos e os nossos irmãos nos
escutam, nos ouvem. (...) A decisão é de todos, é. É, é.
Agora não sei, nas outras famílias não sei, mas na nossa
família não, é assim, é uma decisão em comum, de todos
assim. Apresentam os argumentos, os prós e os contras
e depois vimos o melhor para, o melhor para nós.
Tanto em Moçambique como em Timor-Leste há
mulheres que trabalham e educam para a sua independência e a das suas filhas. A Sandra Bulha493 diz que
[A] minha mãe com isso, ensinou-me a mim e à
minha irmã. Ser independente, principalmente, o que
ela sempre disse.
A Dona Lili Horta494 sublinha uma coisa da maior
importância, isto é, ser independente na situação concreta do seu país e sociedade representa, para além das
muitas outras coisas ditas em cima, ter coragem.
Não todas somos corajosas. Porque aqui muitas
mulheres pensam que temos que ser dependente a um
homem. Então, quando um homem trata mal da gente,
às vezes, nós temos medo de ir queixar à polícia ou a alguém, porque aqui, se a gente tiver um problema, se quiser ir queixar-se à polícia, eles nos ameaçam. (...) Muitas
que eu conheço são fortes para enfrentar problemas
mesmo que tenham muitos problemas a enfrentar. Mas
conseguem viver sozinhas e tomar conta dos filhos.
A maternidade, biológica ou simbólica, tem sido
um recurso recorrente no discurso sobre a autoridade
e o poder das mulheres. Na realidade, a capacidade de
gerar dentro do seu próprio corpo um novo ser com um
corpo próprio deu ancestralmente, às mães um estatuto
muito especial quer do ponto de vista social, sagrado e
emocional. A maternidade é um tópico central na discussão sobre a emancipação das mulheres recorrendose a ela para explicar a importância e a legitimidade da
sua acção em muitos âmbitos societais e sobretudo das
competências e experiências únicas e irrepetíveis que a
maternidade proporciona. Esta reflexão não é alheia às
senhoras timorenses e moçambicanas com quem traba-
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lhei e conversei pois quase todas são mães biológicas de
várias filhas e filhos. Outras, ainda que não tendo parido,
reivindicam para si uma maternidade simbólica que
inclui, no fundamental, as mesmas tarefas, poderes e
responsabilidades. Elas mesmas se dizem mães, beijam
maternalmente as testas de todas as filhas e filhos da
nação; cuidam, educam e formam; protegem, fazemnas/os crescer e ser independentes. Elas sabem que essa
relação simbiótica, fisiológica, mental ou afectiva que
um dia tiveram com aqueles seres as faz deter uma força,
uma energia e uma ascendência sobre eles. Os homens,
ou melhor, os homens machos, por mais autoridade
formal que tenham sobre filhas e filhos parecem ser
seres incapazes da mesma imbricação existencial. Não
é uma discussão sem agruras nem dúvidas mas ajuda a
esclarecer porque é que a maternidade não é um vínculo
biológico, inter-subjectivo ou um assunto reservado ao
espaço doméstico mas sim uma realidade social que
amplia muito o raio da acção e do controlo efectivo das
mães495. Para além do que parece ser um discurso do
senso comum sobre a maternidade, encontro nas palavras e observações de Angelina de Araújo496, Francisca da
Silva497 e Maria Barreto498 uma consciência do campo de
autoridade que lhes fica aberto ao serem mães.
(…) I think like the father be didn’t near, cost to the
children. Just a woman, just mother. Because the heart of
the children only close to mother, during their born. So,
they. I didn’t say, they did respect my husband, my baby
is close to him, but as mother I know they very close to
me. That’s why I decided to (…) today we have to eat this,
this have to cook this, so I decide. Because my husband
doesn’t decide.
Agora se olharmos para dentro de uma casa quem
é que é responsável pela educação, com certeza que sempre dizemos que é o pai e a mãe, mas quem sempre dá a

atenção máxima à família é a mãe. É ela que passa mais
tempo em casa, por isso pode acompanhar de mais perto
os filhos e orientá-los melhor. Mesmo que os lideres da
nação sejam todos homens para fortalecer uma nação
há que ter o apoio máximo da família, e mais uma vez
a mãe. (...) A mulher é uma mãe e uma esposa. No meu
caso, por exemplo, mesmo que eu trabalhe, no seio da
minha família continuo com um poder importante o de
ser mãe e esposa.
Quanto a educação dos filhos, muitas vezes,
apesar das mães e mulheres são iletradas, a educação
dos, moralmente, vem sempre da mãe. As mulheres e as
mães têm uma grande responsabilidade nesse caso, em
obrigar os filhos a cumprir todos os regulamentos da
escola, pois apesar de serem iletradas mas lutam para
que os filhos tenham um futuro melhor, é diferente da
relação dos pais ou maridos aos filhos, eles também
tem responsabilidade aos filhos mas não é assim tanto,
muitas vezes preocupam mais consigo, e não tem uma
boa relação com os filhos, de vez em quando, os filhos
recorrem a eles a pedir ajuda, quando eles não tem ou
não conseguiu arranjar a resposta, ficam logo com raiva e até bateram os filhos. Por esta razão que os filhos
recorrem mais para as mães do que os pais. Concluindo,
as mães e mulheres têm maior e melhor relação com os
filhos nestes aspectos.
A senhora Maria Castela499 que divide o trabalho
do quiosque com as filhas ainda adolescentes não deixa
de mostrar que não há uma categoria de mãe sempre
disponível, amorosa e pacífica cuja acção não passa por
violência física por oposição à figura do pai autoritário e
capaz de infligir castigos corporais. A senhora Maria Castela traz para o discurso da maternidade a controvérsia
necessária à sua complexidade.
Ei senhora, eu não tenho paciência. Sou muito
nervosa. Só com as milhas filhas eu não tenho paciência
para ouvir, tenho que bater nelas. Nós os timorenses
não somos como os malais. Nós temos que bater nos
nossos filhos. Claro que não batemos porque queremos
e preferimos que esteja tudo bem, mas quando é preciso
temos que bater. Às vezes elas vem da escola queixar que
a professora bateu, eu digo que tem mesmo que bater
porque a professora também vos atura.

495 Parece-me apropriado precisar que ser mãe em muitos casos num
país e no outro não é um papel ou estatuto reservado ao laço biológico
e ao parto. Ser mãe é um estatuto de reconhecimento, de lealdade, de
mutualidade que tanto pode ser determinado pelas mães que escolhem
os seus filhos e filhas como pelas filhas ou filhos que escolhem as suas
mães. Os laços de parentesco consanguíneo são um dos elementos que
podem determinar estas relações e filiações mas não são os únicos pelo
que ser mãe é uma relação que está muito para lá daquilo que é entendido
pelo senso comum ocidental, ou seja, uma derivação biológica que
cria um laço emocional e afectivo especial entre dois seres. A ideia de
maternidade e filiação à mãe decorre de muitos mais e variados factores
do que a simples ligação biológica.
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Entrevista a Angelina Araújo, p. 8.
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Entrevista a Francisca da Silva JSMP, p. 2.
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Entrevista a Maria Barreto, p. 3-4.

O mito da maternidade como uma ontologia da
não-violência prolonga-se para além do seu estatuto
499

Entrevista a Maria Castela, p. 3.
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biológico e social. Filomena Reis500 viúva e mãe de duas
raparigas transpõe de uma maneira fluida e inquestionável as qualidades maternais para as virtudes políticas.
De uma maneira subtil, faz aparecer o contraste entre
quem lidera como uma mãe, e tudo parece correr melhor, e quem não o faz perpetuando coisa tão más como
a violência.
[P]ara ser um bom líder, tem que ser, tem que ser,
ser como uma boa mãe, um bom pai, e tem que se ser um
bom juiz e uma boa mestra; (…) significa boa mãe, ter
o carinho, dar o exemplo, chamar a atenção se alguns
fazem, e não com a violência para resolver a problema
mas tem que ser, tem que ser ter muito diálogo e faz
compreender o que é que nós queremos e aceitamos e
acomodamos o que é que eles também querem.

acerca dela variam e não são um comando divino ou
fatalidade. Rafa Machava502 desconstrói a ideia de que
muitos filhos e filhas são riqueza e felicidade e que esse
argumentário, tantas vezes inculcado na cabeça das mulheres, não passa de artifícios retóricos e culturais para
manter as mulheres sob pressão e controlo. Argumenta
que a sua própria experiência lhe ensinou a perceber
que a maternidade é um poder que pode dominar com
eficácia e em seu benefício.
A minha irmã ficou a criar os filhos sozinha, se
calhar estou a pensar se calhar aquela tuberculose deve
ter tido haver com HIV porquê minha irmã tinha que
sustentar as crianças e vendia na rua e estava exposta a
todos os riscos, e a uma dada altura ia para Suazilândia
vendar as roupas depois vinha esse percurso todo o que
é que lhe acontecia coitada, eu disse nada filhos não
trazem felicidades ah porque os filhos a minha irmã
tem 6 filhos não tá feliz. (...) Então aqui a felicidade
aqui a felicidade não tem nada a ver com os homens, os
homens aqui sobretudo aqui no Sul do País, os homens
Moçambicanos em geral acham que os filhos trazem
felicidade adicionam a felicidade, mas eles sabem que
não é. É uma forma de prender a mulher porque tu depois
de ter um filho quer dizer tens que pensar duas vezes
como vou largar esse senhor com essa criança também
ser chamada toda a hora de pessoa que só faz filhos de
qualquer maneira, nós ainda não estamos preparadas
para aceitar isso algumas de nós. (...) Não vale a pena
as pessoas chamam-me arrogante chamam-me de muito
possessiva, muito cheia de pensar muito que eu posso,
mas se eu não fizer isso se eu não disser isso para mim
quem vai dizer ninguém! (...) Pois a felicidade que para
mim a felicidade em primeiro lugar com os meus filhos,
depois o marido, família.

O poder de controlo sobre o próprio corpo e a própria capacidade de conceber ou não conceber é o tema
que Graça Samo501 escolhe para dizer que o poder da
maternidade pode ser imenso e ainda por cima incontrolável se elas souberem e quiserem exercê-lo. Disputa
assim, retoricamente, aquela ideia da incapacidade das
mulheres para perceberam bem os actos e as consequências que praticam sobre o seu próprio corpo. Sem apelar
a estatísticas e aforismos morais sobre o aborto, afirma
aqui que é a mulher que, em última instância, decide e
ainda por cima pode fazê-lo sem ninguém perceber e
correr todos os riscos que isso implique. Ela mesma, em
cima, fala do aborto que fez apesar de todas as condenações religiosas que lhe foram inculcadas desde criança.
O facto de sermos nós quem determina se quer
ser mãe ou se não quer, ainda que digam que o aborto
é proibido e não sei, mas eu sou livre de ir à maternidade ou não ir. Eu posso conceber e tirar a gravidez sem
ninguém se aperceber. Não importa se estou arriscar a
minha vida mas poder estar comigo, só que eu não sei
como usar esse poder ou não percebo quanto poder eu
tenho. Então acabo ficando vítima dessa mesma condição, desse mesmo poder.
Ainda que a maternidade biológica seja uma realidade para muitas mulheres as apreciações e as opções
500

Entrevista a Filomena Reis, p. 8-9.

501 Entrevista a Graça Samo, p. 12. A este respeito pode ser lido a
transcrição da entrevista a Ana Pessoa procuradora Geral da República
(entrevista a Ana Pessoa) de Timor-Leste em que ela fala da autodeterminação a este respeito que as mulheres timorenses revelam
mesmo sob enorme controlo social e religioso, sem meios técnicos e
com potenciais consequências graves para si mesmas.
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Comecei este ponto por identificar e analisar as
metodologias, que implicam habilidades, conhecimentos e valores que as senhoras dizem utilizar quando se
trata de liderar, organizar e resolver conflitos, exercer os
poderes e autoridade determinando os resultados de uma
ou várias relações sociais. Estas senhoras pronunciam-se
sobre as suas políticas de proximidade para obtenção de
mais espaços de influência e de autoridade mas também
têm ideias, observações e propostas quanto à necessidade de implementação de políticas à escala nacional e
mesmo internacional. A maioria delas não faz distinções
marcantes entre políticas de emancipação das mulheres e emancipação das suas sociedades o que permite
502

Entrevista a Rafa Machava, p. 14-15.
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afirmar que olham para a realidade como um intricado
e complexo sistema de relações sociais que precisam de
ser abordadas em conjunto muito embora com finalidade e objectivos definidos. Mais uma vez não existe uma
sobreposição ou um acordo sobre que medidas tomar e
que políticas desenvolver até porque a situação dos países é diferente. Porém poder-se-á realçar que a pobreza,
a violência a distribuição justa da riqueza são questões
políticas presentes em quase todos os discursos. Veja-se a
seguir, com maior detalhe, o que estas senhoras pensam
e enunciam ser necessário fazer para obter políticas de
emancipação para elas e também para eles.
Começo com as senhoras timorenses e como
elas indicam os caminhos políticos que lhes parecem
mais apropriados. A senhora Lili Horta503 propõe infraestruturar o país. Sabe que as políticas de educação,
saúde, acesso à água estão por dar frutos para a maioria
da população e coloca ao mesmo nível o problema da
violência doméstica. Parece que com a água potável e a
educação a violência no âmbito das relações familiares
são como que as auto-estradas que o país se tem que
dispor a construir.

[P]rimeiro, primeiro está eu quero a segurança em
Timor Leste porque uma vez que a nação vive em segurança tudo corre bem. (...) [P]orque às vezes especial as
mulheres, porque uma vez que tem conflito as mulheres
são as primeiras a sofrer aqui em Timor Leste portanto
eu quero segurança e depois agora eu só queria informar para si que agora tenho colegas que estão agora no
governo, estão no parlamento que têm muito interesse
com o direito das mulheres e eu estou satisfeita, eu, eu se
fosse ministra suponhamos eu continua a dar mais apoio
para as organizações das mulheres, e a organização dos
homens também (...) porque a PRADET ele não trabalha
só para as mulheres, trabalha para os homens nós não
queremos divórcio não queremos separações a PRADET
quer a união familiar, a união familiar então nós trabalhamos para fazer a mediação, a mediação familiar,
reconciliação entre homem e mulher, marido e mulher a
reconciliação porque, separação não é bom, este é muito
triste, afecta os filhos é muito triste o filho fica vive,
vive aqui o timorense, os filhos vão para a escola depois
eles falam dos pais eles não só falam das mães, isto é
muito triste afecta psicologicamente os filhos, nós não
queremos isso, porque nós também trab, a organização
PRADET também trabalha para o direito das crianças,
temos a organização PDAJJ que trabalha para crianças
também, não, não queremos isso, queremos agora dar
educação aos homens como se diz, humm, eu não sei
dizer com português (...) não é condenar o homem que o
homem que é sempre culpado eu não quero isso porque
não só, nós as mulheres às vezes somos culpados então
queremos é a educação para eles para compreender,
compreender que a violência não é bom
(...) [P]ara mim, eu, o meu sonho eu queria ajudar
mais, ajudar mais, ajudar mais a comunidade timorense
através deste meu trabalho para reduzir stress aqui em
Timor leste e prevenir menos, menos doentes mentais
aqui em Timor-Leste, assim este povo não pode fazer
mais violência, eu não posso dizer acabar a violência,
porque a violência faz parte da vida do homem, em todo
o mundo mas é diminuir a violência aqui em TimorLeste.

Porque aqui precisamos muito de educação máxima. (...) Saúde. Porque aqui, em termos de saúde, por
exemplo nas áreas rurais, muitos, eles não dão a educação sobre a saúde. Então, quando uma criança, a mãe
não toma conta bem, não dá bem a comida que ele deve
tomar, ou por exemplo a, porque eu nasci na montanha,
vivi nas áreas rurais, eu não vivi cá na cidade, eu conheço
muito bem as pessoas, por exemplo, não dão banho às
crianças. Aqui também tem muito o problema da saúde,
da água. (...) Estradas, não é? Infra-estrutura, precisa.
(...) Grande problema que temos aqui em Timor, violência doméstica. Casos na polícia. Porque todas as vezes
que a gente lê no jornal ou dá na televisão, quando tem
violência doméstica, é sempre porque, ah, ou o marido
não dá dinheiro, ou porque não tem comida suficiente
em casa, a mulher quando pede, ou fala, ou diz, pronto,
bate na mulher.
A senhora Mira da Silva504 transfere para as políticas
nacionais as suas preocupações com o stress pós-traumático, a saúde mental e os seus impactos, que incluem a
violência que não está confinada ao espaço doméstico
mas que dizem respeito à sociedade timorense.
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Entrevista a Lili Horta, p. 5-9.

504

Entrevista a Mira da Silva, p. 17-18.

O emprego, tanto na sua dimensão de gerador de
renda e dos recursos financeiros para melhorar a vida,
como na sua dimensão de ocupação inteligente e socialmente útil do tempo, é a preocupação mais premente
demonstrada pela senhora Piedade da Cruz505. Nas suas
palavras percebe-se ainda uma crítica clara aos privilégios da classe política dominante como obstáculo a uma
505

Entrevista a Piedade da Cruz, p. 3-5.
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melhor e justa distribuição da riqueza e dos recursos.
Como já havia manifestado em outras ocasiões, considera que é necessário regular os casamentos e opõe-se
firmemente a uma poligamia sem regras e geradora de
muito sofrimento para crianças e mulheres. Recordo
que em Timor-Leste ainda não existe uma lei de família
em vigor. São as igrejas em que as pessoas se casam e os
mecanismos mais ou menos tradicionais que vão sendo
utilizados para regular matrimónios, heranças, filiação, e
protecção em caso de violência ou abandono. A senhora
Piedade é uma entre muitas mulheres que sente que o
que está disponível não é suficiente para proporcionar
a paz social a este respeito.
Penso que as pessoas do nosso país devem parar
embebedar nas ruas e ficarem sentados nas estradas.
Pensarmos no trabalho e os trabalhos devem ser bem
dividido para que toda gente tem as suas preocupações
na cabeça que impede-los de gerir problemas. Se todos
tiverem os seus empregos, o país irá encaminhar para
melhor caminho. Muitas pessoas continuam só andar
nas ruas. A falta do emprego é o problema principal
que causa vários problemas e alguns só pensam em
roubar, gerir conflitos e não pensam fazer alguma coisa
útil na vida. Outros ainda conseguem ter juízo, tentam
trabalhar de outras formas, nomeadamente; empurrar
os carrinhos para vender óleos, ou fazer qualquer trabalho sem sentir vergonhas. Alguns têm vergonhas de
trabalhar e só querem trabalhar nos escritórios e querem
ter logo bons empregos.
Por isso é que pedimos aos nossos líderes, devem reduzir em algumas coisas e que arranjem empregos para
as pessoas. (...) Todas as crianças têm direito a acessos
nos ensinos para o melhor futuro da nossa nação e que
seja igual as outras nações do mundo. (...) Os nossos
líderes bem que poderiam arranjar alguns meios para
mandar os nossos jovens a irem estudar no outro país,
estudarem mais e ao mesmo tempo, evita mais problemas na nossa terra. Há muita concentração de jovens
desempregados por isso é que surgem sempre muitos
conflitos. (...) Os problemas que as mulheres timorenses
estão a enfrentar neste momento, estão relacionados
com a falta de dinheiro, dentro da família (...). Alguns
maridos não trabalham e, outros que têm empregos,
gerem mais problemas porque casam-se novamente
com outras mulheres. Tudo isso gere muitos problemas.
Deveria haver uma lei que proíba os homens de casar
com muitas mulheres que devem ser castigados ou ser
presos. Um pessoa basta ter só uma mulher ou duas
no mínimo. Ter muitas mulheres só causa sofrimentos

246

e stress, gere conflitos entre os jovens, e que esta pode
conduzir as pessoas a cometer outros actos violentos.
A mordacidade retórica não é um privilégio apenas dos políticos profissionais. A senhora Benedita da
Gama506 depois de esclarecer que a democracia deve ser
participativa, de proximidade e de segurança, mostra o
seu descontentamento com o estilo actual de liderança
usando a seu favor uma fina ironia quando proclama que
não é inteligente, fazendo recair sobre os que governam
o país a suspeita séria da sua verdadeira falta de inteligência política.
Se eu fosse primeira-ministra iria conviver próxima
com os povos e ao mesmo tempo reunir todas as mulheres
de todo lado e convocar uma pequena assembleia semanalmente, de segunda a sexta, para falar sobre a igualdade dos direitos humanos entre homens e mulheres,
esclarecer as dúvidas e dar alguns conselhos as nossas
colegas mulheres e também para ouvir as dificuldades
apresentadas por cada uma delas. Pois, se não houvesse
essa aproximação nem esclarecimento das dúvidas ao
povo, o quê é que o povo pode pensar? Esse apenas o
meu pensamento.
Entretanto, como não sou inteligente como eles, o
meu pensamento não deve ser melhor em comparação
deles. Por isso, devo-me apenas preocupar com o nosso
negócio pois é fonte para manter a nossa sobrevivência.
Apesar disso, continuo achar que o estado deve-se preocupar com bem-estar do seu povo. Posteriormente, não
gosto de viver sempre num clima de insegurança, fugir de
um lado para outro devido a vários problemas e conflitos.
Quero ter uma vida em sossego porque é único caminho
para poder fazer melhor o nosso negócio. É apenas isso
que eu penso.
A projecção discursiva das políticas de emancipação muda de tom quando as enunciadoras são
mulheres com uma actividade associativa ou política
mais acentuada. Deste modo, podemos entender que
aparece a preocupação dos mecanismos de participação das mulheres na sociedade expressa em outros
termos. Jacinta Luzina507 desdobra o problema em dois
principais. O primeiro é a mudança cultural necessária
para que as mulheres se sintam realmente à vontade,
para dizerem aquilo que pensam nos espaços públicos.
Em segundo lugar, é necessário proporcionar-lhes as
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condições logísticas para que possam fazê-lo. Jacinta
propõe que uma política de emancipação das mulheres
não lhes deve retirar as crianças mas sim oferecer-lhes
espaços de segurança para onde possam transferir essa
responsabilidade, transitoriamente, sempre que queiram
ou precisem de estar afastadas delas.
I have some dreams that I want my, my, like my
colleagues, my family, my, other woman, like me, they
also can have, get free, they want to do something or they
want to express something. This is good to, because, we,
as a woman, we have something, what we think is free,
this will help ourselves to, to develop what we can do. But
if we still are thinking, we still are like [a]fraid. Afraid.
So we can do anything. Yeah, so, I hope that also in all
sector we have opportunities to, woman, to express, they
also have capacities like a man. Like now, I know that (…)
man they try to get these opportunities for the woman, to
also competition with the man in their families, woman
started therapies like, they always make announcements
to recruit some woman, like that. The problem is the
criteria, I think we need to, if we need woman, we must
to know about the situation, about the woman. If we try
to know their situation, if we recruit them, so the criteria
must to be, there must to be like (…). Yeah. And also in
the Government, sometimes elect (…) organizations
and I give some example, like when this opportunity for
the woman to, to apply and they come to work, but not
have some, they not prepare some place for who have to
take care for their children. Yeah, because you know, as
a mother, the people, is when, they decide that I must
to work, also I can take, take care for my children. And
they can to support to take care children, so the children
is very important for them. Yeah.
Como uma das fundadoras e líderes da organização
FOKUPERS Maria Barreto508 tem um discurso articulado e
claro sobre as várias áreas de intervenção que interessam
sobretudo às mulheres timorenses: violência, educação,
participação política, capacitação e formação, planeamento familiar. A sua proposta parece não trazer nada de
novo relativamente às reivindicações mais dominantes
que proliferam pelos planos de acção das plataformas de
mulheres. Todavia as palavras de Maria Barreto mostram
que os problemas existem também em Timor-Leste, que
são conhecidos por elas e que, tal como em todo o lado,
as senhoras querem poder ser plenamente sujeitos na
sua sociedade.
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Entrevista a Maria Barreto, p. 5-6.

Existe um grande problema na sociedade timorense em relação as mulheres, neste caso estou a referir
a violência domestica, baseando nos dados vindos da
procuradoria e entre outras organizações, estima-se
45% a 50% da violência domestica em Timor Leste.
Classifica-se como uma ocorrência de grande número
da violência doméstica. Os outros grandes problemas
são a violação sexual e o abandono das mulheres, que
também apresentam um grande número de casos. Estes
são os principais problemas que as mulheres timorenses
enfrentam, para além das discriminações dos direitos
das mulheres. A solução destes problemas, dependem
de cada um dos cidadãos e da família em si, procurando
uma maneira em proteger e prevenir das violências que
possam suceder. Uma das soluções, é pedir ao governo
para criar uma política de atenção a este problemas.
Um outro problema que as mulheres timorenses enfrentam, é no nível da educação, a maioria das mulheres
não tem acesso a educação, talvez apenas 25% a 30%
das mulheres timorenses que tem acesso a educação.
Isto implica o futuro destas mulheres principalmente
no campo de trabalho e na sustentabilidade económica,
como não tem conhecimento, muitas vezes não sabem
economizar a sua vida e sua família, e também torna
apenas como dona da casa, a criar filhos e tomar conta
da família. É isso tudo que muitas das vezes alimentam
a violência doméstica, pois, as mulheres exigem aos seus
maridos para que sustentem a família, e muitas vezes
eles enfrentam dificuldade em arranjar orçamento para
sustentar a família. Este poderá causar um dos vários
inícios da violência doméstica.
A participação das mulheres no campo de política, é
um dos problemas que enfrentam as mulheres de Timor.
Porque é muito difícil admitir a existência das mulheres
no cargo político. Nos 1º e 3º congresso, foram debatidos
deste problema, no entanto, repito, voltando para trás,
para a nossa cultura, as vozes das mulheres são sempre
minimizadas, muitas das vezes no parlamento, as mulheres ficam caladas por causa disso. Outro caso, aquelas
que estão com os cargos de ser representantes no suco
ou numa aldeia, se houver um encontro, muitas vezes
elas não participam activamente no evento, mas sim
estas representantes vão a cozinha a preparar o lanche
ou comidas para os participantes, assim, o cargo como
representantes deste nível de hierarquia muitas das
vezes tem poucas hipóteses em tomar decisões e a dar
contribuição de ideias.
As organizações dos direitos das mulheres continuam
a lutar para dar conhecimento a estas mulheres para que
saibam as suas funções e consigam entrar na sua carreira
em activa. (...) Bem… muitas vezes as mulheres esperam
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pelas últimas palavras do seu marido, para tomar uma
decisão, uma vez que não tenham o apoio e suporte
dos seus homens, não podiam decidir nada. Quanto a
economia familiar ou seja, na gerência do orçamento
familiar, as mulheres muitas vezes coordenam com os
seus maridos, mas não tomam decisões sozinhas, assim
como no gasto destes orçamentos, elas têm que esperar
pelas decisões dos homens ou maridos, para não haver
problemas posteriores. Para as mulheres iletradas, mais
difícil ainda em tomar decisões familiares, principalmente no gasto de orçamento familiar, elas podem ter a
verba não mão mas a ordem de gasto vem do seu marido,
se for pelo contrário pode haver uma desconfiança entre
marido e mulher. Um dos exemplos, muitas vezes os
maridos acusam as suas mulheres, por não saber, para
onde é que se gastam os orçamentos da casa, enquanto
a família é grande e com muitos filhos e ainda por cima,
eles exigem boas comidas. Isto é um grande problema
para as mulheres timorenses numa família.
Em relação a tomada de decisão no planeamento
familiar, principalmente do número de filhos que uma
família pode ter, acho que até a data, pelo menos, daquilo que sei, as mulheres ainda não tem coragem de tomar
decisão em relação a questão em si e a sua saúde. Muitas
vezes os filhos são consideradas como prendas de Deus,
mas não determinam quantos filhos que eles podem ter.
Ainda não existe este tipo de tomada de decisão numa
família, se existir seria muito pouco.
Parece-me interessante incluir aqui as palavras de
Maria Paixão509 que sendo uma líder comunitária reconhecida durante e após a guerra veio a ser eleita membro
do parlamento, exerce uma das suas vice-presidências e é
ainda a presidência do Grupo de Mulheres Parlamentes de
Timor-Leste. Tendo feito com ela uma primeira entrevista
enquanto era apenas mais uma das lideranças femininas
reconhecidas em Timor e a segunda no exercício destas
suas funções políticas ao mais alto nível da nação o seu
discurso mostra como a experiência parlamentar parece
trazer outros temas e problemas às suas propostas que
estão para além da paz e reconciliação que assim passam
para um plano secundário. Ela coloca em evidência o
tráfico de mulheres, o HIV-SIDA, as chamadas políticas
orçamentais sensíveis ao género e a integração das
Mulheres Parlamentares Timorenses em circuitos internacionais tais como as Nações Unidas, a CPLP e outros.
Esta proposta mostra que a avaliação da situação está
ancorada tanto nas modas lançadas e alimentadas pelas
agências das Nações Unidas mas, mais importante do que
509
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isso, demonstra que há uma clara percepção das interdependências regionais e globais e de como as mulheres,
mesmo as que residem em áreas consideradas remotas
como o Suai, são afectadas por elas.
[N]ós discutimos na nossa reunião ordinária como
por exemplo já tivemos sobre a saúde reprodutiva, já
tivemos também sobre o aborto com os doutores e com
a sociedade civil e temos também discussão sobre a lei
dos chefes de sucos e tivemos uma outra discussão sobre
a prostituição que neste momento está em, está em Dili e
nós fizemos uma carta ao primeiro-ministro para poder,
ou diminuir, bem dizer a prostituição e identificamos
alguns sítios que neste momento está a circular ou está,
como, como a bem dizer está a funcionar a acontecer e
houve uma resposta positiva por parte do governo em
que no primeiro dia capturaram 40 pessoas, 40 mulheres
que fizeram como tráfico de mulheres de outra, de outra
nação para cá e também destes 40 identificaram dois
menores, duas menores e agora e o segundo dia, segundo
dia capturaram 18 pessoas, 18 mulheres e neste momento
estamos a identificar mais lugares ver, escrever e mandar
ao primeiro-ministro para poder tomar em consideração,
fazer, tomar medidas adequadas para poder diminuir.
(...) [F]izemos também a advocacia, campanha para
HIV/SIDA, no distrito de Suai porque ouvimos dizer
que lá a prostituição também é muito vulgar e depois há
também alguns elementos que já foram afectados então
tentamos deslocar ao distrito de Suai e principalmente
nas fronteiras como poder disseminar informações dar
mais ou menos como poder prevenir e para além de
prevenir aconselhar para poder ir ao curativo, o grupo
parlamentar neste momento também está semanalmente no website das Nações Unidas fizemos um link com as
Nações Unidas e neste momento temos todas as nossas
informações semanais no website das Nações Unidas.
Na semana passada nós aprovamos, fizemos o lançamento do nosso jornal, do nosso boletim e aprovamos
uma resolução para a elaboração do orçamento geral
do estado que neste momento está decorrer no governo
que possa considerar, eu não sei dizer em português
(...) sim o orçamento sensitivo (...) ao género, pedimos a
atenção do governo que haja máxima atenção em todos
os ministérios que possa ter pelo menos visível ou possa,
possa ser visível o orçamento sensitivo (...) ao género não
é só às mulheres mas sim também aos homens mas que
haja pelo menos não só na politica geral porque o ano
passado na política geral do orçamento está bem clara,
bem-feita em termos do género, mas nos ministérios
não diz nada sobre o género. (...) [D]uas delegações
irão visitar Vietname e Filipina para a preparação da
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lei de igualdade de género, nós já estamos no último,
na última fase primeira fase preparação, fazer treinamentos para as deputadas como poder fazer uma lei,
como poder colher as informações e ter dados suficientes
para desenvolver esta lei mas agora estamos na fase de
draft, (...) e estes deputados, estas nossas deputadas, não
são só deputadas mas também deputados, convidamos
alguns deputados para incluir nesta delegação eles vão
em principio, temos dois objectivos para eles, para eles
ir ver né, o primeiro objectivo é como, ver como a lei de
igualdade de género, fizeram não é só fazer a lei mas
a implementação em Filipinas e Vietname, o segundo
objectivo é como poder ver em Filipinas e em Vietname
o grupo parlamentar das mulheres funciona no parlamento de Vietname e Filipinas. (...) [N]ós temos reuniões
anuais e há dois meses atrás enviamos à vice-presidente
do grupo parlamentar das mulheres, atendeu esta reunião e temos também relações com Moçambique com
todos os da CPLP(...) e este ano, nós vamos ter, não é
este ano mas é este período, nós vamos ter, nós vamos ter
que trabalhar juntos com Brasil, Moçambique, quem é
que está-nos acompanhar é Moçambique porque o grupo
parlamentar das mulheres de Timor recentemente formado por isso no ano passado, ano passado 2007/2008
quem é que acompanhou Timor-Leste, foi Portugal, nós
tivemos um treinamento em Portugal e para além deste,
deste treinamento também decidimos algumas coisas
e, o treinamento de como exercer o plano de acção feita
anualmente, este ano foi feito em são Tomé e Príncipe e
mais ou menos são as actividades que estamos a exercer
e temos também no nosso plano de acção como combater
HIV/SIDA.
Uma política eficaz de disseminação e implementação das lei existentes é a preocupação de Alita
Verdial510. Para ela quer as organizações como a sua,
a Fundasaun Alola, como a igreja e o governo, todos
se deveriam empenhar em mostrar que apesar de ser
independente há poucos anos Timor-Leste dispõe de
normas jurídicas capazes, se implementadas, de dar mais
garantias e melhor qualidade de vida às pessoas. As mais
beneficiadas serão as mulheres já que têm sido também
as mais esquecidas e sacrificadas até ao momento.

of them priorities because even we do the development,
development but if the heart still crying… special for
the women .
(...) I think our constitution is strong enough and our
law also but there is limitation here. We need people who
the legal outdoors, we need to, you know, a, our government need to responsibility to train them on capacity to
how, how to interpreter this laws for the good implementation because isn’t the little law are really strong ones,
is the implementation and the knowledge of people still
gender (...), how come now the legal experts (...) I think
now we can not do anything in a ten years, yeah, we just
got our independence, (...) the ten years and so that our
government with the a (...) political law, now we have a,
you know, a property law about, women can have right’s
in the land for the widows and things. (...) I think they
come from the personal families, how to say something
like, for example, like a, you know?, that…that the God
from your church is associate at our daily life and also
with our culture, yeah, so I think that the, you know, a,
that also one part to how to educate our generation, for
example, we use, we use, you know, ah, thing’s that, you
know, from the church and then associate the women
thing’s and, yeah.
Reforçando que o país já tem um quadro normativo
de protecção e garantia da igualdade entre mulheres e
homens suficientemente forte, Francisca da Silva511 traz
para a discussão o problema destas normas poderem ser
interpretadas como importações culturais e, por isso,
inapropriadas e ineficazes. Este é um debate complexo
e que está em curso tanto num país como no outro.
Como demonstram as reflexões de Francisca pode haver
aspectos culturalmente mais difíceis de abordar porque
não são inovações puramente endógenas mas podem
ser bons pontos de partida para contrariar as tentativas
locais de invocação daquilo a que chamam tradição
e autenticidade com o objectivo de manter situações
inapropriadas e injustas. Ela levanta a questão do dinamismo que esta relação problemática está a instaurar e
vê que apesar dos inconvenientes poderá haver ganhos
a não desprezar.
Para falarmos de igualdade temos que focar dois
aspectos, um é a lei que favorece as mulheres porque no
artigo 17 fala sobre a igualdade de género, outro aspecto
é a nossa tradição e costume, principalmente a nossa
cultura. Portanto se falarmos em termos de lei, temos
que reconhecer que as nossas leis reconhecem o direito

[M]y first priority is anyone to look, you know,
women suffering the hustle, of course the first thing is,
with my force (...) violence domestic low, yeah, that’s one
of my priority. (...) [T]]hen in the second is empowered
justice. (...) I will put (...) and (...) accommodation as one
510
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das mulheres. No artigo 17 da nossa lei mãe fala sobre
a igualdade de género e isto não pode ser ignorado. O
nosso estado também ratificou várias convenções nomeadamente uma que fala sobre descriminação contra
as mulheres CEDAW. O nosso governo tem-se esforçado
para reconhecer que os homens e as mulheres tenham
direitos iguais. Agora outra questão é a nossa cultura,
ao olharmos para a cultura e Timor-Leste vemos que
prevalece o sistema patriarcal o que dá mais vantagem
aos homens do que às mulheres. O importante agora é
ver como será possível conjugar estes dois aspectos, isto
porque mesmo que o Governo se esforce para reconhecer
o direito das mulheres na teoria, quando passamos à
prática verificamos que, devido a esta cultura, as mulheres continuam a ser relegadas para segundo plano.
No entanto, é claro que chegou a hora das mulheres
avançarem, mesmo que haja muitos desafios, para
poderem avançar para a frente as mulheres tem sempre
que enfrentar muitos desafios, mas não podemos ficar
a marcar passo. Um pequeno exemplo: o JSMP tem programas de informação sobre os direitos das mulheres
e quando fazemos sessões de esclarecimento nas áreas
rurais ouvimos sempre o mesmo comentário – Isso são
coisas dos malais, porque é que agora querem implementar isso aqui? Vemos que este é um aspecto simples,
mas que pode condicionar a situação da mulher. O que
o JSMP também tenta explicar é que o facto de as mulheres terem direitos iguais não vai fazer com que elas
se coloquem contra os homens, e tentamos também
demonstrar que quer queiramos quer não as nossas leis
consagram direitos iguais para homens e mulheres, por
isso continuamos com estes esclarecimentos para que
daqui a 10 anos possamos viver num ambiente que favoreça a mulher. Mas actualmente eu continuo a dizer que
as mulheres ainda não se sentem livres quando falam
do direito das mulheres. (...) Bom quanto a isso, vemos
que já existe mas observamos que em 50% as mulheres
ainda não estão em posições de decision maker, é ou
não? Para mim, é preciso ter em atenção que existem já
possibilidades mas é preciso ver que para ter uma pessoa
numa posição temos que ver o seu background, a educação, experiência e a intelectualidade da pessoa. Isto
para mim é muito importante porque estamos a falar em
termos da nação. Para se ter uma posição é preciso que
a pessoa tenha capacidades, e quando houver possibilidades é claro que eu apoiarei que uma mulher ocupe a
posição mas também teremos que avaliar a capacidades
da mulher para assumir tal posição. Para mim já existem
e o importante é continuarmos a trabalhar no capacity
building para que daqui a dez anos as mulheres possam
ocupar as posições existentes.
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As diversas senhoras timorenses revelam que as
suas subjectividades comportam reflexões e propostas
sobre políticas de emancipação que se estendem do
emprego e renda, da violência à segurança, tráfico de mulheres, família e regimes de casamento, educação, saúde,
pandemias, infra-estruturas, relações internacionais,
democracia participativa, orçamento do Estado, sistema
judiciário e constitucional, tradição e inovação, políticas
culturais, entre outras. Apenas uma destas mulheres assume neste momento funções políticas formais mas as
propostas parecem ser suficientemente compreensivas
para se poder imaginar fazer com elas um plano político
de emancipação adequado às principais particularidades
do seus país.
Em Moçambique as senhoras com quem estudei
em Maputo também fazem as suas avaliações e propostas. A senhora Ana Matilde512 aborda a questão da
violência contra as mulheres desta vez não apenas para
a constatar mas para chamar a atenção de outras duas
questões muito importantes. Em primeiro lugar, pensa
que todas as políticas até agora levadas a cabo sobre
as violências feitas às mulheres parecem não terem
produzido os efeitos necessários. Ela considera que a
violência não só continua como pode ser ainda mais
perversa. Em segundo lugar, a Mamã Matilde refere-se
às mistificações que foram construídas e difundidas na
sociedade moçambicana durante o debate público sobre
a proposta de Lei da Violência contra a Mulher quando esta
estava em curso. Este aspecto é relevante pois coloca na
agenda não a ausência de violência sobre os homens ou
outros grupos mas sim o artifício de que certos sectores
se servem para bloquear e impedir o movimento de
mulheres de Moçambique de conseguir, através da lei, o
reconhecimento nacional e formal do problema, a protecção das vítimas e as mudanças sociais a este respeito.
[C]ontinuamos ainda a bater contra a violência
e além das famílias e descobrimos que no meio disto
tudo, no casamento, há muita discriminação e há muitos
maus tratos principalmente, não só mulheres, não só
marido,mulher. Alguém quando aparece um falecimento
há um, os familiares do parente que querem se interferir
e há muita coisa que de facto, famílias moçambicanas
estão muito, porque eu morrendo o meu marido, os familiares do meu marido tem coragem de me tirarem da
casa e terem que dividir esses bens, aqui não vão para
nenhum sítio, a senhora pode pegar a sua mala e sair.
São coisas que acontecem dia a dia até aqui, todos os dias
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liga direito dos homens, liga direitos humanos e a mulher
estão a ter muitos problemas idênticas. Então, a Fórum
Mulher agora está a lutar contra a violência porque eu
estou a fazer o cálculo, he, quatro anos atrás para ver se
está a reduzir a violência mas agora já está a voltar para
o seu ritmo. (...) [E]u não estou a compreender porque
que é que isto voltou para trás. Estávamos a trabalhar
bem e vermos, que parece que, só que aqui já é o contrário, aparece muitos homens já a reclamarem que eles é
que são violentados por as suas mulheres. A violência
já virou ao contrário como vínhamos a saber que a mulher era mais vítima da violência mas agora também já
aparecem os homens até nas ordens de informação eles
se vão queixar porque são violadas não sei que, que, que
mas nós ainda dizemos que a mais vulnerável é a mulher.
Sabemos que existem violências contra os homens mas
isso é uma capa porque estão a ver que nós estamos a
andar, estamos, estamos a lutar por um instrumento
que de facto venha dar os seus direitos de quem violam
outra pessoa e ele já se estão a sentir muito, muito, muito
chocados por saber que a mulher dentro em breve já vai
ter um instrumento que lhe defenda contra a violência,
é aquilo que nós queremos.
A violência contra as mulheres também é uma
das prioridades políticas da plataforma Fórum Mulher.
Para além dos argumentos mais técnicos e comuns que
incluem as contradições e os conflitos entre as mulheres
a líder Graça Samo513 fortalece a sua arguição chamando
para o debate o interesse nacional. Graça aduz que a regulação deste tipo de violência, a violência praticada contra
a mulher no espaço doméstico implica uma redução da
qualidade social e de vida das pessoas que estão de si
dependentes ou a seu cargo traduzindo-se hipotrofia do
bem-estar comum que o Estado deve prover. Por outro
lado, Moçambique deve ter interesse em apresentar-se
à comunidade internacional como um país que protege,
juridicamente, aquelas mulheres sobre as quais são praticadas agressões de variadas naturezas mostrando assim
um lugar merecido entre aquelas nações que discriminam positivamente as pessoas vulneráveis no sentido de
realizar mais e melhor justiça para todas e todos.
Definimos também a questão da informação e
comunicação porque sentíamos que as mulheres continuam não sabendo nada sobre si, sobre os seus direitos,
sobre a vida que, como é que elas se encaixam na vida
do país também a questão do fortalecimento da própria
capacidade das organizações, foi outra estratégia que
513

