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RESUMO 

 
 

A presente dissertação objetiva analisar o papel que a Rede Feto desempenha na 

sociedade civil timorense e como aquela eleva-se por meio de suas razões e interrelações a 

ponto de cumprir sua missão de incentivo e estímulo às suas ONGs afiliadas. O objeto deste 

estudo abrange as experiências cotidianas de lideranças da Rede Feto, destacando o papel 

das mulheres na coordenação das Organizações-Membros. As ONGs tornaram-se 

verdadeiros instrumentos de reconstrução nacional; as mulheres, na Rede Feto, são as 

operadoras desse movimento social de patrocínio de influências (e mudanças) na formação 

da sociedade civil timorense. O ambiente em que esta rede de ONGs independentes opera 

exalta sobremaneira sua importância e tendências. A abordagem teórico-metodológica 

utilizada para o estudo sob a abordagem de gênero, como todas as questões de sentido, foi 

desenvolvida de forma sistematizada, particularizada, especificada e localizada 

historicamente, objetivando captar os nexos que estruturam as representações dos sujeitos 

participantes da pesquisa. A pesquisa de cunho qualitativo realizou-se por meio do estudo de 

caso etnográfico, visando desconstruir as experiências, formas de participação de lideranças 

femininas na Rede Feto. Foram consultadas diferentes fontes de informação, tais como: a) 

Revisão da bibliografia coligida sobre a temática da pesquisa; b) documentos variados sobre 

a história da Rede-Feto, proposta pedagógica, políticas desenvolvidas, recursos humanos e 

demandas; c) Estatísticas de institutos de pesquisa com dados quantitativos sobre o Timor-

Leste; d) realização de vinte e quatro entrevistas: treze Organizações-Membros da Rede 

Feto, Primeiro Ministro da RDTL, Secretária de Estado para Promoção de Igualdade, 

Diretora Executiva da Rede Feto na ocasião da pesquisa de campo, sete deputados 

partidários do Parlamento Nacional e a Presidente da GMPTL; entrevistas semi-

estruturadas; Observação participante registrada com o diário de campo junto às lideranças 

das organizações-membros. Nos depoimentos das respondentes emergem idéias 

democratizantes relativas à igualdade de gênero. À medida que as mulheres são inseridas nas 

Políticas e ficam responsáveis pelo cumprimento das condicionalidades, subentende-se que 

somente o foram porque alguém assim o permitiu e que elas, por necessidade, aceitaram se 

inserir. Tal fato as torna, como mencionado, responsáveis pelo cumprimento das 

condicionalidades, tendo em vista o recebimento de recursos financeiros para as políticas a 

serem implementadas. Identifica-se nesta dinâmica uma relação de poder, pois não há poder 

se não existe, ao lado de quem o induz, a quem induzir, (daí esse caráter relacional inerente 

ao poder), e tendo em vista também o fato de que, em toda a relação, há um propósito que 

une os integrantes dela, daí se considerar que se trata de uma relação triádica. Os resultados 

retratam as particularidades do contexto em que o país se encontra, contribuindo para uma 

reavaliação das políticas correlatas em vigor. 

 

 
Palavras Chave: Gênero. ONGS. Movimentos sociais. Participação. Democratização. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation is to analyze the role of the women´s network, Rede 

Feto, in working within Timorese civil society and how it supports and stimulates its 

affiliate NGOs through developing their inter-relationships and a common mission. This 

study describes the day to day participation of Rede Feto leaders as they mentor and assist 

women in their role of coordination of member organizations. The network of NGOs 

becomes true instruments of national reconstruction; the women in Rede Feto are the 

operators of this social movement through their influence on the development of Timorese 

civil society. The study demonstrates the importance of the network of NGOs to its 

membership and that their particular characteristics are highly regarded. The foundation of 

methodological theory for this study is underpinned by gender.  Generic theoretical issues 

within a study of gender are particularized to the context with the aim of catching the 

localized links.  These links or connections are how the responses of the subjects who have 

participated in this research have been organized. Qualitative research has been undertaken 

through an ethnographic case study, aiming to deconstruct the experiences and forms of 

participation of the female leadership of Rede Feto. The study has included different sources 

of information such as: a) literature reviewed about the theme of the research; b) varied 

documents about the history of Rede Feto, academic theses, policies about  human resources 

and population needs; c) statistical research using quantitative statistics and information on 

Timor-Leste; d) material from conduct of 24 semi-structured interviews: Prime Minister of 

RDTL, Secretary State for Promotion of Equality, 13 Members-Organizations, 7 Deputies of 

National Parliament and the President of GMPTL; participant observation registered in a 

diary from observation of the leadership of member organizations in the field. The 

testimonies of respondents illustrate democratic ideas relating to gender equality. According 

to the women who are involved in the political sphere and are responsible for the 

accomplishment of progress, they assume that they were active because others looked to 

them to take these roles. In fact this study demonstrates that women in leadership positions 

are responsible for these accomplishments through access to financial resources so that 

policies can be implemented. In this dynamic, this study identifies that there is a power 

relationship because there is no power when there is no-one to lead, (this is the inherent 

relational character of power) and it can be seen also that in all leadership relationships there 

is an aim to unite and integrate and this consideration is treated as a triadic relationship. The 

study describes the particularities of context of democratization that is faced in Timor-Leste 

and portrays the impact on and contribution to an effective re-evaluation of policies.  

 

Key Words: Gender. NGOs. Social Movements. Participation. Democratization 
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INTRODUÇÃO           
 

  

A reflexão sobre o papel da Rede Feto
1
 no distante Timor-Leste é um convite à parte 

para se pensar nos aspectos mais importantes já teorizados de como a pulsão numa sociedade 

na forma de movimentos sociais poderia peculiarmente assumir faces tão próprias e ao mesmo 

tempo gerais. Isso porque os movimentos sociais guardam um pressuposto básico que os 

notabilizariam diante de outras esferas de relações tornando-os ímpares nas suas proposições 

e interesses: uma sociedade relativamente estabilizada digna de críticas. 

 Esse pressuposto a priori, aparentemente de estranha menção no desenvolvimento de 

uma análise de fatores contraditórios e relativos incorporados por uma sociedade formada é 

imprescindivel para se encontrar posteriores ilações teóricas visto tratar-se de um país 

comparativamente recem-independente que alcançou sua autonomia política a ferro e fogo, 

assistido em boa parte do tempo por uma opinião pública internacional propositadamente 

apática. 

 Falar-se de movimentos sociais no Timor-Leste é tentar imaginar-se, de forma tão 

prematura e incerta, como pessoas em grupo buscaram tratar de interesses tão especializados e 

definidos quando justamente o berço pelo qual favoreceriam essas ambições estava 

precariamente construido. O movimento de direitos de mulheres, afirma-se com poucos riscos 

de equívocos, foi uma das primeiras manifestações, tanto antes, como durante, e depois que se 

separou daquela vertente armada, que caracterizaria um movimento revolucionario 

emancipatorio. Sim, o movimento de mulheres no Timor-Leste, apesar de tudo, pode ser 

considerado perfeitamente um movimento social.  

GOHN
2
 detalha sobre essa forma de manisfestação que os movimentos sociais tentam 

sempre dar universalidade às demandas particulares, fazer política vencendo os desafios dos 

                                                 
1
 No idioma tétum corrente, significa mulher. 

 
2
 GOHN, Maria da Glória (org.). Movimentos Sociais No Inicio do Século XXI. Antigos e novos atores sociais. 

Editora Vozes, 3ª Edição, 2003, p.17. 
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localismos, de forma a se criar autonomia para priorizar a cidadania; logo construindo-a onde 

não existe ou resgatando-a onde foi corrompida. 

 Daí vem a seguinte indagação: como falar e lutar pela cidadania e direito das mulheres 

num país que, recem-reindependente, apenas levemente, de forma geral, pouco vislumbrou de 

seu colonizador portugues ou que só obedeceu aos violentos ditames  de seu vizinho invasor? 

Cidadania, como conceito basilar para que se fecundasse alguma razão de surgimento de 

movimentos sociais dessa natureza poderia ter sido importado do exterior ou de uma sutil 

derivação das cinzas fumegantes que o timorense pisava? 

 Os movimentos sociais no Timor-Leste,  em sua gênese, no convívio das prioridades 

mais essenciais e urgentes com interesses tão específicos e particulares, guarda esses fatores 

de grande atipicidade, que fazem do confronto das interpretações teóricas com a realidade 

vivida um interessante desafio intelectual.  

 Ainda GOHN
3
, ao se referir às circunstancias que estimulam os movimentos sociais a 

manifestarem-se via propostas coletivas, sublinha: 

“Os movimentos sociais progressistas atuam segundo uma agenda emancipatória, 

realizam diagnósticos sobre a realidade social e constroem propostas. Atuando em redes, 

articulam ações coletivas que agem como resistência à exclusão e lutam pela 

inclusão social. Eles constituem e desenvolvem o chamado empowerment de 

atores da sociedade civil organizada a medida que criam sujeitos sociais para essa 

atuação em rede.” (GOHN, 2003, p.14-15) 

 

 Como se não bastassem as particulares circunstancias acima parcializadas, é preciso 

afirmar-se que delas igualmente emergiram do precário potencial de iniciativas sob o tecido 

da sociedade civil timorense uma rede organizada e sistematizada para dar apoio e assessoria 

a essa pequena constelação de ONGs: a Rede Feto, no ano 2000, justamente um ano após do 

resgate da independência. A Rede Feto emergiu, destaca-se, sob a égide do I Primeiro 

Congresso Nacional de Mulheres do Timor-Leste, evento este pioneiro em propósitos e 

motivos. A Rede Feto deu ainda mais substância aos trabalhos em progressão das ONGs, 

oferecendo-lhes perspectivas mais fundamentadas de continuidade além propriamente das 

                                                 
3
 Idem , GOHN, Maria da Glória. 2003, p.14-15. 
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exigentes condições. Essas mesmas condições e motivos serão criteriosamente analisados no 

capitulo I.  

A presente dissertação objetiva analisar o papel que a Rede Feto desempenha na 

sociedade civil timorense e como aquela eleva-se por meio de suas razões e interrelações a 

ponto de cumprir sua missão de incentivo e estímulo às suas ONGs afiliadas. O ambiente em 

que esta rede de ONGs independentes opera exalta sobremaneira sua importância e 

tendências. Daí o relevo de suas lideranças que, ao encabeçarem seus grupos de 

colaboradoras, levarem adiante seus destinos os quais se confundem com a própria 

comunidade que representam. 

Em primeiro lugar porque o ambiente no qual opera, de grande transição político, 

econômico e socio-cultural, projeta seu papel de forma atípica uma vez que assumiu  

relevância semelhante às instituições governamentais em incontáveis ocasiões. Desta forma, 

considerando a conjuntura local, a Rede Feto ofereceu apoio ao Estado, agilizando um papel 

sem o qual a população flagelada do pós-guerra não receberia a tempo os urgentes auxilios 

humanitários que necessitavam. 

O interesse pelo papel da Rede Feto se torna mais peculiar quando se refere ao 

contexto em que a unidade nacional das várias etnias que constitui o Timor-Leste é finalmente 

reconhecida, fazendo de suas atuações um contributo presente e significativo, 

concomitantemente à formação da sociedade civil timorense, aspecto de importância capital 

na consolidação de sua independência. 

  Considerando um contexto profundamente problemático, o Timor-Leste, por séculos 

uma colonia portuguesa fracamente explorada, de cuja independência unilateralmente 

proclamada pela classe política local fora perdida por falta de união política seguido de 

oportunismo imperialista da Indonesia na década de 1970, não vislumbrou a independência 

que imaginara haver proclamado. Assim, a convivência com o novo colonizador apoiado pelo 

mutismo e indiferença da opiniâo pública internacional, acirrou as forças nacionalistas de 

modo que pudessem se reorganizar no ardor das batalhas de resistência, cuja independência 

fora restaurada, com genocídio do povo e destruição em todas as ordens, com apoio das 
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Nações Unidas que acabara acordando com a tragédia humanitária e suas repercussões 

mundiais. 

Ao se misturar contexto e cinzas, as ONGs no país se destacaram como as primeiras 

mãos a soerguê-lo. A Rede Feto foi e é uma dessas mãos. 

Ao se empenhar nessas tarefas urgentes, o interesse pelo estudo da Rede Feto volta-se 

para aqueles que a conduz: as MULHERES. O interessante que nessas atividades a princípio 

cruciais de levar apoio às populações flageladas, geralmente em regiões remotas, de dificil 

acesso, essas agremiações de mulheres levavam além de víveres, as inovadoras e iniciais 

propostas de cidadania voltada aos direitos das mulheres numa sociedade patriarcal de 

estruturas tipicamente “metamasculinizadas”
4
. 

As ONGs tornaram-se verdadeiros instrumentos de reconstrução nacional; as 

mulheres, na Rede Feto, suas operadoras desse movimento social de patrocínio de influências  

(e mudanças) na formação da sociedade civil timorense, condicionando essa disposição com o 

elemento de cidadania declinado aos direitos das mulheres, numa oportunidade singular na 

história de uma intervenção num processo de formação política e social de um país, na sua 

gênese, de fatores relativos aos assuntos das mulheres. 

 O aspecto atraente nessas circunstâncias é que se adaptaria todo cabedal teórico e 

impírico constituído pela luta das mulheres através dos tempos num processo único e sui 

generis de formação de instituições políticas e sociais, monitorados pela ONU, coligada à 

elite política timorense em definições estratégicas de atuação. O primeiro e grande exemplo 

dessas influências está nos direitos das mulheres reconhecidos na Constituição do país, parte 

II, referente aos direitos, deveres, liberdades e garantias fundamentais, titulo I dos princípios 

gerais, artigos 16 e 17 . 

                                                 
4
 A autora, ao longo de suas pesquisas e pela profusão de descrições e conceitos voltados em designar uma 

estrutura social de relações em múltiplas dimensões que apresentasse vertentes dissimuladas ou explícitas de 

uma propensão que vislumbrasse os interesses de um gênero em detrimento de outro, embora legitimados por 

ideais coletivos e democráticos, deliberou por bem em atrever-se em repensar esses conceitos, na busca de um 

que expressasse a exatidão do complexo conceitual, formulando e aplicando para os fins desta dissertação no 

conceito de metamasculinidade. 

 



 19 

Por esse papel de importância num contexto tão problemático e complexo é que o 

estudo da Rede Feto se tornou objeto desta pesquisa. 

As Organizações não governamentais inserem-se no fundamento político da 

minimizaçao do Estado e da tão propalada expansão do chamado ”terceiro setor” – o 

primeiro processo, promovido pela direita neoliberal, o segundo, festejado pela “nova 

esquerda”, como fortalecimento concomitantes e vinculados.   

Vieira
5
, elucidando melhor esse contexto, afirmou que ... 

“Uma das consequências fundamentais da globalização é a convivência 

problemática entre a lógica do poder territorializado e a do poder crescentemente 

desterritorializado do capitalismo globalizado. Diante das novas condições de 

internacionalização da produção, do comércio e das finanças, tornam-se evidentes 

as restrições que seu funcionamento e suas forças dominantes impõe à soberania e 

às margens de autonomia dos Estados nacionais bem como a seu papel de agente do 

desenvolvimento econômico e garantidor da coesão e integração social e nacional”. 

(VIEIRA , 2001, p.93).  

Estão pressupostos, mesmo que não tratados, os fenômeno da reestruturação 

produtiva, da globalização e política e da nova “racionalidade pós-moderna”, processos 

vinculados às atuais necessidades do capital e “facilitados” por um contexto de retração das 

lutas de classe e pela queda do chamado “socialismo real”. Esse processo marca, nos 

períodos dos anos 70-80, uma passagem de um regime de acumulação fordista/keynesiano 

para um regime flexivel (HARVEY
6
, 1993) ou de uma fase de expansão material  para outra 

de expansão financeira, no contexto do ciclo sistêmico de acumulação norte-americano 

(ARRIGHI
7
, 1996).    

Esta passagem é abordada a partir da alteração da estratégia e do espaço de 

legitimação sistêmica: da órbita do Estado, com a “lógica democrática”, para a “sociedade 

civil”, com sua “lógica da concorrência”.    

                                                 
5
 VIEIRA, Liszt. Os Argonautas da Cidadania. Rio de Janeiro – São Paulo: Record, 2001. 

 
6
 HARVEY, David.  A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1993.  

7
 Cf. ARRIGHI, Giovani. O longo século XX. Dinheiro, poder e as origens de nosso tempo. Rio de 

Janeiro/São Paulo, contraponto/UNESP, 1996.  
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A análise dessa lógica requer uma breve consideração sobre o Estado. Assim, 

quando falamos do Estado moderno – e isto não contém nenhuma conotação valorativa – 

referimo-nos à organização estatal que surge com o projeto da modernidade. Efetivamente 

ao tratarmos do Estado não podemos abstrair o fato de que ele emerge dentro de um 

momento histórico particular e vinculado a um projeto determinado de sociedade: o Projeto 

Iluminista, que deriva da Revolução Francesa e que foi reconduzida a um ponto onde não 

passasse meramente de uma revolução da e para a burguesia
8
. Resulta dificil e deslocado da 

realidade, portanto, não ligar o Estado moderno com a ordem burguesa. Em outras palavras, 

o Estado é, hoje, capitalista e do capitalismo e não  independe do sistema sócio econômico e 

político que o criou.          

O Estado moderno tem, portanto, uma lógica fundante e essencial à sua natureza: ele 

é o Estado de um à sociedade regida pelo capitalismo, e participa, então, da “lógica do 

capital”. Desta forma, o Estado constitui-se num tipo privilegiado de organização dentro e a 

serviço da sociedade capitalista que o criou e o mantém. Não sendo possível pensar um sem 

o outro, um independente do outro, não se pode entender o Estado como à margem ou até 

como antagônico ao modelo capitalista de produção.    

Tem-se, assim, um rumo neoliberalizante seguido pelo Estado moderno o qual 

assume respectivas diretrizes econômica, política e ideológicas para a sua adaptação e 

reorganização em face de uma economia em crescente integração. Scherer-Warren
9
 destaca 

quatro cenários resultantes desse processo macro fermentadores de sujeitos coletivos: 1. 

Homogeneização da cultura; 2. Fragmentação da vida societária; 3. Reações 

fundamentalistas; 4. Hibridação cultural e identitária, ou sincretismo, simbiose, 

transculturação. Este seria o cenário mais propício para o desenvolvimento do que se 

convencionou chamar de cidadania ou sociedade civil planetária. Esses vários cenários 

apontam as diferentes facetas dos processos de globalização no planeta. 

                                                 

8
 Cf. BOBBIO, Norberto et alli, Dicionário de política. Brasília, Unb, 1992. Para Bobbio, “É indicativo o fato 

de que a revolução que nasce daquele clima é uma revolução burguesa e de que a Declaração dos direitos do 

homem, redigida pela Assembléia Constituinte em 1789, é expressão do individualismo e dos interesses da 

burguesia” (in: BOBBIO et alli, 1992, p. 609-10). 

9
 SCHERER-WARREN, Ilse. Cidadania Sem Fronteiras: ações coletivas na era da globalização. São Paulo, 

Hucitec, 1999, p.11-13. 
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A conseqüência de tal ambiente em transição é o estímulo da iniciativa do cidadão, 

individual e coletivamente, em suprir os espaços públicos pouco explorados pelos atores 

sociais, complementando-o com ações populares organizadas, fomentando paulatinamente o 

pluralismo social, logo uma sociedade civil a usufruir um domínio crescente que distribui o 

poder de forma mais equânime.  

As Organizações não-governamentais (ou também chamadas de organizações não 

governamentais sem fins lucrativos), também conhecidas pelo acrônimo ONGs, são 

associações do terceiro setor, que se declaram com finalidades públicas e sem fins lucrativos, 

que desenvolvem ações em diferentes áreas e que, geralmente, mobilizam a opinião pública e 

o apoio da população para modificar determinados aspectos da sociedade.   

Estas organizações por sua vez podem ainda complementar o trabalho do Estado, 

realizando ações onde ele não consegue chegar, podendo receber financiamentos e doações do 

mesmo, e também de entidades privadas, para tal fim. Atualmente, estudiosos têm defendido 

o uso da terminologia organizações da sociedade civil para designar as mesmas instituições. 

“O fortalecimento da sociedade civil (empowerment) está associado à capacidade dos 

sujeitos sociais de se articularem, tornando-se atores de ações coletivas amplas e 

impactantes na esfera pública. Nessa direção as ONGs tem sido mediadoras 

relevantes, tecendo redes entre movimentos sociais comunitários, movimentos sociais 

nacionais e transnacionais, e captando apoio de segmentos mais amplos não 

organizados da sociedade civil”.(SCHERER-WARREN, p.83). 

 

É importante ressaltar que ONG não tem valor jurídico. No Brasil, três figuras 

jurídicas correspondentes no novo Código Civil compõem o Terceiro Setor: associações, 

fundações e organizações religiosas (que foram recentemente consideradas como uma terceira 

categoria). 

Por outro lado, no Timor-Leste, a Constituíção aprovada em 22 de março de 2002, 

preve a liberdade de associação (Artigo 43º) e a participação direta e ativa de mulheres e 

homens na vida política, além da igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos e a 

não discriminação em função do sexo no acesso a cargos políticos (Artigo 63º). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B4nimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terceiro_sector
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%A3o_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Financiamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Judici%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terceiro_Setor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
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Este estudo sob a abordagem de gênero, considera aspectos do atual contexto do 

espaço ocupacional de legitimação do papel de mulheres nas políticas sociais do Timor-Leste, 

focalizando seus vínculos, desafios sociais e ético-politicos enfrentados neste inicio de século 

XXI.  

Nesse ponto o objeto deste estudo abrange as experiências cotidianas de lideranças da 

Rede Feto, enquanto coordenação nas Organizações-Membros, as formas de inserção, 

seleção, diretrizes de conduta, potenciais que o indivíduo selecionado deverá possuir para 

exercer a função de liderança, planos de formação de novas lideranças, etc. 

 

 

1. Questões ou Problemas 

 

Perspectivar a partir de propensões atuais fenômenos sociais que subsistem sob e 

sobre antinomias de natureza tão instáveis e em formação como as do contexto timorense em 

relação a si e em reciprocidade com um cenário internacional em crescente correspondência, 

implica num esforço analítico que preze pela desconstrução coerente das impressões 

imediatas e a uma reconstrução conseqüente fundamentada em critérios metodológicos 

apropriados, esteio teórico pertinente e disposição intelectual que amalgamasse esses fatores 

necessários. Só assim se poderiam lançar luzes nos caminhos a serem trilhados. São essas 

luzes, na forma de indagações básicas, que tornariam os problemas teóricos na presente 

dissertação sobre a Rede Feto um dos componentes que a norteariam nas suas propensões, 

tornando esta investigação duradoura aos fins que objetiva. 

A primeira indagação seria situar a Rede Feto em meio ao sistema de ONGs no Timor-

Leste e sua relevância nos esforços de soerguimento assistencial, político e econômico do país 

inicialmente pelo prisma governamental; o que representaria às suas organizações membros, e 

qual seria o seu papel e contributo na democratização e participação na sociedade civil 

timorense quanto ao surgimento e fortalecimento de novos movimentos sociais. 
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Essa atuação tem protagonistas, e essas são “atrizes”, as mulheres líderes que 

vivenciam as relações de poder, avanços e desafios no empoderamento e participação política 

com instrumentos sociais. Como dá-se isto? Quais são os percalços desses esforços teimosos? 

Essa problemática particular, entretanto, não seria suficiente sem se avaliar os papéis 

produtivos e reprodutivos dessas lideranças a ponto de contrariarem a cultura patriarcal 

reinante e exporem suas convicções diante da possibilidade de sofrerem as represálias 

culturais da comunidade a partir do próprio teto. A contrapartida desse risco permanente 

estaria na práxis, na capacitação e qualificação técnica-administrativa à realidade das 

demandas de suas comunidades de forma que essas atitudes impertinentes se converterem em 

reconhecidas virtudes a serem imitadas por outras. Como isso acontece num contexto tão 

conservador e predominantemente machista?  

As ONGs hoje possuem o poder de mobilizar a opinião pública, aliando às suas 

críticas às políticas públicas, inquieta os governos, cuja tendência, para se defenderem, é 

denegrir a imagem daquelas que passam a considerar suas adversárias. E quanto menos 

democráticos são esses governos, mais são atingidos pelas críticas das ONGs. 

Santos
10

 pressupõe esse papel das ONGs justificando na sua primeira tese para o 

fortalecimento da democracia participativa o seguinte: 

“Pelo fortalecimento da demodiversidade. Essa tese implica reconhecer que não existe 

nenhum motivo para a democracia assumir uma só forma. Pelo contrário, o 

multiculturalismo e as experiências recentes de participação apontam no sentido da 

liberação pública ampliada e do adensamento da participação. O primeiro elemento 

importante da democracia participativa seria o aprofundamento dos casos nos quais o 

sistema político abre mão de prerrogativas de decisão em favor de instâncias 

participativas”. (SANTOS, 2002, p.77). 

 

De certo modo as ONGs são as respostas dadas pela sociedade à incapacidade dos 

governos engessados a um Estado deficiente de realizar certas funções de natureza pública, 

sem que isso signifique que o seu surgimento se dê em substituição ao Estado. 

                                                 
10

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 
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Este estudo objetiva analisar o sistema de ONGs que compõe a Rede Feto no Timor–

Leste, as quais contribuem na assistência e formação comunitárias independentes, destacando 

as possibilidades de empoderamento de suas lideranças femininas no processo de 

transformação que favoreçam relações sociais mais democráticas, participativas e 

enriquecedoras de forma a criar condições para a construção da cidadania, da igualdade e da 

universalização de direitos.    

Além do mais, essa aspiração se conduziria a partir do resgate do processo de criação 

da Rede Feto, caracterização do perfil das lideranças femininas das organizações-membros e 

o correspondente projeto pedagógico e social que executam, sobretudo o movimento das 

mulheres timorenses com seus programas de empoderamento. 

Será necessário ainda identificar os impasses e as lacunas que afetam o funcionamento 

dos trabalhos dos membros da rede que dificultariam os avanços nas relações de poder e 

empoderamento. Caracterizar e identificar os processos de capacitação das lideranças será 

indispensável frente aos papéis produtivos e reprodutivos. Por último, focalizar toda essa 

trama através das opiniões governamentais e legislativas, prognosticando-se resultados 

futuros ou tendências sociais e econômicas que envolvem a Rede Feto e seus tentáculos.   

Ainda que a preocupação desta pesquisa volte-se para as experiências desenvolvidas 

entre o feminino e o masculino, procura-se privilegiar o discurso sobre o feminino, sem deixar 

de recorrer, quando necessário, ao discurso sobre o masculino. A abordagem do objeto deste 

estudo, o plano teórico e prático, busca ressaltar as experiências de mulheres, entendidas 

como sujeitos da história.  

Isso significa tentar compreender as imagens e as representações através das quais as 

líderes da Rede Feto procuram explicar a realidade em que se acham inscritas, elaborando 

uma fala própria sobre si mesma, identificando, polemicamente, o que significa o feminino 

não só como imagem, mas, sobretudo, como relações que se formam no interior de uma 

situação específica. A reflexão sobre as práticas compartilhadas pelos participantes deste 

estudo constitui uma modalidade de conhecimento reveladora de um sistema coletivo de 

entendimento ou consenso.  
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Cruz
11

 complementa essa aspiração, ao afirmar que...   

“É necessário articular o prisma das relações sociais de sexo e da divisão sexual do 

trabalho (separação da esfera dos afazeres privado ∕ doméstico ∕ gratuito ∕ feminino da 

esfera do trabalho público ∕produtivo ∕remunerado ∕masculino) com a construção da 

cidadania, para evidenciar algumas das mais importantes ambigüidades e impasses da 

formação teórica da cidadania na sociedade contemporânea, principalmente, quando 

se trata da análise do mundo do trabalho. A movimentação da mulher para a esfera 

pública do trabalho é parte integrante do processo de democratização da vida social, 

permite abranger a ampliação da cidadania e dos direitos das (os) trabalhadoras (es)”. 

(CRUZ, 2008, p.56). 

 

Historicamente as relações sociais entre homens e mulheres foram construídas tendo 

em vista a separação dos espaços privados e públicos que configuram conseqüentemente duas 

esferas do trabalho: o produtivo (público) e o reprodutivo (privado). Os movimentos 

feministas possibilitaram uma releitura das relações desiguais entre homens e mulheres, 

enquanto construções sociais. Além de contribuírem para a legitimação da teoria de gênero, os 

ideais feministas estimularam as mulheres a movimentarem-se do espaço privado em direção 

ao espaço público, a lutarem pela igualdade de direitos e a militarem em diversos movimentos 

sociais e sindicais.    

É fato amplamente constatado a grande mudança sócio-política ocorrida no século XX 

em relação à identidade feminina. Esta crescente mudança tem levado inúmeras mulheres a 

conquistarem espaços antes considerados masculinos.  

A conquista do espaço no mercado de trabalho pelas mulheres pode ser considerada 

uma discussão ultrapassada. Afinal, há alguns anos as mulheres já conquistaram cargos de 

chefia em empresas grandes pelo mundo todo. O que ainda gera alguns questionamentos 

importantes para serem lembrados são as diferenças salariais e o preconceito que ainda existe 

em algumas áreas. Ainda persistem preconceitos de várias ordens, discriminações, 

desigualdades e o “machismo” ainda é uma atitude vigente em nossa sociedade.   

Em vários países, postos de chefia, comando de nações, são cada vez mais ocupados 

por mulheres. Cresce o número de mulheres chefes de suas próprias famílias e principalmente 

mantenedoras da casa. Tais mudanças apontam para um questionamento do lugar simbólico 

do homem como o provedor exclusivo.  

                                                 
11

 CRUZ, Maria Helena Santana. Questões sobre a Cidadania, Trabalho e Gênero. Cadernos UFS, vol. X – 

Fasc. 1 – 2008. 
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Em se tratando de um fenômeno de natureza tão complexa como são as 

transformações de padrões culturais e visão de mundo, do ponto de vista simbólico uma 

mudança desse tipo é significativa e impactante na sociedade atual.  Compreende-se que cada 

cultura atribui traços e características a seu povo, determinando idéias, valores, e 

comportamentos comuns a homens e mulheres.  

Em quase todas as sociedades o poder era atribuído ao homem no seu cotidiano, sua 

identidade era formada para exercer poder, em todas as circunstâncias da vida; já a identidade 

feminina era forjada ouvindo as palavras, castidade, humildade, modéstia, sobriedade, 

trabalho, etc.  

Nessa linha de reflexão, este estudo, como sinalizado, visa analisar no sistema de 

ONGs que compõe a Rede Feto no Timor-Leste – as quais contribuem na assistência e 

formação comunitárias independentes – as oportunidades abertas às mulheres, destacando-se 

o potencial de suas lideranças femininas no processo de transformação que favoreçam 

relações sociais mais democráticas, participativas e enriquecedoras de forma a criar condições 

para o resgate da cidadania, da igualdade e da universalização de direitos.    

 

 

2. Possíveis respostas à investigação 

 

Não obstante décadas de domínio patriarcal no Timor-Leste, as lideranças femininas 

da Rede Feto conseguiriam visibilidade e ocupariam mais o seu espaço de participação. A 

presença de mulheres nos movimentos sociais e nos diversos espaços públicos da sociedade 

contribuiria para mudanças, modificando a organização da sociedade, influenciando novas 

formas de pensar, de agir e de perceberem-se enquanto pessoas cidadãs com capacidade de 

ocupar domínios historicamente considerados metamasculinos.  

  

No entanto, essas mesmas lideranças femininas enfrentam obstáculos de dominação de 

gênero na capacitação e empoderamento de novas líderes, dificuldades que prejudicariam a 

ampliação de sua tarefa de estímulo à cidadania e dos direitos das mulheres no país. 
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      As autoridades governamentais valoram o esforço ostensivo da Rede Feto junto às 

demais ONGs e a sua missão de estímulo à cidadania e fortalecimento de uma sociedade civil 

voltada à reconstrução e desenvolvimento das instituições do país. 

 

Longe de se tratar de uma temática distante da realidade prática e concreta, o papel das 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) no atual estágio político, social, administrativo e 

econômico no Timor-Leste se reveste de peculiaridades e importâncias ímpares. As ONGs de 

mulheres desenvolvidas e instaladas no país assumiram papéis e responsabilidades que, diante 

de tal contexto, as tornaram imprescindíveis.  

 

A participação de mulheres na Rede Feto amplia as possibilidades de empoderamento 

significando em geral a ação coletiva desenvolvida pelos indivíduos quando participam de 

espaços privilegiados de decisões, de consciência social e de seus direitos. Essa consciência 

ultrapassa a tomada de iniciativa individual de conhecimento e superação de uma situação 

particular (realidade) em que se encontra, até atingir a compreensão de teias complexas de 

relações sociais que informam contextos econômicos e políticos mais abrangentes.  

Ressalte-se que o empoderamento das mulheres é medido com referência aos recursos 

(educação e trabalho remunerado) e poder de participação em diversas esferas sociais. O 

empoderamento possibilita tanto a aquisição da emancipação individual, quanto à consciência 

coletiva necessária para a superação da dependência social e dominação política. O 

empoderamento devolve poder e dignidade a quem desejar o estatuto de cidadania, e 

principalmente a liberdade de decidir-se e controlar seu próprio destino com responsabilidade 

e respeito ao outro.  

Na perspectiva de uma rede de interações, Fridemann
12

 destaca três pilares do 

empoderamento: social, psicológico e político, constituindo uma tríade intermitente. O 

empoderamento social compreende o acesso à informação, conhecimento, a participação em 

organizações sociais e aos recursos financeiros; o empoderamento psicológico refere-se à 

percepção da força individual, manifestando-se em um comportamento autoconfiante e o 

                                                 

12
 FRIDEMANN, John. Empowerment uma política de desenvolvimento alternativo. Oeiras: Celta Editora, 

1996. 
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empoderamento político se expressa no processo de tomada de decisão, na apropriação do 

poder da voz e da ação coletiva. (FRIDEMANN, 1996, p.34-35).  A divisão sexuada das 

funções próprias das esferas produtivas e reprodutivas justificou e delimitou uma educação 

diferenciada para cada sexo.  