Entrevista a Graça Samo, p. 5-7.

foi considerada importante e pronto, hheee e numa (...)
perspectiva era a questão de como fazer que a voz da
mulher seja ouvida, né? A questão de uma voz única a
falar como uma única voz. Então foi assim que, que nós
começamos andar e tentar mobilizar apoios e por aí fora.
Então agora, ao longo deste tempo, fomos reforçando
bastante a nossa intervenção no que diz respeito a esta
intervenção a nível de advocacia, fomos reforçando a
nossa acção em relação à questão da violência doméstica
que para nós era das grandes prioridades.
(...) Nós quisemos fazer uma lei que fosse a melhor,
então nós pensamos mais na questão da violência contra
a mulher por ser uma violência estrutural por causa de
todo o contexto em que nós sabemos em que ela acontece, sobretudo no seio doméstico. Então, a proposta
de lei na verdade, que foi submetida ao parlamento,
é proposta de lei contra violência contra a mulher, de
modo particular na esfera doméstica. Então, há toda
aquela revolta de dizer que não é só a mulher que sofre
violência, as crianças sofrem violência, os avôs, as avós
sofrem violência. O homem também sofrem violência e
anda muito discurso que os homens também sofrem violência. Então esse é um dos aspectos. Um outro aspecto
é em relação ao, digamos, conteúdo de lei no sentido
que, nós quisemos que a lei fosse considerada, ou que, a
violência doméstica fosse, portanto natureza do crime,
na verdade (...) que se tornasse, fosse um controle de
crime público, de natureza pública e isso não agrada a
muitos, não é? Porque eles sabem que é muito fácil tu
controlares a pessoa que está sob teu (...), não é e ela
não ir-te denunciar, mas se os outros tem liberdade de o
fazer, então há muito mais probabilidade que a denúncia
vai ser sempre feita. Então há resistência em relação a
isso. (...) Então, é isso que eu acho que precisa ser dito,
eu acho que nós precisamos encostar de certa forma os
parlamentares e dizer o que é que está acontecer, né?
De alguma maneira nós concordamos que a lei tem de
avançar, a lei é do interesse da nação, porque é que nós
não estamos, não é?
[E]u penso que [a resistência] vem por um lado dos
próprios homens, mas por outro lado, das próprias mulheres que são instrumentalizadas, porque em algum
momento são as próprias mulheres que tu vês na televisão fazer esse pronunciamento, então elas são usadas
como um instrumento para (...) e de facto, algumas delas
muitas vezes eu digo que é por falta de conhecimento.
Elas partem e dizem olha há queixas na esquadra da
polícia, nós temos pessoas trabalhamos, na, na, no ministério do interior que já fizeram esses pronunciamentos
em público, na televisão, mas era falta de capacidade de
análise do porquê que os homens se vão queixar. Sim,
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de facto, há queixas submetidas por homens, mas o que
é que leva esses homens a irem queixar-se, eles não faziam essa análise. Simplesmente o policial que regista a
queixa vai dizer que é um homem que se veio queixar, de
que é que se queixou? Da mulher que abandonou a casa.
Porque é que ela abandonou a casa ou porque é que ela,
enfim. Até existem casos de violência, mas porque é que
esta mulher chegou a violentar? É resultado de um ciclo
de violência, uma forma de retaliação, uma forma de dizer um ‘basta’, enfim, acaba acontecendo o que acontece
e muitas vezes até termina em tragédia. Então, são estas
coisas que nós temos estado, ao longo de este tempo,
ajudar, ajudar estas pessoas a perceberem, a analisarem
um pouquinho mais. E algumas dela até já melhoraram o
discurso, quando a gente olha há um ano atrás, a forma
como essas pessoas fazem o discurso hoje as coisas melhoraram bastante, mas em alguns momentos tivemos
fases de reflexão em que parecia uma guerra, digamos,
direccionada mas foi um processo de aprendizagem para
todos nós, ou tem sido, vou dizer assim, que no final de
contas, ninguém nasceu sabendo.
Rute Uetela514 fala de uma outra perspectiva sobre a
violência doméstica praticada contra as mulheres. Sendo
responsável por dar uma resposta social e concreta ao
problema, confirma o que todas sabem sobre os terríveis
prejuízos pessoais e as formas culturais de legitimação
e perpetuação desse tipo de violência. Por outro lado,
defende que há a necessidade de actuar junto dessas
senhoras prestando serviços com carácter terapêutico
que incluem o apoio, o aconselhamento e a mudança
da significação que cada uma dá a essa violência da qual
se torna vítima e das suas condições materiais de vida.
[N]ão restam dúvidas, a violência doméstica (...)
que existe nos lares e o outro grande problema é que as
mulheres não são francas, não são abertas e isso tudo
tem haver também como os princípios culturais que
nós trazemos já detrás eh tendo em conta que a mulher
quando eh toma a iniciativa de denunciar aquilo que
são os seus problemas tem outros eh eh resultados eh
se calhar negativos podia dizer assim, porque sofre
ameaças, tem medo de perder o seu lar, então em defesa
ao seu lar, em defesa dos filhos, em defesa do marido ela
pró própria, pre, prefere manter, manter-se calada mas
concretamente esses são os problemas fundamentais,
portanto há falta de poder, há falta de espaço para poder
exprimir aquilo que são os seus sentimentos porque ela é
mulher, viemos eh está concebido assim desde os tempos
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até agora que a mulher simplesmente é apenas para
obedecer aquilo que é dito, então ah nós fazemos eh programas de mostrar que a mulher afinal também eh goza
de direitos e oportunidades para poder exprimir aquilo
que são seus seus sentimentos mas para isso é preciso
uma determinada formação, algum conhecimento para
poder falar com bases e e é nessa perspectiva que nós
trabalhamos para tirar a mulher desta escuridão, deste
vazio que tem para (...) poder encarar estas dificuldades
e poder ter solução de ultrapassar essas dificuldades.
(...) [S]e eh a mulher apresenta claramente os problemas
que tem, nós temos conselheiros, temos conselheiras na
nossa sociedade, temos comissões próprias que juntas as
mulheres e conversam no sentido de mostrar a, a, onde
ela pode ter errado e mesmo que não tenha errado (...) o
que é que pode fazer para ultrapassar esses problemas,
porque nós sabemos que por exemplo na família eh se
existe alguém que tem paciência e ponderação é sempre
do lado feminino portanto é a mulher, mas o que acontece é que a mulher talvez há, há uma confusão que faz
portanto confunde os assuntos, portanto a paciência e
ponderação eh eh pensa que ela tem que sofrer, ela tem
que aceitar a, os problemas que ela tem porque ela é
mulher mais não é assim, não é aceitar, mas encontrar
formas de seleccionar esses problemas.
O problema da habitação, numa cidade como
Maputo cujas áreas suburbanas têm crescido sem planeamento nem infra-estruturas sanitárias, de transportes
ou de equipamentos sociais públicos, é uma questão
primordial para Albertina Raquel 515. Ela conhece o
problema pois como vice-presidente da ATROMAP já
se havia pronunciado sobre as dificuldades e os custos
que as populações enfrentam para chegar à cidade onde
encontram algum emprego remunerado ou lugar para
os seus negócios.
[É] habitação hoje é habitação porque o transporte
elas tem, negócio elas podem, saúde está um mimo com
este ministro da saúde nós temos saúde a qualquer momento temos todas condições estão criadas, a educação
também a escola temos possibilidade de meter os nosso
filhos sem pagar pelo menos até 5ª classe mesmo 6ª até
7ª classe 8ª e 9ª não são tantos valores de dinheiro altos.
Então o problema maior é habitação é o que eu estou a
ver se eu fosse a dirigir uma organização a nível governamental mesmo não governamental com possibilidae
com maior posibilidades de dar apoio eu procuraria
ajudá-la no sentido habitação e mentalizá-las que a
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vida não está só na cidade nos arredores também. (…)
[D]o ser humano é habitação, é a saúde, é a educação
então eu acabei dizendo que a educação já está a saúde
também já está.
Ao contrário de Timor-leste, Moçambique tem
uma lei da família desde 2004 à qual as organizações de
mulheres e outras deram a maior importância fazendo
muitos esforços para a sua disseminação em ordem a
uma aplicação generalizada516. Todavia, como se pode
perceber no debate transcrito em seguida517, a situação da
implementação da lei tanto no que respeita aos regimes
de casamento, filiação, divórcio, herança, protecção e
outras garantias, está longe de ser considerada aceitável
pelas mulheres presentes. A discussão que travam revela
que as contradições e as resistências à lei são muitas e
diversas e a falta de conformidade entre os direitos formais e a realidade experimentada por muitas mulheres
é inexistente ou muito controversa. Não está em causa
revogar a lei mas sim encontrar formas de aplicação que
possam por em prática a dignidade restaurar a indissolubilidade entre os princípios formais e a sua prática. Não
apresentam soluções mas, do meu ponto de vista, as suas
preocupações são constitutivas da nova discussão sobre
o Estado e a sua lei de família em Moçambique.
Olha, nós todos somos guiados pela lei. Não há
ninguém que está acima da lei, mas as leis em Moçambique são consoante o tempo, consoante a circunstância,
consoante a vontade, por vezes, da pessoa, do dirigente
que está a dirigir esta lei. (...) Então, a poligamia dentro
deste país ou dentro deste Maputo, quem somos nós para
impedir o homem, para que o faça? Como estava a dizer a
outra senhora, quando isto acontece, a própria família do
homem, por vezes, está a favor daquele homem, porque
esta cunhada lhe serve, são elas próprias que instigam
o irmão, o filho ou sobrinho ou neto, para que faça o que
faz. Onde está a lei? Então, como agora vamos recorrer à
lei? Eu sei que a lei da família está feita, mas eu nunca
senti, eu nunca vi se fazer sentir a uma ou outra mulher
qualquer. Ainda, o mesmo registo, há senhoras a lidar
com senhoras mães solteiras, quantas mães solteiras já
vieram dizer: olha, já fui registar o meu filho, sozinha.
Desculpa interromper. Secundando a sua ideia, o que
acontece agora, por exemplo, por exemplo, eu estou num
516 Ver, entre outras, as iniciativas da WLSA e do Fórum Mulher na
tradução da lei em várias línguas nacionais, a publicação de brochuras
informativas e educativas e as acções de formação e educação com base
na lei e nos seus requisitos.
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bairro, estou a lidar com a comunidade, por exemplo,
há maior número de crianças não registadas, para que
as crianças não vão para a escola, tenho requisitado
registo civil, para deslocar ao bairro, para registar as
crianças. O que é que acontece? Até aparecem crianças
com quinze anos que não foram registadas. O que é que
está a acontecer ali? O registo por sua causa não aceita
colocar o nome do, do pai, essa criança é só Maria, acabou, não coloca o nome do pai, nem da mãe. Que tipo de
registo é esse? Estou a secundar a sua ideia que diz que
a lei, de facto, da família existe, mas que não se cumpre,
não é cumprida. Isso é verídico. Tantas reclamações em
relação àquele boletim de nascimento, mas aquilo ficou
assim. Pode continuar, desculpe, sim?
E então, estava dizendo que a lei disse-nos que nós,
muitas mulheres, ficaram satisfeitas: olha, pelo menos,
vou conseguir registar o meu filho. Eu não estou a falar
de crianças ou mulheres ou mães do meu nível de pobreza, do meu nível social, pessoas do nível alto, tenho
um exemplo, sem citar nomes, de uma pessoa muito
bem posicionada que teve dois filhos, o primeiro foi registado, o segundo, o pai contou uma história, quando
fosse para registar não aceitavam o incógnito, o pai não
aceitava e não registava. Foi de favor que este senhor foi
registar para o miúdo poder entrar na universidade. Está
a ver isto? Ela chorou quando me ligou e disse: olha, já
consegui registar o meu filho para ele poder entrar na
universidade. Mas é uma pessoa que se me põem os três
carros dela aqui, a gente foge. É gente e o pai deu-lhes
dinheiro. Um senhor de renome que não vale a pena citar
aqui. Então, isto para lhes dizer que a mulher sofre. E
eu tenho uma sobrinha médica está agora a viver na
minha casa, por uns dias, vai transferida para Niassa,
e ela diz: olha que eu sinto tanto, dói-me tanto quando
eu vi duas senhoras numa palanca que foram violadas
e têm bebé. Não têm pai para aquela criança, não tem
registo daquela criança. E como é que vai ter um dia? E
no entanto existe a lei. Pois realmente seria muito bom a
gente perguntar-se. (...) Mas, de facto, há um vazio muito grande, porque aquela lei, lei de família, protege muito
a mulher, quer seja casada oficialmente, que tenha vivido
com alguém maritalmente, a lei protege muito bem. Mas
não está a ser cumprida, de facto. A lei é uma coisa que
existe no abstracto, porque o concreto não há. Se existisse
no concreto, há muitos casos que estão em tribunal, que
reportam a essas situações. Uma mulher casada mas que
depois se separa do marido e, antes do divórcio, o marido
morre, mas ele já tinha uma outra mulher, então entrase em conflito. Porque quando morre o homem, aquela
que foi casada oficialmente vai aparecer com direitos, e
como foi casada, ainda é casada. Já não há-de aparecer
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a história daquela separação. Então acaba-se entrando
em conflitos porque vão ser duas mulheres. Na vida real,
foram duas mulheres, uma casada oficialmente, separada por uns xis xis anos e a outra que acabou vivendo
os últimos anos de vida com este fulano, até se calhar
tiveram filhos. Mas por causa desta vacatura da lei, que
existe, mas não está a ser cumprida, não tem campo, mas
se for a própria lei, ela já tinha campo e tinha os seus
direitos, em pé de igualdade com a outra. E o segundo
erro que nós, as mulheres, por vezes, cometemos é porque
sendo mulheres casadas, quando chega aquela altura do
barulho entre os conjugues, muitas vezes nos aconselhamos aos advogados para saber se: no meio desta asada,
eu prefiro sair de casa, que passos é que tenho que seguir
legalmente, para evitar este prejuízo posterior? Estamos
bem casadas, a mulher agarra nas trouxas e vai embora
e às vezes acaba sendo uma partida definitiva, porque
o homem já não vai atrás, porque já vai arranjar outra
e ela também aparece vivendo com outro. Mas depois
quando morre, a mulher volta a dizer que é meu marido, por causa do, do dinheiro. Mas na vida real já não
é. E como a lei de família não protege esta parte, acaba
ficando prejudicada aquela que tomou conta deste homem até à sua morte. Porque, depois de eu ter estudado
a lei do trabalho, procurei falar e entender o meu caso,
afinal de contas há uma coisa aqui, quando nós estamos
casados e há turbulência e achamos que temos que sair
do lar, a mulher é que vai ter com o advogado para fazer
uma separação, chama o quê? Antes do divórcio? Uma
separação judicial. Não há divórcio ainda, ainda não se
sentou no tribunal para se saber quem é culpado e quem
não é, mas uma separação judicial. Que permite (...) que
aquela mulher, se verifique como mulher separada, pode
até, até ter vários documentos, mas temos que preencher
(...) vê ali solteira, casada, separada, viúva ou divorciada. Então, é esta passagem de separada, muitas de nós
usamos isso, não vamos mudar, mas é muito necessário,
porque quando um casal se separa, ainda não foi ao
tribunal para lavar roupa suja ou atirar as pedras, mas
romperam aquela comunhão de mesa e habitação, a
mulher tinha que ter outro método de separação judicial
que vai proteger nos próximos dias, porque mesmo que
volte, tendo este documento aqui, vai ter o direito de
todos os bens que deixou naquela casa. Mesmo que não
volte, ela, divorciada, depois vai ter direito ao acervo da
família que existia até àquela data em que se constituiu
a separação judicial. Então é um passo que falta e que
muitos de nós não sabemos e depois os advogados, que
são pessoas que deviam nos ensinar essas coisas, nunca
nos dizem. (...) Então, aí, as coisas têm que ser feitas
desta maneira, mas de facto, é uma luta sem, sem bases.
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Temos uma base que é a lei, mas a lei, a própria lei não é,
é de lamentar, é de lamentar e incentivar de se pôr a lei
em prática, porque de outra maneira não vamos parar
com isso. Não vale a pena. Seria uma desgraça para nós,
as mulheres.
A senhora Elsa Tuzine518 identifica erros quanto
à disseminação e implementação da lei de família mas
também faz propostas. O que sublinha através das suas
propostas é uma dinâmica de baixo para cima e de proximidade que é preciso incentivar e realizar. Mais à frente,
Elsa não deixa de enfrentar um dos problemas principais
que é onde a lei não pode chegar nem pode proteger,
ou seja, os comportamentos sociais legitimados por
invocações culturais que são muito difíceis de combater
e desconstruir. O sofrimento das mulheres tem sido a
resposta possível mas parece que esse sofrimento não as
impede de ver a realidade e de fazer tentativas de várias
ordens para conseguir mudar a situação. A recorrência
do tema permite-me afirmar que, para estas senhoras
de Moçambique, a lei da família é um assunto da maior
importância não apenas por aquilo que poderá regular
mas sobretudo pelas contradições que mostra existirem
na sociedade e nas políticas de igualdade entre mulheres
e homens no país. Parece que com a lei de família as mulheres Moçambicanas querem entrar mais e melhor pelos
canais de ordem cultural e social pois estão a sobraçar a
dignidade, o respeito e o reconhecimento delas.
[P]rimeiro, primeiramente ou em primeiro lugar é
defender as mulheres e fazer com a que a lei da família
fosse, fosse dado o valor pelas instâncias judiciárias porque aquilo está escrito é lei da família mas na realidade
o que está escrito muitas das vezes não é funcional e as
mulheres estão em maioria absoluta sofreram muito. Eu
acho que tinham que as mulheres serem valorizadas (...)
saírem da escravatura, embora houve um avanço muito
grande da parte das mulheres porque temos as mulheres
nas assembleias, tem mulheres como ministras, ministra
da justiça é, é, é um, é um exemplo, temos várias mas
ainda falta.
(...) Ainda falta (...) por exemplo educar as mulheres
na base para conhecer os seus direitos porque maior parte das mulheres morrem no silêncio, violência doméstica,
têm medo de chegar à casa da justiça para fazer valer
os seus direitos porque maior parte não conhece os seus
direitos e as leis que as a defende. (...) Divulgação dos
direitos, embora tem havido mas é, é claro, é que ultimamente você pode andar a fazer divulgação dos direitos
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é um grupinho, se houvesse facilidades era de expandir,
pessoas a serem pagas para cada mulher a partir de lá
onde reside conhecer os seus direitos. (...) Sabe o quê, esse
é, bom, houve um houve um ano, penso que foi no ano
passado salvo erro, eh estava com as mulheres (...) parlamentares e as mulheres da carreira jurídica, tivemos
a debater esse assunto, disseram que não à poligamia
mas eu comecei a pensar até essa sugestão foi minha eu
disse ‘olha, não aceitamos a poligamia, mas a realidade
moçambicana já ditou que a poligamia ainda persiste’.
Porquê? Você pode ver uma pessoa é casada têm a sua
mulher mas é que tem duas, tem três, no dia da morte
é quando aparece a vergonha, vão aparecer filhos com
identidade mesmo de esse aqui (...) são filhos daquela
casa. Mas n… eu acho que vale a pena a gente aceitar a
poligamia, embora as pesso… outros não aceitam porque não aceitamos na escrita mas na realidade é o que
acontece! (...) Sim porque por exemplo os nossos pais os
nossos avôs tinham três, quatro mulheres, esse homem
andava em todas essa mulheres e aquelas mulheres tinham a dignidade do que agora, quer dizer, as mulheres
continuam a ser vulneráveis sabendo que tem um fulano,
quer dizer também isso diminuiria a prostituição desculpa a expressão que existe porque havíamos de saber
que bom aquelas quatro senhoras são daquele senhor e
havia respeito (...) mas agora não (...) não há respeito
isso também talvez é devido ao nível de vida porque na
altura até agora esta situação ainda persiste no campo
e há respeito ainda no campo porque as mulheres não
têm dinheiro só vivem da machamba, agora aqui na
cidade é muito difícil.
É por isso que estou a dizer que os casados, a mulher
por mais que seja casada não pode ficar sossegada o
marido tem duas, tem três e às vezes constrói até, por
isso é preferível dizer sim do que não… porque por mais
que digamos não, é que o seu marido é meu (...) o que é
que vale (...) não vale a pena (...) é melhor aceitar você
vai saber que se não está aqui na minha casa está em
casa da fulana porque muitas das vezes hoje é sexta-feira
sai hoje volta segunda-feira ou volta no domingo à noite
estava aonde? Não estava na minha casa. Não vai lhe
doer, pergunto eu, não vai-lhe doer? Dói!
As senhoras de Maputo parecem centralizar as suas
propostas de políticas de emancipação na violência que
é praticada contra as mulheres no espaço doméstico
assim como sobre a lei de família e a sua aplicação. A
insistência sobre estas questões revela que a sociedade
de Maputo, em particular as mulheres que estão organizadas, tem estado sob uma forte mobilização em torno
destas questões para além das vivências e experiências

concretas que são invocadas e que servem para fortalecer
o debate e aumentar a legitimidade das reivindicações.
Ainda que Moçambique seja considerado um dos países
mais pobres do mundo, os problemas relacionados com a
injusta distribuição da riqueza, a falta de infra-estruturas
ou outros problemas relacionados com o desenvolvimento geral do país ficam submersos nestas duas grandes esferas de preocupações. Por um lado, argumento que
os impactos da desregulação acelerada provocada pela
liberalização da economia e a incapacidade, ou a falta
de vontade política do Estado, em cumprir as promessas
de bem-estar tenham um impacto muito importante e
doloroso, em primeiro lugar, no seio das famílias. Como
ficou claro atrás, o lugar das mulheres nas famílias é
central ainda que a sua autoridade e poder seja ambíguo
e cheio se contradições. Talvez a sobrevalorização da
família e da violência doméstica reflicta, numa lógica
de maior resolução social, a desestruturação que está
envolvida no aumento da pobreza e do apartheid social
e económico que as últimas décadas têm vindo a impor
à sociedade Moçambicana. No caso de Timor-Leste as
expectativa sociais ainda parecem ser elevadas uma vez
que os líderes podem argumentar com o exíguo tempo
da independência para fazer cumprir as promessa da
libertação nacional.
As ideias deles sobre igualdade entre mulheres
e homens, emancipação das mulheres ou mulheres
emancipadas não podem ser descartadas e desperdiçadas.
Não foram muitos os homens que se dispuseram a falar
sobre o assunto. Em Moçambique três senhores reflectiram e partilharam as suas ideias tal como em Timor-Leste.
O senhor Renato Paulo519 é um dos colaboradores de
Fárida Gulamo da associação ADEMO e estando presente
durante a entrevista pediu, com toda a delicadeza, se
podia dar a sua opinião sobre os assuntos que estavam a
ser discutidos. Ele quis pôr em evidência que as mulheres
são mais sensatas, melhores gestoras, corajosas e mais
determinadas. Ele sabe que é politicamente correcto
falar da partilha das tarefas domésticas, ou pelo menos,
do alívio da carga de trabalho sobre a mulher e refere
isso com um certo orgulho de homem emancipado apesar das reprimendas a que se sujeita. O senhor Renato
Paulo apresenta-se como aquele homem que aprendeu
com a experiência de vida ainda que lhe pareça que dar
uma chapada numa mulher é um simples facto. Como já
afirmei em cima a mudança discursiva é um passo importante para a mudança das subjectividades que podem
levar até às mudanças culturais e sociais.
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[E]u vejo a mulher como uma companheira, mesmo
ao nível da minha esposa em casa. Porque o acontece
muitas vezes é que os homens têm a mania, porque eu
sou homem a minha mulher tem que, é obrigada a acordar muito cedo para me pôr água pro banho, prepararme o pequeno almoço, prepara-me a roupa para eu me
vestir e sair pronto para o serviço. Mas eu faço ao contrário, faço tudo ao contrário, não a obrigo a isso. Muitas
vezes eu acordo cedo, ela está a dormir, eu deixo que ela
durma até quando ela achar que deve acordar. Preparo
o meu pequeno almoço sozinho, banho-me e preparo a
minha roupa, saio vou me embora. Muitas vezes ao fim
de semana que eu digo pra ela “olha, hoje quem faz o
almoço sou eu”, coisa que não é assim...
(...) Por exemplo hoje em dia a Banca prefere conceder
empréstimos as senhoras porque sabe que as senhoras
são responsáveis em termos de repor o empréstimo contraído, enquanto que os homens não. Porquê, porque os
homens quando conseguem o empréstimo ao nível Bancário a primeira coisa que ele tem, que ele faz é: querer
mostrar a fulana e beltrana que eu tenho, querer ter a
fulana que o rejeitou quando ele não tinha. Portanto
acaba tendo 5, 6 mulheres hum, uma série de, de viaturas
e quer mostrar pra todo mundo que tem posses. E o quê
que acontece muitas vezes acaba não cumprindo com as
suas obrigações para a com a Banca. Porquê que muitos
empresários se queixam ‘ah a Banca não dá crédito’,
não porque a Banca não queira dar crédito é porque
nós, os homens pura e simplesmente nos furtamos das
nossas obrigações com relação a Banca. Enquanto que
as mulheres, se for a ver agora, mesmo aquelas menos
escolarizadas hum, conseguem ter uma vida melhor que
a de um homem que é funcionário inclusive do estado.
Porquê, porque temos uma série de Bancas que estão
a conceder pequenos empréstimos como a SOCREMO
por exemplo. Dão pequenos fundos a estas mulheres,
como ela acabou de dizer são muito sacrificadas, porque
muitas delas são chefes de família. Elas pegam naquele
pequeno empréstimo, atravessam fronteiras vão compram mercadoria para revender com todos os riscos que
daí advém. Conseguem cumprir com as suas obrigações
para com a Banca, conseguem sustentar a sua família e
ainda conseguem prover alguma poupança para a melhoria das suas condições de vida. Não é por acaso que
hoje vemos muitas mulheres que andam em altos carros
e muitas vezes a gente se pergunta em que momento
aquela mulher trabalhou para comprar aquele carro, se
eu trabalho há anos e não consigo comprar.
A razão é essa, ela é mais responsável, é cumpridora
daquilo que são as suas obrigações em relação ao homem. Ela não tem aquilo que é, nós chamamos dia dos
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homens onde vamos aos copos, se ela vai aos copos é uma
questão, pronto de festas, mas são festas sempre com
um objectivo, um objectivo em que tem algum de lucro.
O que é usual nas mulheres moçambicanas é o xitique. O xitique é uma forma delas, é uma contribuição
em que mensalmente a gente tira um xis e a fulana é que
recebe. Então no dia em que a fulana recebe faz-se um
pequeno convívio e é nessas ocasiões que muitas vezes a
mulher toma o seu copinho. Mas aquele período de 1 hora
ou hora e meia no máximo duas e acabou ao passo que o
homem não, vai perde toda noite inclusive sai segunda
só chega em casa sexta feira. Aliás às vezes sai sexta e só
chega em casa segunda feira de manhã para se preparar
para o serviço. Então são esses pequenos aspectos que
fazem com que o dinheiro... se não existissem as mulheres aqui em Moçambique seria um caos [risos], seria um
caos porque ou a gente não trabalhava e passávamos a
vida nas barracas a beber e não sei como íamos pagar
copos sem trabalhar.
Os riscos que elas correm são imensos porque elas são
assediadas sexualmente pelos, pelos agentes das Alfandegas para elas poderem muitas vezes passar com a mercadoria que elas trazem, as vezes elas não declararam a
sua mercadoria; são acidentes de viação porque muitas
os carros que elas se fazem transportar não têm segurança nenhuma, só pra citar alguns exemplos. E tem o caso
de muitas das vezes elas terem de enfrentar aquela tropa
da guarda fronteira porque elas têm que saltar o arame,
porque elas têm que fazer tudo para garantir a sustentabilidade do, do (...) dos que estão sob a sua guarda, não
do negócio. Muitas vezes fazem isso, pra sustentar os
que estão a sua guarda. Porquê, porque o que acontece
é o seguinte: nós, os homens muitas vezes metemo-nos
com uma fulana, realizamo-nos e depois abandonamos
pura simplesmente. E muitas vezes fazemos isso, muitas
vezes isso acontece, isso acontece logo no primeiro momento de gravidez, quando ela vem nos informar ‘olha,
estou nesta situação’. A primeira coisa que eu digo ‘eh
pá desculpa lá, se tu andaste com fulano, eu sei que tu
andaste, eh pá, com o Zé, não, não é minha’. Mas depois
mais tarde nos arrependemos, porquê, porque quando
são situações dessa natureza, Deus é justo. A criança que
nasce normalmente costuma ser, é fotocópia. Aí a gente
começa andar atrás porque queremos a criança de volta
e já é tarde. Então é por aí, é por aí mas eu estou em crer
que essa situação não só acontece aqui em Moçambique,
como um pouco por todo mundo. Porque tenho experiência por ter vivido um pouco na Alemanha e reparei
uma coisa, tive o cuidado de notar que na Alemanha,
há muitos poucos nascimentos e eu, quis saber o porquê
disso. Em conversa com os homens perguntava ‘ouve lá,
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tu com essa idade, quarentão nunca te casaste?’ A coisa,
a resposta que ele me dava era de que casar era muito
caro e muito menos ter um filho. Isto porque talvez por
causa da situação que acontece na Alemanha. É que se
um homem se casa com uma mulher, ele tem a sua casa,
toda mobilada, por aí a fora, casa-se com uma mulher
tem um filho, quando há um problema qualquer eles
têm que se separar, quem sai da casa é ele. Então talvez
essa situação se verifique porque ele quer defender o seu
património, então prefere não se casar e isso poderá a vir
acontecer aqui também em Moçambique. Porque o que
está a acontecer de um tempo para cá e a mulheres estão
a conquistar mais e mais, he, direitos pra si. Por exemplo
há uns anos, há uns 10, sim posso falar de 10, 20 anos
atrás, não havia essa coisa da, da violência doméstica,
não se falava da violência doméstica. Yeah, hoje já se fala
de violência doméstica, hoje já nas várias esquadras da
polícia há um departamento ou um gabinete específico
para resolver questões dessa natureza e a mulher se, se
vai queixar nós corremos o risco de ir presos. E então,
agora nós começamos a ter um pouco mais de coiso né?
Embora uma vez e outra a gente escorrega e dá-lhe assim
uma chapadinha, mas quando ela quer se ir queixar ‘não
amor’ quê, quê, ‘não vai queixar e ela retira a queixa,
mas prontos é assim. Daqui há uns anos isso vai ter
que acontecer infalivelmente, acontecer o mesmo que
acontece na Europa. Porque durante o tempo que eu vivi
na Europa, concretamente na Alemanha, vim a saber
de que é proibido, aliás, dá direito a cadeia o simples
facto de dares uma chapada a uma mulher. Se ela se vai
queixar não há, aí não há, não há atenuantes, directo
pra cadeia e quando é essa questão de separação, tu é que
sais com a tua mala e ponto final, não se discute mais
e uma série de situações. Então se isso vir, isso poderá
vir acontecer aqui só que vai levar o seu tempo porque
nós somos casmurros. Eu não vou aceitar que depois de
muito sacrifício, conseguir ter uma casa, vou ter que
dá-la de mão beijada só porque ela tem filhos comigo. A
gente vai regatear sempre, a gente, quando digo a gente
pronto, eu sou homem tenho que me incluir aí, mas eu
não faria isso porque não tenho esse carácter. Sou uma
pessoa muito pacata, embora quando jovem não era
assim, fui me moldando com o tempo. Então é mais ou
menos isso.

à evolução positiva da família. Também já incorporou
o discurso dos direitos humanos e para ele a libertação
nacional já significou a condenação social da violência
contra a mulher. Não aprofunda a sua posição mas
percebe-se que conhece qual deve ser a sua posição sobre
o assunto para ser considerado membro de uma nação
moderna e livre.
[Q]uando fala-se de desenvolvimento para mim eu
entendo mais rápido assim tanto a mulher tem que estar
é, é bem posicionada assim como o homem porque o que
acabamos de citar há pouco tempo é de estamos aqui
no sector informal mudado como mudado é através do
desenvolvimento. Eu gosto por exemplo a minha mulher
é, é aparecer já tem dinheiro diz marido vamos comprar
viatura quem da desgraça somos nós a quem vai me ver
eu andar de carro qual é o nome que vai dar, não vai me
dar valor porquê que depois vou odiar a minha mulher
quando. (...) Também ela não pode fazer nada sem que
coordenamos um casal feliz eu entanto assim é a como
há bocado a senhora querer confrontar se há zangam no
meio dos trabalhos sempre os conflitos não faltam é mais
ou menos isso não se defere muito é como um casal dentro
duma casa sempre os conflitos não faltam mas esse conflito partem dum acerta objectivo, objectivo é de as duas
partes deve balançar deve balançar acho que é assim.
Essa cultura [de bater nas mulheres] já posso dizer
que já não existe porque temos a Liga dos Direitos Humanos entrou forte e também nós os homens hoje em dia
estamos a ver a evolução cada vez mais estamos a mudar
a cultura. Acho o homem que agora bate a mulher mesmo
esse meninos que fica um ano fora de casa quando volta,
volta com juízo porque aqui no Moçambique a primeira
coisa que o o Governo quando alcançou quando ficamos
libertados foi acabar a violência doméstica contra a mulher (...) agora o homem quando tem os seus problemas
não consegui resolver com a senhora a esposa em casa
pede ajuda onde que deve recorrer é nessas organizações
nessas organizações. (...) Não não para mim até eu
quando vejo bater a sua esposa eu fico revoltado contra
essa pessoa sim (...) é isso.

O senhor Manuel dos Santos520 proprietário de um
restaurante no mercado de Xipamanine percebe o valor
económico de um bom entendimento entre cônjuges e
como os conflitos corrompem esse equilíbrio necessário

Na mesma linha de um certo pragmatismo existencial o senhor Vasco Massigue521 também se refere
à colaboração conjugal como um bem maior onde a
violência não deve ser método nem recurso. Das suas
ideias releva que as mulheres podem assumir todas as
responsabilidades e protagonismos desde que o queiram
e sublinha que dirigir afinal mais não é que organizar.

520

521

Entrevista a senhores de Xipamanine, p. 3-4.

Entrevista a senhores de Xipamanine, p. 6-7.
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homem que abe por exemplo tem homens aqui com com
suas esposas trabalhar juntos marido está vender ali a
mulher está vender ali filho está assim sucessivamente
portanto essa chama-se uma família organizada não
tem problemas não tem problemas.
(...) Não, não estamos a perder nada, se a mulher estiver em cima do poder e o homem atrás do poder é mesma
coisa o que se quer ai é o seguinte é a mulher respeitar
também o homem assim como nós também respeitamos
as mulheres só mais nada. Afinal de contas estar a dirigir
é o quê? É organizar as pessoas pelo bem estar deles da
população só mas nada. Existe (...) mulheres de facto que
fazem aquilo que os homens também fazem uma mulher
que as vezes quando está estiver em casa sai daqui ela
vê que o marido perdeu emprego começa mandar vir a
mulher ah sai, i marido ah você não é nada você nem
trabalha não sei quê quê não aqui não vai jantar porque
eu estou vender não sei quê. Então esse tipo de mulher
não tem matéria construtivo de capaz de ajudar em casa
esse tipo de mulher. Então nós chamamos aquela mulher
começamos dar uma educação cívica não pode ser assim
com o seu marido tem que ser assim mas quem faz isso
são as outras mulheres que sabem aquilo que chamamos
conselheiras (...) não sei se tem mais coisa.

Assim sendo porque é que não haveriam as mulheres de
estar habilitadas para isso se elas lhe provam, em várias
esferas da sua experiência, que elas tomam iniciativas,
sabem organizar e gerir. Indiferente às relações desequilibradas de poder que podem estar inscritas em todas as
relações sociais, o senhor Vasco não deixa de alertar para
o facto de que apesar de tudo a mulher não deve descurar
o seu papel e os seus deveres em casa.
Bom as pessoas tem aquela coisa de bater na mulher não é porque a a é…é aquilo ali é porque tem poder
não, aquilo são os atitudes má da pessoa mas o que eu sei
e que a pessoa não é lidar porrada é conversar com ele,
educar a ele também educar. Mas não eu tenho a minha
esposa temos meus filhos, pego a minha senhora começa
estrutupar perante os meus filhos a quê que, vão crescer
como as crianças porque eu estou a bater a mulher estou
a bater estou a bater a criança o quê que sabe criança
qual é maldade que fez a criança estão é educar falar e
conversar no quarto, mamã não deve ser assim e é assim,
papa não pode tem que ser assim e é assim que chama-se
um casal feliz em casa. Portanto falando daqui daqui no
mercado concreto aqui a mulher está em primeiro lugar
aqui porque o numero maior são mulheres, homens posso
dizer que têm uma média se é que a mulher 100% então
os homens pode ser é…é mais ou menos 30%.
(...) Bom as mulheres as vezes não querem mandar
mas como (...) mais que os homens não é é direito delas
afinal de conta qual é a diferença entre homem e mulher (...). Não há, há nenhuma diferença de homens e
mulheres só que as mulheres há mulheres que tem medo
de dirigir quando é dado um determinado missão para
dirigir diz que eh não eu não vou conseguir ah não sei
quê. Mas na verdade e que as mulher tem o seu poder tem
o direito de dirigir se estão a dirigir dirige por exemplo
se deixamos de à parte da direcção indo para o partido
temos as mulheres que são secretárias de celas de partido
temos as mulheres que são mãe COMUTRA aqui e são
elas que são dirigentes e nós nada fazemos sem que seja
eles afinal de contas quando agente faz um trabalho para
para prestar a conta então temos que prestar perante essas mulheres são mulheres que decidem são mulheres que
decidem são mulheres que decidem porque (...) porquê
aquilo que acabo dizer que há homens que não respeitam
mulheres há homens que respeitam mulheres, entretanto
há homens que não conhece o quê é uma mulher porque
as vezes atinge os seus 40 anos ainda não casou nunca
ficou com um mulher em casa então esse homem quando esta aqui não é pessoa capaz de ajudar uma mulher
portanto estão esse nós não chamamos homens chamamos vandalismos não está cá connosco agora aquele
258

Mari Alkatiri522 numa linguagem política mostra
quais são as suas ideias centrais para uma política de
igualdade e emancipação das mulheres a que deu corpo
enquanto chefe de governo de Timor-Leste. A sua visão
política é institucionalista e imbuída das orientações
dominantes provenientes da comunidade internacional para a construção de um Estado moderno. Ele não
deixa de assumir a existência de contradições culturais
e de interesses que têm que ser abordadas e tratadas em
ordem a criar, formalmente, uma instituição capaz de
influenciar a vida social do país e aproximar as metas
consagradas na constituição com os comportamentos e
escolhas da população.
Já na altura, havia pressão, por parte de algumas
pessoas, que eu criasse o ministério da mulher, ahhh,
eu resisti a esta questão. Por duas razões. Primeiro, a
questão da mulher, no meu ponto de vista, não pertence à mulher, a questão da discriminação da mulher,
não pertence à mulher, portanto, criar um ministério
é, realmente afastar da responsabilidade dos homens.
Segundo, criar um ministério fica igual, com igual força,
ao mesmo nível, igual força aos outros ministérios e, e,
e, ninguém ia ouvir as senhoras, só o senhor que (...).
522

Entrevista a Mari Alkatiri, p. 1.
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Estando no gabinete do Primeiro-ministro, em última
análise, quem realmente lidera o processo todo, era o
próprio Primeiro-Ministro. (...) Foi isso que eu fiz. A
própria Domingas Alves, várias vezes, um pouco mais
asiática, disse, “Há muita gente que acha que é melhor
criar o ministério da mulher”. Eu disse, “Bem, muita
gente pode achar, mas eu não acho”. Quando eu chegar à
conclusão, que já atingi os objectivos que queria, que era
criar uma instituição forte, com uma cultura favorável,
então sim, eu liberto, eu liberto. Pode ser ministério,
pode ser secretaria de estado, pode ser tudo, liberto, mas
agora não, agora, eu quero dar a cara por isso. É nisso e
nos direitos humanos, e, bom, e, fizemos muitas coisas,
muitos workshops, muitos seminários internacionais em
torno dessas duas questões, isto é, falamos da mulher e,
trabalhamos numa legislação sobre a violência doméstica, posição bastante avançada. Já na discussão a nível de
concelho de ministros, vi que havia algumas resistências.
Isto é, claro, e foi preciso suspender os debates e chamar
um por um, muitas vezes, e convencê-los.
Dois dos líderes da associação Peace Dividend
Trust523 com sede em Dili, os senhores Gaspar Quintão e
Célio Alves, também têm ideias concretas sobre o estatuto e o lugar das mulheres na sua sociedade. Levantam
o problema da relação entre a tradição timorense e a modernidade que parece ser uma coisa que se tem vindo a
instalar no país e referem algumas das contradições e incompreensões que isso pode gerar. Com as dificuldades
que demonstraram no uso da língua inglesa percebe-se,
contudo, que lhes reconhecerem competências muito
importantes e se sentem satisfeitos com o estatuto que
elas já alcançaram na sua sociedade. Para estes senhores o processo de emancipação das mulheres está a ser
conseguido em Timor-Leste.
[Gaspar Quintão] The role of women in Timor Leste
society there are (…) about woman: first is traditional (…)
you know, the culture of here, culturally and traditionally
in Timor-Leste, base on the idea of the culture, based
on the cultural and tradition, woman are view as the
second, second persons in the family. And woman use to
have the right to, they have the same rules as what men
does. […]. But according to the government, woman are
the most efficient, about some issues woman are more,
more active in the (…), woman also have businesses,
woman have rules apart from as a housewife. They also
(…) become Government employee, they become (…) National Parliament. (…) Woman, so far woman, woman
523

in business, they, they, they do a very good business
management. (…) Woman roles in the society, yeah we
have the example of men (…) usually the groom, the
groom or the bride, they have to, have to join the family
of, join the woman’s family. But this also depends on
the society necessities, for example, like a work. And if
woman or man works on, work in Dili, even if they come
from a distant cultural system, and because they work
away from (…) still accept woman to go out and stay
there. My personal point of view (…) women have 10%
of rational and 90% of emotional, in opposite to men,
men have like 90% of rational and 10% of emotional.
[Célio Alves] And from my point of view, in response to
your question, women are strong enough here in Timor,
of course, yes, because traditionally, woman is more,
have more responsibility than man, because (…) they
have the power that they have from the imagination to,
to what is developing here on personal characteristics
as a woman. And also developing career in their jobs.
Therefore, the woman management more successful
than, I think more than most of men [risos]. This is my
point of view.
Ao longo desta análise fui assumindo que as mulheres das duas capitais ao narrarem as suas perspectivas sobre os seus papéis e estatutos estavam a falar,
ao mesmo tempo, da sua emancipação. A abundância
de ideias, propostas, análises e sugestões permitiu-me
construir uma rede de conhecimentos disponíveis sobre
o que as mulheres pensam de si, das outras mulheres
e de como pensam poderem ser as suas sociedades
para que toda a gente possa viver de uma maneira mais
respeitosa, digna, e pacífica. Estou convencida que este
é, em si mesmo, um discurso de emancipação porque
ainda que, às vezes contraditoriamente articulado, fala
do presente como um devir; daquilo que já existindo
pode ser outra coisa por força da vontade, determinação
e coragem das pessoas e dos seus colectivos. Deste modo
as contradições, as sobreposições, as recorrências podem
transformar-se em elementos de aprofundamento e com
eles as procuras conseguem aceder a mais sentidos,
encontrar mais ferramentas de significação de velhos e
novos papéis e responsabilidade e disponibilizar mais
espaços de alteridade sem prejudicar a finalidade que
todas parecem ter que é: ser mais feliz, livre e respeitosamente reconhecida.

Entrevista a Peace Dividend Trust, p. 5-6.
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6.4- A subversão das dicotomias levada a
cabo pelas experiências, pelas mentes e acções das
mulheres [e dos homens].
Uma das contribuições mais interessantes que
os pensamentos feministas contemporâneos fizeram
para as ciências sociais foi dar corpo à demonstração
da inviabilidade do princípio da não-contradição que
desde Aristóteles vinha sobredeterminando a racionalidade ocidental. As sociologias feministas mostraram
nas relações sociais, tal como a física quântica o fez
para as leis sobre materiais e relações entre eles, que há
entidades que podem ser, ao mesmo tempo, uma coisa e
o seu contrário pondo em evidência a complexidade dos
fenómenos e das relações entre os seus componentes.
Para além disso, ao pôr em causa o carácter oposicional
das dicotomias, as feministas criaram um espaço epistemológico para tecituras categoriais cuja organização
tanto se podia reger pela ordem da complementaridade,
da suplementaridade, da tensão, ou ainda, todas as outras
que o dinamismo social suscitasse. Por outras palavras,
dicotomias tais como privado versus público, natureza
versus cultura, doméstico versus político, mostraram ser
um modo categorial limitado que não permitia entender
realidades, como por exemplo, que no espaço doméstico
familiar se realizavam políticas públicas de demografia
humana, mobilidade, acesso e usufruto a bens culturais,
participação e reconhecimento social. A organização do
espaço doméstico e das relações aí estabelecidas eram
manifestações organizadas e intencionalizadas de relações de poder desigual que não começavam nem acabavam no espaço considerado privado e familiar mas, que
pelo contrário, conformavam uma determinada ordem
pública e política. Esta conexão entre esferas do social
foi levada ao limite em situações como nas campanhas
de esterilização das mulheres em Timor-Leste nos anos
oitenta e a estratégia de manutenção de mulheres suas
filhas e filhos nas bases militares durante a guerra de
76-92 em Moçambique. Nunca se tratou de planeamento
familiar, decisões do foro privado e individual mas sim
de ponderadas e minuciosas tácticas de guerra que se
materializaram nos corpos das mulheres. As feministas, nestes casos, tematizam esta realidade chamando a
atenção para o facto de que os corpos das mulheres têm
sido e são utilizados como campos de batalha onde se
travam combates por soberania, dominação territorial,
extermínio, destruição da alteridade e do outro e, portanto, a sua humanidade é-lhes desapropriada em nome
de uma ordem política qualquer.
Esta hipótese de trabalho abre-me espaço e campo
de análise à destabilização, desconstrução e mesmo des260

truição de várias dicotomias de que se alimenta qualquer
pensamento colonial que opõe, entre muitas outras
coisas, a civilização à selva, ou seja, nós versus eles,
modernidade e tradição e, no limite, elas no norte e elas
no sul. Como tenho vindo a argumentar ao longo deste
estudo a capacidade reflexiva, retórica e epistemológica
destas senhoras e senhores permite-me aprender com
elas e estabelecer interacções de conhecimentos sagazes
e até audazes de modo a fortalecer e enriquecer um pensamento feminista pós-colonial que rompem silêncios e
abrem as vozes à medida que estes e estas querem ocupar
os seus espaços e usar as suas palavras e termos.
Passeios, beiradas e estradas ocupadas por mulheres [e homens] metamorfoses de lojas, restaurantes, lares e refúgios.
Este exercício de desconstrução dicotómica é
muito intenso perante a realidade dos empreendimentos
comerciais em geral e dos mercados e bazares de Maputo
e Dili. Compreende-se de imediato a profusão de instabilidades provocadas à maneira muito colonial e cartesiana de pensar que tudo aquilo só pode ser desordem,
caos, desorientação, desespero. As muitas mulheres e os
muitos homens para além das incontáveis crianças que
ali trabalham e vivem todos os dias realizando negócios
e currículos de experiência profissional, são ordem, intenção, expectativa, projecto, possibilidade, alternativa.
O exercício de aprender com este sul dos passeios, das
beiradas das estradas, do alcatrão esburacado pode ser
avassalador e profundamente dilemático. 524
Como dizer? Como dizê-lo sem obscurecer o
dia? Há segredos humanos tão apegados à carne que
não se podem desprender sem matar. Segredo, carne
e morte. Não são sempre redentoras e muito menos
se podem redimir das violências que as entretecem.
Quando se entra no bazar de Xipamanine ou
de Xiquelene encontra-se uma atmosfera cheia de
sentidos. Senti dignidade naqueles alinhamentos
em palafitas, sacos de plástico de chão e capulanas
velhas por todos os quadradinhos de céu. A sombra
persistente dos corredores de lojas não era escuridão
mas protecção. E apesar da escassez aparente do
espaço, as lojas sucedem-se oferecendo ao comércio
uma opção a preços – não sei se são justos – mas são
pelo menos capazes de ser pronunciados sem nos
enchermos de vergonha. De um lado para o outro
se encontra uma mistura de coisas, umas da Terra,
muitas da China e ainda uma enormidade de tantas
524

Cf. Cunha, 2009: 137-139.
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outras que já serviram os luxos de alguém e que aqui
dizem ser de ‘calamidade’. Mas não é nada disto de
que quero falar, nem dos musseques ou do caniço
nem do zungar das mulheres a venderem jinguba
nas avenidas.
As beiradas dos mercados, a invasão do alcatrão
que rapidamente se transforma em pó e lama, amálgama de terra, óleo de carro, lixos plásticos, humidades várias, animais mortos e sangrados ali. Tudo isso
oferece um arrepio e martela perguntas. É a margem
da margem? O pobre da pobreza? A miséria feita ou
construída? É destino? É modo de ser? É desespero? É
o canto fundo da Terra magoada, zangada, revoltada?
Um dia pensei que essa coisa de mulher e de homem não fazia sentido na miséria abjecta em que vi
muitos seres humanos viverem. A miséria residia nos
seus olhos e estava lá para ficar e pronto. Mas hoje,
depois de Xiquelene já não sei se a miséria é assim
tão cinzenta, espessa e indiferenciada. Até onde se
agarra nas carnes, até onde se desprende e que vontades a fazem entrar, sair ou pelo menos dar-lhe a tal
capulana velha para proteger do sol das 12h?
E de repente estou em Bilene, local de casas de
praia da burguesia de Maputo. A guerra continua só
que as carcaças dos carros queimados se transformaram nas lamas nojentas onde vivem os miseráveis.
E veio um pequeno do fim da praia oferecer por 10
meticais dois cestinhos feitos, mimosamente, com
fibras de palmeira. Logo se ouviu:
- Que país este! Dantes vinham e ofereciam. Agora
querem dinheiro.
Foi mais um tiro disparado por um morteiro
invisível.
Apesar de tudo a rebeldia do cheiro da Terra continua a amarrar-me, amorosamente.
As ordens da razão e administração das economias chamadas informais.
É esta ordem de desconstrução dicotómica que
estas realidades encadeiam e articulam porque os mercados são os espaços escolhidos e organizados pelas
pessoas para realizar os seus negócios e as suas trocas
onde se podem encontrar os insucessos e os sucessos
conjugados e indistinguíveis na apresentação colorida
das peças de tecido chamemos-lhes capulanas, kam-batik,
lipa ou o que quer que seja. Por outro lado, a recorrente
nomeação de mercados informais a estes conjuntos de
pessoas que operam comercialmente em vários sectores,
de forma permanente e organizada, permite discutir se o
nome e a coisa não são apenas termos que se referem a

realidades diferentes. As minhas observações de campo
tanto nos mercados de Maputo e Dili fizeram-me perceber que todo aquele volume de trocas designado de
economia informal, ou seja, que está fora dos termos de
referência do mercado financeiro global onde ancoram as
economias reconhecidas dos países enquanto organizações políticas, é uma economia estável, organizada com
várias lógicas de relacionamento tanto interno como
externo e onde as relações associadas ao exercício das
actividades ali desenvolvidas são reguladas por normas
de conduta, por estéticas de apresentação de produtos e
cartografias de poder. Esta regulação apresenta-se como
desordem porque se estabelece em espaços que em
grande parte não são controlados pela hegemonia local
nacional ou internacional. Os mercados, os bazares, os
empreendimentos comerciais de muitas naturezas e
formas que percorrem as duas cidades capitais dos dois
países estudados são visíveis para todos, incluindo os
governos, as polícias, as agências internacionais do desenvolvimento. Porém são, ao mesmo tempo, realidade
e espaços opacos perante a incapacidade de os racionalizar a partir de outras categorias ou outras relações
entre categorias. Essa opacidade, na minha opinião,
não é endógena das acções e iniciativas das mulheres
e homens que ali vivem e trabalham mas decorrem do
efeito do medo e da incompreensão que a irracionalidade que lhes é atribuída provoca. Reforço a ideia de que
não se trata de romantizar a pobreza ou admitir a sua
inevitabilidade. Pelo contrário, é conseguir perceber e
aprender com essas realizações humanas, levadas a cabo
por uma maioria estatística de mulheres, que a dicotomia
formal e informal é uma invenção da redução ao estado
de incapacidade de muitos milhares de pessoas apesar
de todas as dificuldades a que estão sujeitas. Discuto que
o mercado de Xipamanine, aliás como outros de Maputo
e Dili, são centros comerciais organizados, com administração própria, recolha de impostos, polícia e vigilância,
serviços públicos funcionais, limpeza, armazenamento,
equipas de pesquisa e de registo sobre negociantes e
negócios, arquivos, iniciativas comunitárias de crédito
e investimento525.
Hoje no Xipamanine, que chupamaningue526
o meu coração, reparei bem e afinal os corredores
de terra entre as lojas não têm mais de um metro de
525

Cf. Cunha, 2009: 815-819.

526 Esta expressão é uma tentativa de colocar em conjunto duas
palavras de línguas diferentes (chupa e maningue = muito) e inventar
uma nova com um significado emocional ligado à realidade que descrevo
que é a do bazar de Xipamanine em Maputo.
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largura! Não passam duas pessoas uma pela outra se
se mantiverem lado a lado. Reposto o reparo devo
dizer que hoje estivemos três horas por lá. Entrevistámos os membros da administração formal do
sector informal, ou seja os directores do sector A e do
sector B e também o chefe destes chefes. Foi muito
agradável. Estava previstas apenas duas entrevistas
mas um outro senhor quis dar o seu depoimento e
no final, já depois das ‘coca-cola’, um outro senhor da
associação com um posto de gerência mais elevado
também manifestou o seu interesse em ser ouvido.
Marcámos para a próxima 2ª-feira de manhã. Viu as
nossas credenciais, tirou notas sobre os assuntos
sobre os quais queremos falar e despedimo-nos.
De volta ao mercado pude perceber que o mercado
está muito bem organizado por sectores: verduras,
cestos e outros produtos manufacturados ali mesmo, talho, venda de animais vivos, roupas, calçado,
utilidades domésticas e plásticos, medicamentos,
mercearias, produtos de limpeza, produtos de beleza,
aparelhagens, televisões e outros materiais electrónicos, ferramentas, produtos para construção, papelaria, pastelaria, restaurantes, marroquinaria, tecidos,
bugigangas várias, roupas de cama, roupas para
crianças, homem e crianças. Depois lembrar-me-ei
de alguns sectores que restam mencionar. Estes são
os visíveis, aqueles que consigo nomear. Ali se compra de tudo, tudo se encomenda e nas portas estão
chapas e outros carros de aluguer que podem fazer
a entrega em casa caso se queira e se pague por isso.
Foram as mulheres que começaram este mercado ainda durante a guerra segundo o depoimento
do senhor Vasco [um dos administradores eleitos
do mercado]. Então, este hiper-mercado e grande
superfície já está inventado, organizado, articulado
há muito tempo e segundo o Senhor Manuel, actualmente, tem mais de 7000 empresárias e empresários
cadastrados. Tem crescido organizadamente, tem um
serviço de limpeza que, de madrugada, limpa todo o
espaço e funciona das 6h às 18h.
[Ocorre-me uma] pergunta: qual é a diferença entre esta grande superfície e o ‘Continente’ do Belmiro?
Haverá milhares de diferenças mas a primeira é
que quem copiou quem é mais do que evidente!!!!!!!
Em seguida no Xipamanine são os negócios de família que prevalecem portanto os rendimentos gerados
naquela economia são redistribuídos de uma forma
ampla, ou seja para todas e todos. São as e os comerciantes que se organizam e elegem os representantes
que resolvem os conflitos, tratam das limpezas e do
‘condomínio’, mantêm as regras dos preços, falam
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com o Estado e negoceiam benefícios ou a resolução dos problemas, Neste Conselho há homens e
mulheres e as decisões são tomadas no sentido de
procurarem um consenso. Até o policiamento é da
associação. Uma outra diferença substantiva é que
os serviços de catering de comida e água que estão à
disposição são pensados para as/os trabalhadoras/es
do mercado assim como sanitários e socorro médico.
Então, o Xipamanine é uma grande superfície que
se cuida a si mesma e sabe como articular gestão,
recursos humanos, relações públicas, política, infraestruturas de forma associativa.
Não me entendam mal. Não romantizo apenas
quero lembrar-me muito bem de que quem inventa,
cria, suscita nem sempre tem o poder de se autonomear. Ou seja, bazar – imaginário de labirinto,
caos, sujidade, obscuridade – ou hiper-mercado –
imaginário de moderno, prático, seguro, e luminoso!
[Acontece] (...) o mesmo com a roupa das ‘calamidade’. Pela minha observação das grandes superfícies,
a maioria das roupas que são vendidas são as roupas
das ‘calamidade’, isto é, o resultado das nossas caridadezinhas para os ‘pretinhos’ da África. As roupas
são escolhidas, lavadas, reparadas e postas à venda
por toda a cidade e não apenas nos mercados. Mais
uma vez não se precipitem com a ideia de corrupção,
de se fazer dinheiro à custa das ofertas, blá, blá, blá.
Ora pensem comigo:
a) Tudo é reaproveitado, reciclado, trocado, utilizado. A ideia dos ecopontos na Europa e da reutilização
não está na moda e comprovada a sua emergência
ambiental e ecológica. O que é que querem de melhor?
b) Para além disso os preços são realmente acessíveis à maioria e chegam aos seus destinatários que
são os mais pobres porque em média as peças maiores
custam entre 10 e 25 meticais (1 euro são 38 meticais).
c) Também há uma função de redistribuição económica uma vez que são imensos as e os vendedores
das ‘calamidade’. Estas vendas nas lojas - de 3 metros
quadrados separados dos próximos 3 metros quadrados por quatro pilares feitos de troncos de árvore com
chão de plástico e por cima uma capulana e um telhado de tecido velho e onde as mulheres ou os homens
se mantêm sentados ou recostados por pura falta de
espaço – são a fonte de rendimento de milhares de
famílias e também isso não pode ser negligenciado
ou pensado com a categoria de ‘corrupção’.
E não são apenas as pessoas mais pobres que
compram nas ‘calamidade’ porque aqui em casa as
meninas compram e as senhoras minhas assistentes
de pesquisa compram e isso se fala, naturalmente,
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entre as pessoas. Também há um sistema de venda
de casa em casa e aí as pessoas que nunca vão aos
mercados também compram. Pensem que se estamos
dando as roupas e calçados aos ‘pobres pretinhos da
África’ ou se [elas e eles estão a realizar] um negócio
sustentável, democrático, útil e socialmente cheio de
potencialidades.
Hoje no Xipamanine numa das sapatarias estava
um senhor, ainda jovem, a lavar os sapatos que ia por
à venda. Naquela altura em que passei ocupava-se de
umas boas sapatilhas adidas brancas que estavam a
sair da bacia com água. Estavam brilhantes e branquíssimas. Deu-me para pensar a branquitude daquelas
sapatilhas de homem.
Passámos por todos os sectores do mercado várias
vezes. Caminhámos nas sombras criadas pelas lojas e
pela estreiteza dos corredores durante toda a manhã.
Nunca me senti insegura ou sequer com um pouco
de medo. E era a única galinha depenada que andava
por ali!
O que importa aqui realçar é o que a hipótese de trabalho anuncia, a capacidade de corromper uma dicotomia
e com ela criar novos conceitos mais complexos, com que
posso discutir e questionar a universalidade de modelos
e de conhecimentos. Os elementos recolhidos através da
minha observação repetida do mercado, comportamentos, regulações e funcionalidades sociais não têm como
objectivo substituir-se aos estudos em profundidade
que já existem e que eu mesmo refiro em cima. Tenho
como objectivo principal colocar em debate a presunção
de subalternidade, de mera reacção por resistência que
representam as iniciativas comerciais, associativas de
uma grande maioria destas mulheres e homens.
Todo o trabalho é produtivo.
O tratamento analítico das hipóteses anteriores
com o recurso directo às narrativas das mulheres das
duas cidades mostra as continuidades, contaminações,
porosidades, vascularidades em muitas esferas da vida.
Retomo apenas alguns exemplos527 para argumentar a
minha tese de que todo o trabalho é produtivo e que a
distinção por oposição entre trabalho produtivo-reprodutivo-improdutivo, além de ser uma invenção, limita
a nossa capacidade de identificar e nomear modos de
527 Neste ponto não recorro a transcrições das entrevistas uma vez
que elas já são conhecidas. Na realidade as virtualidades analíticas das
narrativas destas senhoras e senhores são amplas e ricas de significados
o que me permite abordá-las de vários pontos de vista obtendo campos
de reflexão, análise e teorização diversos.

trabalho e produção de bens serviços ou produtos que
não são meras mercadorias ou mercadorizáveis.
Isaura Fernandes distingue bem o trabalho remunerado e o trabalho não remunerado mas não distingue
o trabalho produtivo e reprodutivo. Planificou a sua
reforma profissional segundo os seus interesses próprios garantindo, porém, um novo trabalho escolhido
por ela e produtor de reconhecimento e autoridade
social. Ao mesmo tempo, Isaura Fernandes menciona
com clareza que as alterações legislativas conseguidas
através da denúncia, acção e pressão que, entre outras,
a sua associação protagonizou foram produtivas em
termos de uma melhoria da qualidade de vida das pessoas aposentadas e de uma redistribuição de recursos
mais adequada. Acresce a isto mais dois elementos
corruptores da dicotomia principal sobre o trabalho. O
primeiro é que as suas qualidades profissionais, ou seja,
aquelas qualidades de liderança, organização, resolução
de conflitos, de gestão de recursos e equipas humanas,
de resistência à dureza do trabalho que reconhece e
menciona não são nem geradas nem exercidas apenas
na ordem do trabalho profissional ou associativo. Estas
múltiplas competências são geradas nas diversas interacções em que se inseriu ao longo da sua vida. Ou seja,
para Isaura Fernandes a vida toda prepara para o trabalho
produtivo e todo o trabalho produtivo prepara para a
vida toda. O segundo elemento de análise é que quando
decide adquirir um quiosque para suplementar a renda
familiar logo após transforma-o num negócio para um
dos seus filhos. Mais uma vez Isaura Fernandes subverte
a dicotomia entre mãe e empresária uma vez que a sua
iniciativa empresarial se confunde e é ressignificada
através da sua qualidade de mãe cuidadora e educadora.
A narrativa e a experiência da senhora Jacinta Barreto Soares também é interessante deste ponto de vista.
Organizou a sua vida e a sua casa de modo a conjugar, no
mesmo espaço físico, as suas duas empresas e o lugar de
coabitação da sua família. A continuidade física espacial
é permeada por cortinas e por modos de organização dos
elementos dos espaços. Ou seja, para aceder ao quiosque
basta atravessar o quarto de dormir mas este não fica à
vista de quem vai lá comprar. Do mesmo modo, quando
acciona a sua empresa de confecção de bolos para festas,
a sua cozinha fica povoada de pequenas máquinas que
são inúteis para a realização das refeições familiares.
Quando a empresa termina o seu trabalho diário os
elementos descritores e identificadores do modo empresarial de produzir comida são arrumados nas prateleiras
ou nos armários deixando o pequeno fogão familiar em
evidência e as panelas em que todos os dias se faz o modo

263

RAÍZES E OPÇÕES

fila e o arroz528. A senhora Jacinta produz também na sua
estreita horta, que fica atrás de sua casa, as verduras de
que precisa através de um sistema de ocupação rotativa
da terra disponível tendo em consideração as estações
da chuva e da seca e as necessidades alimentares da sua
família. Na minha opinião todo o trabalho desta senhora
é produtivo não apenas aquele que gera directamente
rendimento financeiro como aquele que o sustenta, ou
seja na planificação e a utilização espacial racionalizada
segundo recursos e necessidades. Com este complexo
modo de gestão dos espaços, recursos, ideias, iniciativas
a senhora Jacinta Barreto Soares sustenta a sua casa, os
estudos dos seus filhos e filhas, obtém o reconhecimento
da família e da vizinhança e ainda permite que o seu
marido possa estar desempregado sem colocar em risco a
coesão e o bem estar do agregado familiar. Ser empresária, esposa e mãe não são acumulações de títulos e tarefas
mas uma intricada e bem organizada forma de colocar as
suas competências e a sua autoridade a funcionar e, ao
mesmo tempo, prover abrigo, alimentos, reconhecimento, educação, saúde. A Mana Jacinta realiza um trabalho
que produz entre muitas outras coisas o reconhecimento
do seu poder matriarcal.
A senhora Elsa Tuzine conta-nos em cima que para
além de ser presidente da AVIMAS tem um negócio de
conveniência perto de sua casa. Ela vende peixe e outras
pequenas coisas de mercearia. De par com estas duas
actividades, uma é de carácter não lucrativo e a outra, ao
invés, com fins lucrativos, ela tem filhos e filhas a cargo
e é viúva. Nas diversas frentes de trabalho que enfrenta
todos os dias ela refere que as suas competências cognitivas, instrumentais e relacionais percorrem as suas
várias esferas de actividade. A líder associativa organiza
ou participa em encontros e reuniões onde se discutem
planos de acção, documentos de estratégia, iniciativas
legislativas e outras medidas de carácter público e político mas também gere a horta e a criação de galinhas da
associação. Tanto num caso como no outro ela adequa
a sua estratégia de líder às necessidades mais abrangentes e comuns das mulheres moçambicanas ou mais
localizadas e particulares das mulheres viúvas e mães
solteiras associadas da AVIMAS. Do mesmo modo, no
seu trabalho de mediação familiar que faz no âmbito da
associação em caso de viuvez e conflito, como descreve
em cima, ela usa a lei de família e outros dispositivos
normativos e administrativos, a psicologia e o bom senso, a experiência de vida e a aprendizagem suplementar

528 Modo fila é a designação comum dada a um salteado de hortaliça
que acompanha o arroz cozido e que são a base da alimentação das
pessoas mais pobres em Timor.
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que as negociações nas plataformas nacionais de organizações de mulheres lhe tem ajudado a consolidar. Se ser
viúva é considerado um estigma para muitas mulheres
para esta é um estatuto que lhe permite a invocação da
sua autoridade, a experiência da liberdade e independência emocional e familiar e o poder de participar nas
decisões da sua associação e em várias iniciativas na
cidade de Maputo e fora dela. É minha convicção que o
trabalho que executa nas várias frentes é todo ele produtivo de uma maneira ou de outra. Ela vai ferindo as
dicotomias de casa-trabalho família-associação, trabalho
voluntário - trabalho empresarial e do ponto de vista
do conhecimento a senhora Elsa Tuzine ajuda-nos a
descortinar uma outra confirmação de que se pode ser e
não ser ao mesmo tempo, a saber: solteira-casada-viúva
pode não existir nessa ordem nem sequer se excluírem
mutuamente já que ela tanto é solteira porque não tem
marido, apesar de fazer filhos com os seus namorados; é
viúva porque o marido morreu e ela não voltou a casar; é
casada porque recusa novos casamentos para manter os
privilégios na família e aquilo que ela diz ser a sua figura
e importância de Mamã.
A Madre Guilhermina Marçal não possui loja,
quiosque ou empresa. Ela trabalha com os seus conhecimentos partilhando-os ou vendendo-os às universidades, agências internacionais, equipas governamentais
e à sua própria congregação. A narração daquilo que
ela quis pôr em evidência durante as nossas conversas
gravadas mostra uma mulher determinada e uma líder
que conjuga o autoritarismo e o confronto com rituais de
ternura consagrados nos beijos dados nas testas dos revoltosos das ruas de Dili. Nesse episódio que ela descreve
ela revela a produtividade de uma mente que sabe que
ser mártir não é entregar-se gratuita e irracionalmente
ao sofrimento mas dar significado futuro ao seu gesto
e com ele beneficiar de reputação, reconhecimento, de
personalidade exemplar que, em outras instâncias que
estão para além do tempo linear, lhe atribuirão uma
venerada autoridade. Ela subverte a ideia de que o martírio é primordialmente uma abnegação em nome de
outrem ou de um bem maior que o seu. Deste ponto de
vista a Madre Guilhermina Marçal confere às suas iniciativas uma inteligência capaz de organizar o poder do
simbólico em favor das urgências imediatas e materiais
que a preocupam. Ela usa a sua figura de religiosa, os
beijos de mãe, a possibilidade de martírio, valores que
associamos ao foro das íntimas escolhas individuais,
para entrar e sair, não apenas incólume de um conflito
violento, mas reconhecida como uma personalidade
feminina politicamente incontornável pela coragem
demonstrada. A coragem, a bravura, a valentia têm sido
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atributos que estão associados à realização colectiva da
independência cujos ícones são os homens da guerrilha e
dos seus comandantes, os conhecidos e, repetidamente,
proclamados Timor oan aswa’in529. Ela subverte a associação entre homem-guerrilheiro-valentia e as dicotomias
subsequentes como mulher-homem e valente-medroso
e gera uma nova associação que, localmente, é relevante
e produz não apenas um efeito político mas também um
efeito de memória performativa. A Madre Guilhermina
Marçal torna-se numa mulher tão valente como um
guerreiro sem perder a ternura de uma mãe coisa que, um
homem por mais arrojado que seja, nunca poderá aspirar.
Outro elemento narrativo que evidencia a subversão das dicotomias é aquele que se refere aos preparativos e à gestão do campo de refugiados que ficou instalado
no espaço da sua congregação. Ela realiza uma análise
política, avalia as condições e as necessidades, produz
legislação, coloca em prática planos de urgência e contingência, cria equipas e não desvaloriza ou negligencia o
trabalho de mediação política com os actores do conflito.
Ou seja, ela transforma um espaço de oração, silêncio,
religiosidade, de afastamento do mundo num refúgio
de deslocados de guerra e numa arena de negociação de
identidades com vista a uma resolução profunda política do conflito. Deste modo, todo o trabalho da Madre
Guilhermina está imbuído de uma produtividade social
enorme ainda que desmercadorizado e fora do sistema
financeiro global.
Isaura, Elsa, Jacinta e Guilhermina ensinam que
todo o trabalho é produtivo. Com elas atrevo-me a contrariar a dicotomia que tem regido a ideia de que o trabalho
das mulheres é subalterno, invisível e reprodutivo quando não se encaixa nos critérios, construídos e inventados
de uma economia na qual a produção se atém ao material
ou ao que é possível transformar numa mercadoria mediada por moeda e gerida pela especulação financeira.
Decerto que se resgatarmos a noção de oikonomia enquanto o conjunto de actividades os seus preceitos e
regras que têm como finalidade a obtenção dos recursos
necessários à vida, torna-se possível aceder aos conceitos
de produção, produtividade e trabalho produtivo como
a concepção, geração e materialização de todos os bens,
serviços e produtos que têm valor e escoram o social,
os seres humanos e não se voltam contra nem ferem de
morte a matriz que os sustentam.

529 Aswa’in é uma palavra da língua tetum que significa corajosa/o,
guerreira/o, valente, destemida/o, arrojada/o. A expressão significa as/
os timorenses valentes ou as/os filhas/os valentes de Timor.

Os regulamentos dos géneros antes dos regulamentos de género.
Com o conceito de género as feministas puderam,
operativamente, desconstruir algumas das dicotomias e
essencialismos que sobredeterminavam a teorização filosófica e social até ao modernismo. A primeira dicotomia
era aquela que pressupunha uma divisão dual das identidades sexuais entre feminino e masculino. O conceito de
género pretende mostrar que as identidades sexuais não
são dicotómicas mas que, pelo contrário, são múltiplas e
transformativas. Em segundo lugar, o conceito de género
veio lançar a discussão e um questionamento teórico e
analítico sobre a ideia da naturalização de qualidades,
atributos, particularidades prescritas e descritoras de
mulheres e homens às quais corresponderiam estatutos,
tarefas, responsabilidades, modos de comportamento
e estatutos sociais específicos mas universalmente
distribuídos. Deste ponto de vista o conceito de género
tornou-se numa ferramenta categorial capaz de colocar
em questão muitos dos pré-juízos que informavam as
teorias da desigualdade natural entre mulheres e homens
e do carácter subalterno ou descartável das subjectividades femininas.
Ao longo deste trabalho tenho vindo a discutir se,
o conceito de género tão útil e frutuoso para as análises
feministas dominantes do norte epistemológico do
mundo, apresenta as mesmas virtualidades analíticas em
contextos sociológicos em que as racionalidades produzem outros paradigmas quanto a identidades sexuais e os
seus lugares sociais e simbólicos. Parece-me interessante
começar por sublinhar aqui que o conceito de género
para sobreviver precisa da dicotomia mulher-homem
para depois a desconstruir e desmantelar não superando,
do meu ponto de vista, a natureza da visão dicotómica
das identidades sexuais, tenha esta dois ou mais termos.
Ora, as sociedades são mais criativas do que quaisquer
prescrições sobre género ou igualdade de género. Em
Maputo e Dili encontrei a ideia, o conceito e a palavra
género transcrita e estampada em cartazes, camisetas,
folhetos, bandeirolas, brochuras para além de ser tema
de um número assinalável de trabalhos académicos ou
de consultadoria internacional sobre o assunto530. Ou
seja, a ideia de género e dos conceitos ligados à igualdade de género, viajaram bem através de universidades,
ONG e agências internacionais, estão presentes e têm
sido apropriados pelas sociedades. Todavia esta apropriação não se tem realizado sem questionamentos e
re-invenções que, de certa forma, têm contribuído para
530

Uma boa parte destes materiais está referida nesta dissertação.
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que a dicotomia em que afinal se alicerça o conceito de
género se apresente desfigurada, muitas vezes transformada em binarismos não hierárquicos ou em mutualidades que, mantendo a ideia da diversidade sexual, não
se relacionam em termos de oposição. Em cima tratei
esta questão quando senhora Saquina Mucavele fala e
demonstra a sua perplexidade perante os esforços das
mulheres moçambicanas sobre a questão do género e a
igualdade do género e como parecem ser infrutíferos os
seus esforços. Ela argumenta que as causas do insucesso
pode ter a ver com dois factores. Por um lado, porque
não se tem tido em devida consideração a base cultural
do país, e, por outro lado, porque os homens não têm
sido incluídos e por isso não se têm educado através de
outras perspectivas e ideias necessárias à libertação do
seu próprio machismo. A senhora Jacinta Luzina da REDE
FETO também tem uma posição crítica acerca alguns
destes assuntos e que também foram discutidos em cima.
Relembro que para ela estas questões da desigualdade
social entre mulheres e homens são intrínsecas à sociedade timorense a quem lhe cabe avaliar e desenvolver as
medidas que proporcionarão mais respeito, igualdade,
reconhecimento entre mulheres e homens. Ela termina
dizendo que o conceito de género não é uma importação,
como alguns pretendem argumentar, porque mesmo que
não se chame assim, a subalternização das mulheres
existe e tem que ser abordada e resolvida com os meios
políticos e culturais endógenos.
O conceito de género parece ser útil apenas na
medida que fornece mais um nome, ainda que imperfeito, para problemas de desigualdades e injustiças que
as mulheres e os homens destas cidades vivem e sentem
mas que não são, necessariamente, os mesmos nem se
querem ver resolvidos da mesma maneira do que no resto
do mundo todo. Na realidade algumas senhoras falam
disso mesmo, da maneira como a palavra género lhes
forneceu apenas mais uma designação para aquilo que
elas avaliavam como sendo um comportamento errado
ou uma maneira errada de avaliar uma situação real e
concreta da divisão do trabalho, das responsabilidades
e do reconhecimento do seu valor e como elas já implementam as suas formas de resolução.
A Dona Mira da Silva531 explica que muito antes do
género ela já tinha percebido e organizado a vida familiar de forma cooperativa onde as identidades sexuais
não eram determinantes nem prescritoras sobre esta
ou aquela tarefa mas sim a sua posição de autoridade
dentro da família.

531
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Entrevista a Mira da Silva, p. 10.

Embora os meus filhos já estão crescidos mas eu
tenho familiares que vem ficar comigo eu não chamei
mas eles vêm pronto gente recebe nós como eu já tenho
filhos crescidos eu tenho que ajudar os outros então eles
vêm ficar comigo para estudar, eu também ajudo eles a
pagar os estudos e tal, às vezes, tão nova já disse: tem
que trabalhar né? Eu, eu só quis explicar à senhora que a
minha casa é a minha família eu nunca, não, não fazia,
nunca, nunca ouvi falar de gender, género mas eu já trabalhei sobre gender desde que eu comecei casar, comecei
a ter filhos e comecei a criar aquilo, o regulamento da
minha casa porque o meu marido era mispol [polícia no
tempo indonésio] aquilo o regulamento é como, eu também andei muito anos no colégio e saí apenas um ano
depois casei, então aprendi muita coisa no colégio com
as madres eu era aluna dominicana eu também fiquei,
vim para o curso, fiquei com as madres canossianas aqui
no lar, eu estive lá aprendi muita coisa então a minha
casa comecei, fiz o programa aos meus filhos os meus
filhos tem de ser independentes tem de trabalhar aquilo,
fazer tudo na cozinha e lavar a roupa e fazer tudo porque um dia quando terminar o seu liceu aqui depois vai
continuar os seus estudos fora, não há ninguém ali para
ajudar tu tens de fazer o trabalho e aqui não pode fazer
criada a ninguém tem de trabalhar então os meus filhos
já começaram a traba…, independentemente em casa
eles, eu dou o trabalho, eles fazem, tem hora de estudo,
tem, aquilo como um colégio [risos] e agora o pessoal
que está comigo também eu faço assim (...) sim, senhor e
ele concorda e ele também deu, ele ajudou-me bastante,
eu estou contente porque o meu marido também é boa
pessoa, ele é instruído e pode ajudar bastante.
A Dona Judite dos Mulungos532 também tem uma
estratégia familiar para que tudo corra bem e não é só a
identidade sexual das pessoas que determina o que se faz
e quando se faz mas sim o bem colectivo, a disponibilidade no momento e o respeito pela mãe que sai todos os
dias para trabalhar no mercado da Malanga em Maputo.
É o rapaz porque às vezes aquela minha filha sai
vai em casa do, da avó lá também lhe ver e já quem fica
a fazer trabalhos de casa é esse segundo meu filho. (...)
Não lavar a roupa não, eu que lava a roupa, às vezes
acordo muito cedo lavar deixar. (...) Cozinha. Esse outro
lava, esse outro cozinha e esse outro lava a loiça. (...)
São eles mesmos .

532

Entrevista a Judite dos Mulungos II, p. 2-3.