Reconhecem-se as vantagens e dificuldades de implementação de processos e 

mecanismos que favoreçam a criação e ampliação de espaços e situações de empoderamento, 

onde a participação ativa dos excluídos ou dos que tenham acesso limitado a bens sociais, 

sejam crescentes e permanentes, face à cultura secular da dependência pessoal que tanto 

marcou a formação social timorense.  

Na verdade, os pretensos beneficiários dos bens públicos não são os despossuídos, mas 

uma minoria, formada por elites políticas e econômicas perdulárias e indiferentes às 

demandas sociais, situadas numa ordem econômica geradora e cônscia das desigualdades 

sociais.  O débito social das instituições políticas e estatais diminui à medida que seus agentes 

desenvolvam ações e condutas de efetiva participação e mudança sociais.  

Portanto, a descrença nestas instituições tem aumentado pela impossibilidade de haver 

democracia real fora destes termos. Hoje o discurso democratizante se apropria desse termo 

para legitimar uma aproximação dos agentes institucionais àqueles tradicionalmente 

excluídos, sem mudar muito a natureza (autoritária) das relações de poder e a realidade 

concreta destes. 

A criação de organismos institucionais não-estatais, com ampla participação de setores 

diversos da sociedade organizada, a exemplo de conselhos e fóruns públicos deliberativos, 

favorece a consolidação da participação social dirigida ao controle e à gestão dos usos dos 

recursos públicos, principalmente associada à lei de responsabilidade fiscal.  O 

empoderamento, porém, não deve significar um conceito puramente instrumental, orientado 

somente à obtenção de resultados eficientes, mas antes de tudo, constituir uma afirmação das 

possibilidades de realização plena dos direitos das pessoas.   

A idéia de empoderamento, portanto, representa importante papel na mobilização 

social de mulheres em torno de contextos específicos, como o de desenvolvimento sustentável 
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local, orientado não só para a emergência de projetos e ações de fortalecimento de grupos 

sociais tradicionalmente negligenciados dos processos políticos, mas também significativo 

espaço institucional de articulação e emergência de novos agentes/atores políticos envolvidos 

na transformação democrática da relação Estado - sociedade no Timor-Leste.  

 

3.  Mapa do caminho 

 

Cientificamente, a abordagem de uma pesquisa requer meios adequados e pertinentes 

de forma a estabelecer caminhos até a meta visada pelo pesquisador/a. No método, “o 

raciocínio que constitui o trabalho é uma seqüência de juízos e de proposições que precisam 

ser bem elaborados, tanto do ponto de vista sintático-gramatical como do ponto de vista 

lógico” 
13

, conduzindo os esforços acadêmicos aos fins visados.  

Nas Ciências Sociais não é só legítimo, necessita-se certo grau de abstração, pois elas 

nada mais são do que o conhecimento elevado à potência mais alta, e todo conhecimento 

implica num processo de abstração e generalização. Assim, ”a verdade nasce, pois, do 

julgamento da mente a respeito das realidades e não existe sem ele”. 
14

 

  O foco sociológico deve ater-se à discrição das ações, dos comportamentos, da 

convivência, das relações, da efetividade e eficiência no desempenho dos trabalhos face 

determinado grupo, a uma comunidade ou de uma sociedade. “A metodologia é importante 

por um simples motivo nas ciências humanas e sociais, bem como nas ciências naturais; ela 

representa um caminho essencial (embora, é claro, não exclusivo) através do qual se efetua o 

progresso científico” 
15

.  
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A abordagem teórico-metodológica utilizada para a questão de gênero, como todas as 

questões de sentido, foi desenvolvida de forma sistematizada, particularizada, especificada e 

localizada historicamente, objetivando captar os nexos que estruturam as representações dos 

sujeitos participantes da pesquisa. 

Louro
16

, contudo, ressalta as dificuldades na definição de uma metodologia eficaz 

voltada ao estudo da questão de gênero, alertando que... 

“A investigação, os estudos acadêmicos e a produção teórica que estavam sendo 

produzidos guardariam uma estreita relação com o movimento social que lhes dera 

motivação e origem. Por isso, essa produção teórica e empírica teria, necessariamente, 

de se fazer de um modo novo, teria, necessariamente, um caráter subversivo no 

interior da academia. O fazer científico e acadêmico referenciado ao feminismo 

assumia-se como comprometido politicamente, desafiando a neutralidade e a 

objetividade tão caras à ciência tradicional”. (LOURO, 2002, p.13). – (Grifos 

meus).  

 

A opção metodológica deste trabalho recaiu sobre a pesquisa de cunho qualitativo por 

meio do estudo de caso etnográfico, visando desconstruir as experiências, formas de 

participação de lideranças femininas na Rede Feto, a partir da trama das relações sociais 

observadas, das quais pudessem ser apontados elementos capazes de informar análises e 

contribuir para aprofundar a compreensão das transformações nas relações sociais. Assim, as 

entrevistas, principalmente, procurarão decompor o cotidiano das lideranças femininas nos 

seus mais significantes detalhes, de forma a ressaltar as circunstâncias pessoais e coletivas 

que a despertaram a formar uma organização com fins sociais ou a liderar essas organizações.  

O levantamento pormenorizado dessas informações a princípio propiciará à pesquisa a 

noção de como uma iniciativa individual ou grupal fortemente limitada por fatores materiais e 

culturais poderia, mesmo assim, incentivada por esses mesmos fatores, a desenvolver-se com 

base na soma de ideais, habilidades pessoais contraídas e senso de organização. Daí se 

poderia deduzir a importância de iniciativas semelhantes para as comunidades carentes do 

Timor-Leste e o que poderiam representar em termos de incentivo de cidadania no tecido em 

formação da sociedade civil. 
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Pela natureza da pesquisa, focada nas propostas de abordagens supracitadas, o 

instrumental indutivo gerará os resultados oferecidos através de uma pesquisa de campo, 

porque... 

”a pesquisa de campo consiste na observação de fatos tal qual como ocorrem 

espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis presumivelmente 

relevantes para ulteriores análises. Esta espécie de pesquisa não permite o isolamento 

e o controle das variáveis supostamente relevantes, mas permite o estabelecimento de 

relações constantes entre determinadas condições – variáveis independentes – e 

determinados eventos – variáveis dependentes –, observadas e comprovadas”. 
17

 

(RUIZ, 1996, p.50). 

 

 

Os procedimentos para realização da pesquisa, “como um caminho para melhor se 

apreender o real” 
18

, foram orientados por várias fontes de informação para a produção do 

conhecimento sobre o objeto deste estudo, tais como: 

a) Revisão da bibliografia coligida sobre a temática da pesquisa; 

b) Da Rede Feto se obteriam documentos variados sobre o histórico, proposta 

pedagógica, as políticas desenvolvidas, recursos humanos envolvidos e demandas;  

c) Estatísticas de institutos de pesquisa com dados quantitativos relacionados ao objeto 

de estudo relativos ao Timor-Leste; 

d) Observação participante registrada com o diário de campo junto às lideranças das 

organizações-membros voltada a obter informações complementares não verbais no contexto 

da instituição. Isto porque... 

 

[...] “a observação participante se resume a uma importante técnica de coleta de dados, 

empreendida em situações especiais e cujo sucesso depende de certos requisitos que a 

distinguem das técnicas convencionais de coleta de dados, tais como o questionário e 

a entrevista. Schwartz e Schwartz concebem a observação participante não só como 

um instrumento de captação de dados, mas, também, como instrumento de 

modificação do meio pesquisado, ou seja, de mudança social” 
19

. (HAGUETTE, 1999, 

p.69). 
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e) Entrevista semi-estruturada, captando-se os depoimentos por meio de um roteiro 

predeterminado
20

 contendo temas considerados relevantes. Serão realizadas entrevistas com as 

lideranças da Rede Feto e pessoas chave. Segundo Ruiz: 

 

“Na entrevista, o informante fala; na técnica do questionário o informante escreve ou 

responde por escrito a um elenco de questões cuidadosamente elaboradas. Tem a 

vantagem de poder ser aplicado simultaneamente a um grande número de informantes; 

seu anonimato pode representar uma segunda vantagem muito apreciável sobre a 

entrevista” 
21

. (RUIZ, 1985, p.51-52). 

 

               

Será formulado um plano de visitas a cada organização-membro da Rede Feto e 

agendada uma entrevista com o Primeiro-Ministro, Deputados do Parlamento Nacional e 

Secretária de Estado para Promoção e Igualdade, objetivando colher as perspectivas e 

opiniões de cada esfera governamental sobre a Rede Feto no bojo do contexto nacional. Serão 

mantidos contatos telefônicos preliminares com os respondentes da amostra, determinando-se 

o dia e o horário para a realização das entrevistas. 

  

f) Questionário – ampliará as informações sobre o planejamento interno (estratégico e 

operacional, políticas, liderança e gênero) de cada organização-membro da Rede Feto, além 

do seu Órgão Executivo, quando se focará nos aspectos basilares do tema da dissertação. 

Assim, a partir das fontes principais de informação, será prevista a elaboração de um retrato o 

mais fidedigno possível, para maior compreensão, tanto específica como geral, da 

problemática e do contexto na qual a pesquisa está inserida. 

 

g) O Processo de análise e tratamento dos dados coletados – voltar-se-á para as 

formas analógicas (dedução de respostas subjetivas), outras objetivas, fundamentadas pela 

respectiva bibliografia que complementará os dados obtidos, porque a prática é o critério da 

verdade e para uma profunda análise, refletindo-se na existência destes organismos.  

                                                 
20

 MARCONI, Marina de Andrade e LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa. Atlas, SP. 1985, p.71 

 
21

 Idem RUIZ, João Álvaro, 1985. 



 33 

As entrevistas e reuniões foram gravadas e depois transcritas para análise, de acordo 

com o referencial teórico e conceitual adotado (CARLINI
22

-COTRIM, 1996).  

Foram realizadas vinte e quatro entrevistas, entre as quais: Primeiro Ministro da 

República Democrática de Timor-Leste, Senhor José Alexandre „Kaya Rala Xanana‟ 

Gusmão; Secretária de Estado para Promoção de Igualdade, Senhora Idelta Maria Rodrigues; 

sete deputados do Parlamento Nacional (Virgílio Dias Marçal, da CNRT; Francisco Miranda 

Branco, da FRETILIN; Adriano do Nascimento, do PD; Fernando Dias Gusmão, do PSD; 

Jacob Xavier do PPT; Fernanda Borges, do PUN; Cornélio Gama, da UNDERTIM); treze 

Organizações-Membros da Rede Feto (Alita Verdial, da Fundação Alola; Francisca Alves 

Taolin, da AMST; Isabel Maria Marçal Sequeira, da APSC-TL; Teresinha M. N. Cardoso, da 

CAUCUS; Gizela Martins, da FKSH; Graciana da Silva, da FMF; Rosa Maria Gama de 

Sousa, da FOKUPERS; Filomena Fuca, da GFFTL; Lourdes Maria Assunção de Jesus M. 

Alves Araújo, da OPMT; Maria José da Costa, da Sagrada Família; Maria de Lourdes Martins 

da Cruz, da ISMAIK; Florentina da Conceição Pereira Martins Smith, da OMT; e Inácia das 

Flores Faria, da Santa Bahkita). Órgão Executivo da Rede Feto, Senhora Ubalda Filipe Alves; 

a Presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares do Timor-Leste, Senhora Maria da Paixão 

de Jesus da Costa. 

As entrevistas foram transcritas em sua grande parte do idioma tétum em seguida 

traduzidas para o português, após a qual sofreu duas edições: a primeira para ajuste básico da 

concordância gramatical e a segunda na tentativa de ajustar os resultados da edição inicial 

com as idéias transmitidas do original em tétum visando aproximar a tradução do português às 

intenções iniciais. Ocorreu ainda a análise de conteúdo, identificando-se nos depoimentos das 

participantes as convergências e divergências com relação aos temas abordados (BARDIN
23

, 

1991). A comunicação expressa nas falas sobre temas relevantes, as imagens construídas por 

elas a respeito das experiências de formação vividas em contextos específicos do seu 

cotidiano, após analisadas, sistematizadas, serão divulgadas oportunamente em eventos e 
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revistas científicas e publicados por diferentes fontes de comunicação, incluindo a 

Universidade Nacional de Timor Lorosa‟e.  

Uma vez que a maioria das indagações foram perguntas subjetivas, a análise das 

respostas foram feitas com exame na análise do conteúdo
24

, analisando-se pergunta a 

pergunta, para a dedução dos pontos de vistas comuns e divergentes, de forma que as 

variações representarem rumos autônomos, que, dentro do universo maior da inquirição 

ensejou reflexões e críticas peculiares e pertinentes.  As principais particularidades que 

envolvem as relações da Rede Feto com seu meio, tanto intrínseca como extrinsecamente, 

suscitou a problemática relativa à crítica da sua performance.  

A pesquisa enfrentou os problemas peculiares na sua realização tais como as 

conseqüências inevitáveis da interferência do pesquisador, por mínimo que seja na fonte de 

análise.              

     O propósito de toda pesquisa de campo firmada por critérios rigorosamente científicos 

é oferecer um retrato sistemático e fundamentado de uma realidade determinada pelos 

interesses acadêmicos do pesquisador. Não se foge às regras no presente esforço. A realidade 

sócio-econômica e política do Timor-Leste é um infindável manancial de estudos em diversas 

áreas do conhecimento. As políticas de gênero fogem, contudo, a essa realidade tão peculiar, 

por ser um produto genuinamente histórico e determinado derivado das condições sociais 

reinantes em conflito. 

 A peculiaridade que aproxima a política de gênero à realidade vivida no Estado 

timorense reside em sua história recente e circunstâncias que a aproxima de forma clara ao 

papel das mulheres. Ainda nesse contexto, estando o país em formação política e institucional, 

face à propagação ideológica em todas as latitudes dessa política, ver-se nos esforços 

internacionais para soerguê-lo a chance de ver essa implantação efetivada. 
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 Como tudo se relaciona e se completa, a pesquisa de campo procurará abordar esse 

interessante contexto e destacar seus fatores sociológicos constituintes, de forma a 

fundamentá-los. Por fim, aliado a esses pontos, estão às organizações não-governamentais, 

que, em paralelo ao Estado, oferecem seu contributo. No caso timorense, considerando os 

paradoxos internos e externos, esse papel requereu maior análise e atenção haja vista serem 

um produto híbrido de tendências, interesses e esforços de vários atores.  

Os resultados da pesquisa retratada, as particularidades diante do contexto em que o 

país se encontra, contribuíram para uma reavaliação das políticas correlatas em vigor no país. 

Por tudo já dito nesta introdução, a presente dissertação se desdobrou em quatro 

capítulos.  

O primeiro se preocupou em circunstanciar a Rede Feto, enquanto movimento social, 

sua turbulenta gênese a partir da guerra da restauração da independência, o marco atual do 

movimento organizado das mulheres a partir do I Congresso Nacional das Mulheres do 

Timor-Leste, e um perfil desse contexto social em formação destacando os aspectos 

etnográficos e indicadores sociais do país e, principalmente, a conjunção entre as opiniões de 

um dos responsáveis da Rede Feto paralelamente àquelas dos representantes da própria rede, 

com o objetivo de melhor situá-la internamente na sua interação.    

O segundo capítulo, com base nas entrevistas oferecidas pelas depoentes, analisou 

suas relações particulares domésticas em direção à esfera pública e vice-versa, detalhando 

pormenores essenciais que notabilizaram as lideranças femininas em seu cotidiano ressaltando 

as relações de poder e de gênero e interrelações com os familiares, que as fizeram e as faz 

superar a cada instante a carga de preconceitos culturais que as comprimiria para esfera 

privada enquanto lutam para projetar-se no espaço público sob as razões de servir a 

comunidade.   

O terceiro capítulo tentou espelhar as impressões do Estado e do Parlamento Nacional 

visando reconhecer-lhes a que nível os serviços prestados pela Rede Feto atingiu e onde sua 

atuação mereceria reparos, antevendo-se o jogo de interesses e opiniões políticas que fariam 

da ajuda das organizações membros da rede no atual estágio da sua participação necessários 
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ou alternativos, considerando os esforços permanentes para se suplantar a fase social, 

econômica e política que o país atravessa entre as teias de suas próprias contradições.  