PARTE III • CAPÍTULO 6

Quando vou no chapa chego dezassete e tal dezoito
horas. (...) Quando chego em casa só tomo um banho
me servem uma comida eu janto.
A Mamã Matilde533 também tem as suas estratégias
até porque considera que muitos homens escravizam
as suas mulheres em casa e que isso, chame-se o que se
chamar, não é tolerável. Assim, ela diz que o género não
pode apagar as diferenças entre mulheres e homens e
nem é isso que interessa. Ela prefere chamar à atenção
para outros conceitos ditos com outras palavras para fazer com que a vida possa ser melhor e mais harmoniosa
para todas e todos.
[É] normal para quem tem um comportamento
educativo já de lá da sua família, só que não é normal
para os homens que aprenderam a dizer que quem é
trabalhadora da casa é uma mulher. Todos os trabalhos
da casa são feitos por mulheres, discriminarem se, discriminação porque se dissemos que estamos a lutar contra
o género, não há mulher não há homem. O trabalho do
homem eu posso fazer, trabalho de uma mulher eu posso
fazer, por ser homem como? Se a minha mulher está a
fazer alguma coisa eu também posso lavar. Nós só estamos a trabalhar. O meu marido voltou, eu botava uma
panelinha, eu tenho de lutar, aquilo que eu disse, tenho
de lutar até às quatro tenho de estar fora de casa. Varrer
o meu quintal, pegaram os pratos, lavaram, não sei quê,
voltaram a entrar, lavaram o pano, não sei quê, aquecer
água, tomar banho, quer dizer, eu tenho de tentar fazer
alguma coisa naquela manhã, madrugar, sair, tenho
uma parte das coisas. Ele quando volta, vê na geleira
tem qualquer coisa, diz ah, congelador, aqui não tem
arroz. Pega uma panelinha, agora estamos bem, temos
dois eléctricos, a gás e não sei quê, não há que ir acender lenha lá fora ou carvão. Agora um bocado de arroz,
cozinho, volto, também sempre a voltar a aquela hora,
põe qualquer coisa, ah, mulher, eu cheguei não sei se
vais gostar, preparei isso, é bem vindo, eu até com todo o
gosto, porque é o meu marido que preparou, ajudou-me,
mas há os que não fazem. Há homens que você tem de
lutar até lhe lavar a peúga. Tomou banho, não sabe calhar o banho, tem que lavar aquilo que é a roupa interior,
estender, tudo. Você tem que apanhar, mas, claramente,
se eu também trabalho, estou cansada, muito mais nós
que voltamos do serviço, chegamos em casa, pegamos as
pastas e ainda vamos (...) mas aquele homem está ali,
você tem de apanhar, você voltou, chega atrasada, dá me
sopa no prato, tem pão, tem manteiga, tem ovo, espera
533

Entrevista a Ana Matilde II, p. 21.

você tem lhe fazer, preparar uma chávena de chá, não
consegue com cafeteira por ali logo, francamente, isso
não é um comportamento, pelo menos que não posso
dizer, que não é um lar muita paz e pelo menos amor.
É um lar, é um lar escravatura. Utiliza a outra pessoa
como se fosse um instrumento mas o lar onde vivem
felizes que tem, tem compartilhar os trabalhos da casa,
é dessa maneira que eu digo.
Não me parece surpreendente que os discursos
destas senhoras privilegiem o trabalho na família e no
espaço doméstico. É, seguramente, neste espaço que
para a maioria delas os sistemas de lealdade e de coesão
são mais críticos e ao, mesmo tempo, onde o escrutínio
social se processa com menor força. Ou seja, não se trata
apenas de violência ou malfeitos per se contra as mulheres ou as pessoas mais vulneráveis dentro da família mas
sobretudo, pelos impactos potenciais de destruição de
laços que são fundamentais para a dignidade de todo o
grupo. Para estas senhoras as mudanças nos seus espaços domésticos não representam apenas uma alívio em
termos de trabalho ou a desconstrução da ideia de que há
trabalhos de mulheres e trabalhos de mulheres. As transformações domésticas correspondem a mudanças muito
mais cruciais quanto ao reconhecimento do contributo
de todos os membros da família, em especial do delas,
para a dignidade e a lealdade mútuas que a família deve
preservar. Há que manter, para além de todos os aspectos
práticos da vida um imperativo ético e de coesão social
que parece ser indispensável às relações entre mulheres
e homens, assumam estas e estes as identidades sexuais
e sociais que assumirem.
Os homens sem as mulheres e as mulheres sem
os homens e os défices de sentido.
Pelas razões aduzidas e ainda outras é bastante
interessante ouvir as suas vozes, risos, silêncios e
ironias quando é colocada perante elas a hipótese da
indiferenciação ou da unicidade sexual. Do meu ponto
de vista os seus discursos são, em alguns tópicos ambivalentes, contudo perpassam por eles a ideia forte
de um binarismo desejado, necessário e não de uma
dicotomia ou uma oposição por princípio. Por outro
lado, algumas invocam as diferenças biológicas como
suficientes para que a cooperação entre elas e eles seja
essencial. Outras senhoras discutem a importância política e social da complementaridade das identidades e
estatutos. Muitas fazem os seus comentários com um
sentido de humor e ironia pois estão convictas de que
muitos homens sentir-se-iam perdidos e vulneráveis
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sem elas apesar da sua pretendida independência ou
mesmo superioridade. Para algumas feministas poderá
ser difícil ler os excertos que se seguem por acharem
que neles está o conservadorismo esperado de quem
ainda está a caminho da emancipação. Ao contrário, eu
intento ouvir nestas palavras muita sabedoria, muita
capacidade de disfarce e subjectividades resistentes e
lúcidas. Ao cruzar os seus discursos com os seus feitos,
as suas tarefas diárias, as suas responsabilidades públicas e comunitárias, não deixo de me questionar se não
deveriam ser alguns homens a temer pela integridade da
imagem que pretendem manter e, com ela, a sua frágil
existência simbólica e social.
Para uma economia da leitura, apresento os excertos agrupados pela principal abordagem que as senhoras
fazem do problema mostrando assim o foco das suas
análises. No sentido de introduzir mais elementos de
leitura e de manutenção da intensidade dos discursos
não elimino outras marcas da oralidade que acompanharam os discursos e que foi possível transcrever. Assim, o
primeiro grupo de excertos discorrem sobre a incapacidade dos homens de conceberem e darem filhos e filhas
à sociedade e acrescentam que essa incapacidade não é
apenas biológica mas também por défices de atenção. É
interessante notar que são três senhoras timorenses que
acentuam esta questão: Angelina de Araújo534, Francisca
da Silva535 e Teresinha de Jesus536 cujas palavras se seguem
pela mesma ordem.

Mesmo quando criamos um animal tem que haver
um macho e uma fêmea. Se tiver só o macho ele não pode
ficar contente tal como se tiver só a fêmea ela não pode
ficar contente. Tem que estar juntos para poderem ficar
contentes. Por exemplo se tivermos só o macho ele não
poderá ter filhos nem cantar, portanto, não pode estar
contente e o mesmo acontece se tivermos só uma fêmea,
ela não poderá estar calma.
O segundo grupo de vozes centra a sua atenção em
três grupos de questões que, com uma certa ironia, constrói uma imagem da masculinidade em contra-ponto
com a que é dominante. A primeira desconstrução diz
respeito à escondida mas real dependência dos homens
relativamente às mulheres; a segunda refere a sua falta
de habilidade para a vida de todos os dias e para uma vida
saudável e harmoniosa; em terceiro lugar, não deixam de
ferir, criticamente, o mito da eficácia da violência dos
heróis guerreiros pois tanto a sua belicosidade, a sua
falta de lealdade como a sua inaptidão para a serenidade
são factores incompatíveis com a manutenção da vida
pondo-se a eles mesmos em perigo assim como a sobrevivência das demais pessoas e do próprio país. Algumas
senhoras sublinham a indispensável mutualidade para
se poder preservar a vida individual e colectiva.
A senhora Bernardina537, a Dona Judite538 e a Dona
Lili pronunciam-se sobre aquilo que pensam acerca
dos défices dos homens.
539

(…) I think difficult to happen [risos], because not
all woman, if it happened like [risos] I think they didn’t
accept [risos] all woman to go. (…) This country? Go to
die. [risos] (…) Because no woman here. (…) So, only men,
so. (…) If they already dead, it’s free, no, no, no people.

Ai isso não pode ser. As mulheres não poderiam
deixar os homens sozinhos, eles não sabem ir apanhar
lenha, não sabem cozinhar. Os homens tem que procurar
trabalho e depois tem que ter uma mulher para cozinhar
para eles poderem comer. Ficarem sozinhos é que não
poderia ser. Na nossa terra temos que viver todos juntos,
homens mulheres, crianças, velhos.

Baseado na nossa experiência durante a crise de
2006 houve sempre a incomodar porque quando falamos
de uma nação forte falamos de uma família forte. Agora
se olharmos para dentro de uma casa quem é que é responsável pela educação, com certeza que sempre dizemos
que é o pai e a mãe, mas quem sempre dá a atenção máxima à família é a mãe. É ela que passa mais tempo em
casa, por isso pode acompanhar de mais perto os filhos
e orientá-los melhor. Mesmo que os líderes da nação
sejam todos homens para fortalecer uma nação há que
ter o apoio máximo da família, e mais uma vez a mãe.

Hii, não sei como é que ficava [risos]. (...) Porque,
homens também, as vezes outros homens não aguentam
ficar sem mulher, sim, hum, é isso. (...) A mulher tem
também poder dele, hum. (...) A mulher tem poder dele,
tem... como é que posso explicar isso. (...) Por exemplo
trabalhos de casa né? Hum, o homem as vezes sai de
manhã vai ao serviço, você fica a fazer o trabalho de
casa, cuida das crianças, fica a cozinhar sei lá o quê.
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Porque e, ali ele, as vezes ele não aguentava fazer esse
trabalho, voltar do serviço vir fazer esse trabalho de casa,
não aguentaria. Ficaria muito, ficaria pobre [risos], sem
vida. (...) Ah nada [risos].
Acho que uma mulher não precisa de ter um homem, porque, hoje em dia, a mulher também pode viver
sozinha. [Risos]. E ficavam só os homens? Huum. [Risos].
Acho que [risos] eu não sei como explicar [risos] [silêncio
prolongado]. Acho que numa nação precisa também
ter mulheres. (...) Ah, não, porque tem algumas coisas
que os homens não, não podem fazer sozinhos. (...) Por
exemplo, aqui em Timor principalmente, hã, os homens
acham que eles podem fazer o dever dos homens, não
é? Porque aqui eles, não todos, não é? Mas muitos têm
uma diferença muito grande. Mulheres e homens. (...)
Os trabalhos do homem, por exemplo, eles, todos nós
trabalhamos, eu trabalho, meu marido trabalha, mas
quando chega em casa, eu é que tenho o direito de lavar
a roupa, passar a ferro a roupa, cozinhar, tomar conta
das crianças. Ele já não. Porque eles, não todos, mas
alguns dos homens, alguns dos homens em Timor, eles
tratam as mulheres, não têm igualdade.
Apesar das experiências diferenciadas das mulheres dos dois países o alinhamento das seguintes ideias e
palavras parece mostrar um consenso acerca das várias
incapacidades masculinas para a independência e para
o trabalho produtivo. As senhoras Zainab Muhammed540,
Isaura Fernandes 541, Paula Corte-Real 542, Piedade da
Cruz543, Rosalina Costa544, Rute Uetela545 e Mira da Silva546 manifestam as suas preocupações algumas vezes
permeadas de risos.
Eu acho que é difícil…hi..hi..i [gargalhada]. Pois,
não há uma vida sem mulheres e assim pelo contrário.
Temos que ter uma unidade como por exemplo uma
família, se não há homem ou uma mulher não tem sentido, porque os dois existem numa família, para que se
completem uns aos outro e para resolver problemas em
540
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conjunto. Acho que sim, agora só homens sem mulheres
e ao contrário acho que é difícil [riso]. Acho que não,
por que só homens, como é que possível sem mulheres…
hi.hi…i [gargalhada] pois vivemos, os homens e mulheres
sempre estão juntos, acho que nesta vida temos sempre
problemas, e por isso que precisamos um do outro para
resolver os problemas, se só vivem as mulheres, isto
tornará pior…hi…hi...hi..i [riso].
[O]lha, os homens todos morriam de fome [risos]
porque as mulheres são as batalhadoras, as mulheres são
as batalhadoras mesmo na área política, em eleições, o
quê, quem faz ganhar o partido do governo somos nós,
nós somos a maioria, portanto até o próprio país desaparecia do mundo, desaparecia do mundo (...) porque
perdia esta braço forte, perdia este braço forte.
Vão morrer [risos] . (...) Sim com fome, com fome
porque não há mulher para cozinhar, porque os homens
aqui em Timor só sabe sentar, ler e comer.
O que é que eles vão fazer para poderem andar
a frente? [risos] (...) Precisam de mulheres. A mulher é
mais importante dentro duma casa, para gerir dinheiro
para todas as necessidades, nomeadamente despesas das
refeições, pagamento de transportes, só as mulheres que
sabem gerir tudo isso. Os homens sozinhos vão gastar
dinheiro todo em bebidas e mais nada.
Não, porque eu acho que o homem é, eu, isto, como
dizer, que não, não como mulher, não como que, eu sou
mulher, mas eu acho que como pessoa, acho que o homem, dizem, que eles são fortes, mas eles não, eles não
sobrevivem, aah, sozinhos. São muito dependentes das
mulheres. Muito, muito homem. Mas, para você, muito
homem é capaz de dizer tudo. (...) É, não só, não só,
não só necessidade da mulher para tratar da, da roupa,
da comida e tudo. Mas eu acho que psicologicamente,
o homem sabendo que não está, dentro da casa, uma
mulher, não, não consegue sobreviver. Eu, pessoalmente,
acho que não consegue sobreviver.
Dizer que o país desaparecia [riso] desapareceria
se calhar seria mesmo, mas é, é mais para isso porque
mesmo a nível de Igrejas o trabalho está nas mãos
das, da mulher, em todo o lado, em todos os níveis nós
encontramos a mulher, mesmo lá nas machambas a
mulher está em primeiro lugar, ela é que tem mais poder
pra, pra, ah pra dar moral, ajudar e desempenhar todo
esforço que tem no seu trabalho, portanto a mulher é, é
importante na sociedade em todas as esferas para mim
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(...), em todas as esferas para mim, portanto a ausência
da mulher é, é um problema sério, [risos], é um problema
sério, mesmo na família, mesmo na família, como pode
ver [eh] costuma-se dizer que, quando o homem não
existe dentro da família, quase que nem se nota que
não existe nenhum homem dentro do lar, a, a, a família
continua bem, e tudo estável, e, mas ao contrário quando
é a mulher que não está, acho que não se leva nem uma
semana sem se descobrir que ali há falta de, de mulher,
portanto a mulher é mãe, a mulher é a fonte de, de, de
tudo, defensora, é tudo isso.

bral550 são peremptórias quando afirmam que eles, por
si só, não se conseguem entender e que a violência seria
o único método que encontrariam para resolver os seus
problemas pelo que precisam, seriamente, das mulheres
para os proteger de si mesmos. Do meu ponto de vista
não é alheia a esta percepção os episódios de violência
armada recorrentes perpetrados por homens, com especial incidência na cidade de Dili ocorridos após a independência política do país que continua a ser liderada
formalmente por homens com historiais de guerrilha.
Matavam-se uns aos outros. É, davam cabeçadas
uns aos outros. Eles não se entendiam. Para tudo, as mulheres têm que estar sempre na retaguarda. As mulheres
conseguem sempre. Eles sozinhos, não. É impossível.

[O] homem, o homem não pode viver sem a mulher,
não pode viver sozinho sem o homem eles precisam,
necessitam uns dos outros, este, este Timor não vai (...)
não ia perder (...) só os homens ou só as mulheres aqui
em Timor (...) não era boa ideia.

Sem a presença das mulheres, eles podem se matar
um aos outros [risos].

A senhora Maria do Céu Chambal547 refere-se às
deslealdades e invoca uma contra-narrativa das promessas do amor romântico para mostrar que afinal eles são
fontes principais de dores de cabeça e dependências.
[É]ééé porque os homens agora são interesseiros,
assim como estão me ver eu andar de carro vão de me
querer (...) de que? Porque agora eu acho que isto não sei
se é do nosso país ou dos outros países porque nunca fui
a outros países, o único país que eu já visitei foi África
do Sul, porque agora parece que as mulheres estão muito
mais em relação ao homem, o homem agora a vida dele
é difícil, a maior parte dos homens entregam se muito
na bebedeira não digo que as mulheres também não se
entregam, há certas mulheres que se entregam, mas a
maior parte dos homens entrega se nas bebedeiras, por
isso o homem agora para casar com alguém precisa ver
se esta mulher é estável ou não é. (...) Por isso que eu
digo que são esfoiladores e são mesmo. (...) Ah eu não
quero casar, meu amigo não quero ter…não quero dores
de cabeça (...) já me dá dores de cabeça, não quero ninguém não quero (...) às vezes se diz se que existe amor
aqui nessa terra [risos] esqueci (...) porque no início
doía muito precisava do meu amor mas eu não tinha
mas agora não sei se um dia pode vir a luz mas agora.
Sem precisarem de muitas palavras, as senhoras
Hermínia Bessa548, Maria Barreto549 e Maria da Costa Ca-

Se isto acontecer não haverá paz nesta terra. Os
homens e as mulheres têm que trabalhar juntos.
Algumas senhoras pronunciam-se mais politicamente sobre as impossibilidades das realidades dicotómicas quando elas envolvem oposição, confrontação e
subalternização. Alita Verdial551, Benedita Gama552, Elsa
Tuzine553, Fárida Gulamo554, Filomena Reis555 e Jacinta
Luzina556 pronunciam-se acentuando mais os aspectos
práticos da política como ganhar eleições, exercer cargos
executivos e governativos ou o então as competências
fundamentais e os princípios de respeito, inclusão e
consciência dos limites das visões monolíticas.
[A]lmost, half of the population in this country
are women and for, you know, we are the great number
of voters, yeah, voters, you remember? Half, no? voters,
so, of course we are mother of the land, yeah, people,
the generation is come from us, that’s the situation, so,
nothing, no power, because people always say women’s
power because, a strong women behind a man, so if no
550
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portante que se continue a dar a devida, o devido valor
ao trabalho que as mulheres fazem. Porque para além
de ser dona de casa ela é gestora não só da sua própria
família, mas as vezes até gestora em termos económicos
das empresas, dos seus pequenos negócios e por aí fora.
É tudo isso. (...) Acontecia um caos, pura e simplesmente
seria um caos total.

(...) that’s what I always say, I always say to some of the
friends in the political party, you know?, I want to find
out why women votes you guys, if they say because your
program next time I say, don’t even vote (...).
Os homens sozinhos também não irão conseguir
governar bem. Os homens e mulheres, os velhos e os mais
novos devem estar todos unidos e a partir dessa união
que conseguimos alcançar a nossa independência. Uma
pessoa só não iria conseguir levar o Timor para alcançar
a sua liberdade e independência.

[C]oitadito [de] Timor vai ser como, isso lembra-me
quando eu escrevi uma das minhas poemas em 2006,
cidade de Dili torna-se ser (...) a cidade da, das como das
almas, das almas condenadas porque não há, não há,
não há movimento não, não existe aquela vida. (...) [P]
orque os homens só podem olhar com um olho, não com
dois olhos e eu acho que Deus é justo de fazer homens e
mulheres para se compartilharem para ser, ser um bom
parceiro e para se comunicar e dialogar uns aos outros
para o desenvolvimento da família e da nação.

Xxiii, Isso seria uma situação um pouco complicada. Porque as mulheres também dão maior contributo
para que o país andem, a família ande, não é por acaso
que mesmo na luta armada aqui em Moçambique as
mulheres deram um grande contributo para que a independência fosse alcançada porque a mulher sempre
foi inteligente usou uma estratégia para que os homens
conseguissem vencer a luta, é [!], mesmo agora a mulher
está a batalhar para sustentar a família, ajudar o marido
e ajudar o próprio país. (...) Não, não, ambas as partes
temos que lutar para o mesmo objectivo que é o bemestar da sociedade.
Estrategicamente ao nível do governo, há uma mulher que é considerada uma dama de ferro do país, que
é a senhora Primeira Ministra. Como ela temos poucos
casos conhecidos. Mas há muitos casos de pessoas muito
corajosas anónimas que ninguém fala delas, ninguém
diz o valor que elas têm e o papel que elas desempenham
na sociedade. Mas a pergunta que a senhora me faz é um
tanto a quanto na minha opinião, eu acho que o mundo
se fosse governado por mulheres teríamos um mundo
mais feliz, as pessoas seriam mais compreensivas. Isto
porque em primeiro lugar não podemos esquecer que a
mulher tem aquela veia de ser mãe e os exemplos existentes em muitos países onde foram dirigidos por mulheres
com independência, como mulheres para dirigir foram
países que foram exemplos em muitas coisas. Mas sei
a situação do nosso país, mas dizer que durante a Luta
Armada por exemplo grande número de mulheres é que
garantiam a retaguarda dos homens, ter de os dar de
comer, tratar dos feridos e outras coisas. Dizer que realmente a mulher tem o seu valor. (...) E a título político no
país e a título da própria constituição consagra-se esta
igualdade de direito em relação a mulher, consagra-se,
mas muita das vezes essa igualdade, muitas das vezes
essa igualdade é violada né? Os seus direitos embora
publicamente apareçam figuras, pessoas coisas assim
feitas por mulheres. Mas ainda é penso que muito im-

I think that the impact for the Timor Leste is that
they cannot do something, they cannot do development
because, yeah, we want to develop something, we must
work with the woman. Woman is important. Because
like when happened with the woman, this is also can
obstacle for the development. I’m thinking that woman
is important because, if we based for the family, what
activities in the family, what happens in the family, this
first comes from woman. The woman see, take care for
children and teach their children to, like (…) after that,
you see, also can give her the keys, the facility for develop
the country. But if don’t have woman, this is not. (…) This
is not happen. And if this is not happen, then we cannot
have many people here, because the woman can give
birth, not man. [Risos]. And also about the, we can, base,
economy in the family and also in our situation, woman
have a good capacity to manage about the economy.
They know if we have small income, how to manage this
small income to cover all of our expenses. But men, they
cannot do. [Risos]. (…) Ah, yeah, they just use for, like,
contente? (…) To be happy. Yeah, to drink, to, and, yes,
[?]. And they don’t know what to use their money.
As senhoras Jacinta Jorge557 e Maria Castela558 e Maria Lúcia559 levantam um problema interessante quando
recusam a ideia de abandonar a luta ou de poder ocorrer
uma fractura irreversível. De uma maneira diferente as
557

Entrevista a Jacinta Jorge, p. 10.
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Entrevista a Maria Castela, p. 2.

559

Entrevista a Maria Lúcia Barreto, p. 21.
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três senhoras sublinham a coragem e os sacrifícios necessários para permanecer, continuar a resistir e fazer mudar
as coisas de dentro para fora numa e noutra sociedade.
Isso seria quando eu (...) mais uma vez fugir não é
solução nós quando conflito. (...) Não é solução. (...) Como
dizia vi tive grandes problemas pra funcionar (...) criei
a ProPaz também criei problemas porque o dia-a-dia a
gente vivia cria medo também acabei criando problema
então desistir fugir eu acho que não é não é solução. Hoje
as pessoas me temem têm medo ou sei de me aproximar
[folhear de papel] como quem diz a mulher não é fácil (...)
se não fosse o que há lutar lutar ouvir opiniões de várias
experiências e fugir não é o ir embora não é!
Se todas a mulheres de Timor se zangassem e se
fossem embora? Isso não pode acontecer. Nós podemos
zangar mas sempre voltamos. Os homens sozinhos não
poderiam fazer nada, mas as mulheres sozinhas também
não poderiam fazer nada.
[I]sso não iria acontecer. (...) Não iria acontecer
porque nós somos, as mulheres timorenses são, embora
umas, há já muitas que não, mas mulheres timorenses
estão ainda muito agarradas à cultura, estás a perceber?
(...)Não, porque isso tem a ver também com a religião.
[Silêncio] Qual é a minha opinião? [Silêncio] É assim,
eu sou uma mulher que, eu sou uma crente, eu sou uma
crente e eu acho que na vida temos que fazer sacrifícios,
sabes? E a família são duas pessoas, com ideias diferentes,
não é? Com diferentes caracteres que se juntam. E claro
que para uma família se dar bem também tem que haver
sacrifícios. [Silêncio] Portanto, tudo na vida, eu sei que os
homens timorenses são muito, há muitos que são muito
brutos, há muita violência doméstica, e isso eu entendo,
que os homens timorenses vão ter que começar a aprender
a tratar da mulher como, como elas devem ser, não é?
Mas também eu defendo que nós, as mulheres, também
devemos, devemos saber os nossos deveres como mulheres,
como, como esposas, como donas de casa (...) nós temos
deveres, deveres que as mulheres têm que cumprir.
As perplexidades de Saquina Mucavele560 realçam
a insensatez da oposição entre mulheres e homens utilizando a linguagem do sistema para pôr em evidência a
desordem e a confusão que a ausência de correspondências pluriversais poderiam acarretar para as sociedades
humanas.

560
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Entrevista a Saquina Mucavele, p. 7.

Eu penso que ficava um pouco de confusão ficava
um pouco de confusão porque cada um tem o seu papel
e esse papel é muito importante e o papel que eh, os
homens têm é complementar é de complementaridade
então se se temos este papel de complementaridade eu
se calhar fazia uma analogia do ser humano [tossir] se
a minha vista não está bem eu não posso ver com um
olho desaparece naturalmente não hei-de ver da mesma
forma então as coisas vou fazer, mas não hão-de sair
como se meu braço ou dente não está bem tudo vai se
ressentir. O meu corpo vai ressentir então porque há
uma há uma função muito forte de complementaridade,
há uma interacção muito forte então eu penso que é é a
vida ia mudar não seria a mesma e eh… a toda a gente
os homens, nós íamos sentir isto os homens iam ressentir
e e e vários sectores iam ressentir e e tudo ia mudar quer
dizer não seria a mesma coisa tinha que se haver uma
que se e também quer dizer a espécie desapareceria ne
porque para reproduzir é preciso ter uma mulher ao
lado e as pessoas aos poucos ao andar dos tempos iam
reduzir, iam diminuindo eh, prontos era o fim da espécie
humana não é.
A retórica da impossibilidade do monolitismo, tão
evidente na estratégia discursiva destas senhoras, não
resolve nem aborda toda a complexidade dos problemas
mas pelo menos percebe-se que, longe de se pensarem
a si mesmas como inferiores, menores ou incapazes,
elas descrevem-se a si e às outras como centralidades,
batimentos cardíacos e vitalidade cerebral das suas
sociedades.
Os sangues e os sofrimentos escondidos por
detrás dos olhares e debaixo das saias são assunto
político.
As agressões de vários tipos no espaço doméstico
são quase sempre uma preocupação central mas o secretismo lançado sobre outros contextos de violentação das
mulheres mostra até que ponto as políticas da invisibilidade podem facultar e promover múltiplos e sobrepostos
sistemas de dominação que também é preciso pensar e
tematizar. Como em muitos outros lugares do mundo as
violências cometidas contra as mulheres são múltiplas
e muitas delas tanto são escondidas como instrumentalizadas. Existem muitos silêncios que envolvem certas
violências e perigos sobre os quais é sempre muito difícil
de falar. A quarta hipótese de trabalho obriga-me a uma
atenção analítica particular sobre três contextos de vitimização das mulheres que as senhoras mencionam e
relatam ainda que com sobriedade e muito contimento
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como se sobre elas se sobrepusessem possantes e resistentes pactos de silêncio: o trabalho, as fronteiras561 e as
guerras. As discursividades destas senhoras e senhores
demonstram que dicotomias tais como, a violência pública versus a violência privada ou ainda a violência física
versus a violência emocional são construções que, longe
de serem isto ou aquilo, são realidades simbioticamente
combinadas e contaminadas e sobre muitas delas se
mantém a tragédia da obscuridade.
No caso de Timor-Leste prevalece a memória e a
importância dos sofrimentos da guerra e as mulheres
que estão a usá-los como moeda de negociação política
e de reconhecimento. Elas não falaram comigo sobre
as suas viagens porque para a maioria delas atravessar
as fronteiras assume as reminiscências da guerra e das
deslocações forçadas nas quais por si só estão inscritos
todos os tipos de violência. Da mesma maneira não se
referem aos problemas que podem enfrentar em contexto
de trabalho mantendo um silêncio tácito sobre muitas
outras violências cometidas contra elas. Por um lado,
porque no caso de muitas das empresárias de bazar e
quiosque elas vivem em comunidade familiar alargada
junto dos seus negócios. Isso facilita o entendimento
que os actos de violência não são cometidos contra elas,
enquanto pessoas individuais e sexualmente identificáveis, mas sobre a comunidade familiar. Por outro lado,
as líderes associativas têm posições de poder dentro dos
seus contextos de trabalho estando mais abrigadas das
agressões ou outros actos de violência. No caso de Moçambique a violência bélica sobre as mulheres aparece
um pouco mais desvanecida nas narrativas tomando
uma certa relevância discursiva os perigos de atravessar
as fronteiras para realizar os seus negócios ou então o
assédio, o assassínio, as humilhações, e a pancada em
contexto do trabalho que é, nos casos estudados, preponderantemente doméstico.
As diferenças de abordagem nos dois países manifestam-se ainda de outras duas formas. Em primeiro
lugar as mulheres timorenses quando falam sobre violência, porque o fazem sobre a guerra, fazem-no na primeira pessoa e em tom de testemunho que elas procuram
que seja exemplar. No caso de Moçambique os discursos
são indirectos e referem-se sempre a alguém que não
está presente, ou seja, os testemunhos são realizados por
interpostas pessoas tanto sobre as violências cometidas
561 Utilizo aqui a palavra fronteira com um duplo significado. Por
um lado, a fronteira é um lugar de passagem onde estão instalados
modos de vigilância, discriminação, coerção institucional, são
símbolos físicos de poder e soberania dos Estados. Por outro lado, as
fronteiras são constitutivas dos caminhos, das travessias, dos circuitos
de movimentação, comércio, troca, alteridade e cosmopolitismo que
transgridem a primeira acepção de unicidade e intransitabilidade.

em contexto de guerra, trabalho ou nas fronteiras. Falar
da violência perpetrada contra si envolve um tal grau de
intimidade e de sentido de segurança que se torna difícil
de obter informações directas a esse respeito porque são
delicadas confidências. A APOSEMO que Ana Matilde
dirige assumiu a função de ser a voz dessa realidade
sobre a qual as vítimas guardam, muitas vezes, reserva e
silêncio públicos. Tanto numa cidade como na outra falar
sobre a violência, tratar o assunto da violência continua
a ser um assunto com um enorme impacto biográfico e
emocional, individual e colectivo, sobre a qual a capacidade de pronunciamento é diminuída pela acumulação
do trauma, vergonha e medo.
A senhora Fátima Guterres562 e a senhora Filomena
563
Reis falam das suas experiências pessoais que envolvem tipos diferentes de violência e que se passaram
durante a guerra em Timor-Leste.
Quando chegámos a Alas, conduziram-me à prisão
principal, onde já se encontrava a Soe Mali, Secretária
da OPMT, e encaminharam-nos para a sala de interrogatórios. Foi aí que começou a vigorar a lei da violação,
e percebi que não tinha ninguém para me defender.
Todas as noites, a Soe Mali e eu éramos interrogadas
numa sala improvisada no quarto dos militares indonésios. Eles andavam de tronco nu com calções bem justos
ou só em cuecas. Durante cinco minutos interrogavamnos sobre a situação da Resistência, e no resto do tempo
sobre as relações sexuais no mato com os animais. Ridicularizavam a nossa situação, inventando histórias de
mulheres cujos maridos iam para a linha de fogo e que,
sentindo certas necessidades, satisfaziam-nas com os
animais, fazendo nascer crianças de três patas.
A situação tornava-se ainda pior nas festas, durante
as quais eles aproveitavam para violar e abusar das
mulheres. Eu queixava-me de feridas nas pernas, e conseguia, tal como a Soe Mali, nunca tomar parte nessas
festas. Era a população que participava e eram as mulheres que mais sofriam, dançando para eles e sujeitando-se
a todos os abusos com um sorriso na cara, pois tinham
que se mostrar felizes por terem sido as escolhidas. Eles
pegavam na coronha da arma, esfregavam-nas nos seus
sexos, batiam-lhes nas pernas e puxavam-nas pelos
seios. Traziam bolachas e outras oferendas, e mesmo em
sofrimento, tentavam simular um convívio agradável.
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Cf. Amal, 2006: 67-69.
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Entrevista a Filomena Reis, p. 6; 14-15.
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(...) Certo dia, foram avisar-nos que devíamos dar
todos os nossos pertences à população porque, devido à
nossa jovem idade, em breve, iriam levar-nos para Jacarta, onde devíamos continuar os estudos. Ficámos certas
de que a intenção era matar-nos e começámos a rezar,
com a plena noção de que ali, só Deus nos poderia proteger. (...) No dia seguinte, fomos informadas que seríamos
levadas para as nossas casas, o que só poderia significar
a nossa morte. Na saída da prisão, encontrámos o Pity,
obrigado a colaborar com a INTEL no mato, e que nos
aconselhou, em sussurro, a não nos arranjarmos nem a
pentearmos os cabelos, para que os militares perdessem
o interesse em nós. Mas, ainda assim, nós sabíamos
que tínhamos que cumprir a lei da violação e, todos os
dias, cada mulher prisioneira casada, viúva ou solteira,
recebia, obrigatoriamente, cinco a seis militares para
satisfazerem os seus desejos carnais, até ao ponto de
deixarmos de sentir o corpo como nosso.
Semanas depois, logo pela manhã, acordaram-nos
reafirmando que nos iam levar para as nossas casas, e
nós, entregando o destino a Deus, arrumámos as nossas coisas e fomos escoltadas para o helicóptero onde
já nos aguardavam dois elementos do KODIM. A meio
do percurso, avistando um acampamento militar indonésio, baixaram o voo a cerca de cinco metros do solo e
eu consegui observar os homens. De repente, abriram a
porta do helicóptero e empurraram a Soe Mali para fora.
Voltámos a subir e ela ficou lá, enquanto sobrevoávamos
a zona. Depois de umas voltas, voltámos ao local, o helicóptero baixou novamente, e eu vi a minha companheira
de luta, já sem vida, deitada no chão, a ser violada pelos
carrascos militares. Aquela cena marcou-me de uma
forma traumática e parecia-me quase irreal.

que é que se passa? E este fica sempre na minha memória
e tornei a escrever um verso pequenito como é que eu
deve limpar ou em luta a lágrimas das mães? Como é
que eu posso fazer para parar, mas eu acho que não vai
parar mas [silêncio] o sofrimento de uma mãe. (...) [E]
stá sempre até agora sim, até agora, quando mais for
crescida passei também quando era pequenina pensei
que as coisas eram fáceis de fazer mas depois de ser,
de ser crescida e passei também nesses horrores, esses
sofrimentos consegui conhecer e aprender porque é que
as mães assim? Alguns porque perderam a marido por
causa da consequência da guerra, eu não sei o que é que
perderam, a dignidade para salvar a sua terra [silêncio]
muitos, então, como é que podemos dar a força para
crescer e ser heroína, por mais que não, não luta com as
armas mas para lutar mesmo com a força que tu tens.
[O meu marido] desapareceu, foi raptado, eu não sei
até agora não sei, sim e o meu costuma dizer sou hm,
como se diz mãe solteira posso dizer assim [silêncio].
A senhora Maria do Céu Chambal564 é uma das mulheres que fala de alguns dos sofrimentos das mulheres
no tempo da guerra 76-92. Fá-lo referindo-se sempre às
outras mulheres, àquelas que se sabe passaram por isso:
raptos, casamentos e trabalhos forçados, mortes ocultadas, subjugação e escravidão. No final a intensidade
emocional com que relata todas essas agressões fazemna tomar posição e dizer que sobre isso há uma espécie
de sombra lançada que seria bom levantar. Para ela é
preciso que todos esses males e conflitos começassem a
fazer sentido para todas e todos Moçambicanos porque
não tem sido só a guerra a fazer mal às mulheres mas
aquilo que ela chama de tradição.

A senhora Filomena Reis descreve a sua experiência dos sofrimentos da guerra enquanto criança e como
encontrou na poesia um meio de lidar com isso. Mais tarde, casada e mãe de duas filhas, a guerra inflige-lhe uma
nova violência uma vez que o marido dela desapareceu e
ela se tornou mãe solteira e viúva de guerra.
[Q]uando era pequenina principalmente nos
anos 76 regressamos para o campo do refugiados cá
para Dili, da Indonésia para Dili, eu vejo que a cidade
está mesmo morta e só vejo como se diz os camiões e
os militares indonésios, eu vi que uma das senhoras só
usaram pretas (...) e com a cara assim muito triste, por
não sentir o carinho da mãe mas ouvi falar que a gente,
carinho da mãe é mais então gostaria que de ficar perto
e perguntar porque estás triste? Uma resposta vem a
mim disse tu não sabe nada, ainda pequenina, mas o
274

Sempre anedotas não faltavam no tempo da guerra
porque aquilo foi uma coisa que aconteceu em no tempo
da guerra da Frelimo isso. (...) Quer dizer anedotas as
pessoas contavam fulano foi raptado já no sítio essas
coisas toda ta a ver? Essa que eu lhe contei é uma prova
que eu sei porque uma vizinha da minha da casa dos
meus pais e ele mesmo ela deu agora mesmo casou com
esse tal homem, não está não está lá, no lar onde tinha
casado decentemente e separou-se através de ser raptada, viveu com esses homens lá e ela continuou e está
ainda (...), está lá com esse tal homem que foi apanhar
sem ela querer porque não queria não é, aquela coisa de
alguém te conquistar, você aceitar, só porque ele te dizer,
dizem é uma tradição, é uma tradição antiga, nos tempos
quando você começa a conversar com aqueles velhotes
564

Entrevista a Céu Chambal, p. 12-14.
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diziam assim nos tempo da guerra não (...) era assim
mesmo apanhava você se era bonita, assim eu quero
esta mulher você não há-de negar foi raptada tens que
é obrigada a fazer e até agora mesmo essas raptos que
acontecem aqui dentro da da do país, raptam aquela
senhora se são a raptar, só que aí podem-se desfazer
e enterram não sabem não pode salvar. Vão-se trocar
dela e tudo tudo e vai fazer o que? (...) [H]á uma vez ou
outra, ouvimos aqui um lado diz e é a televisão que fala
não são coisas constantes, no tempo da guerra era uma
coisa constante porque quando você viajasse ou quando
os homens da Renamo, já não sabíamos se eram da Renamo ou que, mas a verdade a fama é da Renamo como
aqueles que dizem ah se é Renamo Frelimo também mas
quem criou aquilo, aquela situação toda foi a Renamo
que começou por isso nós todos culpamos a Renamo. Nos
tempos da Renamo, os homens quando vinham do mato,
entrasse numa aldeia não salvavam raptar as pessoas,
raptavam as pessoas e você era obrigada a ser menina,
quem salvava talvez uma velha, só alguém que eles iam
fazer carregar sacos de cinquenta quilos até morrer pelo
caminho mas jovem assim tinham que amar com aquela
pessoa e isso era constante no tempo da guerra, as nossas
camaradas eu não digo muito porque não vivi muito né,
elas outras chegam das províncias, a informação não
chega lá rápido mas pessoas civis sofreram muito. (...)
[E]u não presenciei mas se visse fora eram raptadas e
casavam com eles obrigatoriamente. (...) Mas como vão
deixar os homens se já ainda estão com eles? Como vai,
vou dizer a alguém me prejudicou? Eu não posso deixar,
tenho de continuar com ele. Se deixaram é uma coisa
de que eu não pude deixar como por exemplo eu vou te
casar e amanhã vai divorciar quando já não se gostar
mas depois da guerra tenha a certeza que continuam com
eles porque até aquela Guilhermina está com o marido
que lhe desgraçou quando estiveram lá lá lá na base
[silêncio]. Não compreende? Nós aqui a nossa tradição
aqui em Moçambique não digo na parte de militarismo
a tradição moçambicana, a pessoa está acostumada a
tratar do homem. (...) Não podia largar porque tinha
(...) quem ia tirar aquele (...) para devolver ao homem?
Batiam, tá a ver, levava porrada, tinha que suportar tudo
que o homem fazia, quer dizer era uma coisa normal, era
uma coisa normal da tradição em si que uma mulher é
uma escrava dum homem.
Maria do Céu565 também se pronuncia sobre outros
perigos, ameaças e violências que estão nas fronteiras
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Entrevista a Céu Cambal, p. 3-4.

quando as mulheres se decidem por muquerismo e comércio internacional e de longo curso.
Como conheci aquelas senhoras (...) aquelas
senhoras conheci porque elas vendiam tomate cá (...)
através de conversa eles vinham hospedar na minha casa
porque eu também fazia o trabalho. Eu sofri muito e eu
aquilo que costumam mostraram na televisão de que
as pessoas saltam do arame farpado (...) eu já saltei do
arame farpado para me conseguir sobreviver e eu conheci
aquelas senhoras que eu vi com a roupa de ganância de
calamidade. (...) Agora eu comprava aquelas roupas
caras e levava para África do Sul para (...) é depois deee
alguns quilómetros de (...) aquela coisa de escrever o memorial de “Samora Machel” (...) [e]u comprava aquelas
roupas e aquelas senhoras que compravam comigo para
vendermos noutros sítios e como nós tínhamos medo de
irmos vender (...) existe defraudagem em todos os sítios,
seja em Moçambique seja em África do Sul. Heeem as
nossas autoridades perseguem nos muito mas (...) [t]
emos que pagar dinheiro (...) [s]e eles aceitar levam dinheiro se não aceitar levam produto e ficamos na mesma
no zero mas temos que começar porque é o pão de cada
dia que nós temos.
Aquilo para ela foi difícil de pronunciar foi dito
pelo senhor Renato Paulo566 que se sentiu menos intimidado porque falou das violências cometidas sobre outras
pessoas de outro sexo.
Os riscos que elas correm são imensos primeiro
porque elas são assediadas sexualmente pelos, pelos
agentes das Alfândegas para elas poderem muitas vezes
passar com a mercadoria que elas trazem, às vezes elas
não declararam a sua mercadoria; são acidentes de
viação porque muitas os carros que elas se fazem transportar não têm segurança nenhuma, só pra citar alguns
exemplos. E tem o caso de muitas das vezes elas terem de
enfrentar aquela tropa da guarda fronteira porque elas
têm que saltar o arame, porque elas têm que fazer tudo
para garantir a sustentabilidade do, do dos que estão
sob a sua guarda, não do negócio.
Escolho para falar da violência no trabalho a voz
de Delfina Chaúque567 a única senhora que falou da sua
experiência pessoal e mencionou como as acusações de
roubo e as humilhações verbais e de tratamento sofridas
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Entrevista a Fárida Gulamo, p. 6.
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Entrevista a Delfina Chaúque, p. 5-6.
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por ela são violências intoleráveis ainda que o contraponto seja o desemprego, desamparo e mais sacrifícios
para enfrentar a miséria.
Ih, hê! Eu nunca trabalhei a um branco que eu
tinha trabalhado num quintal, em Janeiro um branco
a mulher também é monhé eu estava ali a trabalhar ele
estava a vender lençóis djuvete, esse coisa de colchão
muita coisa e saia também e depois um dia é uma estrela
que vende assim as coisas que as pessoas estão a roubar
perto, perto mesmo assim eu estive aí trabalhar quando
trabalhei quase dois anos se trabalhou depois pra casa
ele voltou esse senhora eu voltou no dia seguinte disse
bom dia senhora, disse bom dia você roubou uma saia
e calça djinisse eu disse: Eu! Sim roubaste. Eu disse não
eu não posso roubar a calça as minhas filhas só você
sabe tudo por tudo eu contei senhora levou calça djinisse
eu não levaste pra quê porque não tenho marido meu
marido abandonou vale a pena roubar sim essas coisas
de vestidinhos pra as minhas filhas eh eu não gosto porque eu sou pobre e pobrezinha e eu só quero trabalhar
a minha vida eu só quero trabalhar ou assim pedir pra
pedir também é difícil, pede nada desde minha infância
eu não pede nada a pessoa pode dar pronto eu foi pra
casa voltei de manhã então disse vamos não usa bata.
Fomos pra esquadra. Chegou lá fiquei no banco esses
polícias me veio olhar voltou foi e voltou e disse levou
alguma coisa ao patrão disse eu! Não levei nada. Não
levaste nada, nada. Eh nunca desde minha infância
nunca entrei numa esquadra resolvi essa coisa assim ta
bem agora nós vamos na sua casa bom não há problema.
Nós fomos com patrão polícia e arma é ali que eu jurei
não vou trabalhar mais tinha que ficar na machamba é
por isso empregada de doutor Migrão que disse vamos eu
disse não vou porque eu contei esse história os vizinhos
vimos com esse arma não sei quê quê quê. Veio então
entrar na casa eu disse entra lá, entraram no quarto
das meninas, entraram no meu quarto viram que eu
sou pobre se panhar colherinha se panhar alguma coisa
patrão sim eu rouba com vergonha parece que mandou
num vizinho o djuvete eu com calças djinisse fazer o quê?
Vasculha lá, vasculhou manta com aquele raiva eu levei
mala deitei fora roupa pra me ver polícia disse vamos,
vamos lá porque não estamos ver aqui nem quarto deles
nem o quê coitado não tem nada roubar calça pra quê
eu disse não tenho marido meu marido abandonou, mas
se apanhar alguma coisa da sua casa, patrão, com sua
vontade [ruído] eu estava a espera na sala de jantar ele
entro até sala de visita ver ver é uma pobreza coitado
com aquela vergonha saiu. Fomos eu despedi lá vi ficar
era uma quarta feira voltei num sábado chamou um
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trabalhador dele da empresa. Vai chamar dona Delfina
eu disse não vou porque eu nunca na minha infância
tanto dos meus fi quer dizer do papá nunca fiz isso aqui
nossa família Chaúque. Prontos ele chamou disse vai lá.
fui no sábado eu sentei ali ele disse desculpa. Eu cheguei
o guardo disse assim dona Delfina ontem também roubaram muitas coisas na sua senhora essa coisa de roubar
porque a roupa esta assim na varanda, hum naquele fio
de ferro tira a roupa, hum pra ir vender na Estrela eu
disse afinal não sou eu disse roubaram é por isso que
está a chamar pra vir trabalhar. Não vou mais trabalhar
e prontos cheguei ali patrão veio a senhora também
tentou pedir desculpa porque foi engano porque sabia
que não é uma ladrão que veio roubar não sei lá o que
eu disse senhora desculpa lá eu não vou trabalhar peço
muita desculpa você continuar trabalhar não senhora
não vou prontos fiquei naquela fiquei quase um mês a
trabalhar é a mesma coisa porque o patrão disse coitado
das crianças são pobrezinha os filhos dela ir pra casa a
senhora tinha que cozinhar aquele arroz arroz fogado
pôr qualquer coisa.
As experiências reveladas através destes discursos
mostram o quão político são os movimentos das mulheres, os seus corpos e as suas mentes, os seus préstimos
e os seus medos tal como o são o mercado dos trabalhos
em residências particulares. Todas estas esferas sociais
são as realidades onde se jogam, com enorme violência, a redistribuição da riqueza nos países, as políticas
salariais, as normas de protecção dos direitos laborais,
as memórias, a não-violência como política pública de
desenvolvimento e a eliminação dos mecanismos de injustiça embutidos de tiques e modos de pensar coloniais.
As pazes de Cipriana, de Hermínia e Banito
Carolina.
As feridas da guerra em Timor-Leste continuam
expostas e têm servido a muitas mulheres e homens para
influenciar a direcção da construção das instituições do
Estado e as políticas de memória e reconhecimento. Os
homens reclamam amiúde que se determine quem pode
ser considerado veterano de guerra que inclui algumas
compensações financeiras e um certo estatuto de aswa’in
e o reconhecimento social que isso pressupõe. Como a
guerra foi na maior parte do tempo uma guerra de guerrilha ela fez-se sentir em quase todas as esferas da vida
quotidiana e chegou, indiscriminadamente, a todas as
populações civis. Este carácter vascular e difuso da guerra
e o seu prolongamento no tempo podem ajudar a perceber que para as mulheres não são os combates armados,
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as emboscadas ou os confrontos bélicos que estão no
centro das suas atenções. As mulheres, nos repetidos
actos de reivindicação de reconhecimento preferem
sublinhar duas coisas: por um lado, os sofrimentos a
que estiveram submetidas tanto no mato como nas suas
casas, hortas, repartições, escolas ou igrejas; por outro
lado, elas querem que tanto os processos de reconciliação
quer a história da nação evidenciem a sua participação
activa e indispensável em todo o processo do conflito que
sempre foi retoricamente construído como um caminho
de libertação e emancipação nacional. Estas diferenças
de perspectiva entre mulheres e homens, no período
pós-conflito bélico, mostram que a guerra tem muitos
lados, que a sua realidade é pluriversal e que a dicotomia
guerra-paz não faz sentido per se.
A esta centralidade da memória da guerra e dos
possíveis usufrutos pela coragem demonstrada, agora
que se está a caminho do apaziguamento, corresponde
uma multitude de pensamentos e reflexões sobre a
paz e o que ela significa para as pessoas e para o país.
A reconstrução física, institucional, económica e das
infra-estruturas são sectores a que as políticas internacionais de peace building dão uma particular atenção. A
reconciliação e a recuperação psico-social das pessoas
e comunidades afectadas pelos conflitos violentos são
outros dois sectores de forte investimento tanto em termos de pesquisa quanto em termos de intervenção social
e política. É na intersecção entre o que a comunidade
internacional já sabe sobre estratégias de construção da
paz em sociedades pós-conflito e as subjectividades que
falam e pensam sobre pazes, que emergem os pensamentos não dicotómicos de Cipriana e Hermínia.
A senhora Cipriana Pereira era uma adolescente
quando a guerra de ocupação indonésia começou em
Timor-Leste mas antes desta se ter tornado numa situação avassaladora e muito perigosa ela já havia assistido
ao conflito civil conhecido como o golpe e o contra-golpe
de 1975. Pode-se dizer que a sua adolescência, juventude
e idade adulta foram marcadas por uma sociedade militarizada e bélica e muitos conflitos violentos. Nas vésperas
do referendo em Agosto de 1999 mais uma experiência
de enorme violência determina a vida desta mulher: o
marido desapareceu durante a campanha política não se
sabendo do seu paradeiro até hoje. A senhora Cipriana568
enuncia do seguinte modo os seus pensamentos sobre
uma coisa e outra, ou seja, as guerras e as pazes, que povoam a sua memória, experiência mas também as suas
expectativas para o futuro.

568

Entrevista a Cipriana Pereira, p. 3; 6-7; 10-11.

Para mim, esta escuridão é os conflitos e paz é a
luz do dia. Os conflitos só trazem mortes, ódios e tristeza enquanto a paz nos traz a clareza, calamidade e
é uma situação diferente da escuridão, é uma situação
em que as pessoas sentem-se livre, alegria sem tristeza,
situação onde as pessoas falam sobre o desenvolvimento
da nossa nação, falam sobre o diálogo e falam sobre o
futuro melhor deste país, isto tudo é que paz, não é de
insultar uns aos outros só por causa de um pequeno mal
entendimento. Já vimos o que aconteceu em 75 as suas
consequências levaram a morte de muitos timorenses.
(...) Quando um líder continua a pensar na vingança
política, continua com a sua arrogância é uma grande
tristeza para o povo e assim jamais chegará a paz. Temos que fazer grande esforço para convencer-lhes, para
se sentarem juntos a ter só uma ideia neste contexto da
independência. É preciso que eles declararem ao povo
timorense que, o que é que aconteceu foi por culpa deles
e eles são os culpados, são eles que precisam muito de
diálogo e reflexão para preparar um futuro melhor de
Timor-Leste. (...) Acho que foi uma situação em que
obrigou-lhes para mudar a estratégia política de uma
fase para outra, no meu ponto de vista a reconciliação
que fizeram apenas para ter um foco na força política
para que possam enfrentar um inimigo mas, não foi uma
reconciliação de coração ou de boa vontade entre eles,
isso nota-se na realidade de agora como por exemplo nas
intervenções ou quando levantaram voz, parecem que
estão a esconder alguma coisa e cada um continua com
os seus segredos. Por isso, para mim tanto eles fizeram
um pacto de Unidade Nacional como a reconciliação
foi apenas uma estratégia política mas não foi uma
verdadeira reconciliação, não foi um pacto de coração.
Acho que cada um de nós tem que saber de que já está
livre do obscurantismo, então esta pessoa faz com que
contribui para a paz, contribui para um objectivo. Paz é
intocável nem é para ver, mas sente-se pela oportunidade, liberdade, sem a Violação dos Direitos Humanos, sem
pressões, sem intervenção sanguínea e sem humilhação.
Paz é quando nós damos bem um ao outro e quando há
dialogo. É tudo isso que contribui para a paz e mais ainda, a paz é quando cada um de nós viver em felicidade.
Acho que o processo da luta durante estes 24 anos
para obter a independência, toda a gente com a sua capacidade e os seus sacrifícios lutou para esta meta, mas
em fim depois de chegarmos a esse ponto, muitas vezes
as pessoas esqueceram a luta das mulheres, sempre consideram os homens como os heróis da luta, mas apesar
de tudo as mulheres também sofreram bastante nesta
batalha. Um exemplo concreto, uma das mulheres do
funcionário público no tempo da Indonésia, também era
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minha colega, ela trabalhava na rede clandestina, numa
situação que era muito difícil. (...) Essa minha colega
chamava Maria Felismina, trabalhava como funcionaria
de kodim, era numa situação muito difícil, porque estava
nas mãos dos militares Indonésios, mas ela conseguiu
obter as informações dos militares e conseguiu transmitir
estas informações todas para os jovens que trabalhavam
para a independência. Estas informações eram os documentos dos planos militares para matar todos os jovens
activistas timorenses. Era um trabalho que difícil para
os homens mas, ela conseguiu. Uma outra colega, era
de Baucau, chamava Carlota, o marido dela era Hansip,
roubava as balas e as fardas do seu marido e mandava
tudo para os guerrilheiros FALINTIL nas montanhas.
Era uma situação difícil, porque o seu marido trabalhava
para os militares Indonésios. Ela arriscou e conseguiu
fazer com tanta coragem. Uma outra colega que era da
OMT, era de Ermera, mataram-lhe com um filho ao colo,
isso tudo porque ela era a responsável da OMT, depois
disso mataram também todos os seus filhos, as pessoas
não sabiam o seu nome. Era muito sádico, mas muitas
pessoas não estão a dar valor a esta luta das mulheres.
Para mim é uma grande tristeza que tenho no fundo
do meu coração. Se nós próprios não reconhecemos
este valor mais ninguém irá lembrar disso. É tudo isso
que me motivou para continuar lutar e levar ao alto o
papel das mulheres e é muito importante. Para mim
estas mulheres também são heroínas. Eu quero uma
história das mulheres desde o ano de 75, desde a fase da
resistência até a fase de referendo, para que um dia as
pessoas possam relembrar a luta das mulheres daquela
fase da luta, se não um dia as pessoa só se lembravam
daquelas que morreram em 75 e aquelas que morreram
depois deste ano já não se lembravam, e assim um dia
jamais ninguém lembrava os seus nomes.

A senhora Hermínia Bessa569 fugiu de Timor-Leste
durante a guerra civil de 1975 e só conseguiu regressar
passados 26 anos, em 2001. Ela refugiou-se com a família
na parte indonésia da ilha de Timor onde permaneceu
quase um ano num campo de refugiados. A ocupação
militar de Timor-Leste obrigou a família a exilar-se em
Portugal durante todo o período da guerra. A lonjura, a
translocalização da terra de origem, a fractura traumática
que a separação impôs, alimentaram tanto a ficção de um
passado sem máculas de maior e anterior aos conflitos
terem começado a ocorrer de uma forma violenta e bélica
como a visão de um futuro redentor capaz de resolver
e apaziguar todas as feridas, todos os problemas. Esta
voz da diáspora timorense tem, em si mesma, as virtualidades e contradições que falam de amor e raiva, afastamento e proximidade, espanto e expectativa, ordem
e desordem tanto sobre as guerras de que fugiu como
das pazes que persegue. A Mana Hermínia traduz pazes
por justiça, reconciliação, desenvolvimento, emprego,
identidade, sossego e alegria. As pazes que depois das
guerras ainda não se alcançaram.
Sonhei que iria encontrar a paz em Timor, uma paz
que acabaria com a fome, a miséria e, principalmente,
com as guerras. Porque a paz começa dentro das nossas
casas, mas se nelas falta o pão e há guerra dentro delas,
então a paz não existe. A guerra só termina com o fim da
miséria e com o princípio do entendimento entre os homens. Um entendimento que deve contemplar também
as relações entre os homens e as mulheres, mas principalmente entre os homens, que ao despertar de uma
divergência, partem rapidamente para a violência. As
mulheres em Timor são mais pacíficas, aliás, os homens
não as deixam ser de outra maneira, impedindo-as de
opinar sobre certos assuntos e remetendo-as para um
plano inferior. Fazem-no erradamente, já que muitas
vezes, são elas que recuperam a força perdida pelo desânimo e escondem muitas coisas, evitando mais conflitos.
(...) Quando regressei a Timor, não encontrei a paz,
pois apesar da guerra ter terminado e do mundo ter assistido à retirada da Indonésia, o povo vivia com muito
medo dos indonésios que tinham ficado escondidos entre
as milícias dos timorenses, que afirmavam ter cometido
atrocidades contra o seu próprio povo por imposição
do ocupante. Apesar da conquista da independência, o
medo continuava a pairar sobre a população.
Sempre me senti no direito de recusar acusações de
oportunista, quando me diziam que só me lembrara
do meu país quando ele já estava em paz, e refutava-

A senhora Cipriana concebe e descreve a paz
como processo, como oportunidade, como luminosidade, como alguma coisa de intocável mas, ao mesmo
tempo, que se materializa em alianças de coração, em
reconhecimento; não sendo um estado puro das coisas
sociais, um resultado de um acordo formal entre partes
é uma tarefa e um acervo de qualidades e competências
e, mais uma vez, uma senhora timorense apela ao que
chama um pensamento frio que não promove vinganças
nem arrogâncias mas sim a paz. Atrevo-me a considerar
que frio, neste sentido, é o pensamento de retaguarda,
sereno e sagaz que pode apoiar a transformação real dos
conflitos em momentos de alegria e desenvolvimento.
569
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Cf. Amal, 2006: 81-85. Entrevista a Hermínia Bessa, p. 35-37.
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as defendendo a minha grande contribuição para a
evolução de Timor. Quando tentamos expor a nossa
forma de luta àqueles que sofreram mais de perto com
a ocupação, sinto que as pessoas mais idosas nos compreendem melhor do que as mais novas, que continuam
muito desconfiadas.
Mas há que reconhecer as realidades mais positivas
do Timor-Leste actual, nomeadamente, a participação
das mulheres na sociedade, que em grupo realizam
reuniões e acções de esclarecimento sobre temas tão
pertinentes como a violência doméstica.
[A] primeira coisa é acabar com, com essa miséria que
há aqui em Timor. Primeira coisa. E resolver as coisas,
pela paz aqui em Timor tem que haver justiça. (...) Eu
acho que as pessoas, pronto, eu não digo criminosos, mas
até os mesmos que foram criminosos, que fizeram tanta
coisa, acho que têm que ser, tem que haver uma justiça.
Ah, eles têm que apanhar, primeiro de ir ao julgamento,
não é? Receber uma pena. Só nisso acho que bastava
para, para os familiares das vítimas ficarem, para terem
isto ao menos, pronto, na altura fizeram mal, mas já
pagou. A gente para poder ter a reconciliação, mas primeiro vai ter que, a justiça vai ter que ser feita primeiro,
senão não há reconciliação. Se fosse primeiro-ministro,
a primeira coisa que eu fazia era isso. (...) Depois era
resolver o problema dos crimes (...) isso para mim, não,
não cai bem. (...) Acho que quase todos, quase todos,
acho, embora, estão caladinhos, com medo, não dizem
nada, mas se a gente conversar com eles, eles concordam
com, dizem todos isso. (...) O meu maior sonho é ver este
Timor em paz. Paz e sossego. Este é o meu maior sonho,
ver toda a gente a viver bem. (...) Já não digo ter tudo
nem nada, mas viver bem, pronto. Não passar tantas
dificuldades, não passar tanta miséria. Esse é o meu
maior sonho, ver toda a gente, (...) satisfeito da vida.
Em Moçambique encontrei uma atmosfera diferente quanto às guerras como já tratei em cima. Do
mesmo modo, as reflexões sobre as pazes, ou as múltiplas
formas de se reconciliar com as violências perpetradas e
sofridas, são muito esparsas e na maioria dos discursos
são não-ditos. Ainda assim, o Acordo Geral de Paz e o
subsequente cessar dos combates violentos, o retorno
dos refugiados, a desmilitarização da vida quotidiana de
muitos milhares de moçambicanas e moçambicanos e a
reconstrução selectiva da memória está muito presente,
mesmo que não se expresse por muitas palavras e em
muitas declarações. As associações dos ex-combatentes
são um dos sinais de que o processo está longe de ter
atingido o apaziguamento desejado assim como alguns
discursos e reflexões sobre o que foi a guerra e o que se

pensa deste período a que se chama de paz. As senhoras
não se quiseram pronunciar sobre o assunto a não ser
mostrando como a sua experiência militar não lhes
serviu de quase nada a partir do momento que foram
desmobilizadas; elas realçam, como mostro atrás que
a sua juventude passada ao serviço da pátria enquanto
membros das Forças Armadas não as impede hoje de
serem pobres e de se sentirem desamparadas. Os seus
silêncios superam em sentidos não pronunciados todas
as suas palavras. Todavia Banito Carolina570 presidente da
AMASODEG fala do que está aquém e para além da guerra
e das desilusões que esta trouxe; ele discorre sobre a paz,
não tanto do ponto de vista do que ela é ou pode ser mas
das condições necessárias para a obter e manter. O seu
discurso é político e mostra bem como paz e guerra não
são pólos, pontas, e pontos inversos de uma dicotomia.
Pelo, contrário, os prolongamentos e as continuidades
de uma e outra estão a marcar a vida daquilo a que se se
quer chamar a nação moçambicana e o respeito que as
respectivas lideranças têm ou não têm pelas memórias
divergentes ou mesmo rivais de um período que não
ficou terminado nem com o fim dos combates armados
nem com os silêncios que o muram para o tentar tornar
estanque, ou pelo menos, resistente à resiliência das
experiências e testemunhos de algumas gerações de
moçambicanas e moçambicanos.
Sabem que em Moçambique houve conflito armado
né que envolveu portanto duas alas políticas que depois
da paz tivemos que voltamos a casa voltamos a casa
eh sem recursos eh a nossa desmobilização foi tanto a
quanto um pouco desonesta né. Porque de forma normal
talvez teria havido reintegração na vida civil, quando
falamos de reintegração falamos de pelo menos alguma
coisa para se fazer não houve voltamos para o povo.
Saímos do povo, fomos cumprir missões do governo
voltamos para o povo de mãos abanar daí que pensamos em fazer esta associação como forma de sentarmos
com o governo com organizações da sociedade civil eh
parcerias, ONGs para aberturas no sentido de obtermos
alguns projectos como forma de podermos viver.
Nós não somos pela violência como os outros somos
pelo diálogo porque o diálogo é algo benéfico para trazer algo de bom. Eh... temos aqui as nossas delegações,
temos a delegação da cidade de Maputo a fazer portanto
570 Entrevista a AMASODEG, p. 1-2; 10-20. A entrevista foi transcrita por
uma assistente moçambicana. Optei por utilizar a sua versão sem corrigir
erros históricos ou de ortografia quanto a lugares ou acontecimentos.
Essa apropriação do discurso, através da transcrição, faz parte do meu
ponto de vista do estado de diálogo ou silêncio que existe na sociedade
moçambicana sobre a guerra.
279

RAÍZES E OPÇÕES

levantamento de todos os desmobilizados de ambos sexos e de ambas as áreas políticas que nos achamos que
não podemos fazer a discriminação.
Sabem que hoje em Moçambique até há um grande
trabalho, se dizer que olha, a luta foi dos moçambicanos, os moçambicanos que se entender porque alguns
dizem eh que tratam os outros como inimigos, mas
aquilo foi uma fase, nós somos irmãos a inimizade tem
que acabar é o espírito que associação tem como forma
de atrair eh confiança, aquela confiança que se perdeu
por certas ideologias (...) contradição de ideias. Nós já
não estamos por aí, queremos nos unir para fazermos
uma frente. Essa de trabalho para o bem estar do nosso
povo e o desenvolvimento de Moçambique. É o que nós
portanto, esperamos que essa associação faça; esse é o
desejo nosso. (...) Porque imagine que um grupo de mais
ou menos desmobilizados cento a cento e cinquenta mil
homens soltos [conversa de crianças] o que isso significa para uma nação. Significa bandidagem, matanças,
roubos, muitas coisas. (...) Mas é isto que nós pensamos,
que unidos teremos outras fases, teremos outros comportamentos. (...) Esta ala é a ala hoje independência. Eh
trabalhou na luta conta o apartheid na África do Sul,
defendeu os Sul-Africanos, defendemos a Rodésia do Sul
(...) e veio esse conflito armado que durou 16 anos (...).
São estas senhoras que estiveram na frente disso. Foram
dificuldades imensas.
(...) Por causa disso já não, temos sítio nenhum
e isso fica, fica muito complicado porque quando os
peitos encherem vão explodir. Explodir disso é voltar
lá onde crescemos porque nós outros fomos miúdos lá
pro mato crescemos lá, a nossa vida toda já é lá. Aqui
estamos sendo domesticados e estamos aceitar ser
domesticados. Mas quando não nos ouvir, um dia as
coisas podem mudar.
É por essa razão que nós estamos a dizer, estamos a
desenhar na nossa conferência de imprensa para dizer
ao povo: a guerra acabou. Só as pessoas de má fé, é que
podem criar a guerra, existir. Nós, pra nós já está fora
de hipótese. Mas quem está a querer que isso aconteça
é o próprio Governo. Porque quando não dá condições,
pensam como viver as pessoas. Eh, há uma outra história, é uma história porque para o próprio Governo de
Moçambique tem que saber que a história é feito dia após
dia. A história acontece a medida que existem pessoas a
fazerem trabalhos, sejam aqueles trabalhos razoáveis,
esforços das pessoas, acontece a história. A história não
é só da luta de Libertação não, já passamos por aí. Na
luta de Libertação, tivemos massacre de Nyazonia é um
exemplo, mas nos factos recentes, tivemos massacres de
Homoíne, tivemos massacre de Taninga, tivemos muitos
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massacres é ou não é história, isso? (...) É uma história,
travamos combate de, com apartheid da África do Sul,
travamos combate com a Rodésia do Sul, é uma história
ou não é? Só vai ser uma história, aquilo que aconteceu
de 62 para 7 de Setembro, é um engano. Hoje os nossos filhos nas escolas só devem conhecer, aquilo que aconteceu
em 62 até 7 de Setembro, mas não podem conhecer este
conflito armado em Moçambique porque aconteceu. Os
nossos filhos têm que conhecer é a realidade do país essa.
(...) Está embrulhado porque não podem saber, dizem
que a guerra da RENAMO foi uma desestabilização. Eu
não concordo porque quando em 75 liberta-se o homem,
a terra e o homem nós optamos por uma via democracia
socialista. Então se forem a ver, voltar pra trás, vão ver
que o Governo no poder só vai falar do 2º congresso, nunca te vai falar do 1º congresso. Sabem porquê? Porque o
1º congresso é aí onde se une três movimentos, UNAMO,
UDENAMO, então aí tem um segredo muito grande, é
como o país devia prosseguir pra frente. Só como não
podem sair aqueles dados ali, não se fala mais do 1º
congresso, não se fala mais de lideres unidos pra formar
uma frente. Isso é mau. Nossos filhos têm que conhecer
isso. (...) Egoísmo político, pronto acabou. Tem que se
conhecer uma história limitada? Não pode. Nós achamos
que não, porque o nosso filho tem que saber que a guerra, o conflito armado surgiu por que algumas pessoas
queriam que existisse a democracia multipartidária no
país. Não é desestabilização não. Quando alguém diz,
epá vamos, tem que existir opiniões, você vai dizer que
não, eh... surge um conflito. (...) Como é que entram os
boers aqui em Moçambique. Os bóers que, quando se
liberta este país, o colonialismo português, alguma parte
refugiam-se na África do Sul e são pessoas que deixaram
bens em Moçambique, queriam retornar doutra maneira
pra recuperar os seus bens. Epá, daí que começaram
esses pequenos conflitos, ataques, não sei o quê. Quer
dizer organização da linha da frente né? Então é por aí
que nós travamos, nós juventude, travamos isso. (...)
Com certeza, com certeza. Então daí que há essas coisas.
Parecemos que não conhecemos mas conhecemos, só que
pronto, quer dizer nós não temos palavra para corrigir.
(...) A guerra não foi uma desestabilização. Se foi
uma destabilização porquê que se foi a Roma e assinou?
Assina-se uma desestabilização? Não. Não se pode assinar desestabilização, assinou-se porque entendeu-se que
era uma causa justa, que se devia sentar e assinar para
ultrapassar. Ultrapassou-se hoje, eh, eh é democracia
multipartidária, não é já socialista. Toda gente isso vê.
Então não podemos andar só naquilo que ah não é só
destabilização. É o facto de não querer aceitar e assumir
a realidade como aconteceu. Isso são questões políticas,
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mas não estamos muito por aí. Eles sabem o que fazem,
deixam o povo em paz, o povo progredir, o povo trabalhar
para o seu bem, para o seu sustento. Isso é que é bom.
O senhor Banito Carolina pronuncia-se, afinal,
sobre política doméstica, regional e internacional e
realça que os peitos cheios explodem mesmo quando
não se quer voltar à guerra. Ele não esquece que todas as
histórias são feitas de camadas sobrepostas de passados,
presentes e futuros e que obliterar o relato da história de
algumas dessa camadas é injusto, perigoso e demagógico.
Os alertas feitos pelas subjectividades activas de
Cipriana, Hermínia e Banito determinam que as partes
envolvidas na procura das pazes em qualquer país está
muito além do que fica estabelecido nos Acordos, acantonamentos, programas de peace keeping e peace building e
das respectivas missões da comunidade internacional. O
coração e o pulsar das pazes fazem-se também na consideração activa destas vozes experimentadas, no respeito
pela lucidez que construíram através do sofrimento e da
resistência ao sofrimento e pelo não desperdício de todos
os acervos, todas as ferramentas, todas as ideias e memórias, que nas suas diferenças, promovem mais caminhos
de apaziguamento e de serenidade e justiça que todas e
todos atribuem a essa coisa que tem tanto de societal
como de espiritual a que se costuma chamar de paz.
A Memê e as sandálias four by four571.
O trabalho etnográfico é mediado por observações
intencionalizadas com recurso a diversas ferramentas de
fixação e organização do que a fenomenologia da visão e
dos restantes sentidos nos suscita e oferece à reflexão e à
escrita. As entrevistas fixam palavras nos gravadores que
depois de transcritas são como cristais facetados expurgados da rudeza do pronunciamento em directo entrecortado por ruídos, silêncios, hesitações, repetições e de
mil e uma outras coisas que estavam naquele momento
em redor e em estreita interacção com as falas e os gestos.
As transcrições não são as pessoas que falaram nem as
suas palavras mas a sua depuração técnica ao mesmo
tempo que não são pura tecnologia. A convivência mais
ou menos próxima com as pessoas com quem se estuda,
as relações sociais que se mantêm, as subjectividades
que se prestam mutuamente atenção e se procuram compreender, produzem reflexões que depois de passadas a
escrito são como as versões possíveis do que a memória
reteve e transformou num discurso em que os demais
sentidos e o corpo ficam arredados em prol da sua efi571
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cácia, ou seja, da verdade enquanto a proximidade entre
a realidade e a descrição dessa realidade. Ainda assim,
é importante frisar que as palavras escritas podem ser
poderosas e trazem nelas e com elas muitas dimensões
de conhecimento e de entendimento dessas mesmas
várias e complexas realidades. Ainda que a construção do
conhecimento seja retórica ela é sempre mediada pelos
corpos através das vozes, da visão, do cheiro, paladares
e sentidos tácteis pelo que a escrita, por mais sóbria
que seja, é sempre e de algum modo uma encarnação
que ultrapassa o papel em que se inscreve. Usei o que
a modernidade me ensinou e me proporcionou e que é
escrever sobre papel usando signos, símbolos e regras
gramaticais mas tentei subvertê-la e ir além dela ainda
que utilizando as suas ferramentas. Sempre que não
pude gravar, fotografar, dominar pelas imagens fixadas
no papel ou nos monitores ou prender as palavras ditas
nos circuitos digitais do meu gravador, optei por recorrer
à memória e tentar escrever. Intentei um estilo descritivo
e reflexivo sobre aqueles acontecimentos e palavras que,
de outro modo, ficariam perdidos para o conhecimento
que procuro construir e passar através deste estudo à
minha comunidade de cientistas sociais.
A visita e a minha estada em casa de Memê e Joana,
vendedeiras de serviços domésticos em Maputo e residentes em Mangoanine foi mais do que uma entrevista
ou um episódio de observação participante. Tratou-se,
do meu ponto de vista, da ampliação de perspectivas a
partir das quais se filtram e se questionam hipóteses e
conhecimentos aumentando assim as possibilidades de
uma objectividade científica. Ao colocar em evidência no
seu título a Memê e o nome que deu às minhas sandálias
pretendo mostrar como exercitei, in loco, a sociologia que
designei das ambiguidades para me deixar envolver, com
a genuidade possível, na atmosfera vital das pessoas que
só conhecia vestidas com uma farda de vender narrando
essa parte da sua vida e deixando muitas coisas por dizer. Por um lado, é minha convicção de que esta quarta
hipótese de trabalho não ficaria, devidamente, tratada e
demonstrada sem questionar a instabilidade categorial
e dicotómica da realidade; por um outro lado, quero
reforçar o meu argumento sobre uma sociologia póscolonial e feminista que não atira fora nem desperdiça os
conhecimentos de Memê e Joana nem a sua indiferença
a modelos e grelhas convencionais de observação.
E lá fomos cruzando as ruas de pó terra e areia
até chegarmos ao portão de chapa da Esmeralda. Ela
já nos esperava sempre com o seu sorriso nos lábios.
De capulana à cintura e lenço na cabeça parecia mesmo uma mamana.
281

RAÍZES E OPÇÕES

Uma casa pequena e simples no meio de uma
belo pedacinho de terreno limpo e cheio de árvores.
Entrámos e eu sem saber bem como são os protocolos apressei-me em entregar os presentes que havia
arranjado para a Memê e as crianças: Pedrito com 17
anos e o senhor da casa – nas palavras de Esmeralda
– o Tomazito com 15 anos e a Edna, acabadinha de
tomar banho com 11 anos e a frequentar a11ª classe.
Bonitos e bem educados. Sentámos no sofá da sala
onde numa estante estavam para além da TV havia
umas caixinhas e uns tachos luzidios arrumados por
tamanhos tal e qual as caixinhas de arrumar alimentos. Numa das paredes um calendário do Fórum Mulher. Depois das apresentações resolveu-se colocar
cadeiras lá fora, por estar mais fresco e fomos para
junto da porta da entrada onde a Esmeralda tem o
fogão e estava a cozinhar a xima com coco e a grelhar
pedaços de carne vermelha.
Falámos, ela mostrou-me a casa com dois quartos
e duas camas uma sala e uma cozinha que serve, essencialmente, para guardar as comidas e os utensílios
porque se cozinha lá fora no fogão de duas bocas a
carvão e brasas. Cortinas são panos mas há redes
mosquiteiras. A antena da televisão está instalada
num canto da casa porque quando chove se fica
no telhado deixa de funcionar e assim é certo que
continua a transmitir. Uma casa limpa com chão
de cimento sem reboco com telhado de chapa mas
limpa, arrumada e orgulhosa do que se apresenta.
Lá fora a casa de banho que se divide em dois compartimentos separados por paredes mas os dois sem
porta: o de tomar banho com banheira e o da sanita.
Uma torneira abastece de água a casa e fica entre a
casa principal e as dependências sanitárias.
Sentámos nas cadeiras de plástico e foi servida
cerveja 2M que nunca mais faltou, fresquinha. A
Esmeralda terminou a xima batendo-a com força
enquanto acrescentava a farinha e a carne foi grelhando mais ou menos sozinha em cima das brasas
que estavam a fornecer calor sozinhas e consigo mesmas sem abanos nem outros incentivos quaisquer.
Sempre com calma e com tranquilidade a Esmeralda
foi pedindo a cada um dos filhos pequenos serviços
e quando me dei conta havia uma mesa cá fora com
pratos colheres salada condimentos cerveja e copos. Tudo o que era preciso. Veio a xima nos pratos
a fumegar e a cheirar a coco, a galinha grelhada
num prato coberto e antes de tudo uma bacia, água
e sabonete para lavar as mãos. Pedrito organizava
dentro de casa e seguindo as suaves indicações da
mãe ia aparecendo com tudo, recolhendo pratos e
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acessórios, colocando mais cerveja fresca na mesa.
Tomazito dava o apoio de retaguarda dentro de casa.
Saía e colocava as chinelas, entrava e tirava as chinelas e Pedrito foi quem organizou e serviu o almoço
com toda a delicadeza e em silêncio. A mãe estava
sentada comigo depois de se lavar e mudar de roupa.
A mãe era uma senhora. Não se levantou nem só uma
vez, nem precisou, pois Pedrito, Tomazito e Edna conhecem bem o protocolo e as regras da boa educação.
Vieram vizinhos e vizinhas que comeram um pouco,
beberam cerveja, conversaram e quiseram saber se as
fotos que fui fazendo das pessoas ficavam de facto
dentro da máquina. Sempre suaves e sem pressas
as horas foram passando e nós as duas, Esmeralda e
eu sem nos precisarmos de levantar para fazer nada
fomos conversando e vendo fotos da família. Da cerimónia do anelamento que também é o lobolo; festas,
casamentos, aniversários, fotos de mesas bem postas
e também do papá, da mamã, de Pedrito Tomazito e
Edna e até da Esmeralda muito magrinha quando
esperava o primeiro filho. Como não sabia o que era
isso de ser mãe emagreceu de receio. Disse-o com a
sua gargalhada gostosa como quem recorda palermices de adolescência. Francisco, o marido telefonou
dizendo que não podia vir almoçar. Estava a trabalhar
mas mandava cumprimentos.
Como a Catarina me disse que a família é poligâmica e que a Esmeralda é a terceira mulher, pensei
que podia ser isso ou podia ser o facto de ele ter
compromisso com uma das outras famílias. Mas
não importa. Esmeralda e as crianças falam no papá
com a maior naturalidade e mostram com orgulho
as cerimónias fotografadas do anelamento com as
famílias juntas e os fatos de gala para atestarem da
festa e da importância da festa. Conheci nas fotos o
irmão mais novo da Esmeralda que faleceu em Abril.
Um rapaz todo bonito de óculos escuros e sorridente.
Apenas mais um falecimento que deixa três crianças
e uma viúva com poucos meios de sobreviverem
com dignidade.
O Rafael esteve sempre connosco, temperou a
minha salada reforçando sempre que a comida era
muito gostosa. O tempero era óleo e uns pozinhos
daqueles amarelos da Knorr ou equivalente que se
põem no frango e que jamais comprei e usei por livre
e espontânea vontade por serem tão amarelos e tão
artificiais. Mas está bem, ficou bom ou assim me
pareceu. A xima estava muito boa e pedi autorização
para comer com a mão. Toda a gente ficou contente
com a ideia e eu também. Fomos comendo cá fora
com as vizinhas e vizinhos e as crianças comeram
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dentro de casa. Só a Edna acabou trazendo prato
para junto de nós e terminou-o ali fora onde estava
de facto mais fresco.
O sol já tinha há muito começado a descer no
céu e ainda tínhamos que ir até à casa da Joana que
era a segunda etapa da visita que estava prevista há
semanas. A Esmeralda foi-se lavar mais uma vez não
antes de novo ter vindo água sabonete e toalha para
lavarmos as mãos sem sairmos da mesa. Vestiu uma
roupa mais alegre com uma blusa verde relva e umas
chinelas a condizer e começámos a trasladação dos
corpos e da recepção para casa da Joana.
A Esmeralda como sempre, como sofre de alegria
e bom humor além de um espírito aguçado disse-me
quando me viu em cima da areia de novo com os
meus tacões altos e grossos: Tetê tu é que estás bem
porque vais de four by four!
Passámos por várias ruas todas parecidas com
casas baixinhas algumas com pequenas varandas
– percebi que uma varanda é uma coisa muito valorizada. A maioria das casas que está junto das ruas
largas está rebocada e pintada e parece que se trata de
um bairro que foi construído para alojar pessoas que
foram desalojadas quando se construiu a portagem à
saída de Maputo. Outras, como a da Joana são apenas
de blocos de cimento e sem reboco. O sol já estava baixo mas ainda havia luz suficiente para ver as pessoas
nas varandas ou às portas tomando a fresca da tarde.
Chegámos depois de mais um passeio de desajeito
total pelas ruas de pó-areia-terra vermelha-amarelasalmão e claro que veio o abraço da Joana que alertou toda a gente que estava em casa e no pátio. Um
grupo de homens jovens do lado esquerdo da casa,
amigos de Rafael e trabalhadores da nova casa de
banho que a Joana se empenha em construir bebiam
cerveja falando ente eles. De dentro da casa vinha
uma música potente dumas colunas altas e postas
estrategicamente no meio da pequena sala onde os
sofás tinham umas belas capulanas para os alegrar
do castanho viscoso da napa. Estava a mãe da Joana
sentada e outras mulheres mais jovens a ver televisão. A Joana mostrou-me a casa com dois quartos
uma sala e a mesma cozinha da Esmeralda onde se
arrumam as coisas. Duas camas de casa, malas com
roupa e cruzetas penduradas em cordas. Os telhados
vãos de chapa de zinco mostram como a casa pode
ser quente no verão e sem resguardo suficiente para
chuva, bichos e ventanias. Mas há uma carpete na
sala, uma televisão não assim tão velha – não tinha
aquela barriga para trás como as de antigamente – a
aparelhagem do filho Rafael, um armário com loiças