O capítulo quarto e último será uma reflexão geral sobre a importância da Rede Feto 

no Timor-Leste no tocante às implicações do seu papel quanto aos movimentos sociais no 

país e efeitos dele derivado. Serão avaliados, portanto, os efeitos culturais, econômicos, 

políticos, na sociedade civil, na cidadania como também para com o movimento das mulheres 

no âmbito global face às características singulares de seu fenômeno. Serão, inclusive, 

colocados à prova os problemas, os objetivos e as hipóteses frente a frente aos resultados 

deduzidos de maneira a responder-lhes suas indagações especificas de modo a comprová-las, 

reputá-las ou aperfeiçoá-las com ilações que as aperfeiçoariam. Assim, buscar-se-á 

justificadamente sublinhar a importância da Rede Feto como um movimento social de 

mulheres que se destaca num país periférico na era da globalização.  
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CAPITULO I 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA OU  

CAMPO EMPÍRICODO ESTUDO 

 
 

A pesquisa foi realizada em Dili, capital do Timor-Leste. Abordou-se as dezoito 

organizações-membros (ONGs) da Rede Feto. O órgão executivo da rede e a maioria das suas 

organizações-membros estão localizados e sediados, na capital do país, exceto a maioria dos 

grupos beneficiários ou as células destes, que estão situados nos distritos (estados), sub-distritos 

(municípios), sucos (bairros) e aldeias. 

O Timor-Leste após 450 anos de jugo português, em 7 de dezembro de 1975, sofreu 

invasão de seu vizinho, a Indonésia, face à tibieza e fraca colonização do Estado português em 

permanecer em terras timorenses e efervescência política na metrópole a incentivar a colônia a 

discutir ardorosamente um destino autônomo a poder de debates que só visavam interesses 

localizados e não exatamente os nacionais, embora a tônica fossem esses últimos. 

Como esclarecer o atual contexto timorense? O Timor-Leste, desde o seu 

descobrimento, foi uma colônia cuja exploração representava sérios desafios. Além da distância 

imensa da metrópole, o país, por suas características geográficas e etnográficas dificultava 

sobremodo os anseios lusitanos. As dificuldades na dominação portuguesa foram atenuadas 

com a adoção alternativa de políticas associadas ao confronto bélico entre grupos 

etnolinguisticos e regiões do país, de modo a satisfazer uma em detrimento de outra. 

Schouten
25

, ao descrever esse momento histórico, afirmou que... 

“O território em questão era Timor Português, é tido, na metrópole, durante muito 

tempo como um longínquo canto do mundo, a distância acentuada por comunicações 

precárias e dificuldades de transporte quase intransponíveis. Tinha ganhado a reputação 
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de um lugar solitário e infestado de doenças e, por mais de uma vez, fora referido como 

a antecâmara do inferno”. (SCHOUTEN, 2007, p.27). 

Essa estratégia propiciava ao governo geral de Portugal no país explorar, através do 

banho de sangue, aquela etnia que venceu a outra, obtendo desta adesão e apoio. O objetivo 

português baseava-se na finalidade de levar “a civilização” à colônia timorense. Esse nível de 

exploração estendeu-se para o século XX com a cultura do café e a construção de estradas e de 

outros tipos de infra-estruturas básicas, nas quais os trabalhadores se submetiam às situações 

deploráveis que vislumbravam a semi-escravidão. Essa situação se estendeu até a 

independência do país.  

Com a Revolução dos Cravos em Portugal em 1974, o governo português concedeu 

paulatinamente a liberdade às províncias ultramarinas, incluindo o Timor-Leste. Com essa 

oportunidade, os líderes timorenses começaram a estabelecer e formar os partidos políticos, tais 

como FRETILIN, UDT, APODETI, KOTA e TRABALHISTA.  Todos os partidos tiveram 

uma visão à sua maneira de como formar o Estado Timorense recém-independente. De fato, o 

que acontecia foi diferente: o povo não teve oportunidade de gozar essa independência que 

sonhava naquela época. Todos os esforços foram infrutíferos face guerra civil durante um 

período de 3 meses (de 20 de Agosto 1975 até 28 de Novembro 1975).  

As lideranças políticas foram incapazes e imaturas politicamente para formarem uma 

coalizão que representasse os interesses e as necessidades gerais da sociedade. Dentre esses 

cinco partidos, dois (APODETI e UDT) pediram ao país vizinho, a Indonésia, para lhes ajudar 

a manter a estabilidade dentro do país. Esta, por sua vez, com capacidade econômica e bélica 

muito superior, fizera uma reunião de emergência em Bali - Indonésia para se pronunciar sobre 

este acordo, e dar apoio na manutenção da paz e tranqüilidade em Timor-Leste. Todas as 

pretensões e intenções iniciais não passaram de letras vazias entre as partes. 

O governo Indonésio tinha o interesse de anexar o Estado Timorense aos seus domínios, 

ignorando a proclamação unilateral da Independência, ocorrida no dia 28 de Novembro de 1975 

pelos próprios líderes timorenses do partido FRETILIN (Frente Revolucionária do Timor-Leste 

Independente) na ocasião, com a conivência dos Estados Unidos e da Austrália. O povo 
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timorense em sua maioria apoiava o partido FRETILIN porque este tinha uma visão 

nacionalista em lutar em prol da independência total do país.  

A independência de Timor-Leste, proclamada pela FRETILIN, em 28 de novembro de 

1975, vê-se internacionalmente reconhecida a 20 de maio de 2002, uma vez concretizada a 

libertação do povo timorense da colonização e da ocupação ilegal pela Indonésia. 

O período de domínio Indonésio foi de dia 7 de dezembro de 1975 até setembro 1999. 

A luta travada contra o inimigo, inicialmente sob a liderança da FRETILIN, deu lugar a formas 

mais abrangentes de participação política, com a criação sucessiva do Conselho Nacional de 

Resistência Maubere (CNRM), em 1987, e do Conselho Nacional de Resistência Timorense 

(CNRT), em 1998.  

Durante o período de 24 anos o povo timorense sofrera inúmeras opressões, torturas, 

privações e matanças indiscriminadas pelo governo Indonésio, deixando o país no final em 

caos. O povo sempre resistiu e continuou firme na sua posição de vida ou morte, - 

“Independência total!” “A luta continua até a última gota de sangue; resistir é vencer!”; “Vida 

ou morte, independência total!” - esses foram os principais lemas que os líderes timorenses 

cultivaram junto à população durante o período de anexação. 

 
 

Foto: Irena Cristalis. Flageladas recolhem restos de zinco para construção de moradias  

após destruição pelos militares indonésios depois do referendum de agosto de 199926. 
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 CRISTALIS, Irena e SCOTT, Catherine. Independent Women. The story of women‟s activism in East Timor. 

London UK: CIIR, 2005. 
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A Resistência desdobrou-se em três frentes. A frente armada foi protagonizada pelas 

Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste (FALINTIL), cuja relevância histórica 

cabe-se exaltar. 

A ação da frente clandestina, astutamente desencadeada em território hostil, envolveu o 

sacrifício de milhares de vidas de mulheres, crianças e homens, em especial jovens, que 

lutaram com abnegação em prol do restabelecimento da liberdade e independência. 

A frente diplomática, conjugadamente desenvolvida em todo mundo, permitiu abrir 

caminho para a libertação definitiva.   

Na sua vertente cultural e humana, a Igreja Católica em Timor-Leste sempre soube 

assumir com dignidade o sofrimento de todo o povo, colocando-se ao seu lado na defesa dos 

seus mais elementares direitos, muitas vezes contrariando as determinações do próprio 

Vaticano. 

A restauração da independência de Timor-Leste foi promovida por via de referendum, 

em 30 de agosto de 1999, com duas opções oferecidas pelo sucessor do ex-presidente Soeharto, 

o engº. B.J.Habibie, então autoridade máxima indonésia. As duas opções consistiam em aceitar 

autonomia especial ou rejeitá-la. A assinatura do acordo de 5 de maio 1999
27

 dos dois 

Governos, português e indonésio, por intermédio das Organizações das Nações Unidas (ONU), 

estabeleceu que o povo timorense tivesse o direito de participar diretamente neste referendum. 

30 de agosto de 1999 foi o dia determinante para o destino do povo de Timor-Leste.  

Na verdade esta data foi marcante e significativa, apesar da massiva campanha de 

ameaças, intimidação e várias formas de violência dos militares indonésios e milícias pró-

integracionistas do lado timorense. Apesar disso, a maioria do povo demonstrou a sua coragem 

e participou deste referendum. 

No dia 4 de setembro de 1999, o Secretário Geral das Nações Unidas, Kofi Annan 

anunciou o resultado da consulta popular (referendum) ao mundo inteiro. O resultado dos votos 

                                                 
 
27

 Acordo 5 de maio 1999 firmado entre as Nações Unidas e os governos da Indonésia e Portugal sobre Autonomia 

Especial do Timor-Leste assinado em Nova Iorque.  
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mostrou que 78,5% da população optou pela independência. Em resposta, as tropas indonésias 

de ocupação no país realizaram por aproximadamente 20 dias massacres e extermínios por todo 

país. “Não havia ninguém nas estradas – ouviam-se somente os cantos dos pássaros e os 

ganidos dos cães”. A independência e a liberdade do Timor-Leste custou milhares de vidas e 

sacrifícios inenarráveis; o preço desta liberdade foi incalculável. 

Além destas matanças e violações, muitas populações foram forçadas pelos militares 

indonésios a deixarem o Timor-Leste, deslocadas para o Timor Ocidental, Bali e Jakarta
28

, e os 

restantes evacuaram-se para o interior do país. As tropas indonésias deixaram o Timor-Leste 

em ruínas e cinzas quer nos aspectos infra-estruturais como também nos aspectos sócio-

econômico, como compensação das despesas que investiram durante os 24 anos de ocupação. 

  

 Foto: ETLJB. Câmara Eclesiástica da Diocese de Dili
29

 

 

Neste período de agitação e inquietação, os ativistas das ONGs não estiveram em paz e 

tranqüilidade. Esses ativistas trabalhavam juntos com os representantes da CNRT e Frente 

Política Interna para continuar organizando serviços aos refugiados. No dia 1 de outubro de 

1999, reuniram-se em Dili, capital do país, em assembléia dos ativistas e estabeleceram a 

                                                 
28

 Timor Ocidental, Bali e Jakarta são regiões do Estado indonésio. 
29

 http: ∕/1.bp.blogspot.com/_FOJD67rCP10 
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Comissão dos Direitos Humanos em Timor-Leste. A missão desta comissão era coletar os 

dados e evidências das atrocidades indonésias durante o funesto mês de setembro. 

Segundo o artigo 6º do Acordo de 5 de maio de 1999, o povo timorense, caso rejeitasse 

autonomia especial, o governo indonésio seria obrigado a acatar e declarar a separação da 

região compreendida pelo Timor-Leste. Conseqüentemente, o Secretário Geral da ONU, 

juntamente com os governos português e indonésio, iniciaria a transferência pacífica e ordeira 

da autoridade em Timor-Leste para as Nações Unidas, por via de mandato legislativo 

apropriado ao procedimento que iria permitir ao novo governo iniciar um processo de transição 

para a independência plena. 

Seguindo os trágicos eventos de setembro de 1999, muitas organizações de mulheres 

estabeleceram-se antes e durante o período do regime do ditador Soeharto, reagrupando-se e 

concentrando seus esforços nos trabalhos de logísticas e de emergência. Nos serviços de 

emergência providenciaram os programas de reabilitação e “counseling” para as mulheres e 

crianças que tinham experiências traumáticas e ferimentos durante o conflito e auxiliando-as no 

seu restabelecimento, contribuindo em termos assistenciais e tratamentos de saúde.  

A luta do povo timorense continuou. Durante o período 2000-2002, as mulheres 

timorenses, no seio de uma sociedade combalida, enfrentaram novos e grandes desafios, nos 

quais confrontaram-se com determinação diante das experiências acumuladas dos 24 anos de 

resistência armada e clandestina no interior do país. 

Esse período de exceção no âmbito de uma “virtual história das mulheres no Timor-

Leste” corresponderia a uma silenciosa ruptura cultural entre o status da mulher sob inteiro 

predomínio patriarcal e aquele compreendido entre a consciência de um espaço social que 

poderia ser ocupado com manifestações paralelas e interragentes face às estruturas 

metamasculinas influenciando-as, embora permanecessem fixadas e subordinadas aos critérios 

culturais e tradicionais da esfera privada, objetivamente pouco se diferenciando da mulher 

comum. 

Historicamente, um movimento de mulheres disperso já existia durante a resistência e 

na luta contra o invasor indonésio no Timor-Leste. O primeiro Congresso Nacional das 
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Mulheres de Timor-Leste foi realizado nos dias 14-17 de junho de 2000. Aproximadamente 

550 mulheres participaram deste encontro, provenientes de diferentes regiões do país, 

organizações e instituições e simpatizantes, incluindo as internacionais.   

                                 

      

Ângulos do I Congresso Nacional das Mulheres no Timor-Leste, 2000. 

Fotos gentilmente cedidas por Odete Belo, Rede Feto.         
 

 

As recomendações resultantes do Congresso foram apresentadas à Administração 

Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste (UNTAET) 
30

, com objetivo de assegurar a 

inclusão dessas deliberações e políticas para o futuro governo do Timor-Leste. Entre as 

recomendações-chaves na Plataforma de Ação de Feto Timor Lorosa‟e (Mulher do Timor-

Leste), destacaram-se: 

- As mulheres deveriam participar nas instituições nacionais e nos processos nacionais 

de tomada de decisão; 

     - Os programas de formação e treinamento deveriam ser desenvolvidos para promover 

as lideranças das mulheres e sua participação na vida política; 

- O governo transitório da UNTAET deveria apoiar as organizações das mulheres; 

- A UNTAET deveria garantir 50% da representação das mulheres timorenses na 

Unidade dos Assuntos de Gênero (Gender Affairs Unit); 

                                                 
30

 A Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste (UNTAET) foi formada através da Resolução 

1.272 do Conselho de Segurança da ONU, adotada em 25 de outubro de 1999. No seu auge, a UNTAET consistiu 

de 9.150 militares, 1.640 policiais civis internacionais, 737 funcionários internacionais e 1.745 funcionários locais. 
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- Campanhas para erradicar discriminação contra mulheres são urgentemente exigidas; 

- Um mínimo de 30% de representação de mulheres em todos os setores no governo 

transicional exigido para assegurar essa participação nos processos de tomada de decisão da 

Constituição, idem no sistema do governo, como também na decisão sobre os símbolos 

nacionais tais como a bandeira, o hino e a língua nacional. 

Por unanimidade nesse congresso nacional deliberou-se em formar a Rede Feto de 

Timor Lorosa‟e, (East Timor Women’s Network), como uma rede de organização para os 

grupos de mulheres críticos e participativos, efetivamente influenciando as políticas nacionais e 

internacionais voltados para o país.  

As organizações-membros incluídas na Rede Feto nessa auspiciosa ocasião foram as 

seguintes: CAUCUS, Grupo Feto Foin-Sae Timor-Leste (GFFTL), Organização da Mulher 

Timor (OMT), Mulheres de Timor-Leste Contra Violência e Apoio às Crianças (ETWAVE), 

Prontu Atu Serbi (PAS), Instituto Maun Alin iha Kristu (ISMAIK), Organização Popular da 

Mulher Timor (OPMT), Aliança Mulher Socialista de Timor (AMST), Forum Komunikasi 

untuk Perempuan Timor Lorosa‟e (FOKUPERS), Sagrada Família, Comissão dos Direitos 

Humanos de Timor-Leste (CDHTL), Associação dos Juristas, UNFETIP, Santa Bahkita, Asia 

Pacific Support Colllective, Timor-Leste (APSC-TL), Congregação das Madres e outras 

iniciativas individuais. 

Merece ainda destaque a luta pela igualdade de direitos das mulheres no país. Desde a 

resistência armada contra o invasor indonésio, a iniciativa das mulheres em se organizarem e 

participarem dos confrontos armados foi indiscutível. Essa iniciativa estendeu-se também no 

pós-conflito, na reconstrução do país. A Rede Feto – resultante dessa iniciativa de gênero -, 

diante dessa hercúlea tarefa, mesclou suas preocupações com a defesa, orientação e 

acompanhamentos das mulheres e grupos vulneráveis submetidos à violência doméstica e 

social. Eis mais um ponto a ser mapeado cientificamente com a análise da Rede Feto e suas 

organizações-membros. 

Sob a Rede Feto Timor Lorosa‟e, as organizações das mulheres continuaram a lutar 

pela igualdade de direitos. Em agosto 2001, essas organizações fizeram campanha para 
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estabelecer a política de quota de 30% de representantes de mulheres na Assembléia 

Constituinte, conforme recomendação feita a UNTAET anteriormente.  

Assim, objetivava-se estabelecer uma resolução para defender os princípios gerais de 

igualdade e preparar-se para capacitar as mulheres na participação da vida política. Maria 

Domingas Fernandes Alves, presidente do I Congresso Nacional das Mulheres, candidata 

independente para assembléia constituinte e atual Ministra de Solidariedade Social, sublinhou 

que: 

“... é um direito que, quando nós, as mulheres falamos sobre democracia, igualdade em 

geral e respeito aos direitos humanos, nós deveríamos reconhecer também o 

envolvimento das mulheres nos processos de autodeterminação. Contudo, devemos 

estar cientes que há vantagens e desvantagens nas quotas. O ponto positivo é que as 

quotas irão garantir que poderemos ser aptas em participar no parlamento. Por outro 

lado, deve haver colusão e manipulação contra nós. Além de que, há sinais que os 

partidos políticos devem reservar lugares para mulheres, mas com a carência da 

capacidade de argumentar ou debater da nossa parte; pode encorajar-lhes nomear suas 

colegas no parlamento. Essas talvez sejam as nossas deficiências. Devemos também 

tomar em responsabilidade para sermos aptas ou capazes efetivamente de servir no 

parlamento. Primeiro deve-se ser inteligente, capaz de debater e argumentar, ter-se 

capacidade analítica forte, e compreender os problemas globais” 
31

.  
 