a mesa de madeira com cadeiras e, muito importante
o armário da cozinha da Bló que com as obras foi
dispensado e lavado para ali. Rendas e panos na
escuridão do cimento da casa. O fogão de dois bicos
a brasas estava cá fora a cozinhar sob o olhar atento
de todas as mulheres mas em especial de Cacilda.
Beijei todas as mulheres cumprimentei os rapazes
que me pareceram sorumbáticos de tanta cerveja e
depressa foi instalada uma mesa cá fora com cadeiras
de plástico bem confortáveis e distribuída cerveja e
copos. (...) Fui servida assim como a Esmeralda que
se sentou ao meu lado. A mãe foi convidada a vir cá
para fora e foi estendida uma esteira para ela - nahe
biti, lembrei-me; estender a esteira o que quer dizer
negociar os conflitos na comunidade lá em TimorLeste. (...) Foi trazido um banco de madeira onde
se instalaram rapidamente e sob a coordenação da
Joana e a eficácia da filha Cacilda, várias panelas:
xima de moer, sopa, caril de peixe seco, arroz e mais
não sei o quê. Já havia pratos e colheres na mesa e as
garrafas de cerveja foram sempre substituídas por
mãos invisíveis mas confesso que muito atentas. E
as cervejas deslizavam e os rapazes conversavam ente
si, a Cacilda teve que fazer uma nenecas para que o
filho se calasse e continuou de cá para lá arranjando
e distribuindo pratos de comida, garrafas de cerveja.
A Edna que foi connosco já estava numa conversas
prolongadas com uma menina parecida com ela lá
de casa. A marrabenta chegou e com ela as meninas
puxaram a dança. Que podia eu fazer senão dançar já
que gosto tanto? Atei o lenço do sereno na anca para
ser mais fácil e desci até à porta de casa onde se dançava e puxei pelos meus dotes. A mulunga dançava e
toda a gente punha atenção para, delicadamente, dizer que sim que eu dançava bem apesar de, no fundo
quem sabe, acharem um pouco ridículo. Não sei mas
fez-me bem e sobretudo foi bom porque a mim se
juntaram dois meninos um de sorriso admirável e as
meninas incluindo a Edna que se mexiam mesmo à
séria, como a gente costuma ver nos documentários.
A velha, a mão da Joana não tirava os olhos de mim,
sentada na sua esteira e sorrindo sem deixar perceber
se estava a sorrir por gosto ou estava a recapitular na
mente todas as figuras brancas e sem jeito a fazer de
conta que sabem dançar que até podem viver como
ela sempre viveu aqui na sua terra de maxangane.
Finda a actuação e ainda com um sururu nas traseiras
do ambiente e um sorriso enigmático da mais velha
sentada na sua esteira voltei à mesa para bebericar
o copo da cerveja. (...) Já tinha provado a xima de
moer que me explicou a Joana é milho pilado em casa
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ao qual se tira o farelo e se mói no pilão até atingir
a textura desejada. Depois faz-se a xima mas como
esta dá trabalho, é a melhor e a mais tradicional, ‘só
eu é que a sei fazer mas a minha filha também’. E
vieram pelas tais mãos invisíveis mais umas quantas
garrafas de cerveja. No prato pus peixe seco cozinhado com coco. A Joana lembrou que estava salgado
porque não tinha tempo de o ter deixado na água.
Comi como gosto, com a mão e toda a gente achou
que sim. Gostei mesmo do peixe, do molho e da
xima. E lá seguia uma pinga mais de cerveja. O sol já
fora embora havia muito tempo e a noite começava
a refrescar. Pus o meu xale e a Joana foi buscar uma
capulana e colocou-a à volta dos ombros como se vê
por aqui as mulheres fazerem no frio. A Esmeralda
da não tinha frio na sua blusa verde relva. Tocou o
telefone dela e ela tirou o telefone do seio e falou
com o papá mais uma vez que pedia desculpa mas
ainda estava retido no trabalho. Não faz mal disse ela.
Nós estamos aqui, eu e a minha amiga Tetê em casa
da Joana. Já vira fazer aquilo no mercado. A Dª Alice
e a perfeita combinação entre o que nos convém da
tecnologia mais modernaça e dos hábitos mais decalcados de geração em geração. Assim a mamana de
há bocado junto ao fogão de brasas mexendo a xima
com uma colher de pau é também a jovem mãe de
dois filhos e uma filha em jeans, blusa de seda com
sandalinhas a condizer e a usar o telefone celular.
É a mesma que fala maxangane e português e sabe
como usar a ortografia para tentar traduzir, pelo
menos para mim, aquele assobio que está dentro da
palavra uswa, ou seja, xima. Também é a mesma que é
a terceira mulher de uma família polígama e que diz e
reitera que sofre de alegria. Ora ali estava a harmonia
poli-racional sem confrontos apenas a lucidez de
um espírito aprendente e pragmático a funcionar no
sue pleno juízo. (...) Foi então que a Cacilda sempre
de boa cara resolveu ir dançar e dançou muito lindo
com a calma e a precisão que só uma mulher treinada
na arte sabe fazer. É uma mistura de energia imensa
e de cautela com um grande sentido do ritmo e das
peças de um corpo pois mexe-se músculo por músculo apoiados pelas articulações disjuntadas pela
arte. Dançou, dançou até que o irmão Rafael, de cara
fechada até àquele momento resolver acompanhá-la
e aí o corpo dele também cedeu lugar à violação das
regras articulares de joelho, tornozelo, cabeça, cotovelos e muitas outras que de repente apareceram no
corpo dele aumentadas pela luz branca da lâmpada
que ilumina os vinte centímetros de jardim da casa.
Mas durou pouco aquela magia. Os homens fartam284

se, cansam-se, aborrecem-se ao mais pequenino
pensamento que lhes surge não sabendo nós de onde
nem porque é assim tão incomodativo ao ponto de
lhes tirar a boa disposição e tolhendo os seus olhares.
Não tardou e fui convidada para dançar uma coisa
que não sei classificar. Dança-se a dois, com pedacinhos mais lânguidos e pedacinhos mais animados.
Não me pareceu marrabenta mas não me pareceu
porque não me pareceu e porque não sei porque não
me pareceu. (...) Voltar foi o tema da nossa conversa
e a Esmeralda e a Joana resolveram que me acompanhariam porque era muita noite. O Rafael disse que o
faria mas um pouco de má vontade mas o pior é que
estava com os copos, dizia a Joana. Decidimos que
dali mais a um pouco sairíamos para apanhar o chapa
na estrada. Elas não se mostraram preocupadas em
ter que fazer aquele caminho duas vezes mais só para
me acompanhar mas eu sabia que era um pouco de
mais para aquelas mulheres e senti-me uma criança
incapaz de me deslocar sem saber caminhos e como
fazer para chegar em segurança. Que raio de sensação. Por um lado bem que queria aprender a vir-me
embora de chapa sozinha experimentar a não me
enganar nas ligações nas praças cheias dos bazares e
cheias de gentes com chapas e pós-graduação diária.
Bem que gostaria mas confesso que não me atrevia a
dizê-lo. Também imagino que a boa educação jamais
permitira a estas duas mulheres deixar-me partir
e regressar sozinha tocou o telefone nos seios da
Esmeralda. Ela falou, deu uma risada e disse que o
papá não pode vir, pede desculpa mas está retido no
serviço. Aqui não se tem emprego, tem-se serviço. Já
comentei? É muito interessante o uso dos vocábulos
e o que eles querem de facto dizer para as pessoas e o
que trazem com eles nas suas maletas de significados
e recordações. Nunca ouvi ninguém dizer que anda à
procura de emprego ou que vai para o emprego mas
sim que anda à procura de serviço e saiu do serviço
tarde. Serviço, servente, serviçal, servidor, servo,
serviço, serviço, serviço, serviço.
(...) Foi assim.
O sobre-o-natural amor.572
As ciências sociais críticas têm vindo a alertar que
o conhecimento e a construção do conhecimento são,
em grande medida auto-narrativas, são o observado por
outros meios mediados por aquilo que nunca podemos
deixar de fora, que é a nossa humanidade. Mantenho
572
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a minha perplexidade inicial quando cheguei a casa e
tentei escrever, o mais literalmente possível, o fim de
tarde em Betó Tasi e como o natural e o sobrenatural são
afinal uma narrativa que aqui instituem outros sentidos.
Argumento que a literalidade aqui volta a ter a dimensão da sociologia das emergências em que a presença e
ausência, o que permanece e o volátil, o imanente e o
transcendente são apenas ferramentas para dizer o que
não se consegue dizer apenas com palavras escritas.
Acontecido, acontecimentos sucessivos e a sua possível
inverosímil dissemelhança só é um argumento porque
a minha razão não tem sido treinada para pensar sobreo-natural amor.
Íamos a caminho da praia. Já tínhamos passado
a casa dos teki, tínhamos constatado que Portugal
estava fechado e que na escola já tinham acabado as
aulas desse dia. Também já tínhamos provado o pó
das motas que passaram a caminho de casa e de um
ou outro táxi. Bibi sira, karau sira, fahi sira, manu
ínan sira – cabritos, vacas, porcas, porcos e galinhas terminavam as suas comedorias do dia antes de irem
dormir e por isso andavam por ali pelos caminhos da
aldeia como se tudo fosse de uma natureza só. As
rolas poisaram nos ramos e ficaram a olhar para o
sol vermelho por detrás da ilha enegrecida de Alor.
Cantavam a canção da tarde fresca. Naquela aldeia de
Betó Tasi, porque a cidade está dividida em aldeias,
há um cemitério. E naquele cemitério todos os dias há
velas acesas, flores espalhadas por cima das campas.
O mar, a cem metros, entoa as melodias da meditação
e do respeito das pessoas silenciosas e quietas que
respiram o que está para além do além.
Como dizia, íamos a caminho da praia para um
banho refrescante de fim de dia antes do dia ficar
fechado de negro. A Lia disse: tia, tia, olha ali a
Flika e a Chuva a brincarem! Não vês? Flika, Flika,
Fliiiiiiiiiiiiika
Olhei e pareceu-me ver nada.
A Flika e a Chuva tinham ficado em casa com o
Franklin a dormir a terceira ou quarta sesta da tarde
em cima da terra. Mas a menina puxava-me, anda,
Tia Tetê, anda, vamos. Chuvaaaa! Flikaaaa! Olha elas
estão a brincar com um coco e agora vão atrás da
galinha. Não vês? Não vês? Não vês?
Foi então que comecei a ver a Flika, a Chuva e
até vi o Franklin a brincarem em Betó Tasi com uns
cocos velhos e a correrem, alegremente, atrás de
umas galinhas espavoridas que por ali vão bicando
a sua sobrevivência. Falámos com a Flika, a Chuva e
o Franklin, eles vieram até ao pé de nós e voltaram

às suas brincadeiras nas sombras da tarde ao mesmo
tempo que dormiam a sua quinta sesta em cima da
terra, lá em casa, a meia hora de passos daquele lugar.
Decidimos deixar que brincassem e fomos tomar
uma bela banhoca no mar que àquela hora é cinzento
mas morno e só é cinzento porque o verde e a transparência se abalaram com a luz do sol e ficam invisíveis
aos nossos olhos. A Chuva, a Flika e o Franklin, quando caminhávamos a volta para casa, ainda estavam
na brincadeira mas decidiram ir atrás prestando em
tudo atenção menos em nós. De repente deixámos de
os ver, tanto eu como a Lia. Penso que correram por
caminhos travessos e chegaram antes de nós porque
dormiam, serenamente, quando cruzámos o portão
verde da entrada da casa.
Na manhã seguinte houve um grito. A Chuva, a
Flika e o Franklin foram, de imediato, ver o que se
passava. O galo, coitado, de tão sagrado que é, teve
que se contentar em espreitar pelas frestas da gaiola.
As pombas nem quiseram saber.
- O carro está todo riscado, cheio de letras ou que
raio é aquilo! Quem foi, quem foi, quem foi?
- Não fui eu, não fui eu, não fui eu.
- Fui eu.
- Oh malandro, anda cá seu palerma, porque é
riscaste o carro?
- Hau la hatene iha kareta, Tia!
Disse o Domingos muito sério e convencido.
- Não sabias que era uma carro, tu estás maluco?
Vou-te dar um castigo que nem sabes!
- Sério Tia, hau hakerek iha lalehan.
- Tu estás a gozar comigo, não estás? E o que estiveste a escrever no céu?
- Escrevi o meu nome, hau nian naran, Tia!
- Vai já para o quarto de castigo. Já.
O Domingos foi para o quarto dele porque tinha
escrito o nome no céu – carro - vermelho e lá ficou
oito dias seguidos sem sair nem para comer e a maior
parte dos dias também não tomou banho.
Perguntei-me todos estes dias se o Domingos
percebeu alguma coisa e se eu tinha visto ou não a
Flika, a Chuva e o Franklin, pertinho do cemitério de
Betó Tasi, a brincarem com os cocos velhos e porque
é que eu não tinha sido posta de castigo. Quem me
dera saber escrever o meu nome com uma pedrinha!
No céu, de qualquer cor.
Voltei para a minha casa, sempre com as mesmas perguntas e as mesmas respostas ausentes.
Passaram-se oito dias e oito noites com madrugadas,
tardinhas, horas de muito calor e brisas mais meigas
lá pelas seis ou sete horas tanto da manhã como da
285
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tarde. E foi então que as respostas chegaram, ausentes, surpreendentes cheias de perguntas e desejos
sobre-o-natural amor que afinal esta terra difunde
nas almas.
A velha viu o cometa. Aliás toda a família, todas
as pessoas em Dili viram a pedra atravessar a cidade
escrevendo coisas no céu e explodir em luzes lá para
os lados de Alor. Depois do silêncio a velha disse:
- Vamos ver correr sangue e esta terra vai sofrer
mais do que alguma vez sofreu e que as nossas memórias podem alcançar. E é de lá que virá o sangue a
desgraça, a morte, o sofrimento.
A velha falou e depois a vida decorreu.
Decorreram dois anos até à guerra que durou vinte
e quatro e o sofrimento passou a ser a palavra inscrita
em todos os céus. Mas, lembra o neto dessa Velha,
uma mulher entrou na Uma Lulik – Casa Sagrada
para quem não sabe – e viu a espada desembainhada.
Inexplicavelmente. Só aparentemente inexplicado.
Só para quem não vê. A Surik Lulik estava desembainhada. A mulher viu a guerra entre irmãos e irmãs
também. Ela viu, chorou mas não pôde negar nem
desviar. O neto da velha recorda que era Agosto acabado de começar. A mulher viu. E se eu vos contar aquele sonho em que na ribeira de Comoro corria apenas
sangue, vermelho, vermelho, vivo, vivo. Ran mean.
Naquela noite neste mesmo sonho, um homem tentava atravessar a vau sem conseguir. As árvores da
margem tombavam sob o peso do sangue e do vermelho e o homem gritava que era preciso passar e que do
outro lado os homens de lá, de além, também tinham
que ajudar. Caso de vida. Não conseguiram. O sangue
corria demais, vivo demais, vermelho demais, louco
demais, insano demais, surdo demais, cego demais.
E as árvores foram arrastadas e o homem voltou para
trás para a margem que se desfazia afundando-lhe
os pés na areia também ela vermelha. O homem viu
assustado que o sonho persistia e que os homens das
duas margens não conseguiram fazer passar nada de
um lado para o outro. Não conseguiram ou não quiseram. No sonho esse foi um ponto que ficou por ver.
O sonho deu lugar a um suor frio, ao arrepio e a
luz do dia deixou ver que a ribeira de Comoro estava
lá com as suas árvores tombadas de tanta chuva, de
tanto medo, de tanto sonho, de tanta certeza de ser
a chuva do sobre-o-natural desamor que abala esta
Terra Amada. As tias ainda não puderam castigar os
Domingos nem fechá-los nos quartos escuros. Eles
fogem, escondem, encobrem a verdade e não contam
como escrevem, com as pedras sujas de sangue, todas
as mentiras no céu de Timor.
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Será que eu mereço castigo por ver apenas algumas vezes?
A discussão sobre a minha quarta hipótese de
trabalho envolveu uma comunidade de subjectividades
onde eu mesma participei de forma clara e expressa.
Ao longo de nove questões principais fui percorrendo
as diversas e múltiplas ambiguidades e instabilidades
que as realidades em que vivem e pensam as senhoras e
senhores de Dili e Maputo lançam a uma sociologia que
se pensa através de categorias e dicotomias. A análise
de conteúdo das narrativas e das minhas observações
passadas a escrito mostra que, mesmo depois do filtro
organizativo da escrita, restam muitas evidências de que
está a ser levada a cabo uma subversão das dicotomias
pelas experiências, mentes e acções das mulheres [e dos
homens] que está na base da imaginação sociológica
feminista pós-colonial.
6.5- Never Trust a Woman ou emancipação, poder e
autoridade e o contraponto das violências feitas às
mulheres.
Há mulheres timorenses que são como a karau
timor ínan ferik - a búfala velha – que dorme debaixo
de uma ai-tasi - árvore do mar. O dono chama-a e
ela fecha os ouvidos e continua a dormir. O dono
volta a chamar e ela continua a dormir. O dono pega
no chicote e chicoteia-a duramente e ela só abre os
olhos. Quando o coiro está esfolado de tanto apanhar
ela levanta-se e quando o sangue começa a jorrar ela
dá três passos. O dono pára com as chicotadas [o
insuportável silêncio do chicote] e ela pára de novo.
- Oh karau timor ínan ferik, grita o dono!
E recomeça com as chicotadas até o coiro rasgar
mais e o sangue vermelho da búfala velha recomeçar
a gotejar no chão. Ela dá mais três passos e pára e
recomeça tudo de novo.573
O fado desta búfala velha representa, aos meus
olhos de cientista social, uma metáfora muito poderosa
sobre a violência cultural que os imaginários sexistas
produzem como uma forma de expressar e exorcizar
o medo que sentem do poder que elas têm de fechar
os ouvidos, adormecer e não obedecer. Este é um dos
artifícios retóricos que alguns homens utilizam para
expressar o que pensam sobre as mulheres e as suas
dificuldades em as dominar e reduzir àquilo a que eles
pensam estarem destinadas. Em Dili, ouvi esta e outras
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histórias como esta ora contadas com raiva ora entremeadas com sorrisos e gargalhadas sendo que a búfala é
sempre aquela que resiste a todas as pancadas e a todas
as ordens. Porém apesar de violentada prossegue nem
que por isso venha a morrer.
A minha última hipótese de trabalho questiona a
realidade sociológica das duas cidades sobre se a emancipação, os poderes e a autoridade das mulheres lhes
permite controlar e diminuir a violência que é praticada
contra elas ou, se pelo contrário, isso tem sido razão para
a emergência de novas e outras violências que lhes são
dirigidas. Para analisar a hipótese de que mais violências
sobrevêm com a emancipação é necessário voltar à discussão sobre o que está em causa através e no conceito.
Ao longo deste estudo tenho vindo a discutir se o conceito de emancipação das mulheres é um corpo conceptual,
teórico, operativo e sociológico aplicável a todas as mulheres do mundo ou, se pelo contrário, as racionalidades
são múltiplas diversas e produzem diferentes conteúdos
e significados para a emancipação das mulheres, e até dos
homens, numa determinada sociedade, espaço e tempo.
Através das subjectividades observadas e narradas das
senhoras de bazares e associações populares das cidades
de Dili e Maputo fui dando corpo às distintas condições e
percepções de emancipação, autoridade e poder e como
todas estas realidades se vivem, se transfiguram e se
experimentam na diversidade inesgotável do mundo e
dos conhecimentos. Assim, a minha quinta hipótese de
trabalho sofreu uma desconstrução primordial a partir do
momento em que a comecei a confrontar com as palavras
escolhidas e alinhadas pelos discursos destas senhoras.
A emancipação pode ser muitas outras coisas para além
das prescritas nos feminismos dominantes, o poder ser
energia e vitalidade ao invés de intenção e capacidade de
dominação e a autoridade pode ser reconhecimento e legitimidade proveniente de relações sobre-determinadas
por valores e estatutos que não são os do patriarcado.
Ainda assim, e ao longo de todo o capítulo 6, as violências feitas às mulheres estão disseminadas pelos seus
relatos, pelas suas preocupações, pelos seus medos. Estas
senhoras e as suas subjectividades, capazes de formularem novos campos e tecnologias de emancipação, poder
e autoridade não vivem livres de violência como tanto
desejam. Neste sentido, os medos e as escolhas de Delfina
Chaúque574 são partilhados por muitas mulheres e têm
estado para além de todos os seus sucessos.
[E]u só queria assim, quer dizer, eu só fico assim
de livre vontade agora. De momento eu estive a sofrer a
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sonhar (...) muitas coisas não sei que que que essa coisa,
essa coisa de sofrimento, não sei ver ele está aqui perto
quando não, eu se acordar não está, tem faca para me
faquear, esfaquear. Eu acordo, rezo. Agora estou à livre
vontade. (...) [E]le gosta assim uma vez, às vezes que
começa, leva aquele, quer dizer, levava aquele de ferro
mesmo, pegar eu também. Tem de lutar com ele, pegar
ferro. É isso que eu sofri muito deste aqui, às vezes iame pisar com bota, eu (...) um mês. (...) Eu sofri a pisar,
a pisar assim. Minha mãe veio a ficar, para me acordar
é só fazer assim, no (...) eu agora estou a pensar, não
quero casar.
Estou em condições de afirmar que a minha hipótese de trabalho tem vindo a ser comprovada ao longo
dos pontos anteriores em que as violências contra as
mulheres se revelam no espaço da família e doméstico,
no espaço público, no espaço do trabalho, na cultura e
nos preconceitos, nas escolhas e na ausência delas. Esta
presença resiliente da violência contra as mulheres,
apesar de todos os conseguimentos e as capacidades
de mudar os termos das coisas, subverter as normas e
alterar as condições de vida é, do meu ponto de vista, o
principal contraponto violento da emancipação. Apesar
de muitas terem sabido lidar com ela, compreender as
suas causas e as manifestações e conseguido viver sem
violência no âmbito das suas vidas pessoais, de uma
forma geral, as mulheres de Maputo e Dili parecem não
ter conseguido eliminar os variados mecanismos de
violência física, emocional, estrutural e cultural das
suas vidas e das vidas das suas filhas, mães e avós. Deste
modo, não se pode dizer que as sociedades se vêem a si
mesmas capazes de prescindir de violentar mulheres
e meninas de várias idades, proveniências e estatutos.
Contudo as subjectividades parecem não aceitar que só
o esquecimento traz a paz e assim forçam as sociedades
a elaborar diferentes formas de narrar os sofrimentos
como forma de não nunca os olvidar fazendo-os doer
até que seja impossível suportar a sua dor.
A narração dos sofrimentos
A cada violência correspondem sofrimentos, da
mesma maneira, que às violências que uma sociedade
continuadamente perpetra, correspondem uma multitude de sofrimentos e danos vividos. Tanto as violências
directas como as estruturais e culturais provocam dor,
pena, tristeza, culpa, medo, ansiedade e isolamento. A
narração dos sofrimentos é uma das maneiras de lidar
com o trauma e os efeitos destruidores que qualquer
tipo de violência inflige e isso é uma das formas utili287
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zadas para abordar e conviver com o passado recente e
longínquo em qualquer um dos dois países. Sabe-se que
durante a guerra de libertação Samora Machel incluía nos
treinos dos seus guerrilheiros a narração dos sofrimentos
como um modo de integração e construção de pertença
e identidade comum que se processavam através da sua
partilha. Narrar os seus sofrimentos significava também
redimir os orgulhos feridos e colocar-se acima das vinganças pessoais; isto é, perceber a dimensão estrutural
e estruturante da violência sem a dimensão biográfica
e individual prevalecer sobre a comunitária e colectiva.
Em Timor-Leste, como já se mostrou em cima, estender
a esteira e dar voz aos sofrimentos é uma das maneiras
privilegiadas de começar qualquer processo de cura e recuperação do sentido e da harmonia colectiva. Estas metodologias culturais de pronunciamento do sofrimento
ocorria nas bases da guerrilha nos momentos decisivos
de treino, preparação ou de recobro de uma perda elevada
de vidas. Estas tecnologias de treino militar enraízam
em experiências bem mais profundas que as sociedades
souberam construir face às dificuldades e os traumas que
atrocidades e brutalidades sempre provocaram no tecido
societal, emocional e imaginário dos grupos.
Como muitos dos sangues vertidos pelas mulheres
ficam coagulados nas coxas e invisíveis aos olhares ou
são escondidos e silenciados pelos medos e preconceitos, expor e narrar os sofrimentos que os sangues
evocam e provam é primordial transgressão; como se
os panos dobrados que escondem as feridas se fizessem
transparentes pondo a nu e a cru o que tanto empenho
esconde mas não faz desaparecer. Narrar os sofrimentos
é também encontrar palavras que nomeiem o inominável
e isso é, para muitas mulheres, um acto de profunda cura
e libertação já que a violência naturalizada e remetida
para a ordem do inevitável deixou de poder ser nomeada.
Como nos alerta Angelina Araújo sobre a escravatura sexual infligida às mulheres de Timor durante
a ocupação japonesa, a descoberta de que se é vítima
e o pronunciamento individual sobre essa vitimização
é um dos mais duros e resistentes exercícios de autodeterminação e de mudança de paradigma da narração
de si, da sua estória, e da história do seu país. Durante o
trabalho de campo em Timor-Leste ouvi uma narração
do sofrimento das mulheres que já havia ouvido em
outros lugares do mundo e por diferentes narradoras e
narradores575. Parece ser uma daqueles alinhamentos de
575 Ouvi pela primeira vez esta narração em 1997 em Lisboa num
seminário em que se discutia sobre o futuro de Timor-Leste. Foi
Gaspar Sobral, timorense residente em Portugal por causa da guerra,
quem a contou chamando à atenção que tudo aquilo era literalmente
verdade. Ouvi a mesma narração pelo Roque Rodrigues logo a seguir
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palavras cujo carácter exemplar e performance curativa
e emancipatória é obtida à custa da sua repetição cujo
texto deixou de pertencer a uma subjectividade autoral
individual para se tornar a narração consentida colectivamente do kairós que marca o limite do sofrimento que
é o enlouquecimento. O importante na estória de uma
uma576 é que as mulheres e os homens partilham e repetem o sucedido muitas vezes, em muitos lugares e com
muitas pessoas até que ninguém se esqueça. Transcrevo
a seguir essa narração tal como a fui compreendendo ao
longo dos anos. Sempre a ouvi em língua portuguesa
misturada com certas expressões em tetum e é assim que
a procurei transcrever a partir do momento que em Dili
de 2009 ela reapareceu diante de mim como uma peça
da antologia timorense sobre os sofrimentos do povo e,
em particular, das mulheres577.
Apanharam-se as panelas. Apanharam-se as lipas.
Acordaram-se as crianças que dormiam.
Aconchegou-se a certeza debaixo de cada coração e
caminhou-se, em silêncio... em direcção àquela árvore boot onde os lorikos esperavam impacientes porque não estão habituados a lidar com aquela certeza.
A montanha subia enquanto lágrimas desciam
gota por gota até se desfazerem no chão da terra.
O rumor começou a ficar insistente e ensurdecedor. Olhando em redor não se via nem se ouvia. Os
cães tinham parado e estavam com os olhos fixos nas
portas das casas. Lá atrás as mulheres juntaram as
panelas, o arroz que puderam, umas lipas e algumas,
um termo com água.
Ouviam-se os mosquitos e as libelinhas, ouviamse as cigarras e até se ouviam os escorpiões debaixo
das folhas quando elas com as crianças amarradas às
beiradas dos seus tais-feto ou dependuradas nos panos das cinturas começaram a caminhar em direcção
ao bambuzal que fica além, mesmo depois da última
casa. Homens à frente e atrás, totalmente concentrados no andar do andamento de toda a gente.
Oh, ita Timor oan! Oh, ita Timor oan! Era um choro
sem suspiros, todo para dentro e aos berros.

à independência na embaixada da RDTL em Lisboa. Em Timor-Leste
ouvi-a dita pela Dª Ana e a senhora Maria com quem vivi em 1999 na vila
de Lospalos. Durante o trabalho de campo em 2009 ouvi de novo esta
narração por uma senhora que se apresentou como Maria de Fátima e
que participou num seminário na faculdade de Educação da Universidade
de Dili no âmbito da Conferência Internacional Understand Timor-Leste
– Hatene kona ba Timor-Leste.
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A chuva enlouqueceu dentro das nuvens, desatou
a correr pelas montanhas e deixou-se cair sem pudor
em cima de toda a gente encharcando ainda mais as
lipas do que as veias estavam do sangue. Um assobio
de pássaro fez as mães aconchegarem, apertando, as
cabeças das crianças contra os seus seios e deitaremse ao chão, por cima delas. Foi na lama que enterraram as dores que alucinavam os seus peitos quando
sentiam que o silêncio já pedira a morte da sua labarik
sufocada nos seus suores frios e húmidos.
E um grito rasgava-lhes as tripas: Oh Timor oan!
Algumas enlouqueceram naquele instante e nem
a certeza conseguiu trazê-las de volta. E as lágrimas e
a chuva, quem conseguia distinguir? Mas se ouviam
os mosquitos e as libelinhas e até os escorpiões de
baixo das folhas.
Caminhar, andar e fugir, qual é diferença, quando
é o desespero que vem e se senta nas nossas cabeças?
Catuas e feriks mal podiam aguentar o andar com o
peso das águas das suas lágrimas e os seus passos
tornaram-se cada vez mais tremeluzentes. E foi à
vista da ribeira. A ribeira que leva e traz as águas
todas; doces e salgadas, macias e ásperas, ternas e
revoltadas. A ribeira que levou os corações amados
das velhas e dos velhos e, em seguida, todas as flores amargas que puderam colher antes de tentarem
chegar ao outro lado sem perder as mulheres, até as
que enlouqueceram com os filhos e filhas mortas
amarradas e sufocadas ao peito. Também nadaram
contra a corrente as crianças que sem deixar de olhar
para todo lado sabiam que não podiam suspirar nem
chorar nem dizer nem perguntar nem sequer desfalecer o andamento.
- Os lulik levaram os nossos antepassados nas
águas da ribeira e as árvores que nela deitam as
raízes são os nossos antepassados que esperam por
nós para nos lançarem as suas bênçãos quanto voltarmos a casa.
Tudo estava escuro à volta e até os pensamentos
eram escuros e negros. Desfazendo as pegadas na
lama com ramos molhados de palmeira viram a casa.
Tinham a certeza. Era uma casa. Uma casa grande,
seca, quente, com cheiro a casa quando a noite cai
sem enegrecer.
Fez-se lume e arroz. Estenderam-se as lipas e
choraram-se as crianças mortas tomando os seus
espíritos de par com os espíritos das ferik e catuas
que se lançaram na ribeira. Por muito tempo correram lágrimas salgadas e gritos interiores invadiram
a casa onde só se ouviam os mosquitos da noite. A

casa protegia, enxugava, alimentava, adormecia e
acalmava as loucas, os desesperos de todos.
Os bapaks, os soldados, já não encontrariam nem o
rasto dos pés e das mãos que ajudam os pés a fugir. Os
soldados podiam seguir o seu caminho para os quartéis. A certeza era a vitória. Amoleceram de cansaço e
até as mães loucas não puderam permanecer de pé.
Catuas e feriks, do fundo da ribeira, tomaram assento nas suas raízes e, mandaram então, uma coruja
branca dizer que se deixassem ficar naquela certeza.
E ... Era uma vez uma certeza. Uma daquelas
certezas que se pensa a si mesma, se sonha muito
e no final de tantos pensamentos ela continua a ser
uma simples certeza. Foi quando o galo cantou, o
toké deixou de falar porque dorme de dia, as galinhas desataram a gritar umas com as outras e o sol,
e sol espreitou, lançou-se pelo céu afora, céu acima,
esparramando-se por cima dos ramos das árvores e
derretendo-se em calores quentes. E a certeza, acordou. Mas a casa já não estava lá.
Só as montanhas azuis e o céu azul deixavam
coar o máximo de luz e da tristeza. As mães antes
de partir rasgaram nas árvores os nomes dos seus
labarik que descidos à mãe terra eram o coração doce
do seu Timor.
Ita Timor Oan.578
Fazer saber a sociedade que muitas mães sufocaram os seus filhos até à morte para os impedir de
chorar e, assim, proteger uma comunidade inteira de
ser localizada e dizimada obriga à partilha dos custos
da dor, da loucura e do trauma. Fazer saber que as mais
velhas e velhos se deixaram morrer nas ribeiras pelo
mesmo motivo obriga toda a comunidade a relembrar,
pela sua narração, os sacrifícios inscritos no edifício do
que chamam a nação timorense. Estes conteúdos trágicos
ditos e reditos, contados e repetidos criam discursos e
narrativas a que são alheios critérios de data, lugar e
identidades específicas como seria se fosse uma prova
em tribunal. Estas narrativas insistentes são prova pela
sua capacidade de falarem e narrarem o máximo da dor
e sofrimento a que cada pessoa anónima, em particular
as mães, esteve demasiado tempo sujeita por causa da
violência e da ameaça da morte e do desaparecimento.
Passados alguns anos sobre o fim formal da
guerra estas narrações subsistem enquanto outras vão
578 Glossário: Uma – casa; Loriko – pássaro; Toké – lagarto; Catuas –
Velho; Ferik – Velha, Boot – Grande, mais velha; Tais-feto – capulana,
pano de mulher; Labarik – criança; Lulik – espírito sagrado; Lipa –pano
indonésio para se vestir; Bapak – senhor, pai em Língua Indonésia; Ita
Timor oan – Nós filhas/os de Timor.
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emergindo e actualizando os sentidos políticos que os
sofrimentos das mulheres têm que ter no novo contexto
nacional social. Uma das fórmulas interessantes que
está a ser produzida em Dili e que está disseminada em
pequenas faixas postas em janelas, portas e postes da
cidade alerta que:
- Ínan forte, labarik forte, nasaun forte.
Mães fortes, crianças fortes, nação forte é uma
declaração que narra, de forma invertida, os sofrimentos
da malnutrição, da exclusão, da sobrecarga de trabalho
das mulheres para poderem educar e criar as crianças e
das violências que é preciso fazer desaparecer para que o
futuro nacional seja uma ideia viável para todas e todos.
Em Maputo dei-me conta que o sofrimento e a conjugação do verbo sofrer servem para narrar muitas coisas
mantendo a palavra dita e redita quase em todas as frases
que as mulheres [e homens] pronunciam. As minhas observações sobre o assunto suscitaram a seguinte reflexão
escrita durante o trabalho de campo579:
As palavras sofrer ou sofrimento são cruciais
e elas substituem com vantagem palavras como
problemas, medo, frio, fome e muitas outras. As
mulheres sofrem ou seja, todos esses conceitos são
fundamentalmente incorporados, subjectivados
quer individualmente quer colectivamente. Não se
tem apenas frio porque se sofre por não ter como se
aquecer. É uma coisa pessoal, corpórea mas também
social, emocional e muitas vezes política. Veja-se nas
entrevistas como as pessoas se referem ao sofrimento
como o contra-ponto das más políticas ou da ausência de políticas.
Parece-me relevante esta apropriação de palavras
da língua portuguesa e como com elas se renovam os
sentidos e se lhes dá uma carga inesperada que ultrapassa, de forma inteligente, os seus significados mais
prosaicos e mais comuns. Usar e abusar de palavras como
sofrer e sofrimento, por um lado, evoca o passado e o
sofrimento do passado colonial em que se aprenderam
palavras como sofrimento. Por outro lado, diz o presente
e reafirma que políticas, escassez, violência, injustiças
não são meras palavras, medidas, normas mas sim são
dores incorporadas e infligidas. Por fim, esta redundância retórica é uma espécie de denúncia do que se quer no
futuro e que tem que ser outra coisa para além de uma
mera melhoria das condições do presente. O sofrimento
579
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Cf. Cunha, 2009: 179.

assim narrado é uma contínua mas complexa ecologia de
tempos e de espaços que não se limita a traduzir dor mas
também requisitos, metas e desejos. Pode-se argumentar
que se trata apenas de uma outra forma de aplicar o verbo
e o substantivo ou ainda que estou a fazer um exercício
de over reading. Contudo, se o que me guia é a minha capacidade ao silêncio para que outras memórias e outras
narrativas emerjam os sinais parecem-me suficientemente fortes e obrigam-me a pensar em outros termos:
é possível que não seja uma deficiência do uso da língua
portuguesa mas a recriação de textos com palavras que
foram retomadas, tratadas, e renovadas.
Um outro elemento interessante desta capacidade da sociedade narrar os seus sofrimentos de uma
maneira criativa e performativa, em particular aqueles
que decorrem das violências feitas sobre as mulheres, é
a produção cinematográfica existente em Moçambique.
Destaco três filmes de Licínio de Azevedo580: Desobediência581, A guerra da água582 e A árvore dos antepassados583 nos
quais a cultura e a guerra mais todos os seus defeitos e
efeitos são fonte, são alimento de muitas das violências
que recaem, em particular, sobre as mulheres e meninas
de Moçambique. Por serem falados em diversas línguas
nacionais e terem como actrizes e actores protagonistas
pessoas das comunidades locais têm uma grande capacidade de comunicação assim haja a capacidade de os
fazer chegar com o equipamento necessário às várias
províncias do país.
Distingo nas duas cidades formas inéditas de narrar os sofrimentos. De diferentes maneiras procede-se
à denúncia pelo pronunciamento, se não da violência
em si mesma, das suas consequências, da sua maldade
primordial que atinge as pessoas enquanto indivíduos
mas também as comunidades, o país e as suas relações
com o mundo. De formas diferentes, em Maputo e em
Dili pude perceber como as palavras ditas, e também as
escritas, podem conferir força e energia política àquilo
que se quer dizer mesmo quando a afirmação se faz através de modos e em esferas pouco pensados como sendo
da ordem do político.
Tal como ensina a reflexão do senhor Renato Paulo,
uma chapada dada a uma mulher, uma simples chapada
não é simples, natural, desejado e inconsequente mas é
580 Licínio de Azevedo é um cidadão brasileiro que reside há mais de
25 anos em Moçambique e que pretende continuar a viver e a produzir
e realizar filmes neste país.
581

Produzido por Ébano Multimédia com 92 minutos de 2001.

582

Produzido por Ébano Multimédia com 73 minutos de 1996.