32 
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Leste, 2003, p. 61-62. Versão traduzida do tétum. 
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A resistência armada, clandestina e diplomática do caso de Timor-Leste venceu porque 

dispunha de uma rede bem organizada de informantes voluntários movidos pelo ideal puro e 

simples de luta com o invasor que desprezava seus conterrâneos, mesmo aqueles pacíficos e 

não insurgentes, muitas vezes eliminando-os ou violando-os de forma arbitraria e 

indiscriminada. Era a própria lei da sobrevivência apelando por reações próprias e coletivas. 

 As iniciativas que levaram à realização do I Congresso Nacional das Mulheres 

Timorenses significaram um agudo senso de mobilização e de oportunidade a ser aproveitada 

pelas organizações de mulheres, porque explorou um aspecto social e político básico e 

extremamente raro em manifestações similares em outros países: a sugestão de direitos sociais 

a um governo de transição externo que preparava as condições políticas para que um governo 

legitimamente nacional assumisse os destinos do país. 

 Uma das primeiras conquistas certamente oriundas das recomendações do I Congresso 

Nacional das Mulheres Timorenses está estampado num dos principais e primeiros diplomas 

legais do país qual seja a Constituição, sancionada em 22 de março de 2002. 

Vemos nesse diploma, na sessão relativa aos direitos, deveres, liberdades e garantias 

fundamentais, além do artigo 16º, que trata da universalidade e igualdade de todos os cidadãos, 

os artigos 17º a 21º, os quais tratam, respectivamente, da igualdade entre mulheres e homens, 

proteção da criança, estímulo à juventude, proteção de cidadãos da terceira idade e dos direitos 

de cidadãos portadores de deficiência.  

O nexo causal, i.e., a ligação entre as recomendações iniciais do congresso pioneiro e as 

conseqüências políticas consagradas na Constituição Nacional são muito claras, traduzindo 

assim, apesar das deploráveis condições sociais que o país enfrentava, na história do 

movimento feminino internacional, um importante marco em que o esforço de um movimento 

de mulheres alcançou importantes direitos num lapso temporal muito reduzido porém 

determinante para associá-lo às lutas de libertação nacional, elevando-o de simples coadjuvante 

a uma parcela da sociedade que justificadamente reclamava reconhecimento paralelo a 

estrutura patriarcal que a todos infundia. 

 



 47 

1.1. PERFIL ETNOGRÁFICO DO PAÍS33
 

 

O Timor-Leste ou Oriental é um país muito pequeno. São apenas 18.899 quilômetros 

quadrados. Situado nos confins da Ásia, Timor-Leste é um país vizinho da Austrália e da 

Indonésia, sendo que com esta última Timor-Leste possui suas únicas fronteiras terrestres. O 

país corresponde à antiga área colonial portuguesa da ilha do mesmo nome. 

 

Mapa do Timor-Leste
34

 

 

Timor é uma ilha que compõem o arquipélago de Sonda, que é parte da Insulíndia, 

região formada por milhares de ilhas, grande e pequenas, dispostas em arco entre Málaca e a 

Austrália. Timor é, sob vários pontos de vista, uma área de transição entre a Ásia e a Oceania.  

O país é cortado, no centro, no sentido leste – oeste, por uma imponente cadeia 

montanhosa, que também constitui o divisor de águas da ilha. Ao lado dessa topografia 
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 WALDMAN, Maurício, SERRANO, Carlos. Brava gente de Timor: a saga do povo maubere. São Paulo, 

1997.  
34
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Editora UFMG, 2007. 



 48 

montanhosa, Timor conta com uma extensa planície costeando o litoral da ilha. Na região 

tropical em que Timor se situa, as diferenças de temperatura são relativamente pequenas.  

 

 Sociedade Tradicional 

Com um relevo acidentado, Timor apresenta uma enorme diversidade de vales 

montanhosos e trechos segmentados em seu litoral. Nestes “nichos ecológicos”, 

“compartimentos territoriais” fechados em maior ou menor grau, se estabeleceram diversas 

populações em fluxos sucessivos ao longo de milhares de ano. A diversidade ambiental foi 

mantida durante a maior parte da história de Timor. Ela se confundia com a divisão do 

território em “sucos”, denominação para os “reinos” do Timor pré-colonial, organizações 

políticas sociais com chefes denominados “liurais”. As populações tradicionais da ilha 

mantiveram em larga medida uma relação harmoniosa com a natureza, fortalecendo uma 

tendência para a grande heterogeneidade da sociedade timorense tradicional.  

Não há um tipo “timorense” homogêneo. Do ponto de vista antropológico, os 

timorenses diferem enormemente entre si. (pág. 30). Poderiam ser enumerados algo como 15 

grupos etno-linguísticos no país (1-fatalucu; 2-makassai; 3-nauhete; 4-Uai Ma‟a; 5-Guairui; 

tétum (oriental, meridional e setentrional); 7-Galoli; 8-Mambai; 9-Tokodedé; 10-Kemak; 11-

Bunak; 12-Baikenu; 13-Atauroan; 14-Helong; 15-Idaté). 

A perpetuação desta diversidade foi um mérito não premeditado da presença colonial 

portuguesa, que a manteve tanto com a finalidade de consolidar e de afiançar seu domínio, 

como também foi resultante da escassa inserção alcançada pelo colonizador no país, que nunca 

reuniu condições de homogeneizar culturalmente o Timor Oriental. 

A economia tradicional se pautava pelo minucioso aproveitamento dos enquadramentos 

naturais, os quais a sociedade maubere imprimia sua marca. Ao lado da cultura do arroz, do 

milho, coleta de raízes, da caça e da pesca, alguns grupos, como os Makassai da cordilheira 

central, construíam terraços nas montanhas para a cultura do arroz de regadio. A propriedade da 

terra repousava na dominação do clã, que indicava sua utilização, a exemplo daquelas áreas 

voltadas para a produção de arroz de sequeiro para finalidades rituais. 
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   A articulação entre diferentes práticas culturais, a produção de bens e zonas ecológicas 

específicas, permitia que se estabelecesse, ao lado de um regime de autarquia, um intercambio 

de caráter complementar, pelo qual uma região fornecia as demais os artigos que eventualmente 

fossem escassos. Disto resultava a grande importância dos mercados como espaços de 

reciprocidade não só econômica, mas também social. Cinco séculos de presença portuguesa 

afetaram parcialmente este quadro sócio-ambiental. Apenas com a invasão indonesiana estas 

características da sociedade maubere foram perturbadas pelos deslocamentos forçados de 

população e pela destruição do meio ambiente como parte da estratégia militar dos invasores.  

 

A População 

Os timorenses somavam 740 mil indivíduos em 1979. A imensa maioria da população 

timorense (98%) é formada por mauberes, de presença plurimilenar em Timor, sendo os 2% da 

população constituída por mestiços, chineses, indonésios, goeses, europeus, africanos e outros 

não indígenas. Assim como os habitantes das ilhas próximas e da Papua Nova Guiné, os 

mauberes são oriundos de uma vaga de povoamento antiqüíssima, remontando há 30 mil anos 

atrás. 

Registra-se uma segunda grande emigração atingindo a Insulíndia bem mais tarde, por 

volta de 2500 – 1500 a.C., vinda da Ásia continental. Pode-se afirmar que os mauberes 

apresentam um componente melanésio de base, referente à primeira onda migratória, com 

alguma mescla com malaios e, numa proporção muitíssimo menor, com árabes e chineses. Os 

mauberes são um povo étnico, cultural, histórica e linguisticamente distinto da maioria dos 

indonésios. 

A “língua veicular” de Timor, o tétum, pertence estruturalmente ao grupo austro-

asiático, sem relação com o grupo malaio-polinésio, ao qual pertence o bahasa-indonésio, 

língua oficial dos ocupantes. Através do tétum, os timorenses comunicam-se entre si, sem 

prejuízo para as demais línguas e dialetos (aproximadamente 35). 

Quanto à distribuição da população, esta é predominantemente rural. A rede urbana 

sempre foi pouca expressiva, formada de pequenos vilarejos, geralmente dispostos ao longo da 
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planície litorânea. O timorense tradicional é basicamente um habitante de uma das milhares de 

aldeias disseminadas pelo território da ilha, assentamentos geralmente imemoriais.  

No entanto com a ocupação Indonésia, estes dados típicos da demografia timorense 

foram drasticamente alterados. Nota-se a partir de então um acelerado “processo de 

urbanização”, resultante da fuga em massa da população civil das áreas de conflito ou pelos 

deslocamentos forçados induzidos pelas tropas de ocupação.  

 

A Influencia Cultural Portuguesa 

Cinco séculos de dominação colonial deixaram marcas indeléveis na identidade 

nacional maubere. Dentre as contribuições culturais, ganha destaque especial a religiosa. A 

evangelização se iniciou com a chegada dos primeiros missionários no último quartel do século 

XVII, mas, efetivamente, ganhou corpo apenas em 1875. Ressalta-se a existência de minorias 

protestantes e muçulmanas, este por influencia do invasor indonésio, além de animistas, que 

remanescem. 

A grande maioria dos timorenses voltou-se para o catolicismo como forma de preservar 

sua identidade, numa clara recusa dos valores do novo colonizador. 

Alem do catolicismo, a língua portuguesa, virtualmente proibida pelos invasores 

indonésios, teve seu papel realçado nas lutas de resistência, constituindo a “língua oficial” do 

Timor-Leste. O português atuaria como um dos mais tenazes suportes da identidade nacional 

timorense, diferenciando-a dos milhões de falantes do bahasa na Indonésia-Malásia e do inglês 

em muitos dos países próximos. 

 Desta forma, o povo maubere, em meio a um conjunto de elementos secular e mesmo 

milenarmente sedimentados, criou um perfil histórico e cultural especifico, no qual estão 

consignados diversos traços, dentre eles a fé católica e a língua portuguesa.  
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1.2. O QUE É A REDE FETO? 

 
 

Mulheres na resistência armada: 

“Aprender, Servir e Lutar por Timor-Leste”.
35

 

 

Depois de descrever as circunstâncias históricas relativas à Rede Feto Timor Lorosa‟e, 

o presente estudo mostra que a rede atual se modifica de etapa em etapa, principalmente na 

nomenclatura e na participação de seus membros através de assembléias anuais e gerais. A 

nomenclatura Rede Feto Timor Lorosa‟e ficou como Rede Feto Timor-Leste ― justamente o 

nome oficial segundo a Constituição da República. 18 organizações-membros provenientes de 

diferentes partes do país a compõem atualmente. São elas: ALOLA Foundation, AMST 

(Aliança Mulher Socialista de Timor), APSC-TL (Asia Pacific Support Collective, Timor-

Leste), Associação dos Juristas, AUMETAN, CAUCUS (Women‟s in Politic), ETWAVE (East 

Timor Women‟s Against Violence), FKSH (Feto Kiik Serbisu Hamutuk), FMF (Fundasaun 

Moris Foun), FOKUPERS (Forum Komunikasi untuk Perempuan Timor-Leste), GFFTL 

(Grupo Feto Foin Sa‟e), ISMAIK (Instituto Maun Alin iha Kristu), OMT (Organização da 

Mulher Timor), OPMT (Organização Popular de Mulher Timor), PAS (Prontu Atu Serbi), 

Santa Bakhita, Sagrada Família, UNFETIP (União Feto Timor ba Progresso). 
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  Foi estabelecida no dia 10 de março de 2000, através de um Colóquio Nacional, e esta 

idéia foi legalizada e autenticada no Primeiro Congresso Nacional das Mulheres Timorenses, 

acima descrito. Esforçou-se para desenvolver através dos quadros de trabalhos do 

empoderamento de cada membro para fortalecer a organização e capacidade de advocacia dos 

membros das organizações sensibilizando-os face aos problemas de gênero, preparando-os 

diante dos desafios enfrentados na difusão do estatuto das mulheres e suas participações no 

desenvolvimento nacional a partir da realidade das quais pertencem.  

 O surgimento da Rede Feto apoiou-se em circunstâncias bastante peculiares ligadas à 

história recente do país. A reflexão de Scherer-Warren a esse respeito é pertinente, quando 

asseverou que... 

“associações civis são formas organizadas de ações coletivas, empiricamente 

localizáveis e delimitadas, criadas pelos sujeitos sociais em torno de identificações e 

propostas comuns, como para a melhoria da qualidade de vida, defesa de direitos de 

cidadania, reconstrução comunitária, etc. Inclui-se nessas (…) as ONGs, grupos de 

mútua-ajuda, grupos de jovens, mulheres, étnicos, ecologistas e outros”. (SCHERER-

WARREN, 1999, p.15). 

 

Ao estimular as mulheres timorenses a serem livres da discriminação, reagirem à 

violência e toda forma de inferiorização decorrente das relações desiguais de gênero, a Rede 

Feto iniciou seus programas promovendo a formação de células organizacionais em diversas 

regiões do país, advogando e difundindo os direitos das mulheres em prol de um 

desenvolvimento global. 

 

Cruz, ao citar Arnot, situou as iniciativas circunstanciadas das mulheres que muito 

assemelham-se à gênese da Rede Feto, ao mencionar que... 

 

“As experiências vividas pelas mulheres, que também compõem uma parte da vida 

pública (...), são consideradas como pertencentes ao setor privado. Os homens também 

têm vida privada, papéis e relações que constituem essa vida, mas que não são incluídos 

nas análises teóricas de suas experiências vividas” 
36

. (CRUZ, 2005, p.55). 
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Portanto, esse conjunto de iniciativas que resultaram na Rede Feto motivou a presença 

de entidades nacionais e internacionais na captação de subsídios tanto governamentais como 

estrangeiros, estimulando a reestruturação coletiva e auto-suficiência das organizações-

membros, papéis esses que contribuíram para dar maior legitimidade aos “(...) grupos 

femininos comunitários, de ONGs que trabalham com a questão da mulher, da representação 

civil na esfera pública até as da participação por meio de organizações de mulheres nos fóruns 

globais”. 
37

 

O desabrochar de um movimento social organizado voltado a questões de gênero 

assumidas pela Rede Feto fê-la, de início, apoiar suas ações em programas que oferecessem 

consistência aos seus propósitos, tais como aqueles concentrados na defesa dos direitos das 

mulheres, de capacitação e gerenciamento, difusão do empoderamento, do de informação, 

comunicação, publicação e desenvolvimento dos recursos e sustentabilidade. 

Na busca de maior fortalecimento e legitimação deste movimento social, a Rede Feto 

mobilizou forças comunitárias, de forma a, preliminarmente, dar consistência e organização à 

iniciativa. Para isso, realizou três Congressos Nacionais das Mulheres nos anos 2000, 2004 e 

2008; difundiu o estabelecimento do gabinete da promoção de igualdade junto ao governo 

nacional; defendeu a declaração de 3 de Novembro no país como Dia Nacional das Mulheres; 

se representou na Conferência de Conselhos de Segurança da ONU, em Nova Iorque, idem 

Conferência de Beijing + 10, CEDAW e outras conferências internacionais; foi eleita Membro 

do Comitê Consultivo do Fundo do Petróleo de Timor-Leste; desenvolveu o Plano Estratégico 

de 3 anos por maioria das organizações-membros; efetuou programas de crises humanitárias em 

parceria com o governo nacional e agências das Nações Unidas; melhorou e diversificou as 

fontes dos fundos para as organizações-membros. 

Sublinha-se que todas as ações preliminares efetuadas pela Rede Feto acima tiveram 

como fundamento a convenção internacional assinada e ratificada pelo governo timorense 

denominada “Convenção para Eliminação e Discriminação Contra Mulheres”, cujos postulados 

consistiam em advogar os assuntos das mulheres e alterar as políticas existentes que as 
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discriminam; fazer “lobby” com os partidos políticos e governo para assegurar a sua 

implementação; promover campanhas na mídia televisiva, no rádio, nos jornais, internet; treinar 

facilitadores na difusão nos campos deslocados e nos sucos
38

 rurais; e elaboração de relatório 

inicial da Convenção para Eliminação e Discriminação Contra Mulheres (Shadow Report / 

Relatório Sombra) paralelas ao de incumbência do governo timorense junto a ONU. 

Estrutura da Rede Feto 

 

 

Assim sendo, como lema, a Rede Feto procurou, dentro da diversidade de seus 

componentes, tanto ideológica como culturalmente, formar um esforço unificado no sentido de 

afrontar as dificuldades sociais que assolavam o país, principalmente os grupos vulneráveis 

representados pelas mulheres, idosos/as e menores de idade, definindo como lema de trabalho e 

ação “UNIDADE NA DIVERSIDADE”. 

  Todo órgão central de cada organização-membro da Rede opera estrategicamente a 

partir da capital do país com o fito de obter maior acesso e facilidade a recursos e subsídios, 

tanto humanos como financeiros e naturais, além de disporem de facilidades de informações e 
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comunicações mais adequadas, inclusive nas relações interragências, quer externas e internas, 

para o seu funcionamento, relacionando-se com representantes de demais organismos em 

operação em diversas partes do país. 

A expressão ONG, atualmente no Timor-Leste, é usada para denominar um conjunto de 

práticas que se expressam através de grupos organizados em torno de lutas de questões de 

gênero, de empoderamento socioeconômico, de direitos humanos, violência contra as mulheres, 

exploração de crianças e adolescentes, na política, na educação, na saúde e na cultura. 

“No entanto, tal diversidade traz consigo um traço comum: o fato de serem iniciativas 

privadas e sem fins lucrativos, visando à produção de bens e serviços públicos. Esta 

classe de atividades está inserida num novo padrão associativo, que se espalham pelas 

mais diversas partes do globo” 
39

. 

 

A direção e os elementos da pesquisa exploram uma tendência no país que reflete a 

realidade cada vez mais comum no mundo qual seja a necessidade do desenvolvimento do 

terceiro setor ou o setor social autônomo, cujos órgãos mais emblemáticos são as organizações 

não-governamentais.  

A expressão ONG engloba atualmente uma grande variedade de práticas voluntárias e 

organizadas, desenvolvidas no interior da sociedade timorense, a qual se relacionou com os 

movimentos de resistência contra o invasor indonésio, dessa forma, na sua operação cotidiana, 

portador desses conteúdos de ímpeto. 

No Timor-Leste, as primeiras ONGs foram ETADEP, DELSOS, ISMAIK, 

FOKUPERS, Yayasan HAK, GFFTL, GERTAK, as quais surgiram no processo de luta política 

da sociedade civil implantado com a anexação militar indonésia em 1975. Essas Organizações 

caracterizavam-se por uma existência quase clandestina, ligadas a grupos da resistência 

Maubere, desenvolvendo atividades nas áreas de violações dos direitos humanos, educação, 

saúde, organização de base, projetos comunitários, etc. Viabilizavam todas essas atividades 

com o apoio da chamada "solidariedade internacional", que chegava aos grupos em forma de 
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recursos materiais e financeiros. Esses recursos eram obtidos por intermédio de setores da 

Igreja Católica, junto a organismos internacionais e não-governamentais. 

De modo geral, as organizações-membros da Rede Feto desenvolveram e desenvolvem 

seus trabalhos às comunidades de treze distritos e em grande parte dos sub-distritos e sucos no 

interior do país.  Outro ponto de relevância que ressalta as razões deste estudo envolve os 

indicadores que retratam o panorama social do país, nomeadamente àqueles relativos ao Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH). 

 

1.3. ALGUNS INDICADORES SOCIAIS 

 Segundo o relatório da United Nations Development Programme (UNDP),  

“[…] O IDH é a forma de o PNUD criar uma medida de desenvolvimento que toma em 

conta mais do que simplesmente a pobreza de rendimento: combina resultados quanto 

ao rendimento, educação e saúde para produzir um número entre zero e um, onde a nota 

mais alta é um. O IDH de Timor-Leste (0,42 em 2001) coloca-o abaixo de qualquer um 

na Ásia, situando-se entre os 20 países do mundo com índice de desenvolvimento 

humano mais baixo” 
40

. (Grifo meu). 

 

 Como resultado da traumática transição política que redundou na independência do país, 

socialmente as conseqüências não foram melhores. Segundo Indicadores Econômicos e Sociais 

de Timor-Leste atualizado, cujas fontes provêm do Relatório do Desenvolvimento Humano de 

Timor-Leste 2002 (PNUD), Inquérito aos Sucos (2001) e Inquérito às Famílias (2001), colhidas 

do Fundo Monetário Internacional (FMI) 
41

, a situação do país revelou as conseqüências sociais 

decorrentes. 

 Assim, em termos de...  

- População (julho/2001; estimativa do PNUD e do Registro Civil): 790.000 habitantes; 

Censo 2004: 924 mil habitantes; 
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- População com 0-14 anos de idade (% da população total): 49%; 

- População com 15-64 anos (idem): 49%; 

- População com 65+ anos (idem): 2%; 

- Rácio de dependência (população com < 15 anos e com > 65 em proporção da   

população com 15-64): 93%; 

- População urbana (em % do total): Censo de 1990: 7,8%: Inquérito às Famílias, 2001: 

23,5%; Censo de 2004: 26%; 

- Taxa anual de crescimento da população: 1990-95: 2,35%; 1995-99: -1,5%; 1999-

2001: 0,9%; 2004-2007: 3,2%; 

- Dimensão média das famílias (incluindo pessoas que vivem sozinhas): 4,7%; 

- Densidade populacional (hab/km2; 2001): 55,7%;  

 

1. Esperança de vida à nascença (2001): 57,4 anos (H: 55,6; M: 59,2);  

2. Taxa de mortalidade infantil (2001): 86 por mil nados vivos; 

3. Taxa de mortalidade de crianças com menos de 5 anos (2001): 144 por mil; 

4. Principais causas de doença e morte (Set/1999-Set/2000) 

a. – doenças respiratórias do tracto superior: doentes: 162.026; mortes: 41; 

b. – malária: doentes: 133.751; mortes: 101; 

c. – doenças respiratórias do tracto inferior: doentes: 43.381; mortes: 67; 

d. – diarréia aquífera: doentes: 31.238; mortes: 21; 

e. – febre aguda: doentes: 15.549; mortes: 22; 

f. – diarréia sanguínea: doentes: 5.473; mortes: 8; 

 

5. População com acesso a fonte de água melhorada (2001): 50%; 

6. Taxa de alfabetização de adultos (i.e., pop. >15 anos; 2001): 48%; 

 

7. Idem, jovens (15-24 anos): 77%; 

8. Rácio raparigas (moças) /rapazes nos ensinos primário e secundário: 97%; 

 

9. Línguas mais faladas (% de falantes segundo o “Inquérito aos Sucos, 2001”; valores 

aproximados): 
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a. – Tétum = 23,7% (200 mil);             e. – Mambae = 21,3% (180 mil); 

b. – Macassae = 13,1% (110 mil);        f. – Bunak = 6,6%; 

c. – Baiqueno = 5,4%;                        g. – Kemak = 5%; 

d. – Fatalucu = 4,5%; 

 

10.  Estudantes matriculados nas escolas (em milhares; ano letivo 2001-2002): 

a. – Pré-Primária = 2,6;       e. – Primária = 183; 

b. – Pré-Secundária = 26,5;           f. – Secundária = 15,4; 

c. – Taxa liquida de matricula no ensino primário: 75%; 

d. – Idem, ensino secundário: 30%; 

 

11. Estradas (quilômetros totais; 1999): 6.363 kms; 

12. Estradas asfaltadas (idem; idem): 3.513 kms; 

13. Estradas seriamente danificadas (idem; idem): 2.332 kms; 

14. Casas (construções) danificadas pela violência de 1999: 30% (das quais 83% 

completamente destruídas); 

15. Renda per capita (US$), 2006 = 840 

16. População total (em milhares), 2006 = 1.114 

Os dados acima demonstram o IDH precário apurado pelo governo timorense. Ressalte-

se, a guisa de uma análise superficial, as seguintes deduções: 

Dos itens 10 a 5, que a expectativa de vida concluída é um reflexo do calamitoso estado 

das instituições de saúde extensivo ao serviço de tratamento e distribuição de água; 

Dos itens 6 a 10, apesar de 97% da mocidade timorense compreendida entre os cursos 

primários e secundários se encontrar na escola, esses estabelecimentos em grande parte são 

conduzidos por um número insuficientes de professores ou profissionais de ensino não 

preparados para ministrar suas aulas no idioma oficial, o português, já que sua formação 

baseou-se no idioma indonésio. Além do mais, os dados relativos às línguas mais faladas no 

país mostram a diversidade de idiomas aplicados, omitindo os falantes da língua portuguesa - o 

idioma oficial do país -, revelando o sério obstáculo a ser transposto neste ponto. 
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Sobre os itens 11 a 13, conclui-se que somente 55% do total das estradas seriam 

asfaltadas e transitáveis, logo mostrando o gigantesco problema infra-estrutural com inevitáveis 

conseqüências econômicas e sociais. 

Os itens 14 e 15 são uns dos reflexos mais flagrantes do índice do desenvolvimento 

humano, i.e., um país em ruínas.  Por outro lado, o relatório do Banco Mundial
42

, de 9 de 

outubro de 2008, focalizou e projetou várias tendências quanto ao crescimento populacional e 

suas implicações no Timor-Leste. Assim,...  

 

          Sobre o emprego. 

 

O emprego em Timor-Leste é, sobretudo, agrícola. Das 314.400 pessoas reportadas 

como estando no censo de 2004 (DNE 2006:48), 78% dos homens e 80% das mulheres 

trabalhavam na agricultura, pescas ou florestas. Entre os homens, o maior segmento trabalhava 

na administração pública e serviços públicos, incluindo defesa (7%), seguido pelas instituições 

das Nações Unidas e missões diplomáticas (4,6%). Temos assim que, menos de 10% dos 

homens estavam empregados em empresas e indústrias privadas não agrícolas. Entre as 

mulheres, o maior segmento trabalhava em indústrias domésticas (6%), seguido por vendas e 

hotéis e restaurantes (4,8%). No total, apenas 37.000 homens e mulheres estavam empregados 

fora da agricultura e do setor público, sendo que isto inclui 14.000 pessoas em indústrias 

domésticas ou em setores de emprego não identificados de forma clara. Logo, a proporção 

empregada fora da agricultura e do setor público parece estar a diminuir, se compararmos a 

outros estudos correlatos. Proporcionalmente há mais mulheres empregadas na agricultura e 

mais homens empregados na administração pública, saúde e educação. 

Em relação à população, os empregados representavam 66% de todos os homens e 50 % 

de todas as mulheres com 15 anos ou mais. De acordo com a Organização Internacional de 

Trabalho (2007), 81% dos homens e 55% das mulheres estavam ativos economicamente em 

2005, incluindo os desempregados. Estes números são típicos para o Sudeste Asiático, onde as 
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médias são respectivamente de 83% e 59%. A partir destes números podemos estimar que 15% 

dos homens timorenses e 5% das mulheres estão desempregados. (p.27).   

  

Sobre a Fertilidade 

A situação de Timor-Leste em termos de fertilidade é pior que a situação inicial, em 

níveis de fertilidade aproximadamente comparáveis mesmo antes da transição de fertilidade em 

Uganda e no Senegal. As preferências pela dimensão das famílias são universalmente elevadas, 

o que faz com que mesmo depois de ter 6 ou mais filhos, apenas um terço das mulheres estejam 

prontas a parar e evitar novas gravidezes. As diferenças entre grupos sociais são invulgarmente 

pequenas, o que faz com que os princípios de declínio da fertilidade estejam virtualmente 

indetectáveis. O uso de contraceptivos é reduzido e, em face dos níveis de fertilidade, 

provavelmente muitas vezes ineficaz. Os conhecimentos sobre contracepção são também 

invulgarmente limitados, embora isto seja tão resultado de falta de motivação como de ausência 

de informações públicas e de fontes de contraceptivos. (p.40).  

 

 
1.4. DO VOLUNTARISMO À CIDADANIA 

 

O processo de democratização levou a comunidade timorense a se lançar em outro 

importante desafio: o de não medir esforços para assegurar a universalização dos valores de 

liberdade, de igualdade e da fraternidade. O estímulo ao voluntarismo foi um dos principais 

recursos utilizados.   

 

“[...] O voluntariado é uma iniciativa democrática, pois qualquer um de nós pode ajudar 

ao próximo, adequando nossas próprias condições ao trabalho voluntariado. Por isso, o 

voluntariado abre um enorme campo de exercício multiplicador de criatividade em 

favor do próximo para o fortalecimento dos laços sociais”. [...] 
43
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“[...] O voluntariado também tem um carimbo ético e moral. Ele não é só um 

instrumento para o desenvolvimento de idéias inéditas de tratamento de maiorias e 

setores marginalizados. É, também, um canal de interlocução entre diferentes instâncias 

governamentais e diferentes setores da sociedade civil. É, igualmente, uma forma de 

articulação de instituições privadas e organizações não-governamentais de gestão 

eficiente, contínua e sustentável de recursos doados pela comunidade sob a forma de 

investimento social” 
44

. 

 

 

As organizações-membros da Rede Feto têm um caráter voluntário, formando-se cada a 

partir de 4-8 pessoas disponíveis, com comprometimento e desejo de realizar sua missão, 

durante um período de um a dois anos, de forma a concretizar determinado programa com os 

beneficiários permanentes, por intermédio de planejamento elaborado e definido, por 

estruturar-se melhor, até institucionalizar-se formalmente. 

Beba Sequeira, atual diretora da organização APSC-TL
45

 realçou que...  

 
”... na verdade, quando começamos esta ONG, não tínhamos nada e nem sabíamos as 

regras do estabelecimento de uma ONG. Tomei a iniciativa de organizar um almoço 

junto com amigas e conversamos sobre como formar um grupo de jovens e donas de 

casa, face às várias exigências, quer econômicas, no sustento familiar, continuação dos 

estudos das mulheres jovens, como também lutar contra violência doméstica, que as 

mulheres encaravam na vida cotidiana. Além disso, como adquirir conhecimento e 

experiência, ter a vontade de aprender, de vivenciar experiências novas. Com esta 

iniciativa, conseguimos concretizar este sonho, baseado na nossa disponibilidade, 

comprometimento, fraternidade e solidariedade em prestar serviços ao bem comum. Nós 

mostrávamos ao público que queríamos estabelecer uma ONG que lutasse em prol da 

igualdade de direitos socioeconômicos, com uma visão de que o país Timor-Leste 

deveria ser governado por líderes comprometidos, honestos e competentes, no qual as 

leis, os regulamentos e o bom senso são determinantes a todos. Isto significaria um 

povo próspero e seguro, economicamente estável e esforçado para aprender tudo de 

necessário e útil, em união e integração - “One people, one nation”! - até que 

convençamos os doadores internacionais sobre os nossos trabalhos e experiências 

empíricas no campo, além, principalmente, de um plano estratégico com respectivos 

programas operacionais definidos. Assim, obteríamos um fundo permanente para os 

programas atuais, assegurando a sustentabilidade da organização e o empoderamento 

das mulheres no futuro “
 46

. (SEQUEIRA et al, 2008). 
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 Fotos cedidas pela APSC-TL, focalizando Beba reunida com os primeiros grupos beneficiários nos 

distritos pilotos – ideais convertidos em ações práticas. 

 

Segundo MILEILA Milú [...] “esta vontade de agir concretiza-se pela decisão de foro 

íntimo, em doação de tempo, qualificação profissional e talentos para o fortalecimento de 

pessoas, movimentos e organizações sociais, projetos comunitários, desporto, recreativos, 

educacionais, de saúde, de defesa dos direitos, de proteção ao meio ambiente, etc.” 
47

. 

Por último, a questão relativa a gênero se sobressai como uma importante 

particularidade do estudo pretendido. Embora essa temática se originasse no ocidente, com 

todas as influências decorrentes de sociedades industrializadas e com certo nível de estabilidade 

socioeconômica, a questão de gênero no Timor-Leste proliferou com suas peculiaridades 

contextuais satisfatoriamente. 

Como dito, a recente transição política do país foi intensamente problemática. Os 

resultados da emancipação política do jugo indonésio sublinharam o papel das mulheres de 

forma organizada em associações em prol dos interesses urgentes das comunidades que 

representavam, de forma concreta e pragmática, ao mesmo tempo numa surda manifestação de 

protesto contra a cultura natal de prevalência dos interesses masculinos sobre os femininos – o 

patriarcalismo. 

A Rede Feto, que possibilitou suas ramificações em organizações-membros, é um 

genuíno exemplo dessa ação social cuja principal vertente é a promoção da igualdade dos 
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direitos, conscientização da sociedade e fixação de bases ideológicas e concretas com o 

objetivo de reverter à cultura predominante. 

 

1.5. A REDE FETO POR ELA MESMA  

 

O cruzamento de testemunhos e avaliações indiretas sobre a Rede Feto exigiu do estudo 

a necessária reflexão do próprio protagonista por ele mesmo, de modo a se preencher e desviar 

da lacuna analítica que tornariam os resultados do estudo insuficientes. As antinomias 

precisariam ser detectadas em todos os quadrantes do contexto social, tornando a coleta dos 

principais elementos constituintes da realidade social timorense suficiente para que a análise 

ora empreendida preenchesse os requisitos necessários para ser construída. 

O questionário necessariamente contemplou a opinião do representante do órgão 

executivo da Rede Feto na ocasião do preenchimento do documento (julho/2009), na pessoa da 

Sra. Ubalda Felipe Alves, de modo que as impressões obtidas pudessem fazer face aos reflexos 

e opiniões desses testemunhos. O desafio da pesquisadora estaria em mapear o núcleo básico de 

funcionamento da rede de modo a retratar a estrutura de ideais e vontades que fizeram e fazem 

da Rede Feto determinada em sua missão. 