583

Produzido por Ébano Multimédia com 50 minutos de 1994.
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uma violência física que implica uma outra cultural: alguém, o homem, pode bater em outro alguém, a mulher.
Determinar para si que se trata de dano, de agressão e
destruição faz parte de um enorme esforço de desnaturalização da violência e reconhecimento da desumanidade
de presunções, gestos e reflexões. No sentido freiriano, o
senhor Renato Paulo mostra como a libertação só ocorre
realmente quando o opressor se reconhece enquanto tal
pelo que precisa, ele próprio, de se libertar da sua mentalidade e comportamentos desumanizados. Ou seja,
dizer a violência, dar-lhe nomes, datá-la, identificar as
circunstâncias e as e os agressores é, com certeza, mais
do que uma terapia ou um alívio. É meu convencimento
que representa para as mulheres e para os homens uma
ruptura crucial nas suas subjectividades na forma como
pensam a sua vida e a vida das suas comunidades. Por
outro lado, a narração do sofrimento quando é feita
em colectivo além de facilitar o pertencimento a uma
comunidade contribui para procurar conjuntamente os
modos de a evitar e de a eliminar. É uma das maneiras
de partilhar autoridade e inscrever mais força nas soluções que cada qual pode conceber e imaginar para que
se transformem as coisas recorrer de novo à brutalidade.
Estes ensinamentos as comunidades conhecem-nos e
praticam-nos através do nahe biti bot, do kupalha, nos
momentos de culto nas igrejas ou nos ashram584 onde a
pequena comunidade cuida para que cada qual sinta que
o seu sofrimento faz sentido numa lógica de redenção
cuja escatologia é a felicidade e a emancipação nas quais
todas as pessoas se comprometem e se engajam. Muitas
outras formas mais ou menos espiritualizadas estão
em marcha para que se produzam e se multipliquem os
efeitos simultâneos de cura, pertença e de fazer valer as
pazes em vez da prepotência, tirania e coação. Contudo
não é apenas a guerra que produz agressão e destruição e
a sua correspondente narração dos sofrimentos sofridos
nela e por ela.
Todas são violências mas serão umas mais violências do que as outras?

mentos é muitas vezes o artifício discursivo que as
subjectividades femininas utilizam para se dizerem a si
mesmas e se libertarem das angústias ao mesmo tempo
que negoceiam legitimidade e autoridade. Porém, aqui
neste ponto, não me interessa tanto voltar a esta questão
mas ver como se manifesta de muitas maneiras.
Torna-se impossível fazer uma abordagem das
violências sobre as mulheres sem mencionar a questão
da violência em contexto doméstico e familiar. As sociedades nestas duas cidades têm implementado vários
mecanismos e medidas para lidar, tentar diminuir e eliminar este tipo de violência insidiosa pois pode ocorrer
na intimidade dos corpos, longe de qualquer controlo
ou punição social. As preocupações demonstradas por
este tipo a violência exercida contra as mulheres e outras pessoas têm sido protagonizadas por movimentos
de mulheres mais ou menos locais e mais ou menos
influenciados por organizações internacionais. Fica
claro através da observação das cidades e das iniciativas
governamentais ou de outras organizações que tem
sido dada uma especial atenção à violência doméstica
atribuindo-lhe, por um lado, uma hipervisibilidade
através de uma disseminação de imagens e palavras que
possam ser vistas e ouvidas por um máximo de pessoas.
Por outro lado esta hipervisibilidade deve ser estrategicamente chocante capaz de apelar ao entendimento mas
também às emoções negativas que este tipo de violência
provoca. Para mim não se trata apenas de propaganda ou
de campanhas mas a manifestação de que a sociedade
começa a aceitar lidar e narrar uma realidade sobre a qual
tem sido difícil e controverso pronunciar-se.
Em Maputo são muitos os cartazes, calendários,
agendas, marcadores de livros, T-shirts que mostram
imagens e palavras que procuram alertar, informar as
vítimas e dissuadir os agressores. Em Dili, do mesmo
modo, pode-se encontrar bastantes materiais publicados
e apostos em paredes ou disponíveis em organizações
ou repartições públicas. Os seguintes são dois exemplos
desses materiais. O primeiro é uma edição do Fórum
Mulher de Moçambique e utilizado como cartaz, como
página de brochuras ou folhetos.

Todas as violências contra as mulheres são suficientemente recorrentes para induzir uma necessidade
idêntica de narração dos sofrimentos que provocam.
Aliás como já explicitei em cima, falar dos seus sofri584 Ashram são pequenas comunidades de pessoas que decidem
partilhar a vida e a residência Muitos ashram inspiram-se nas
experiências levadas a cabo por Mahatma Gandhi, que por sua vez se
inspirou nos circuitos comunitários e de proximidade da sua cultura
Indiana. Conheci um ashram em Dili ligado a uma igreja evangélica e ouvi
mencionar a existência de alguns ashram hindus em Maputo.
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Figura 41

O segundo é um folheto distribuído na cidade
de Dili por organizações e instituições de todo o tipo e
resulta de uma parceria alargada entre ONU, ministério
da saúde e governo e algumas organizações não-governamentais do país e estrangeiras.
No caso de Timor-Leste em 2009 e para além destes
e outros materiais em suporte de papel, a televisão nacional, a TVTL, transmitia um pequeno filme em desenho
animado sobre o assunto todas as noites e várias vezes.
A agressividade desse pequeno filme era notória e muito
controversa. Ao observar as reacções das pessoas ao vê-lo
percebi que algumas mulheres estavam de acordo porque
segundo elas as mulheres estão fartas de sofrer e tem que
se assustar os homens e corrigi-los por todos os meios;
outras diziam que não é pedagógico desculpar alguns
crimes em detrimento de outros jogando com o sagrado
e com a vergonha de uma maneira irresponsável. 585

585 Cf. Cunha, 2009: 646-647. Tentei conseguir uma cópia do clipe junto
da TVTL para anexar a este estudo mas nunca me foi disponibilizada pelo
que recorro à descrição que registei no Diário de Campo mas que é muito
pobre relativamente à força das imagens, tons das vozes usadas e até do
ritmo dado à narrativa.
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Figura 42

Numa casa, daquelas com telhado duas janelas
e uma porta um homem e uma mulher discutem,
Aliás o homem grita com a mulher porque ela não
tem a comida pronta. A discussão sobe de tom e o
homem agride a mulher e sai de casa muito senhor de
si mesmo e ar zangado. De repente, do céu vem uma
mão e uma voz profunda e terrível que apontam para
ele que caminha na rua e dizem que aquele homem é
um cobarde porque bate na mulher. O homem parece
não ligar e é atropelado por um carro e morre. Vê-se
a alma do homem descolar-se do corpo estendido
na estrada e encaminhar-se para o céu onde o espera
um S. Pedro de longas barbas brancas. Ao chegar o S.
Pedro faz a avaliação da vida do homem através de
uma check list. E diz, coisas como:
- Roubaste. Ok, posso perdoar, há muita gente
que faz isso.
E cruza o quadradinho.
Procede do mesmo modo para mais ou dois ou três
pecados e perdoa sempre.
No final da lista vem o pecado da violência doméstica. Aí o S. Pedro diz muito alto e zangado:
- Violência Doméstica! Este não pode ser perdoado. IIIIIINNNNFEEEERNO!
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Ao fim de oito anos de discussão e de iniciativas
relativas a legislação própria no âmbito da violência
doméstica, o Parlamento Nacional aprovou no dia 3 de
Maio de 2010 a Lei contra a Violência Doméstica586.
Em Moçambique a questão está em debate há
vários anos e o investimento das organizações e movimentos de mulheres em Maputo foi significativo. A
norma aprovada em Setembro de 2009 legisla sobre a
violência doméstica fazendo realçar que são as mulheres,
de todas as idades, as pessoa mais vulneráveis aos actos
de agressão cultural, física, moral e emocional dentro
das famílias.
Já mostrei atrás como esse viés de identidade sexual aparece e permanece na vida das famílias e como
tem estado a resistir bem às iniciativas das senhoras em
se tornarem independentes, economicamente, ou em
participarem, activamente, na vida do país e das suas
comunidades. Um desses sinais que conta de alguma
maneira esse modo de violência sobre as mulheres é a
convicção de que elas são responsáveis pela vida e pela
morte dos homens. Esta responsabilidade no seio das
famílias é na maior parte dos discursos um não-dito
porque mexe com feitiçaria e outros poderes de que as
mulheres não querem falar mas é fonte de muitas violências. O filme Desobediência é uma narrativa sobre isso
assim como as reflexões de Telma e Felisberto587 que não
pude gravar mas que registei no meu Diário de Campo588.

mesmo de morte natural. O problema é que nunca se
pode saber o que realmente se passou.
- É, os homens nunca morrem! São sempre as mulheres que os matam.
Disse a Telma, asperamente, e com um olhar duro
depois de uma série de entrevistas às mulheres do
Xipamanine.
As justificações estão alinhadas e prontas a servir,
de muitas maneiras, a legitimação esta ou aquela violência sobre quem, naquele momento, pode ser objecto dela
e onde se parecem descarregar os medos, os fantasmas e
as coisas inexplicadas. Para além dos pronunciamentos
sobre as violências levadas contra as mulheres que estas
sociedades já fazem ouvir, insistem em mostrar e em
denunciar existe ainda aquilo que designo como a lição
das vaginas que permanecem ocultas e imperceptíveis ao
entendimento de que a complexidade é mais pungente
do que o cânone escrito das ciências sociais pode aceitar
dentro das suas fronteiras589.
[São] os sofrimentos das mulheres que têm a
particularidade de terem sangue que sai pelas vaginas; não é visto imediatamente mas está lá, cheira,
fede, incomoda quem chega a ver para além da própria mulher que se esvai em sangue. A exposição, a
assunção desse sangue, esse sangue está interdito e
talvez seja o maior tabu que estamos a enfrentar nas
resistências que se encontram na regulamentação
como, por exemplo, na lei da violência doméstica, a
lei do aborto, a lei da terra, a lei da família. São os nãoditos das guerras e do colonialismo. Ninguém quer
ver, nem as mulheres. O ponto de vista do sangue
que sai pelas vaginas violadas, por causa dos abortos,
por causa das violências, por causa das doenças, ou
os corrimentos pútridos que denunciam todas as
transgressões possíveis e que deveriam ficar para
sempre no esquecimento e no anonimato. Nem as
mulheres querem ver porque dói demais esse ponto
de vista da guerra, do colonialismo ou da colonialidade e do presente.

Os homens não morrem. São mortos.
Ensinou-me a Telma e confirmou o Felisberto. Por
isso as mulheres são acusadas de feitiçaria quando
os maridos morrem. Ou pelo menos, como diz o Felisberto, podem ter feito alguma coisa para facilitar
o caminho da morte. Ele próprio me explicou que
às vezes os homens estão muitos anos na minas a
trabalhar sem ver a família e pouco depois de regressarem, às vezes, morrem! Aí, pode ser que a mulher
insatisfeita com a volta e às vezes também com a volta da violência dentro de casa, faça qualquer coisinha
e o homem morra. Mas também diz o Felisberto que
não é sempre assim e que há homens que morrem

586 Disponível em www:<URL:http://www.irinnews.org/
Report.aspx?ReportId=89101>http://www.irinnews.org/Report.
aspx?ReportId=89101>. [consult. em 13 Mai. 2010]. Nesta data no Portal
do Governo Timorense ainda não estava publicada nenhuma notícia
sobre o assunto. Espera a promulgação do Presidente da República.
587 Telma Mbeve, assistente de investigação e viúva; Felisberto é
motorista e vendedor de serviços de assessoria doméstica e é casado.
588

Cf. Cunha, 2009: 153-154.

De maneiras diferentes, a violência perpetrada em
contextos familiares e de intimidade relacional é uma
preocupação central nas duas sociedades e constitui-se
como um debate complexo entre direitos humanos, garantias de viver livre de violência em contextos formalmente de não-guerra, discriminação com base em identidades sexuais, autenticidade e reinvenção da tradição.
589

Ibid: 457.
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Aquilo que as sociedades já conseguiram fazer mostra
que tanto o tradicional como o moderno são termos com
mais articulações do que oposições. A vivacidade e a
porosidade são duas das suas características capazes de
transfigurarem tecnologias e conhecimentos estrangeiros em apropriações e reinterpretações segundo as necessidades e as decisões das comunidades e das pessoas
de cada local. Todavia, toda a criatividade encontrada nas
diferentes iniciativas, ferramentas e subjectividades não
conduziram ainda a sociedades onde uma simples chapada seja motivo de uma profunda desaprovação social e escândalo ético. As razões profundas e da perdurabilidade
das violências perpetradas contra as pessoas vulneráveis,
em particular às mulheres e meninas, não estão ainda a
ceder a uma concepção dominante assente no acervo das
competências de comunicação e de realização de pazes
que todas as comunidades têm à sua disposição.

294

PARTE III • CAPÍTULO 6

295

Conclusão
A partir do meu lugar de enunciação que é Portugal
contemporâneo e um dos seus escombros coloniais tive
como objectivo primordial problematizar, tematizar e
teorizar sobre as estratégias de poder de mulheres vendedeiras de bazares, mercados e beiras de estrada e das
líderes de associações de base popular das cidades de
Maputo e Dili. Esta minha busca epistemológica partiu
de duas assunções primeiras. Ao começar afirmei: quem
define o poder tem [o] poder. Declarei deste modo a
minha posição crítica que questiona, desde o fundo dos
conceitos e dos entendimentos hegemónicos sobre o
poder, a sua validade universal ou totalitária. O poder
pode ser muitas coisas mas quem o define, quando o
define e para quem o define já está a exercê-lo ainda que
não chegue a pronunciar a palavra. O poder, já é antes
de ser na sua forma retórica e isso, faz toda a diferença.
Não foi meu objecto de estudo a revisão ou revisitação
do poder tal como tem sido pensado nas ciências sociais
e políticas dominantes. Ao procurar outras enunciadoras
eu assumi que a minha questão era procurar as outras
epistemologias, organizações conceptuais, outras racionalidades que geram o poder de outras formas com
outros sentidos e outro vigor. Mas procurar esses avessos
e outras coisas do poder nunca foi para mim um objecto
de mera curiosidade académica. A análise feminista e
pós-colonial das estratégias de poder das senhoras de
Maputo e Dili pretende ser um contributo para as teorias
de retaguarda que devem estar disponíveis e activas para
apoiar resistências e alternativas concretas e realizáveis.
Sem prescindir do rigor, coloquei-me desde o início no
meu lugar de enunciação segundo uma ética de nãoneutralidade. A segunda assunção que permeou esta
minha dissertação é que a emancipação das mulheres é
pluriversal não se esgotando nem retórica, experiencialmente ou conceptualmente nos modelos e práticas que o
ocidente logo e norte cêntrico tem vindo a gerar. Assim a

minha procura não foi comparar centros e periferias mas
sim abrir espaços ecológicos a novidades, divergências e
perplexidades capazes de fracturar a coluna de qualquer
pensamento abissal.
A estas duas assunções primordiais e definidoras
do meu enunciado articula-se uma indagação científica
que se move, empiricamente, entre Maputo e Dili do
século XXI. Foi para mim um exercício de descentramento e descolamento ao mesmo tempo que procurei
as razões e as raízes desses lugares onde estão, e são, as
senhoras com as quais quis estudar e aprender, testando
e ensaiando novos termos e novos sentidos para o poder
e a emancipação de mulheres. Sendo assim, esta é uma
dissertação feminista, que procura contribuir e ampliar
os debates feministas colocando em discussão memórias e perspectivas suscitadas por esses mundos gerados
pelas dinâmicas do Oceano Índico mas que são distintos
e seguem, cada qual, o seu caminho. O meu estudo não é
sobre o a história do colonialismo português, do Oceano
Índico nem sobre as duas cidades capitais, Maputo e Dili.
Esse é o contexto a partir do qual na minha dissertação
pretendo perceber como se originaram as ideias das viagens dos portugueses para oriente da sua península ibérica
e como a extroversão da segunda modernidade colonial
portuguesa se reinventou até ao paroxismo do mito do
império do oriente e da sua legitimidade em o manter.
Assumindo os impactos e as fracturas que hoje aparecem
incorporados nas memórias e narrativas com que estas
senhoras elaboram e dão significado às suas pretensões
de autoridade e poder, intentei desconstruir, criticar e
propor redes de argumentos feministas pós-coloniais.
Este trabalho obriga-me pois a aceitar que o tratamento
conclusivo também seja ele pouco canónico na forma e
nas palavras que fui assumindo como sendo aquelas que
parecem, traduzir melhor, os campos de conhecimento
feminista pós-colonial que toda a investigação engendrou.
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O passo seguinte é, pois, refazer o caminho para
retomar os enlaces que situam e contextualizam o meu
argumento para, em seguida, submeter as minhas hipótese ao escrutínio final que a conclusão da dissertação
suscita e requer. As minhas últimas palavras serão recortes sobre algumas das muitas coisas que ficaram por
estudar e que me servem, desde já, de caminhos abertos.
1- Semelhanças e dissemelhanças que aproximam
e diferenciam sem desigualar.
Regresso à metáfora das urdiduras e dos panos para
evocar as acções e os pensamentos que, ao longo desta
dissertação, foram revelando que as histórias podem ser
estórias e podem ser todas contadas a partir de muitos
pontos de vista e vários campos de experiências. Foi
assim que comecei propondo que o caçador de leões
se calasse e, em seguida, o próprio leão fizesse silêncio
para tentar perceber com que rugidos ou murmúrios a
leoa narrava a sua experiência da caça, de perseguida e
caçadora. Em seguida procurei prestar atenção a essa
teia urdida com a fiação de materiais, talvez inesperados,
talvez outros, talvez os mesmos mas amarrados de outra
maneira e foi a minha vez de silenciar, o mais possível,
as minhas presunções analíticas e epistemológicas.
Ver, ouvir e sentir, os brados e sussurros das leoas que
sempre povoaram os continentes de que os portugueses
fizeram mapas desde o fundo dos tempos em que naquelas viagens pelo Oceano Índico buscavam, piedosa mas,
implacavelmente, negócios, riqueza e poder. A indagação
que em seguida me conduziu foi a de saber onde estavam
as mulheres para além do negro e das lágrimas nos cais
e nas praias, para além de escravas e troféus, para além
de mortas, desaparecidas, sem nome como o gado, como
árvores, como paisagens luxuriantes porém emudecidas.
De fio em fio, de murmúrio em grito fui encontrando
as mulheres nas praias a negociar, outras a fazerem-se
venerar e adorar; muitas a decidir e a conceber; muitas
outras a realizar nas cozinhas as glórias ou os lutos das
relações internacionais, coisas de paz, alianças, guerras,
festas e celebrações, enfim, as comidas e os enfeites sem
os quais as façanhas viris permaneceriam prosaicas e
sem brilho. Vestidas com sedas imponentes, algodões
finos ou vestidas com a sua própria pele elas não se deixaram esconder, completamente, dos livros das histórias
nem no mapeamento das paisagens. De uma maneira
ou de outra as marcas deixadas, os rastos e os feitos não
puderam ser totalmente evitados nem que fosse para
tentar não os ver. E como se pôde constatar os mapas que
foram pensados e desenhados para determinar portos,
fronteiras, possessões e rotas de comércio também se
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podem pensar como tecituras de panos, comidas e outros negócios de mulheres, com diplomatas e rainhas,
deusas, viajantes, senhoras, meninas, mães, avós, tias e
irmãs as que, afinal, sempre foram senhoras em múltiplos sentidos das terras que habitavam com os homens.
Redobrando a minha atenção percebi que elas, longe do
serem mudas ou estarem emudecidas tinham o poder
de dizer as coisas através de uma versão própria. Elas
têm disponível o seu próprio alinhamento de palavras
que pode ser ouvido. Apesar de todas as tentativas de as
fixar num pano de fundo quase indistintas das paisagens
exóticas do índico, elas pronunciam-se, falam e podem
ser ouvidas e respeitadas. As instáveis colunas do império português, cuja desumanidade e tragédia aparece
ilustrada no aperto de mãos entre Bento e Gungunhana,
longe de sustentarem a piedosa missão e destino de
Portugal, estiveram à mercê da erosão das economias
de resistência que muitas mulheres [e homens] imaginaram, promoveram e implementaram. Assim, tanto o
império português no oriente como as suas imaginadas
colunas são apenas uma versão possível que esconde a
sua fragilidade na épica das conquistas e reconquistas,
guerras e contra-insurgências, feitorias e paliçadas,
alianças e traições entre reis, régulos e liurais. O longo
ciclo colonial português no índico foi muito mais do
que os feitos e não-feitos dos homens brancos, negros,
pardos, mistos ou albinos. O meu argumento é que afinal,
a complexidade e o rigor não podem prescindir das excêntricas contribuições e imaginações daquelas que uma
certa versão histórica decidiu considerar impertinentes
e incapazes e, por isso, lhes baixou a voz quanto pôde.
As duas capitais coloniais nas margens do parco e
imaginado império do Oriente, Dili e a ainda Lourenço
Marques, não foram lugares fáceis para muitas mulheres. As cidades que já estavam cheias de mulheres viram
chegar muitas mais à procura de trabalho remunerado já
no século XX mas com uma diferença muito importante
entre Timor e Moçambique. Em Moçambique muitas
migraram para a capital colonial porque as alterações
impostas pela presença colonial as forçaram a proletarizar o seu trabalho. A crescente mercadorização e
transformação industrial de algumas matérias-primas, o
capitalismo colonial emergente, a emigração maciça dos
homens para as minas do Transval fizeram mudar muitas
coisas incluindo fazê-las chegar à capital colonial em
busca de trabalho remunerado ou de uma oportunidade
de negócio. Em Timor-Leste as mulheres migraram em
grande número para a capital após o começo da guerra em
1975. Algumas famílias enviavam as meninas para a cidade colonial para frequentar o ensino primário ou para
visitar alguns familiares que ali estavam instalados mas

não ficavam porque a cidade não parecia ter quase nada
para elas. Os únicos colégios que forneciam um pouco
de educação e formação mais avançada eram católicos
e ficavam nas montanhas de Dare e Soibada. O trabalho
remunerado disponível, ou seja, o trabalho doméstico
era escasso e estava praticamente reservado aos homens.
Por isso muito poucas encontraram nela oportunidades
de vida, estudo ou trabalho. Mas ainda que as diferenças a este respeito entre Moçambique e Timor-Leste
tenham sido grandes, algumas coisas aproximaram as
experiências das mulheres de um lado e do outro do
Oceano Índico. Por um lado, tanto uma capital como a
outra foram cidades periféricas nos sistemas regionais
em que se inseriam pelo que a sua urbanização foi lenta
e tardia, o acesso a recursos culturais e de formação foi
sempre escasso, a sua infra-estruturação sempre diminuta e excludente das populações nativas. As cidades
de Dili e de Lourenço Marques foram capitais coloniais
subalternas mas epítomes da visão racista e sexista do
regime colonial português. Por outro lado, tanto uma
como outra cidade foram alimentadas pelas machambas
e hortas que as mulheres faziam nos arredores e que
forneciam os mercados e bazares. Elas foram as mães, as
tias e as irmãs dos rapazes, mainatos, criados, soldados e
funcionários que serviam a administração colonial nas
casas e nas terras, fossem estas propriedades de café e
sândalo ou fazendas de sisal, açúcar, algodão, cajú e chá
exploradas pelos colonos. As duas capitais coloniais
foram os espaços físicos e simbólicos para onde iam
os seus filhos e maridos e onde eles se perdiam ou não.
Contudo, ainda que muitas não estivessem ou residissem
nas capitais estas delas dependiam pois não poderiam
viver nem subsistir sem as muitas acções e trabalhos
das mulheres.
A acção colonial secular portuguesa foi destrutiva e
fracturante de muitas maneiras numa cidade e na outra.
Ainda que a cada tentativa de dominação as resistências
se organizassem e se mostrassem notavelmente eficazes
ao longo de séculos, a resiliência do colonialismo racista,
a violência epistémica sobre os conhecimentos e tecnologias locais, a sobre-exploração de recursos naturais,
as desestruturações promovidas sobre as autoridades
locais e a cooptação de elites foram mudando a face das
coisas. As tradições foram reinterpretadas, a cultura foi
reorganizada, os interesses dos grupos foram traduzidos
em novos sistemas de autoridade e legitimidade. A acção
colonial não esmagou por completo mas foi perfurante
e dolorosamente persistente. As ginofobias do reino ou
do Estado Novo viajaram, instalaram-se e foram aproveitadas sempre que foi preciso. A moral romana de padres
e missionários católicos foi espalhada e, ainda que a sua

miscigenação com as espiritualidades e religiões locais
tenha subsistido em estado de negociação constante,
não deixou de fazer danos e, sobretudo, de promover
hierarquias e dicotomias entre verdade e mentira, entre
sagrado e feitiçaria, entre salvação e perdição. A pressão
continuada de uma acção que se vê a si mesma hegemónica e destinada a civilizar quem ainda o não é, não
deixou as coisas, nem as geografias, nem as narrativas,
nem as realidades sentidas e imaginadas intocadas. Esta
acção compressora, de domínio e exploração agiu sobre
as mulheres que não passaram imunes por ela. De muitas e variadas maneiras elas participaram do encontrão
colonial sofrendo e aprendendo coisas novas e refazendo
coisas velhas.
As independências políticas de Timor-Leste e
Moçambique, apesar de toda a retórica da libertação e
da emancipação, não implicaram de imediato uma vida
mais fácil e mais digna para elas e também para muitos
deles. Na verdade, as mulheres ao mesmo tempo que
se viram promovidas a companheiras nos discursos da
emancipação nacional, encontraram-se sobrecarregadas
de trabalhos e responsabilidades sem que o simétrico
reconhecimento dos seus empenhos e lutas fosse posto
em evidência. Pode-se mesmo dizer que tanto num caso
como no outro, com décadas de diferença, tem cabido às
mulheres dos dois países e às mulheres das duas capitais
tomarem a iniciativa de reivindicar o seu lugar, o seu
espaço e a sua visão das coisas pois os homens não o têm
feito por elas. Elas são quem lembra e relembra aos seus
heróis a necessidade de, também elas, terem condições
de formação, trabalho, dignidade, respeito, de protecção
para libertá-las da violência e da extrema pobreza. Ainda
que a discursividade política masculina dos dois países
independentes esteja em linha com a chamada política
da igualdade de género que a comunidade internacional
exportou para o seio da políticas nacionais moçambicanas e timorenses, as mulheres, como mostro ao longo
do meu estudo, não deixam de criticar e reagir contra
os múltiplos conservadorismos sexistas locais e da
colonialidade remanescente. Procurei mostrar como asmulheres-dos-mundo-pós-independências têm andado
por cima das fronteiras que lhes são impostas por novos e
velhos poderes à procura de fracturas e fissuras e fazendo
buracos por onde passam as suas invenções, poderes,
autoridade e reconhecimento. Uma vez mais lancei-me
no desafio de pedir às leoas para continuarem a contar
as suas estórias a partir do seu ponto de vista submetendo-lhe a minha atenção, humildade e epistemologia
feminista. Fazer o silêncio necessário para elas falarem
sem demasiados constrangimentos, os meus ouvidos
ouvindo-as, a minha subjectividade deixando-se seduzir
299

pelas delas e, procurarmos juntas, a pluriversalidade da
emancipação, da autoridade e dos poderes das mulheres
para além de um Índico de desesperos e revoltas.
Ao último capítulo presidiu a evocação e a enunciação narrativa das muitas experiências e das memórias
delas sobre emancipação e poder. Utilizaram tanto as
palavras e os conceitos mais recentes como aqueles que
foram aprendidos e reapropriados através das gerações.
As várias vozes urdiram teias de significados feministas
outros, contemporâneos e imprescindíveis à extroversão
pós-colonial da emancipação de mulheres concretas
e que querem ser felizes. Estes enunciados emergem
tanto das raízes dos seus espaços e tempos como da sua
capacidade de imaginar a imensidade do mundo sem,
contudo, o reduzir ao seu. Esta foi a tarefa principal: dar
a palavra a algumas sem retirar a palavra a todas as outras
que antes e depois se queiram pronunciar.
Ao contrário da organização estrita dos conhecidos
planos de acção para a igualdade de género e a erradicação
da violência de género, estas senhoras permitiram-se
pensar e dizer as sua reflexões de tal forma que se tornou
impossível arrumá-las sistematicamente nas colunas de
uma quadrícula, definir clara e concisamente os seus objectivos tácticos e estratégicos e enunciar uma só lista de
reivindicações e recomendações formais para todas. Elas
foram indisciplinadas, recorreram a artifícios retóricos, à
composição das suas próprias personagens para mostrar
e ocultar o que sabem ou o que o não querem saber. Estas
senhoras fizeram cortes cosméticos e cirúrgicos nas suas
memórias. Elas escolheram as línguas em que quiseram
falar e ser compreendidas. Elas manipularam as suas
reflexões mantendo uma tensão permanente entre o
que julgaram ter que ser dito e afirmado e aquilo que
elas avaliaram ser oportuno referir e sublinhar. Estas senhoras tanto escolheram contar episódios das suas vidas
como das vidas de outras. Algumas vezes alimentaram
as suas biografias de metáforas e de estórias exemplares
com imagens e palavras que lhes serviram de lentes de
aumento sobre a realidade partilhada por muitas que
ali não estavam para falar em seu próprio nome. Estas
senhoras procuraram mobilizar os seus acervos e os
seus arquivos ao mesmo tempo que os enlaçavam com
o carácter imediato do discurso directo das entrevistas.
No seu todo, estas senhoras de memórias em banda larga
passaram a sua emancipação, os seus poderes e a sua
autoridade pelos filtros de muitos assuntos, de muitas
experiências e lançaram para cima da mesa do debate
muitos tópicos e muitas questões que são suficientes
para desmontar as presunções de qualquer universalismo feminista, femocrático.
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2- Os caminhos e os acontecidos às minhas cinco
hipóteses de trabalho iniciais.
Entre muitas das suas palavras ditas, depois ouvidas e transcritas há uma ecologia de saberes que se manifesta na complexidade da teia de assuntos abordados
e dos vários pontos de vista com que lidam com eles. As
cinco hipóteses de trabalho que eu defini foram postas à
prova perante as reflexões feitas discursos e assim o meu
exercício não foi o de confirmar, infirmar ou estabelecer
mecanismos insuspeitos de objectividade de medida e de
verificação. Na realidade, o meu exercício fundamental
foi deixar que as hipóteses, tal como as enunciei, se desfigurassem perante os questionamentos a elas lançados
ou se enriquecessem pela controvérsia à qual ficaram
sujeitas. Ou ainda, se ampliassem pela imensidão das
aprendizagens que fiz com elas e, por fim, se revelassem
como um mero ponto de partida para que mais uma
poderosa imaginação sociológica feminista pudesse
circular, viajar e alimentar a emancipação. Parece-me
útil retomar, ainda que de forma sucinta, o espectro do
debate que elas suscitaram e alimentaram com as suas
subjectividades e palavras. Elas pronunciaram-se sobre
questões como:
• As memórias das guerras e as guerras de memórias;
• As memórias performativas que lhes dão ferramentas para viver e viver melhor;
• As memórias tensas e controversas que estão a
problematizar o uso e o abuso do que é chamado
de identidade, autenticidade e tradicional;
• As cidades tanto nos seus aspectos luminosos
como nos seus aspectos obscuros e dramáticos;
• As suas invenções acerca de negócios, poupanças,
investimentos e associações;
• As tecnologias de liderança, autoridade, e resolução de conflitos;
• O respeito, a dignidade, a decência, a consideração;
• As suas independências e dependências;
• As dependências não-ditas dos homens;
• As forças e os limites da maternidade biológica
e simbólica;
• As políticas nacionais e internacionais de emancipação;
• As políticas domésticas de desenvolvimento,
economia, ambiente e educação;
• A ocupação e a perversão de muitas dicotomias
tal como as beiradas dos passeios da cidade feitas
lojas e casas;
• O trabalho das mulheres que é todo produtivo;

•

Os regulamentos dos géneros antes dos regulamentos de género e o que de velho e de novo há
nisso tudo;
• Os sofrimentos narrados, os inenarráveis, os impronunciáveis e aqueles que estão fora de todos
os olhares e de todas as palavras possíveis;
• As pazes depois do cessar fogo e dos acordos de
paz porque depois da guerra não é certo ter-se
chegado à paz;
• O que fica no e para além do seu amor de mulheres, esposas e mães; os medos da insustentável
leveza dos seus seres e das suas vidas;
• O jogo do visível e do invisível da força e da vitalidade dos seus poderes.
Como está prescrito pela ortodoxia académica
cabe, neste ponto da monografia, confrontar as minhas
hipóteses de trabalho iniciais com aquilo que concluo
serem as respostas possíveis aos questionamentos nelas
contidos. Fá-lo-ei ao longo de dois momentos e ritmos
epistemológicos diferentes. O primeiro será breve e
todavia de tipo escolástico: a cada hipótese segue-se o
argumento conclusivo principal. O segundo separo-o
num subtítulo diferente onde reunirei, do meu ponto de
vista, aquilo que são os argumentos mais significativos e
novos com os quais concluo toda a investigação teórica,
analítica, empírica, metodológica e reflexiva incluída
nesta dissertação.
2.1- As mulheres das capitais de Moçambique
e Timor-Leste usam as suas múltiplas memórias, experiências e estatutos – coloniais, anti-coloniais e da
independência – para elaborar estratégias de identidade,
emancipação e poder.
Ficou claro que as memórias da maioria destas
mulheres são do tipo banda larga e absorvem e lidam
com a multiplicidade de experiências e conjunturas a
que têm estado sujeitas durante as suas vidas. No caso de
Moçambique as memórias coloniais estão mais activas
naquelas senhoras que passaram pela experiência colonial de forma biográfica. Caso contrário as memórias da
independência e da fase mais revolucionária da independência são as mais significativas e aquelas que têm mais
impacto nas suas reflexões. Em Timor-Leste as memórias
coloniais do tempo português são perpassadas por uma
espécie de mistificação do passado que ainda ajuda a
abordar as complexidades da actualidade. Todavia, são
as memórias da guerra com a Indonésia que se impõem
e prevalecem determinando os campos de resistência
e realização pessoal no presente. Tanto numa cidade
como na outra estas senhoras mostram sentido prático
retirando de cada uma das experiências, normas e visões
com que lidam – endógenas e exógenas - aquilo que

lhes parece ser mais útil na realização das suas tarefas e
sonhos enquanto mulheres. A hibridação é constante e
salvaguarda tanto o que não se quer perder de antes como
aquilo que se quer preservar de agora. A hibridação é o
exercício prático e significante da co-presença que elas
vão elaborando cada uma conforme pode, quer e deseja.
Para além de tudo isto elas fazem emergir as
memórias das mães, das famílias e das aprendizagens
primordiais que essas personagens imprimiram nas
suas vidas e rumos. Embora o meu enunciado o não
contemplasse, as memórias destas senhoras extravasam
e reforçam as memórias públicas com aquelas que a racionalidade ocidental costuma remeter para o privado.
O alargamento do espectro das memórias, é, no meu entendimento, o aspecto mais relevante e inovador dos seus
discursos e reflexões no âmbito desta primeira hipótese.
2.2.- As guerras, a violência reforçaram circuitos
excêntricos de comercio que são sustentados, em grande medida pelas mulheres. A cidade drena produtos e
permite comercializá-los. As mulheres constroem novas
subjectividades.
Tanto uma cidade como a outra contou com a
presença das mulheres, dos seus trabalhos e dos seus
negócios ao longo de toda as suas existências. É certo que
a guerra tanto num país como noutro forçaram a chegada
de mais pessoas, e famílias nas quais as mulheres não
deixaram de ter a função de alimentar e cuidar. Por outro
lado, especialmente em Maputo, a guerra gerou novas
oportunidades para novas funções e com elas novos
empregos e novos caminhos para a vida. As hortas e as
machambas que alimentam Maputo e Dili são as fornecedoras das coisas que pode haver para vender e realizar,
através disso, o dinheiro necessário para tudo o resto.
É certo que os mercados estão cheios de mulheres mas
também de homens e que a cooperação intra-familiar no
processo é maior do que a mera fenomenologia feminina
dos bazares e mercados. O que se torna mais notório a
partir das narrativas não é tanto a presença das mulheres
mas a crescente precariedade que todo o processo implica tanto para elas como para eles. As suas subjectividades
e ideias de realização pessoal que as actividades económicas têm suscitado são tensionais e nem sempre correspondem aos seus desejos mais profundos. Os ganhos
que a diversidade das suas actividades nas cidades nem
sempre lhes trazem maiores felicidades. Este é o tópico
que considero mais impressivo pois não basta aceder a
mais ou a diferentes recursos e utopias que alarguem as
condições de emancipação; estas utopias têm que conter
os elementos de felicidade pessoal e colectiva que fazem
parte da integralidade de cada e todos os seres humanos.
2.3- As associações de mulheres de base popular
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das capitais de Moçambique e Timor-Leste tanto subvertem como sublinham aspectos contraditórios do estatuto
atribuído às mulheres.
No caso de Moçambique a independência trouxe
consigo a ideia de cidadania e esse é o meta-texto que
percorre os discursos associativos e reivindicativos
das mulheres de Maputo. Este ganho formal tem sido
aproveitado e tem sido usado sempre que é necessário
e as associações populares são disso um plasma que
está acessível no espaço público. Nelas as mulheres
realizam-se como líderes e detentoras de autoridades
e poderes mas também o fazem na convicção de que
realizam algo que está para além delas, a consumação
da independência colectiva política. Em Timor-Leste
a ideia de cidadania é mais complexa e ambígua pois
que o associativismo das mulheres está muitas vezes
intrinsecamente ligado a lealdades onde contam as
comunidades, as famílias, as origens, as partilhas de
elementos que não costumamos convocar para a ideia
de cidadania laica e radicada na pertença a uma entidade
estatal nacional. As associações numa cidade e na outra
mostram estas ambivalências que também podem ser
vistas como potencialidades já que no primeiro caso
forçam as política formais domésticas à inclusão de
novos temas e à procura de soluções e, no segundo caso,
mostram estar fortalecidas não apenas por uma agenda
política mas também por laços que contêm elementos de
grande coesão como igrejas, congregações, linhagens de
experiências comuns marcantes como a guerra e os suas
marcas irrevogáveis. As mulheres envolvidas nestas associações nas duas cidades parecem apreciar o espaço que
estas lhes fornecem e também o protagonismo pessoal
que vem com a sua participação.
2.4- A subversão das categorias dicotómicas –
como trabalho produtivo ou reprodutivo, comércio
formal ou informal, emancipação ou opressão, privado
ou público, doméstico ou político, amor ou raiva, voz ou
silêncio, prisão ou fuga, género feminino ou género masculino, poder ou sujeição, rural ou urbano, tradicional
ou moderno, sofrimento ou felicidade – e do primado
da não-contradição levada a cabo pelas experiências
das mulheres está a fazer surgir um outro pensamento
feminista subalterno no sul.
É possível afirmar que as narrações destas senhoras
ferem quase sempre as dicotomias preferindo as relações
biunívocas ou plurívocas. Os mundos de cada uma das
cidades, gerados pelas complexidades e dinâmicas dos
seus passados longos e próximos e pelos seus presentes
preenchidos de expectativas por cumprir, servem para
reforçar que, a categorização dicotómica, nem lê nem
compreende essas realidades que se constituem de
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múltiplos planos e realidades. Estas senhoras dão voz
a estes mundos que subjazem e determinam que todas
as mulheres são mulheres trabalhadoras, parafraseando
Virigínia Ferreira; que todo o trabalho é produtivo; que o
amor e a raiva são elementos distinguíveis mas inseparáveis de muitas das relações delas com as famílias, com
as comunidades e com as lideranças dos países. Mostram que as cidades são pluricêntricas e que a invenção
do centro e das periferias não compreende o que estes
espaços-tempos são na sua substantiva forma de vida e
de existência urbana. Concluem elas que o informal, o
comércio informal não é mais do que um título que pode
ser mudado sem mudar o conteúdo vital daquilo que encerra. O comércio informal em Maputo é organizado, administrado, controlado e cadastrado através de sistemas
endógenos de compreensão e desenvolvimento activos e
funcionais. Em Dili a recorrência da violência e a acção
diminuída do Estado tem reproduzido as condições para
que as informalidade e formalidades sejam praticamente
indistinguíveis. Numa cidade cheia de estrangeiros há
coisas-formalidades que são para estrangeiros porque
para os habitantes nativos as coisas-formalidades que
fazem sentido são diversas. As empresas e os quiosques
são dentro de casa ou a casa é dentro da loja e isso requer um tipo de gestão que pouco se compadece com
requisitos binários que excluem uma parte importante
daquilo que as pessoas fazem, empreendem, pensam
e pretendem levar a cabo. Os pensamentos feministas
subalternos que estas realidades simbióticas estão a
originar desafiam à inclusão de novas categorias e termos
que a seguir tratarei em maior profundidade.
2.5- O aumento da violência nas esferas da vida das
mulheres, dentro e fora de casa, é um contraponto da sua
emancipação económica e política.
Aquilo que se destaca a partir desta última hipótese
de trabalho não é a violência cometida contra as mulheres de todas as idades, emancipadas ou não e perpetrada
por homens mas também por mulheres. O que se destaca
é a naturalização discursiva da violência e das tragédias
que a sua capacidade plástica de se reproduzir impõe a
muitas delas nas duas cidades. A contra-cultura da nãoviolência, as pazes, o respeito, a serenidade são tópicos
constantes e recorrentes das expectativas de emancipação e de realização, não apenas de si mesmas, mas
dos países que estão a forjar e a construir. Em Maputo é
mais visível a face normativa desta resistência profunda
à violência. Em Dili são as memórias performativas que
intentam levar a cabo a crítica e o repúdio social das
violências feitas às mulheres. Estratégias distintas para
contextos e experiências também distintos embora,
intimamente ligadas pela mesma determinação em jul-

gar a naturalização da agressão violenta física, cultural,
estrutural, individual e colectiva como uma diminuição
drástica da humanização das suas sociedades.
As discursividades dialogantes e analíticas destas
senhoras reforçam o questionamento inicial sobre a possibilidade da sua marginalidade. As margens só existem
porque se imaginam centros para os quais ser-se margem
ou estar-se na margem é condição e confirmação da sua
existência. As falas narradas, as palavras compostas em
textos, os pensamentos que constroem os discursos
destas senhoras são tanto margens como epicentros de
poder e vitalidade donde emanam e onde se relacionam
as diferentes fontes de energia sociológica pós-colonial.
3- As cinco reflexões argumentativas finais [que
podem, ou não, ser conclusões].
A discussão foi complexa, rica em detalhes e em
intensidades mas não pretende constituir-se como a
nova teoria ou uma espécie de prescrição feminista localizada. O debate feminista em que me envolvi quer ser
um contributo denso para novas teorizações feministas
pós-coloniais, fortemente contextualizadas, nas quais
as subjectividades divergentes possam falar e fazer-se
ouvir. Presidiu ao meu estudo o pensamento pós-abissal
numa perspectiva de teoria de retaguarda tal como
Boaventura de Sousa Santos propõe e descreve. Este
marco teórico principal foi suplementado por um outro
conjunto de postulados teóricos a que dei o nome de de
sociologia dos resgates, sociologia das ambiguidades e
sociologia das caixas de ressonância. O meu pensamento
partiu e foi alimentado pela indisciplina disciplinar,
por uma deliberada heterodoxia formal da escrita e por
uma ecologia de saberes e conhecimentos. As teses e os
argumentos não são as teorias mas sim as condições e
as questões de partida para o debate epistemológico e
metodológico que é preciso fazer para produzir novas teorizações. Por outro lado, os meus argumentos são, além
do mais, narrativas que pretendem sustentar algumas
das transformações sociais que estão inscritas no contraditório desta dissertação feminista. Com todas estas
ferramentas dei-me como objectivo primordial construir
um estudo crítico que me suscita, neste momento, cinco
reflexões argumentativas finais que fui construindo e
elaborando acerca das estratégias de poder e autoridade
das mulheres de Maputo e Dili que estão aquém e para
além das lógicas dos seus sofrimentos e revoltas. Never
Trust Sindarela denuncia a tese nuclear que transcorre
toda esta dissertação que pretende romper com a hegemonia do paradigma analítico da vitimização das mulheres e opta pela abertura ao inesperado, ao imponderado

para que se ouçam os rumorejos, os bramidos das leoas,
se observem e se respeitem os seus poderes.
3.1- Velhas e novas injustiças vestidas de panos
novos.
A aprendizagem feita com este sul forjado pelos
pensamentos críticos de líderes comunitárias, vendedeiras de casa, de rua e bazares permite-me afirmar que os
pensamentos feministas só fazem sentido e a produzir
efeitos emancipatórios sempre que tematizam as velhas
e novas injustiças que, vestidas de panos novos, permanecem dificultando a vida e excluindo da dignidade uma
maioria de mulheres, meninas e meninos, pessoas idosas
e também muitos homens.
A independência política, a democracia liberal e
pluripartidária, a integração na comunidade internacional assim como a economia de mercado e de capitais
financeiros não têm sido a chave do acesso ao emprego,
aos bens, aos recursos, assim como ao reconhecimento
e à dignidade de todas e todos. Por outro lado, todas as
injustiças sociais produzidas após as independências
políticas dos dois países são atravessadas pelo viés da
cor da pele e do sexo de cada uma das pessoas. Ou seja,
a redistribuição das riquezas materiais e simbólicas são
muito desequilibradas e estão a manter uma maioria
numa situação de miséria, escassez e medo. De entre
estas pessoas as mulheres negras de todas as idades são
aquelas que mais afastadas parecem estar das promessas,
não apenas das independências, mas também dos benefícios de serem parte da comunidade das nações. Para
elas o local e o global representam-se em estratégias de
muito trabalho para sobreviver aos riscos que todos os
dias enfrentam. Numa e noutra capital estas senhoras
são encontradas nos fundos de muitas casas e é lá que
passam as suas vidas, trabalhando e servindo. Estes fundos de casa, onde se continua a esconder todo o trabalho
produtivo aí feito, são como espaços que estão, simultaneamente, dentro e fora das casas. São espaços dos
mesmos espaços sem o serem. No plano de arquitectura
das casas são parte delas mas nos planos da visibilidade
social, da justiça remuneratória, no plano das condições
de trabalho são como que o contraponto das casas das
cidades capitais dos países. Penso que estes fundos de
casas onde estão uma maioria de mulheres negras a trabalhar são as metáforas perfeitas da cidade que sustenta
a cidade sem ser vista; aquela que é, continuadamente,
mantida num fundo de quintal onde animais, detritos
e pessoas continuam a ser tudo o que se quer esconder
ainda que a independência política tenha prometido a
todas e a todos uma sociedade livre e justa.
303

As cidades de Maputo e Dili são duas cidades que
não obedecem à ideia de cidade que cada país quis inventar para a sua capital política. Quero dizer com isto
que são cidades modernas mínimas cercadas de outras
lógicas de habitação, de ocupação do espaço, de existência ou inexistência de infra-estruturas que fazem com
que as pessoas vivam em Maputo ou Dili sem viveram na
cidade-capital. Estas duas cidades inventaram-se numa
multiplicação dos centros da vida que as injustiças e as
arquitecturas transformam quase de imediato em periferias de onde muitas pessoas raramente conseguem
sair. Nasce-se, vive-se e morre-se em cada um desses
centros das cidades sem que se saiba o que está para
além dos muros que foram sendo criados em sua volta.
As diferenças entre aquilo a que se chamam casas e as
distâncias que chapas e microletes medem em horas de
viagem entre os múltiplos centros das múltiplas cidades
mostram que estamos perante, não apenas o desordenamento do território ou a ruralização do urbano, mas
diante de um profundo desequilíbrio social e económico.
As cidades transformaram-se em redes de bairros e ruas
cuja inter-comunicação é complexa, às vezes obliterada
pelo medo, pela insegurança e pelo racismo: bairros
de muçulmanos, hindus, chineses, lorosae, loromonu,
negros, mistos, traficantes, gangs, mulungos, malai, e
todas as demais etiquetas que se inventam todos os dias
para manter os centros incomunicáveis ou em oposição
permanente. Está a ser mantida uma violência epistémica sobre o que pode e devem ser as cidades como
espaços-tempos que albergam, dão sustento, segurança
e valorizam as pessoas que as compõem. Nestas duas
cidades à beira do Índico, enfeitadas de areias brancas e
pangaios nas suas baías, a divisão sexual da miséria não
é apenas um conceito mas uma vivência persistente e
reproduzida nos muitos gestos e esquinas das cidades.
Sabe-se que são as mulheres que mais tentam vender,
negociar, trocar todo o tipo de trabalho por dinheiro
para poderem sustentar-se e sustentar as suas famílias.
Estas muitas mulheres são, moderadamente, visíveis nas
estatísticas que continuam a confirmar que são as mais
pobres, estão na economia informal mas sobre quem se
sabe pouco mais. A parcimoniosa ignorância estatística
deixa de fazer sentido quando se chega aos centros das
cidades onde estão instalados os bazares, os chãos de
lama em sua volta, as beiradas dos caminhos onde elas
passam a ser hipervisíveis: mulheres de todas as idades
que ali realizam o exercício quotidiano de sobreviver e é a
partir dali que olham para a sua vida e para a do seu país.
É nesses centros vitais das duas cidades que as suas subjectividades irrompem sofredoras e confrontacionais.
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tas não podem evitar tematizar o estado das injustiças
de hoje, concretamente produzidas e reproduzidas ali,
nas cidades e nos países, que infligem danos a todas as
pessoas mas de uma particular maneira às mulheres.
As narrativas biográficas das senhoras com quem falei e
estudei não falam só de si mas projectam-se e são projectadas pelas dificuldades enormes e concretas da maioria.
Irem além dos seus sofrimentos e revoltas não significa
que aceitem esquecê-los, escondê-los, minimizá-los ou
disfarçá-los. É preciso relembrar sempre os sacrifícios
pedidos e cumpridos; é necessário fazer saber a todas
e a todos como os corpos das mulheres foram e são os
campos privilegiados onde os heróis das independências
inscrevem altares de redenção ou os cepos da destruição.
A aprendizagem com estes suis sublinhou, para mim,
que às violências sociais e económicas que os fundos
das casas, as cidades dentro das cidades e o rompimento
dos cimentos dos passeios são imagem mas são também
corpos. Persistem e inovam-se as simétricas violências
sobre os corpos de carne das mulheres que, porque são
animados de vida e subjectividades, cumprem o duplo
castigo de serem tocados, ocupados e profanados para
depois serem excluídos, motivo de vergonha, embaraço
e ruína. Um pensamento feminista e pós-colonial deve
tratar as dimensões de tragédia que as independências
políticas não resolveram e que reinventam todos os dias
usando armas vindas de fora e fabricadas no seu seio
que separam e fracturam. As mulheres e os homens e as
suas identidades sexuais e sociais parecem ser matéria
de primeira escolha para levar a cabo esse projecto destrutivo da esperança, das memórias férteis e poderosas,
condições sem as quais as transformações profundas
não poderão acontecer.
3.2- As mulheres sonham muito, sonham
mais do que os homens.
As mulheres sonham muito e sonham mais do
que os homens, dizem Teresa Cruz e Silva e Conceição
Osório numa das suas últimas obras. Partilho com elas
esta tese, esta convicção sobre a capacidade das mulheres
para sonhar. Os feminismos pós-coloniais e aprendentes
não tomam os sonhos das mulheres como uma forma de
enunciação do irreal ou do fantasioso. Pelo contrário, os
sonhos destas mulheres são os seus pronunciamentos
sobre aquilo que desejam para elas e para os seus e que
já estão, de algum modo, a começar a realizar. Em Dili foi
interessante perceber que as senhoras não entendiam o
que se queria com a palavra mehi que designa o sonho que
ocorre durante o sono e sobre o qual não se tem controlo.
Para elas falarem dos seus sonhos diziam-no através da

frase: hanoin futuru diak lós, ou seja, pensar num futuro
melhor. Pensar, é no seu discurso, uma forma de acção e
para elas essa era já a primeira coisa que estavam a fazer
para o conseguir. Em Maputo a narração do que se sonha
veio muitas vezes acompanhada da afirmação final: hei-de
conseguir. De maneiras diferentes, é certo, as mulheres
sonham muito porque nelas o sonho e a realidade parecem
ser entidades que se desdobram em múltiplas projecções
que fazem sobre as suas vidas. Estas senhoras, através
dos seus discursos, ao mesmo tempo que recapitulam,
em muitos aspectos, o pior das violências e das pobrezas,
recusam o imobilismo e a incapacidade de pensar para
além deles. Argumento que esta capacidade de sonhar que
implica agência, poli-racionalidade, estratégias e metodologias de criação são aspectos primordiais para uma teorização feminista vigorosa porque não separa nem a cabeça
do corpo nem o presente do futuro. Por outro lado, saber
que as mulheres ainda que sem poderes formais, pobres e
violentadas pelas circunstâncias e as culturas continuam
a sonhar é um garante da capacidade das sociedades se
inventarem de outra maneira, a partir de outros topoi ou
pressupostos de coesão. Estas competências subjectivas
e objectivas existem e estão funcionalmente operativas
pelo que não podem ser desperdiçadas. As alegações de
que aos oprimidos foi amputada a capacidade de imaginarem mudanças radicais não me levam a argumentar
o seu oposto mas reitero a convicção de que a opressão
nunca é total e que os sonhos permanecem vivos e prontos
a começarem a realizar-se, apesar de tudo. A subalternização, ainda que repetida e secular, não impede a força,
a vitalidade e o poder de sonhar, de ir além do óbvio e
do que existe o que prefigura as condições necessárias
e suficientes que a sociologia crítica procura. Ainda
que excluídas ou potencialmente ignorantes dos bens e
subversões que a modernidade ocidental protagonizou e
trouxe, estas senhoras não podem ser vistas como suas
meras vítimas ou aquelas que estão à espera de cada um
dos ganhos que a sua pretendida supremacia lhes pode
oferecer. Elas mostram pelas suas palavras imbuídas das
suas poli-racionalidades e agência que sabem criticar e
escrutinar a modernidade e retirar dela algumas coisas
que podem ser úteis e desperdiçar o que não lhes faz
sentido ou lhes complica a vida. Deste modo os sonhos
destas mulheres, que narram as vidas e as suas ideias,
são uma das alavancas da sua existência que critica e põe
em evidência a incompletude das ciências sociais e dos
feminismos em particular. A subalternidade concebida
e alimentada epistemologicamente é transmutada em
alteridade amplificando, enriquecendo e amadurecendo
propostas teóricas rigorosas porque contêm mais experimentações, tecnologias e pensamentos sagazes.

3.3- As outras instâncias de perdurabilidade.
É notório o desperdício gerado nas relações económicas e sociais contemporâneas em que o abismo do
novo, do imediato e do inédito se transformam numa
espécie de eterna precariedade. Por outro lado, a cada dia
são milhões as vidas que nascem mortas porque foram
pré-determinadas a serem insolventes. A persistência
do esbanjamento epistemológico das ciências modernas
tem desembocado em questões cada vez mais difíceis de
resolver. A prodigalidade dos feminismos narcisistas,
elitistas, míopes e provincianos reduzem a maioria das
mulheres do mundo a vítimas ou a entes caminhando
para uma espécie de escatologia da emancipação feminina onde todas seremos iguais e estaremos igualmente
livres das mesmas coisas. Essa insensatez tem deixado
pelo caminho as outras formas e muitos outros termos
de dizer poder, autoridade, liberdade e emancipação. No
limite, o desperdício, o esbanjamento, a dissipação de
recursos são mortes em acção. O outro lado do esbanjamento e do desperdício, que esta narrativa científica moderna tem vindo a produzir sistematicamente, é a ideia
de défice. Parece ser uma contradição mas se se atentar,
cuidadosamente, à racionalidade última da modernidade podem-se distinguir dois eixos axiológicos que a
estruturam. Por um lado, a presunção da sua totalidade
fá-la estar convencida do carácter precário e descartável
de todas as outras narrativas do conhecimento. Decorre
daqui que as entidades, as racionalidades e os seres outros, isto é, que não são tematizados e explicados por si
são, por natureza, deficitários, são défices, são falhos. A
maior diferença entre os entes deficitários é aquela que
se estabelece entre os redimíveis por ela e os incapazes.
Assim sendo, assiste-se a uma espécie de meta-narrativa
científica predominante sobre o défice de outrem, o
precário, o contingente, o que se desfaz, o que já não
se aguenta em pé para que as certezas e a pertinácia da
ciência moderna ocidental possa intervir para reabilitar,
redimir, restaurar mantendo, deste modo, a sua superioridade. Tudo o resto pode ser descartado como lixo.
Não admira portanto que muitas teorias sociais
se dediquem sobretudo a medir os múltiplos défices
humanos e, em particular, os defeitos e as insuficiências
destas-daquelas-delas-e-de-outras. A elas conjugam-se
as metodologias etnográficas de comprovação das simultâneas deficiências materiais e estruturais dos seus
contextos de vida. Quero argumentar com isto que muitas sociologias feministas observam e vêem, sobretudo
e quase só, mulheres pobres, iletradas quase mortas em
casas cadentes e com tudo o que as rodeia a desfazer-se
em pó e cinzas por falta do que pensa ser rijo, sólido,
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capaz de sustentar e edificar uma vida, uma comunidade,
um país, uma sociedade e uma ciência. Do meu ponto de
vista, a insistência de um olhar sobre as poucas coisas
que elas têm e ainda por cima prontas a desfazerem-se
em espuma e pó, é uma recriação da dicotomia entre civilizados e selvagens. Ou pior ainda, é como se por detrás
ou para além das poucas e leves coisas que as cercam
lhes fosse retirada também a qualidade ontológica da
sua existência. Perante estas hegemonias do olhar e da
visão, por um lado epistemológica e por outro lado social,
pretendo discorrer sobre aquilo que as suas racionalidades propõem como o acervo de alicerces das coisas que
perduram, que sustentam e amparam, que dão sentido à
fugacidade que perpassa a vida de muitas maneiras. Não
digo instâncias de permanência porque não são imobilismos nem afasias. São as entidades e as instâncias
onde se ancoram e se sustentam voos e possibilidades.
A reflexão sobre as instâncias de perdurabilidade que
este trabalho me tornou impossível evitar é um ensaio
crítico e incompleto mas vital sobre um conjunto de proposições que estão para além do imediato e daquilo que
os olhares modernos e pós-modernos alcançam. São os
problemas, temas e conteúdos determinados por outros
pressupostos e racionalidades que descrevem e explicam
a realidade a partir de outros pontos de enunciação e
contingente de subjectividades.
Rijo é o amor. Rijo no sentido de resistente, corajoso e capaz de suportar muitos pesos. Rijo é aquele amor
que Luís de Camões descreve como a contra-narrativa da
épica masculina das viagens para oriente. Rijo, confiável,
perdurável é o amor que agrega e junta em vez de separar.
Rijo pode ser o amor das mães ou o amor à terra que é o
habitat das esperanças e das identidades, da continuidade imprescindível entre o passado, o presente e o futuro.
Rijo é o amor que resiste à destruição, às lonjuras e às
fugas e que, ao endurecer-se, não perde a ternura.
O que realmente importa e perdura é quando as
coisas fazem sentido e a terra era e é boa, ulun hotu iha
ona sentidu no ulun rai sei diak. Não se pode pensar sem os
embondeiros, aqueles que estão ligados à terra pela sua
ancestralidade e a conhecem em todas as suas variações
químicas, formas, cores e composições. Em Timor-Leste
esses passados estão sempre a actualizar-se através dos
aforismos, narrações, contos e estórias contadas sobre a
terra e como as raízes estão entrelaçadas nela. O passado
que traz para o presente o sentido do sentido do futuro
porque o tempo não é uma linha nem um ponto mas um
percorrer contínuo de camadas de memórias e das suas
discursividades. Em Moçambique importam os valiosos
embondeiros que são aquelas árvores maiores e mais
velhas e por isso as pessoas podem ser embondeiros
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porque são recurso primordial de contra-erosão e onde
se podem ancorar as convicções que geram a força para
continuar a viver.
Os gondões em Timor-Leste são as árvores mais
imponentes que se vêm. Debaixo dos gondões a temperatura fica amena e a terra fica fértil. Os gondões apesar
de todas as suas grandezas não escapam ao fogo mas
a lição deles é que podem arder anos a fio ao mesmo
tempo que se regeneram através de um raminho quase
invisível que ficou por queimar. Esta experiência biológica dos gondões em Timor-Leste serve muitas vezes
de metáfora sobre a capacidade de resistência do povo
durante a guerra mas na minha perspectiva o argumento
pode ser outro. A seiva é a perdurabilidade que não está
à vista, que é invisível. A seiva do gondão, como a seiva
do embondeiro parecem pertencer a uma outra ordem
das coisas que o fogo não apaga nem destrói e por isso
perdura e se mantém.
O que é sólido e persiste é o sagrado que por
ocidental definição é uma transcendência e por isso
inacessível à explicação da razão cartesiana. O sagrado
é consistente e é onde se afirma ir buscar força, sentido,
coragem, energia, discernimento, vigor e autoridade
para poder enfrentar o melhor e o pior das coisas que
acontecem. Este sagrado que está na seiva dos gondões
e dos embondeiros pode estar em altares também. O que
o sagrado permite é a experiência da espiritualidade,
aquilo que é a alma dos dias e das esperanças ao mesmo
tempo que atribui sentido às coisas boas e às coisas más.
Os sagrados realizados e plasmados nas espiritualidades
fornecem energias e significados que estão acessíveis a
todas as pessoas e por isso são intrinsecamente democráticos apesar da sua intocabilidade. Tenho consciência de
que estes meus argumentos não conformam um discurso
académico canónico e ortodoxo sobre a ciência porque
sempre fui ensinada e aprendi que o sagrado e a espiritualidade são de outra ordem de racionalidade e não
são tema nem problema das ciências sociais. Podem ser
objectos de descrição, de registo, de tentativa de articular
nexos, causas e efeitos mas não têm a densidade de sujeitos de conhecimento porque neles está inscrita a crença
e a fé que, por definição são improváveis e nem vivem
de verificações estatísticas ou outras. Apesar da minha
falta de jeito e palavras para escrever estas considerações
afirmo que os sagrados são tema e sujeitos do meu pensamento feminista pela força hermenêutica e energia
societal que contêm. Ainda sem os termos apropriados e
sóbrios a que a escrita académica me convida não posso
evitar enunciar que a ordem do invisível, do que não se
pode palpar, daquilo que está para além do pó que se vê
e sente, seja socialmente tão real que é capaz de inspi-

rar e alimentar o quotidiano e a imparável busca destas
senhoras e, provavelmente de muitas outras, pela sua
libertação. Elas e eles vivem essa realidade ritualizando-a
e é assim que actualizam os preceitos que consideram
essenciais; celebram e reforçam os seus laços na força
encontrada nos encontros e festas que levam a cabo e
que servem ainda como modos de transmissão desses
outros planos da vida a outras e a outros.
Por fim o que é forte é a dignidade, ou seja, a recusa
do escárnio, da menorização provocada por outrem, da
intromissão na subjectividade para a dominar. Tanto para
as senhoras de um país como do outro, a dignidade é uma
instância de sustentação, de persistência e de perdurabilidade indispensável. Elas mostram-no nos seus actos
polidos, na sua forma de se apresentar, na contenção a
que submetem as suas narrativas sobre os sofrimentos;
para elas a dignidade que querem ver respeitada é fonte e
é terreno de luta mas é nela que se geram noções de independência, liberdade e emancipação. A dignidade é uma
outra forma de dizer emancipação quando isso não quer
dizer apenas liberdades individuais mas o enlaçamento
entre pessoa e colectivo que gera o reconhecimento da
grandeza de cada ser humano.
3.4- Os inéditos viáveis da emancipação das
mulheres, destas mulheres.
Por toda a dissertação emergem o que designo por
inéditos viáveis da emancipação das mulheres, destas
mulheres. Estes inéditos viáveis são utopias porque ainda
não estão plenamente realizadas mas são viabilidades
porque já estão em experimentação. Seguindo uma metodologia que se aproxima da investigação-acção estas
senhoras foram fazendo e avaliando, pondo hipóteses e
verificando a sua pertinência e eficácia emancipatória.
Para elas não existem regulamentos, leis ou planos que
sobre determinam o caminho para a sua autoridade, poder
e emancipação porque o caminho e meta são a mesma
coisa. Envolvem-se por vezes, erraticamente, em soluções
possíveis com o sentido de chegarem onde pensam estar a
sua felicidade e a sua realização como pessoas e membros
das suas comunidades. Muitas vezes enganam-se, deixamse trair pelas suas ambições ou presunções; outras tantas
vezes as forças a que se submetem são maiores do que
aquelas que podem aguentar. Todavia, o carácter errático
de algumas das suas propostas e experiências é apenas
o sinal da sua humanidade e da sua inteligência táctica
também. Caminhos e metas sendo a mesma coisa, elas
persistem porque estão convencidas que os caminhos,
ainda que nunca acabem, chegam sempre a algum lado.
Muitos feminismos falam e engrandecem os silên-

cios ou os silenciamentos feitos às mulheres. A palavra
que não é dada ou é escrupulosamente retirada, a ausência de som e de voz são temas recorrentes e tratados com
todo rigor e profundidade. O que aprendi é que para além
de todos os silenciamentos e das explicações sobre eles
as mulheres não desaprenderam de falar e de se fazerem
ouvir. Algumas preferem o silêncio, as poucas palavras;
outras teimam em se calar ou deixar-se ficar caladas.
Porém a constância destas senhoras, de um país e de
outro, em falarem fizeram-me perceber que para muitas
conversar, pronunciar por elas mesmas as suas opiniões
é uma das suas actividades preferidas e que com as palavras podem dizer muitas coisas que às vezes nem lhes
são perguntadas. Por outro lado, elas sabem e referem a
força que podem ter as suas palavras ditas, murmuradas
ou gritadas nas assembleias, nas ruas, nos encontros e
como elas podem fazer medo aos homens que as queiram
controlar. Assim o silêncio que tematizo aqui é aquele
que é procurado por elas e usado estrategicamente. As
vozes, as sentenças compostas de palavras, os rogos e
as pragas rogadas, as frases gritadas nas praças ou nos
auditórios são poderes que as autoras sabem e querem
preservar. Os silêncios podem ser a incapacidade das
ciências sociais de ouvir e ouvir, amorosamente.
É também por razões idênticas que estas mulheres
explicam como se pode fugir à opressão sem sair do
mesmo lugar quando a se não pode eliminar de imediato.
Elas conhecem as manhas para poderem entrar na luta
sem se perderem no confronto de poderes desiguais.
Aquilo que podem parecer esquecimentos, ignorâncias,
uma paciência conformada pode ser também saber
fechar os ouvidos, proclamar as suas ignorâncias para
diminuir as zonas e as dores dos impactos. Não cumprir uma ordem porque não se ouviu ou não dar uma
informação porque se diz não saber podem ser formas
de resistir e de criar espaço de manobra para depois
conseguir libertar-se. Afirmo, ao longo deste trabalho,
que as mulheres se tornaram peritas em clandestinidades várias, disfarces e para além disso jogam bem o jogo
das aparências. Quando a narrativa é masculina e versa
sobre combates e guerras, quando fala de guerrilheiros
e de lutas de libertação saber disfarçar, ter a manha de
iludir são competências boas, desejáveis e heróicas. No
entanto, se as mesmas palavras falarem de mulheres e
das suas estratégias quotidianas de vida essas qualidades
transmutam-se em habilidades obscuras e obscurantistas. Desmontar o viés sexista da história única é, no meu
ponto de vista, procurar as virtualidades das lógicas de
oposição que podem ser apropriadas aos momentos e
à busca de alargamento dos espaços de acção sem que
para isso se atraia mais violência ou agressividade. Ao
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tornar muitos dos seus actos invisíveis, as mulheres não
estão necessariamente escondidas mas sim a torná-los
incontroláveis.
Finalmente, elas mesmas proferem que as suas
subjectividades são confrontadoras e que sabem amarrar
como deve ser as suas capulanas. O poder das teorias
feministas sobre estas subjectividades é diminuto. Elas
são confrontadoras e amarram as suas capulanas perante
aquilo que avaliam ser o que lhes traz mais prejuízos e
mais infelicidade. O carácter prescritivo e normativo dos
feminismos ocidentais que incluem e excluem, salvam
ou lançam na perdição certas propostas, alegações e
argumentos, não serve para ler a sua realidade nem a
vitalidade das suas subjectividades. Por estas razões, para
além da minha auto-mitobiografia de cientista, feminista
e metan-mutin, foram as suas subjectividades que me
confrontaram com todas as minhas ignorâncias acerca
de feminismos, poderes, autoridade e emancipação e me
fizeram caminhar o caminho das metas.
3.5- O poder de saber e fazer saber que se sabe:
as lições de Dona Isabel Senhorinha, mais uma
Sindarela de mão cheia.
Estas senhoras com que trabalhei ao longo deste estudo não são o objecto de estudo nem exemplares do exótico. Sendo diferentes somos partes do mesmo mundo; os
problemas que expressam e exprimem de forma diferente
são meus, são nossos e é essa diferença que constitui um
pensamento pós-abissal. Há muitas coisas que nos separam
e nos tornam singulares umas para as outras e umas diante
das outras. Não existe uma qualidade essencial que nos
une, nem uma identidade sexual que nos faça pertencer
a uma irmandade social e sexualmente pré-determinada.
Fazemo-nos mulheres de muitas e variadas maneiras e por
isso somos todas diferentes e existimos sociologicamente
com essas diferenças. Mas a incomensurabilidade entre
nós é tão improvável quanto o enunciado da irmandade
universal. Em alguns momentos, algumas coisas há, que
fazem sentido para muitas mulheres ao mesmo tempo. As
diferenças não fazem desaparecer a capacidade de sentir
em conjunto. Tal como a estória e o filme de Diana saber
que se sabe e fazer saber que se sabe é um enorme poder
que as mulheres de qualquer lugar do mundo sabem
exercer. No limite, a auto-reconhecida autoridade para se
emancipar pode levar à morte do homem-como-medidade-todas-as-coisas para quem a vergonha de se fazer saber
que se sabe se torna insuportável.
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Esta tarde estive a pensar numa das histórias
que quero contar e ainda não achei o modo de começar. Não sei se comece com a Dona Isabel Senhorinha
na sua arrecadação por debaixo do seu quarto duas
semanas depois que se casou, ou se olhando para o
pátio do alpendre interior da casa, ou se respirando
baixinho usando só a metade de cada pulmão. Também podia ser uma maneira de começar, falar de
quando se abalou até à casa da pastora que na verdade é uma pedra com outras pedras por cima. Só tem
uma porta com o ferrolho de madeira. Não descobri
como se começa uma história daquelas, se pelo fim,
se pelo princípio, se pelo meio ou se, sem começar,
ir contando como ela veio para lá da fronteira para se
casar com o Alberto e se viu numa casa grande com
enormes lojas por debaixo onde se guardava de tudo.
Até muitas lamparinas velhas.
Havia sempre gente um pouco por todo o lado,
na cozinha, pelos quartos e pátios. Era bom porque
lhe trazia calma e ela não sabia explicar porquê. O
vestido preto e o xaile bordado do casamento ainda
estavam dependurados para arejar e serem perfumados com alfazema antes de serem recolhidos no
armário de castanho. O alpendre estava semeado de
vasos de sardinheiras de todas as cores mas todas as
cores eram berrantes, chocantemente aos berros de
tanta força. Só uma branquinha se destacava num
canto, solitariamente, branca, branca. Havia ouvido
dizer na cozinha que o senhor tinha ido à procura da
Mariana e que ele não ia nunca deixar de lá ir vê-la
aos montes e que Mariana o ia receber com montes
e ventos como se nada tivesse acontecido. Alberto
gostava mesmo daquela mulher e nunca se perguntou porquê porque não precisava. A Mariana andava
com as cabras na serra e por isso lhe diziam que era
pastora. Para ela era indiferente se isso era nome,
adjectivo, profissão, pergunta ou afirmação. Afinal
ela sabia que amanhã como todos os dias iria com
as cabritas e bodes para um mais um subir e descer
os barrocos e as pedras da serra. Alberto enamorado
de amor macho e egoísta já a prendera nos braços e
em cima da palha espalhou a capa.
Depois aparecia sempre que lhe queria sentir
as coxas em redor das coxas dele.
Não sabia Dona Isabel Senhorinha que com os
homens não era a mesma coisa. Ela nunca imaginara
conhecer um outro homem que se achegasse tanto
assim a ela. Por isso a conversa da cozinha a deixou
pensando sobre a Mariana. Passou a escutar com
atenção sinais, lábios e silêncios e um dia apurada
a direcção do caminho saiu de casa. É preciso dizer

que ela estava com medo, com medo apenas de não
encontrar Mariana no monte. Mas sim, ela estava por
lá, sentada numa pedra a pensar em nada. Só parecia
estar sentada. Tu és a Mariana. Trago-te aqui uns saiotes lavados, uns lençóis e uns vestidos. Ela levantou
os olhos e viu um monte de panos lavados e brancos
estendidos para ela. A primeira coisa que pensou foi
em agradecer mas quis a fortuna que esperasse um
momento. Não quero que o meu homem se deite contigo sem teres um lençol lavado para pores em cima
da cama. Qual cama? A palha? Que seja a palha mas
não quero que o meu homem se deite contigo sem
teres lençóis e saiotes bordados e limpos. Voltou-lhe
as costas porque a Mariana estava quase para lhe dizer
alguma coisa que ela não queria ouvir. Adivinhava
que a mulher dissesse agradecimentos pela roupa
lavada e branca e outra palavra qualquer de aparente
resignação.
Uma e outra respiraram baixinho e sem deixar
entrar muito ar de cada vez nos pulmões. Como se
não quisessem que se percebesse quanto os corações
batiam. Era noite escura e hora de chegar a casa, lavar
os pés, lançar um olhar de dono e ir jantar. Mas um
silvo agudo de pássaro apertou-lhe as têmporas, dolorosamente. Chegou à rua. Na calçada da porta estava
uma lamparina de azeite acesa. E depois outra passado dois passos; depois outra passado dois passos;
passado dois passos outra e outra e outra e a ponte
que passava por cima do rio tinha uma lamparina
cada dois passos que dava. Todas de azeite e todas
acesas. Que desvario, que silêncio de silvos, que pesadelo era aquele? Mais dois passos e lá estava outra
lamparina acesa e de passo em passo subiu as escadas
de casa, abriu a porta, subiu o alpendre, passou por
todas as sardinheiras alumiadas por lamparinas de
azeite acesas, incluindo a branquinha que assim
ficou amarela, até que esbarrou na porta do quarto
de dormir. Silêncio. E depois o berro:
- Mulher o que fizeste?
- É só para te alumiar o caminho de casa.
Respirou baixinho com metade dos pulmões e
sentiu estremecer o soalho quando ele saiu.
A Mariana foi-se lavar na levada do rio. Lavou-se
toda e vestiu um dos saiotes brancos bordados e pôs um
vestido todo ele lavado e enxuto. Alberto tinha-se enforcado na loja debaixo do seu quarto de dormir naquela
noite. Todas as lamparinas arderam o azeite até ao fim.
De vergonha.

Algumas palavras finais
Foram três as partes com que organizei o meu
argumento na sua versão escrita. Em cada uma delas
procurei dar corpo discursivo à singularidade dos diferentes andamentos do meu pensamento global. Primeiro
dediquei-me à teorização multi-escalar e pluri-temática
que me permitiu esclarecer melhor o que estava condensado nas perguntas que lancei à realidade quando
decidi iniciar este estudo. As teorias têm essa capacidade
de nos proporcionarem olhares conduzidos, intenções
organizadas e modelos interpretativos. Porém, a teorização é também uma fase de descobrimento e comunhão
com uma comunidade de cientistas que fala, ouve,
escreve, descobre para si e para os outros mais e melhores ferramentas para compreender e partilhar essas
compreensões. Reconheci-me, escrevendo a primeira
parte desta dissertação, membro de um colectivo que
me alimentou, maternalmente, para que pudesse tecer o
meu vestido. A segunda parte condensada num só capítulo trata do caminho, das diferentes bagagens com que
fiz as viagens. Na organização das malas estão inscritos
os mapas, roteiros e as razões que me fizeram mover e
traçar a peregrinação que me levou até ao momento em
que a intensidade do encontro me fez desviar o olhar da
bagagem para os caminhos. E é isso que pretendi apresentar na terceira longa parte da monografia. A densidade
e a complexidade são duas qualidades que, sem falsas
modéstias, me arrisco a atribuir-lhe. Todavia, o maior
enriquecimento foi o meu que, ao escrever, me expus às
controvérsias mas sobretudo à inteligência formidável
com que fui brindada a cada fala, frase e silêncio falado.
Procurei a perfeição de que sou capaz no meu imperfeito argumento. Ficam muitas coisas por estudar,
compreender e trabalhar. De entre todas destaco aqui
aquelas que mais, vigorosamente, me interpelaram sem
que lhes atribua uma ordem de valor.
Um conjunto de questões a estudar e a aprofundar
é a tensão e até a contradição entre a criatividade das alternativas em acção e a sua aparente incapacidade de se
disseminarem, se tornarem movimento social. Designei
essa condição de violência das escalas da emancipação
das mulheres. As caixas de ressonância estão ainda mal
inventadas ou então têm que ser outras para evitar os
desperdícios e epistemicídios que proliferam.
Em segundo lugar, parece-me ser pertinente analisar e tematizar melhor as continuidades ou as transferências das masculinidades narcisistas das lutas de
libertação nacional para os imaginários e a governação
nos pós-independências em Moçambique e Timor-leste.
Os cultos dos heróis não são apenas ferramentas de
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construção das identidades dos novos países mas sim
de um certo tipo de identidade que se alimenta de uma
virilidade narcísica e impõe uma hegemonia visionária
de presente e futuro para elas e para eles. Pede este campo de investigação que se procurem as racionalidades
excêntricas e as feminilidades que possam contrariar e
ir para lá desta condução identitária e societal.
Por fim, as guerras de memórias tanto em Moçambique como em Timor-Leste são um ethos ainda
por trabalhar tanto nas suas singularidades como nas
suas convergências. Identifico uma diferença que
poderá constituir-se como ponto de partida para uma
futura pesquisa. Em Maputo parece que as guerras de
memória precisam de fazer esquecer as coisas boas do
passado próximo. Algumas memórias da revolução e
da independência parece que se tornaram subversivas
e inaceitáveis. Do presente diz-se muitas vezes que é
mau e injusto e que as propostas para o futuro parecem
ser mais do mesmo: más e injustas. Em Dili procura-se
fazer esquecer as coisas más do passado próximo sendo o
esquecimento e a paz duas palavras-chave nos discursos
dos políticos. O presente é avaliado pelas pessoas mais
pobres como mau e injusto e as propostas para o futuro
lançam raízes e seguranças na lonjura de passados que
já foram promessas de futuro.
Estes podem ser os projectos que lanço em cima
da nossa mesa de cientistas sociais que olham para os
velhos pangaios do Oceano Índico procurando neles
horizontes e indícios das coisas outras e novas que neles
embarcam.
Termino usando a ontologia colectiva com que
começo a inventariar os meus agradecimentos para declarar que a escolha da primeira pessoa do singular em
toda a extensão da minha escrita nunca me fez perder
de vista a inesgotável energia colectiva, as sabedorias e
as mais fortes cumplicidades que me foram dadas para
que, graças a elas, eu possa dizer que aqui está a minha
dissertação de doutoramento.
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Acrónimos
ACTIVA: Mulheres Empresárias de Moçambique
ADB: Asian Development Bank
AMASODEG: Associação Moçambicana para Assistência Social dos Desmobilizados de Guerra
AMUEDO: Associação das Mulheres Empregadas Domésticas
APOSEMO: Associação dos Aposentados de Moçambique
ASEAN: Association of South East Asian Nations
ASSOMUDE: Associação da Mulher para a Democracia
ATROMAP: Associação dos Transportadores de Maputo
AVIMAS: Associação de Viúvas e Mães Solteiras
BAD: Banco Asiático para o Desenvolvimento
CAVR: Comissão para o Acolhimento, Verdade e Reconciliação
CCM: Conselho Cristão de Moçambique
CDPM: Comissão para os Direitos do Povo Maubere
CEDAW: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CNRM: Conselho Nacional da Resistência Maubere
CNRT: Conselho Nacional da Resistência Timorense
DF: Destacamento Feminino
ETAN: East Timor Action Network
ETTA: East Timor Transitory Administration
ETWAVE: East Timor Women Against Violence for Children Care
FALINTIL: Forças Armadas de Libertação de Timor Leste
FAO: Food & Agriculture Organisation
FDTL: Forças de Defesa de Timor Leste
FM: Fórum Mulher
FOKUPERS: Fórum para a Comunicação das Mulheres de Timor Leste
FORELSAM: Fórum das Mulheres de Timor Loro Sae para a Paz
FRELIMO: Frente de Libertação de Moçambique
FRETILIN: Frente Revolucionária de Timor Leste Independente
GAPI: Gabinete da Assessora para a Promoção da Igualdade
GMPTL: Grupo das Mulheres Parlamentares de Timor-Leste
ILO: International Labour Organisation
IMF: International Monetary Fund
IOM: International Organization for Migration
ISMAK: Instituto Sekular Maun Alin Iha Kristu
JSMP: Judicial System Monitoring Programme
MAS: Aliança das Mulheres Socialistas
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MUGED: Meio Ambiente Desenvolvimento Rural e Género
MULEIDE: Associação Mulher Lei e Desenvolvimento
NU: Nações Unidas
OFI: Organização Feminina Islâmica
OIM: Organização Internacional das Migrações
OJECTIL: Organização da Juventude Católica de Timor Leste
OMM: Organização da Mulher Moçambicana
OMT: Organização das Mulheres Timorenses
ONG: Organização Não Governamental
ONU: Organização das Nações Unidas
ONUMOZ: United Nations Operation in Mozambique
OPMT: Organização Popular da Mulher Timorense
PALOP: País Africano de Língua Oficial Portuguesa
PAS: Pronto Atu Serbi
PD: Partido Democráticot
PDT: Peace Divident Trust
PNUD: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PRADET TIMOR-LESTE: Psychological Recovery and Development in East Timor
PRE: Plano de Reabilitação Económica
RDTL: República Democrática de Timor Leste
REDE: Rede das Mulheres de Timor Leste
RENAMO: Resistência Nacional Moçambicana
RENETIL: Resistência Nacional dos Estudantes de Timor Leste
TPI: Tribunal Penal Internacional
UDT: União Democrática Timorense
UE: União Europeia
UNAIDS: United Nations Programme on Hiv/Aids
UNCDF: United Nations Capital Development Fund
UNDESA: United Nations Department of Economic and Social Affairs
UNDP: United Nations Development Programme
UNESCO: United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization
UNFPA: United Nations Fund for Population
UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF: United Nations Children’s Fund
UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
UNIFEM: United Nations Fund for Women
UNMISET: United Nations Mission in Support of East Timor
UNMT: União Nacional das Mulheres Timorenses
UNOPS: United Nations Office of Project Services
UNTAET: United Nations Transitory Administration in East Timor
UNV: United Nations Volunteers
WB: World Bank
WFP: World Food Programme
WHO: World Health Organization
WLSA MOÇAMBIQUE: Women and Law in Southern Africa
YAYASANHAK: Fundação dos Direitos Humanos
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