Inicialmente, constatou-se neste eixo de ONGs coligadas sob seus ideais de promoção 

de igualdade de gênero, advocacia, empoderamento e capacitação das lideranças femininas, 

uma nítida e indiscutível preocupação em pedagogicamente orientar os grupos formados 

localmente inspirados nos interesses das mulheres em se organizar em pontos basilares através 

de estatutos, regulamentos, programas, orçamento, planejamento estratégico e mínima 

capacitação administrativa para operação desses instrumentos. A clarividência da entidade 

diante de um possível interessado em se afiliar estaria, na maioria das vezes, na incipiência das 

iniciativas nesse sentido sem as quais todo o esforço e o idealismo inicial não lograria muitos 

resultados. 
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Ao assessorar as organizações-membros nesses requisitos básicos a estaria preparando 

para reunir mínimas condições de apresentarem diante de possíveis doadores e, de forma 

ordenada, com suas propostas, pleitear fundos para execução de seus programas. 

Paralelamente a esse suporte formal dado, a entidade oferece treinamentos de 

capacitação, tanto preliminares como periódicos às lideranças que encabeçam as organizações-

membros, estando subordinada a realização desses eventos aos fundos disponíveis na ocasião. 

Por acompanhar organizações-membros que possuem autonomia na definição de suas 

diretrizes e projeções, os papeis de facilitação, coordenação e fortalecimento dos programas 

desenvolvidos internamente, incentivados pela rede, visam aumentar ainda essa independência. 

Transmitidos essas informações básicas, a possibilidade da concessão de donativos por 

parte de doadores interessados que recorrerem à rede estará subordinado à localidade na qual 

opera a organização-membro, atividades pregressas na área no tocante ao nível de execução dos 

programas a que se propôs realizar. 

A fiscalização dos trabalhos em razão de uma doação designada está subordinada a 

compilação de relatórios detalhados sobre as tarefas feitas e fiscalizações/visitas in loco de 

forma a se referendar a confiança do programa designado pela doação. Embora simples e 

elementar, essas aferições são sistemáticas haja vista que a cada instante está em jogo a 

confiança daquele que depositou na rede recursos próprios para ver realizada seus interesses 

caritativos e pessoais. 

Apesar do esforço da entidade em atenuar as incertezas por incipiência e pela própria 

falta de fundos que fazem as organizações-membros permanentemente apreensivas na 

manutenção dos seus trabalhos, a depoente retrata bem os percalços que esse idealismo 

organizados em grupos atravessa, comentando: 

Dávamos assistência ’on the job coaching’ aos membros para implementar o que eles 

aprenderam e adquiriram nos treinamentos. Porém, existem dificuldades tais como, depois 

de se obter treinamentos e outras assistências técnicas, os membros precisavam ser 

proativos para buscar os seus próprios orçamentos para as suas organizações e como fazer 

lobby com os doadores.  Muitas vezes, algumas responsáveis das organizações da Rede 

Feto ainda estavam na dependência do órgão executivo para procurar fundos. E, 

finalmente, o orçamento proveniente dos doadores via Rede Feto foi executado pelas 
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organizações-membros, que foram identificadas pelo órgão executivo. Em curto prazo foi 

bom para rede resgatar os seus membros que ainda não tiveram orçamento e também aos 

membros que realizaram programas a fim de adquirem outros benefícios. Contudo, em 

longo prazo, esses membros precisariam procurar os seus orçamentos, aproximando-se de 

supostos doadores para que eles conhecessem quem são essas organizações interessadas. 

Senão, ainda manteria dependência do órgão executivo. 

 

  

 Não resta a menor dúvida que a falta de recursos é um grande obstáculo. A capacidade 

da liderança, como dito acima, teria que demonstrar uma faceta – digamos – “publicitária”, de 

modo que pudesse atrair interesses e convencer eventuais doadores e, se tendo sucesso, lograr o 

donativo que voltaria a irrigar seus incertos orçamentos domésticos. 

 Outro ponto, segundo a depoente, que aumentava a insegurança dos eventuais doadores 

seria a suspeição destes em terem diante de si uma ONG ligada a partidos políticos, embora 

estes muitas vezes formulassem programas de ajuda humanitária até razoáveis. A Sra. Ubalda 

Alves explicou melhor esse receio:  

 

Outra dificuldade que os membros estão enfrentando consiste na sua proximidade com os 

partidos políticos. Essa condição implica na suspeição dos eventuais doadores por esses 

imaginarem que suas doações de cunho humanitário pudessem ser desvirtuadas. Então 

esses membros geralmente não obtêm nenhum beneficio, mesmo que fossem organizações 

importantes na difusão dos direitos humanos, direitos das mulheres, igualdade de gênero e 

etc., embora esses partidos políticos pudessem adquirir muitos conhecimentos úteis quanto 

aos assuntos das mulheres. Finalmente, quando essas mulheres ganhassem nas eleições, 

seriam elas a governar o povo com perspectiva de respeitar os direitos humanos. Isso seria 

o desejável. 

 

Ficou claro, por outro lado, que o papel da Rede Feto é reconhecidamente de utilidade 

pública, sendo esse fato admitido pelo governo e ONGs internacionais em prol dos interesses 

das mulheres. A entidade sofre as mesmas dificuldades enfrentadas pelas organizações-

membros na captação de fundos para o seu funcionamento, sendo certo que a sua 

comunicação com as ONGs a ela afiliadas se fazem por boletins internos, panfletos, 

brochuras, assembléias, mídia e eventos ligados aos interesses das mulheres, num contínuo 

esforço de estímulo e incentivo a essa causa que a todos pertence. 

 

Por último, “da sombrinha que dá guarita” também se escuta de suas próprias 

ramificações, na forma de recados e comentários reiterados, criticas, de si e para si, de suas 
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organizações membros propondo, em suma, a aceleração de sua dinâmica de cobertura a partir 

do cumprimento e uso mais eficaz dos mecanismos da qual dispõe.  

 

Na opinião da Alola, “dever-se-ia reforçar os três papéis básicos de integração, ou seja, 

facilitar, coordenar e fortificar, reduzindo as lacunas e os impasses entre os membros para não 

gerar desuniões, e mantê-los ativos para difundir a advocacia quanto aos assuntos da mulher”. 

A AMST é mais incisiva a esse respeito, alegando desigualdade de tratamento, quando 

afirmou que “Esses papéis devem ser aplicados em torno dos seus membros organizações e 

não apenas aos membros que tem progresso e já desenvolvidos”. 

 

Já a APSC-TL lembra que o estatuto da rede estaria sendo parcialmente cumprido, 

quanto mais respeitado, e que a diretoria estaria intervindo no Órgão Executivo, ao invés de 

supervisioná-lo. “Os membros da diretoria precisam pensar no interesse comum e não devem 

ser um comando para estragar e desintegrar as relações entre o órgão executivo e 

organizações- membros. O secretariado da Rede Feto deve atualizar e operar bem os três 

papéis”. Pontuou, inclusive, que muitas organizações membros, por conta desses conflitos de 

interesses, não se declaravam associadas à rede, ao dizer que... “Quando realizarem os 

programas na comunidade, devem promover também a Rede Feto, porque aquelas dizem que 

não a conhecem, e nós, que somos membros, geralmente não nos identificamos como tal. Não 

nos esqueçamos do nosso lema, „unidade na diversidade‟, e que isso deva ser enraizado na 

mente, coração e ações, porque a Rede Feto é nosso patrimônio”. 

 

A CAUCUS, por sua vez, enseja maior dinamização do circuito das organizações- 

membros, dizendo que... “Precisaria reforçar-se mais as relações de serviços com 

organizações locais, com o governo e com o parlamento. Os programas devem ser integrados 

para servir às necessidades da comunidade, tanto mulheres como homens”. 

 

A FMF já prevê que o maior implemento nas comunicações e atualização do cadastro 

de prioridades por parte do Órgão Executivo faria das bases células melhores indicadoras das 

reais necessidades em se servir as comunidades, pois... “Qual seria a ação do órgão executivo 

nesse caso, relativamente às ONGs que não têm doadores e programas? Solicitar ao Órgão 
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Executivo que informe aos doadores que desejarem ajudar e apoiar às organizações de 

mulheres existentes nos distritos, através de levantamentos antes de traçar planos, porque são 

elas que estão na base e perfeitamente sabem dos problemas e das necessidades das 

comunidades”. 

 

A GFFTL sublinha novamente a desigualdade de tratamento dado pelo Órgão 

Executivo a qual afeta a constância nos treinamentos, reciclagem e programas aos associados 

que realmente necessitam, face priorizá-los àqueles mais organizados e estruturados. 

 

A ISMAIK, mais acerba, embora distante, simplesmente diz que... “Se a Rede Feto só 

desempenhasse os seus papéis por causa do dinheiro oriundo dos projetos, não descobriria o 

que é essencial para as necessidades do povo. Porque somos comandadas pelo dinheiro de 

outras nações, dos outros doadores (sic); eles nos dão dinheiro e temos que seguir os seus 

critérios, bastando elaborar relatórios, administrar e completar as obrigações. Se virmos os 

problemas das mulheres, que são muitos, e desviarmo-nos um pouco dos projetos que já temos, 

damos motivação entre nós para arranjarmos força. Procuremos nos estimular. Penso que 

poderíamos resolver alguma coisa. Não sei da maioria das reuniões que tem sido realizadas no 

secretariado da Rede Feto, quais as deliberações, etc. Porque na realidade sabemos que os 

problemas como a violência doméstica, violação sexual estão acontecendo. Agora, como 

reagiremos para reduzir essas questões e conscientizar a sociedade? Não podemos pensar só em 

projetos, em seminários ou em workshops, que gasta muito dinheiro (sic) sem resultados 

concretos. Penso que isso não é rede. A nossa rede está-se rasgando! Precisamos de um 

método novo para revisar a missão da Rede Feto. Não se pode haver interesses em projetos. Se 

for por causa do dinheiro, lamento. É rede para lá, rede para cá - os estrangeiros e doadores 

estão frustrados, e também nós. Não atingimos nenhum alvo, lavamos as mãos e não 

resolvemos os problemas, e depois as pessoas comentam que, vocês, as mulheres, lutam pelos 

seus direitos sem formar soluções a suas questões básicas”. (Grifei) 

 

A OMT, mais isolada, omissa e independente, alega desconhecimento nos programas da 

Rede Feto, nem tampouco o que foi decidido no III Congresso Nacional das Mulheres (2008), 

evento nacional de grande interesse das mulheres do qual nem mesmo participou. 
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Por último, a Santa Bahkita exalta o idealismo do qual fez nascer às convicções de cada 

associado, propondo o incentivo da causa das mulheres a partir de crianças de tenra idade, 

aliás, público do qual serve em seu orfanato, maior proximidade às mulheres no campo, já que 

acredita que as ações da rede estariam mais concentradas na capital Dili. 

. 

Entre as conclusões mais radicais e mais brandas acima estaria o fato que o ambiente que 

conserva os conflitos em estado de indeterminação, de oscilações ocasionais, retrataria aquele 

em que as ”mãos seriam lavadas sem se resolver os problemas”, como disse a responsável da 

ISMAIK. Ora, se quem faz a Rede Feto é justamente quem a compõem, quem a todas as 

organizações-membros assessora, por definição teria as suas responsabilidades multiplicadas 

pela quantidade de associados, mesmo que esses formalmente a compusessem e que na prática, 

por diversas razões, a omitisse ou daquelas que, por casuísmo e ressentimento, opinam sem 

participar, como é o caso da OMT.  

 

Por outro ângulo, a “unidade na diversidade”, além de lema deveria ser as características 

dos setores internos da rede. Está patente que a “unidade” de ações de coordenação dos 

associados estaria resignadamente prejudicada, fazendo da união dos diversos uma dispersão de 

descontentes. A denuncia da ingerência da diretoria sobre o Órgão Executivo, embora parcial e 

sem maiores detalhes, inclusive omitido pelo entrevistada da rede, seria, no entanto, um 

indicador insofismável de que arbitrariedades campeavam a administração da Rede Feto a 

todos prejudicando, mormente àquelas anônimas da comunidade que deveria servir.  

 

Não se pertenceria à rede para ser descriminado, pois do contrário que razões haveria dela 

integrar? A denuncia ambígua de desigualdade no tratamento relativa à destinação de donativos 

ou a programação periódica de reciclagens, capacitação e treinamentos feitas de um lado pela 

AMST e GFFTL, poderia assim significar, com esse dilema, mais um indicador de disfunção 

administrativa básica e essencial a atuar negativa e objetivamente relativamente às performance 

dos associados. 
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Idealmente, os propósitos sociais das organizações-membros assomados e reunidos numa 

única coordenação na forma de rede voltados a atenuar as incontáveis teias de desníveis nas 

quais se defrontam as mulheres na sociedade timorense, encontrou outro obstáculo após a 

crônica dependência de recursos, qual seja a da falta de correspondência em dinamizar seus 

associados por intermédio de políticas que mais as unisse na diversidade de seus caminhos e 

personalidades. Os próprios instrumentos que identificariam a Rede Feto como de utilidade dos 

interesses das mulheres, na opinião de seus associados e na prática a contradiriam a ponto de 

vislumbrá-la em vias de “rasgar-se”? A permanência dos trabalhos da rede, nessas condições 

precarizadas, contudo, necessariamente não indicam. 

 

 

 

O símbolo que demonstra as Organizações-Membros que a compõem a Rede Feto 

Foto contra capa do livro “Hau Fó Midar, Hau Simu Moruk” (Dou Doce, Recebo Amargo)
48

.  

                                                 
48

 Fonte da Fotografia: Fokupers & APSC-TL. Hau Fó Midar, Hau Simu Moruk (Dou Doce, Recebo Amargo). 

Rede Feto Timor-Leste; Dili, 8 de março de 2007. 
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CAPITULO II 

MOVIMENTO DO PRIVADO PARA O PÚBLICO: O PAPEL 

DAS MULHERES NAS ONGs  

 

Nos últimos anos, temos assistido a mudanças significativas nas formas de ação coletiva e 

de ocupação do espaço público por um conjunto de atores e associações, criando um pólo 

distinto da sociedade para satisfação de necessidade e constituição de novas identidades 

(CASTELLS, 1999). Essas organizações, nas quais se incluem as chamadas associações 

comunitárias, compartilham das características da sociedade civil, mas delas se distinguem não 

só quanto a objetivos e procedimentos, mas também quanto às relações estabelecidas com a 

estrutura social. Contribuições recentes (GOHN
49

, 2003; MELLUCCI
50

, 2005) enfatizam a 

importância do associativismo comunitário e sua orientação para a ação coletiva, enquanto 

organizações que emergem dos movimentos sociais.  

Salientam, igualmente, a institucionalização de um novo associativismo que se fortalece, 

também, com a proliferação de organizações não-governamentais de classe média e de renda 

baixa, ocupando um espaço diferenciado e plural. Nessa realidade, se intensifica a transferência 

de serviços, anteriormente a cargo do Estado, para as organizações não-estatais. Ou seja, para o 

“terceiro setor”, constituído por organizações privadas sem fins lucrativos, entre as quais se 

encontram as associações que se propõem à produção de bens e/ou serviços públicos. Papel 

especial cabe, ainda, aos movimentos sociais que se distinguem pela difusão de novas formas 

de organização e, sobretudo, pela politização de temas até então considerados de esfera privada, 

como diz Mellucci (2005).  

                                                 

49
 GOHN, M. G. M. Associativismo e políticas públicas em São Paulo. ANPOCS - Associação Nacional de Pós 

Graduação e Pesquisa Em Ciências Sociais, São Paulo, v. 1, p. 2, 2003. 

50
 MELUCCI, Alberto. Por uma sociologia reflexiva: pesquisa qualitativa e cultura. Petrópolis: Vozes, 2005. 
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Podemos entender que a movimentação da mulher para o espaço público, para a esfera 

pública do trabalho, é parte integrante do processo de democratização da vida social, pela via 

do fortalecimento do Estado e da sociedade civil, que permitem abranger os interesses das (dos) 

trabalhadoras (es). Nesse movimento de publicização no âmbito da sociedade civil, busca-se 

examinar em que medida se dá o acesso da mulher ao espaço público das ONGs, desfazendo as 

fronteiras que demarcariam os limites para a sua participação diante da lógica do capital, que 

apresenta um tipo de inclinação diferente para a forma como absorve o segmento feminino. 

Pode-se compreender que a consolidação do capitalismo no mundo trouxe em seu bojo, a 

construção de uma sociedade de classes, com o aprofundamento dos acessos diferenciados à 

cidadania, aos serviços básicos e à qualidade de vida (CRUZ, 2005).   

Nesta sessão, pretende-se traçar um panorama sintético da inserção da mulher na 

realidade social do Timor-Leste para revelar a construção de uma nova ordem democrática 

valorizadora da universalização dos direitos da cidadania, que integre a mulher no 

desenvolvimento sócio-econômico, contribuindo para modificar seu papel tradicional na 

sociedade e na esfera doméstica. Com base em estatísticas, enfatiza-se não apenas o incremento 

da participação feminina na sociedade, mas a forma específica de que se reveste o trabalho 

feminino. 

Visando caracterizar nomeadamente o perfil das lideranças/membros da Rede Feto, foram 

abordados temas considerados relevantes nas entrevistas com treze respondentes num universo 

de dezoito organizações-membros. Esses temas procuraram abordar diversos ângulos dos 

trabalhos das lideranças femininas, suas dificuldades, dramas e expectativas, na tentativa de 

uma análise mais arguta, mostrar fundamentalmente o que realmente subjaz no terreno da 

sociedade civil timorense e a faz movimentar-se a princípio diante das necessidades mais 

prementes no seio do contexto que a incorpora. No eixo desse redemoinho de esforços, 

intenções, interesses, está a Rede Feto como um referencial direto ou indireto do trabalho das 

organizações-membros, inspiradora, à semelhança de uma “sombrinha”, nas atividades sociais 

diretamente desenvolvidas as quais serviram de fonte às políticas públicas do Estado. 

 O conhecimento dessas particularidades e esforços individuais e coletivos num contexto 

tão especial como o do Timor-Leste, que de colônia lusitana no extremo sudeste asiático, após 
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tirânica dominação indonésia, resgata sua independência nas ruínas sócio-econômicas através 

da dependência do capital estrangeiro e outras intenções geopolíticas de grandes potencias, faz 

da análise direta de seus movimentos sociais a possibilidade de entender-se novas vertentes que 

a sociedade civil atua na busca do preenchimento do espaço que lhe é próprio, a partir outrora 

da união fragmentária de guerrilheiros contra o invasor de muito maior poder político e bélico, 

até a conquista da autonomia na incerteza inicialmente de não poder usufruí-la completamente. 

Esse cenário desafiador do despertar da sociedade civil timorense exigiu heróicas iniciativas 

individuais e grupais que lideraram e dirigem atualmente atividades assistenciais básicas no 

país, na forma de organizações não-governamentais que, nesses horizontes asiáticos, prestam 

um grande serviço ao Estado timorense. 

Na pesquisa de campo, nesse propósito, objetivou-se perscrutar as vozes dessas mulheres, 

muitas das quais anônimas e desconhecidas, que fazem do atual exercício de superação e 

transformação da sociedade timorense, uma constante luta com os bloqueios cotidianos por 

intermédio de obstinada liderança. E mais: registrar o anseio em tornar público àquelas 

lideranças, principalmente as mulheres, que caminham lado a lado com as carências 

elementares do convívio e sobrevivência comum da sociedade. 

Com esse intento, procurou-se descrever as trajetórias e experiências de mulheres lideres 

das ONGs constituintes da Rede Feto, tipo de filiação, situação de trabalho, profissão entre 

outras. Os depoimentos a seguir são esclarecedores:  

A Fundação Alola começou em 2001 com uma iniciativa de advogar sobre as vítimas da 

tragédia de 1999, particularmente no caso da vítima chamada Juliana dos Santos (que gerou 

as atividades da organização em prol das vítimas de violências semelhantes). A Alola 

juntamente com a FOKUPERS, foi à Genebra para denunciar esse caso como um dos 

objetivos de estabelecer a fundação, e usou o nome da sobrevivente que é ALOLA. No 

primeiro ano a fundação apenas focava no programa de Advocacia, depois estendeu os seus 

braços com outros programas relevantes, quais sejam: 1. Saúde Maternal e Infantil; 2. 

Educação e Alfabetização; 3. Economia e Empoderamento. Não sou fundadora desta 

fundação, mas sou um staff
51

 sênior... sorrindo... Quando vim trabalhar na fundação ela já 

existia; mas, quanto ao Centro de Recursos de Mulheres, fui eu mais um staff estrangeira 

chamada Tula, que trabalhamos, além de outras, que a estabelecemos. Afirmo que sou a 

primeira staff que trabalhou na fundação. Depois de alguns meses vieram mais outras 

companheiras como a Verônica, Alzira e etc. A Fundação Alola se afiliou como membro 

                                                 
51

A aplicação dessa terminologia pela Rede Feto e suas organizações-membros representa aquele que trabalha, 

colabora com alguma atividade na qual fora designado. 
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da Rede Feto em 2003, em Assembléia Extraordinária realizada em BPG, o antigo 

escritório da CNRT, em Balide, Dili.  

Quanto a experiências de trabalho:  

“Já trabalhava no tempo da ocupação da Indonésia. Naquela época, mesmo que você fosse 

licenciada, sua posição era sempre de 2ª classe ou, pior, até nem alcançava essa posição tal 

era o domínio dos invasores homens (sic), principalmente nas tomadas de decisões em 

todos os aspectos. Com essa experiência que tinha, entrei na fase da independência política 

do país, trabalhei e estou trabalhando aqui nesta ONG. Atravessei grandes desafios nos 

primeiros momentos na fundação: era usada a língua inglesa e esforcei-me para 

compreender a cultura estrangeira, porque trabalhavam muitas estrangeiras na fundação. 

Outro desafio era como devia trabalhar segundo os programas planeados e definidos. 

Durante a experiência no tempo da indonésia, você trabalhava sem disciplina: entrava e 

saia como quisesse. O indonésio queria-nos “comprar” com indolência! O importante é 

assinar o livro do ponto, trabalhando-se ou não, isso não era problema
52

. [...] Encaro a 

fundação de forma impessoal como entidade de finalidades coletivas e humanitárias, com 

uma visão sistêmica voltadas para Rede Feto. Não sou Diretora Geral porque na verdade 

gosto de fazer os serviços da rede. Se já estivesse nesse cargo, teria que sentar-me atrás de 

uma mesa, e isto não é comigo! Quero sim, exercer os trabalhos de contatos diretos da 

rede: participo de encontros um dia no secretariado da Rede Feto, noutro dia com a 

FOKUPERS e noutro dia com as outras organizações-membros ou outras agências 

internacionais. Todas as colegas sugerem e querem que eu fique na posição de diretora. 

Disse-lhes que deveriam respeitar a minha decisão, porque o meu sonho não era ocupar 

aquela posição. (Alita Verdial, Gerente do Programa Advocacia, 35 anos, casada, 2 filhos, 

licenciada em Literatura). 

 

                   ♥◙ ♥◙ ◙♥ ◙◙ ♥◙ ♥◙ 

 
 

Comecei a trabalhar no ano 2001 na CAUCUS como fundadora e filiando-a posteriormente 

a Rede Feto em 2004. O meu marido trabalha fazendo serviços particulares. (Não 

mencionou a renda própria e do marido). Assuntos de gênero e direitos humanos são como 

aspirações que me motivaram para ser ativista, em lutar e promover a igualdade de gênero, 

fortalecer a capacidade das mulheres na liderança e política. As mulheres podiam ter 

coragem de tomar decisões sobre si próprias para viverem livres das descriminações, das 

violências e promover a sua participação no desenvolvimento do país. Além disso, 

difundiriam as leis com perspectiva de gênero, tais como lei das eleições de Sucos, Aldeias 

e Conselhos de Sucos, para dar oportunidades e garantir os direitos das mulheres e do 

homem no processo de elaboração da Constituição de Timor-Leste, com persistentes 

campanhas e divulgação. Assistir e acompanhar as mulheres líderes comunitárias é outro 

ponto de importância. Por fim, estabelecer relações de serviços com Mulheres 

Parlamentares, com o Governo e Sociedade Civil em geral, exaltando a relevância dos 

programas que a minha organização assume para promover a igualdade de gênero e a 

importância da liderança feminina. (Teresinha M. N. Cardoso, 43 anos, casada, três filhos, 
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 Naquele momento a Fundação Alola ainda não era conhecida pela sociedade. As pessoas não aceitavam a 

presença e o serviço da fundação. Os olhares da sociedade estavam voltados à ONG da primeira dama, que se 

auto-promovia pela instituição, ou seja, que essa fundação estabeleceu para dar benefícios a primeira dama e 

sua família. Passo a passo, tudo se desenvolveu e quero afirmar que na próxima oportunidade que puder 

apresentar melhor foi com o movimento das mulheres que me ajudou bastante. Lá aprendi muito com você, com 

mana Mena Reis e outras companheiras através de nossos encontros, de informações, de leituras sobre as historias 

de mulheres exemplares das quais vocês escreveram, etc. 
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diretora na Organização CAUCUS Feto iha Polítika, e Comissária Nacional das Eleições 

(CNE). 

 

 ♥◙ ♥♥ ◙◙ ♥◙ ◙♥ ♥◙ 

 
Iniciei os trabalhos na FKSH em 17 de agosto de 2002 e sou uma das fundadoras. A FKSH 

afiliou-se a Rede Feto em 2002. A renda obtida com o meu trabalho contribui para o 

sustento da família, pagamento das mensalidades escolares dos/as irmãos/ãs. O que me 

motivou a fundar esta ONG, a princípio, foi trabalhar como voluntária e simpatizante na 

organização APSC-TL. Isso foi no ano de 2000. Vi que o meu pequeno mundo de Timor-

Leste precisava de mais jovens competentes e capacitadas em organizar-se mutuamente 

para estabelecer ONGs, de nova geração para atender as necessidades das mulheres jovens, 

incluindo a minha própria pessoa, focando nas áreas de economia, educação e capacitação. 

Este nome permaneceu até o ano de 2008. Mesmo que esta denominação tivesse a mesma 

sigla (FKSH), o sentido foi mudado, i.e, mulheres que tem capacidade para trabalhar 

juntas. Esta ONG articula com mulheres nas áreas remotas para fortalecer-lhes o aspecto 

econômico relativamente a pequenos negócios que fazem parte dos direitos econômicos. 

(Gizela Martins, 27 anos, solteira, bacharela em Inglês e diretora executiva da FKSH). 

 

 ◙♥ ◙♥ ◙◙ ♥◙ ◙♥ ◙♥  

  
Sou a fundadora da organização FOKUPERS (Forum Komunikasi untuk Perempuan Timor 

Lorosa’e), e iniciei a trabalhar como voluntária desde 1997 juntamente com outros 

membros fundadores até nos finais de 1999. FOKUPERS tornou-se membro da Rede Feto 

quando esta se estabeleceu como rede nos idos dos anos de 2000. Naquela ocasião foi 

preparado o I Congresso Nacional das Mulheres de Timor-Leste. A FOKUPERS foi a 

primeira organização que desempenhava o papel de Secretariado da REDE para a 

realização daquele pioneiro Congresso, organizando o evento juntamente com outras 

organizações, alcançando o objetivo. Depois disso, claro que as recomendações e a 

Plataforma de Ação deveriam pôr em execução os trabalhos e para isso necessitava de um 

secretariado permanente, porém, ainda não o tinha. Então a FOKUPERS cedeu um espaço 

para o funcionamento dos serviços da Rede Feto e todos os Membros-Organizações 

decidiram unanimemente que esses serviços seriam coordenados rotativamente, de membro 

a membro, até encontrarem um lugar apropriado para o secretariado definitivo. 

FOKUPERS iniciou os primeiros trabalhos em nível de Rede Feto durante os seis 

primeiros meses, além das suas rotinas como organização, e depois entregou esses 

trabalhos da Rede e secretariado para outra organização-membro que era ETWAVE 

continuando a desempenhar essas responsabilidades, e assim sucessivamente. O 

funcionamento rotativo durou quase dois anos. 

Em 1997, quando trabalhava como voluntária para FOKUPERS, trabalhei como 

funcionaria permanente numa das Instituições denominada East Timor Water Supply and 

Sanitation Project (ETWSS), que era uma das instituições do governo da Austrália que 

cooperava com o Governo local, aliás, governo Indonésio. Esta instituição tinha a missão 

de realizar os projetos de canalização de água potável e saneamento. Foi aí que obtive 

informações através das colegas de trabalho, e elas me perguntaram se, caso houvesse 

algum convite para mim ou alguém de nome José Luis de Oliveira, da Instituição de 

ETADEP, que estaria a identificar mulheres potenciais para participar de um workshop 

sobre Saúde da Mulher e Direitos Humanos, pois seria de meu interesse. Fui mesma 

convidada, juntamente com outras duas conterrâneas (Adélia Guterres e Jaquelina 

Guterres) do mesmo local que trabalhava.  A realização do colóquio durou três dias 

efetivos. Foi a minha grande impressão de reunir-me com outras companheiras de 
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diferentes níveis educacionais e instituições. Na verdade era a primeira vez na vida que 

participava de atividades como aquelas.  Eu e as demais colegas começamos a sentir medo 

e receio, total desconfiança entre nós porque a situação estava tensa e cheia de opressões 

dos militares indonésios. Muitas vezes desconfiávamos porque ainda não nos conhecíamos. 

Dizia-se que aqui seria o melhor lugar de compartilharmos algo sobre o tema, e assim 

conseguimos depositar confiança entre nós. Todos nós sentíamos mais seguras de partilhar 

as próprias experiências cotidianas analisando a situação da mulher timorense em todos os 

aspectos da vida, principalmente a opressiva situação política e perseguição durante a 

ocupação militar dos Indonésios. [...] Entre nós, os participantes provenientes de várias 

gerações, havia jovens que tiveram uma dessas experiências e agruparem-se. Havia 

participantes que já se envolveram nos grupos de mulheres, como a OPMT, algumas ainda 

eram estudantes, outros já trabalharam nas organizações, e todas nós procurávamos 

expressar e falar tudo o que estava “engolido inteiro e inundado já há muito tempo nas 

nossas vidas como mulheres e ver tudo isso no contexto geral timorense”. Aquele momento 

foi um instante que sacudiu a minha pessoa, conhecer e compreender melhor a condição da 

mulher, principalmente a timorense. Senti-me mesmo que muitas vezes nessa situação 

estava consciente ou não desses problemas referidos acima, que aconteceram na nossa vida 

cotidiana e que víamos como algo normal e puramente vulgar cometido por outrem. Só 

depois desse encontro é que descobrimos que essa situação não deveria acontecer e que não 

era justa. Nesse instante encorajei-me bastante porque identificamos o drama das mulheres 

na ocupação indonésia. Isso nos dava ânimo. Imaginei até das minhas próprias irmãs 

desaparecidas nessa guerra. Isso mais nos motivou em nos envolver ativamente nos 

programas de saúde reprodutiva da mulher e direitos humanos para melhoria da situação. 

Ainda, existem muitos fatores que influenciam na vida das mulheres entre os quais a 

violência, que muitas vezes me anima sempre a trabalhar e combatê-la na instituição até 

hoje em dia. [...] Por último, o meu esposo trabalhava anteriormente como jornalista e 

depois como pesquisador na Comissão de Acolhimento Verdade e Reconciliação (CAVR), 

e passando novamente na Comissão da Verdade e Amizade (CVA) como staff, continuando 

com os trabalhos de pesquisa sobre a história da Comarca
53

de Balide no STP CAVR. 

Atualmente trabalha como pesquisador na Parlamento Nacional. A minha renda é quase 

igual ao do meu marido. (Rosa Maria Gama de Sousa, 35 anos, casada, dois filhos, 

nutricionista e diretora executiva da FOKUPERS). 

 

◙♥ ◙♥ ◙◙ ♥◙ ◙♥ ◙♥ 

 
Iniciei a trabalhar como voluntária na ONG em fevereiro de 2003, mas não fui a fundadora. 

O Grupo Feto Foensa’e Timor-Leste (GFFTL) afiliou-se a Rede Feto no ano de 2000. O 

meu esposo trabalha como Professor da Escola Pré-Secundária No. 1 Liquiçá, no distrito de 

Liquiçá. Quanto a minha renda particular em forma de salário, há pouca diferença da minha 

com a do meu marido. O meu salário mensal é de US$ 250.00 e do meu marido é de US$ 

220.00. Aprendi junto com as companheiras sobre visão e missão da GFFTL que me 

motivou a trabalhar aqui nesta organização, sobretudo na luta pela transformação social 

que está incorporada na missão da GFFTL através de programas de alfabetização, treinos 

sociais (gênero, violência doméstica, liderança, oratória) e rendimento de sustentabilidade, 

que podem mudar atitudes e mentalidades na vida doméstica e pública. (Filomena Fuca, 27 

anos, casada, dois filhos, licenciada em Ciências Educacionais, coordenadora da GFFTL). 

 

◙♥ ♥◙ ◙♥ ◙◙ ♥♥ ◙♥ 
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 É uma prisão em que os militares indonésios aprisionaram, torturaram e massacraram os timorenses durante os 

24 anos da ocupação. Agora é designado como lugar histórico. 
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Iniciei e me envolvi nesta Organização de massa em 1976, quando me retirei para o “mato” 

(zona controlada pela FRETILIN), oferecendo Resistência ao invasor. Não fui fundadora, 

apenas militante e membro enquadrado na estrutura da Organização Popular de Mulher 

Timorense (OPMT). O cargo que assumi na ocasião era de Assistente Política do Setor 

Centro Norte / Corsa Negra. A minha organização afiliou-se à Rede Feto logo após esta ser 

fundada em 2000. O meu marido não trabalha. É agora um pensionista do Governo 

Português. Ele dedica-se aos afazeres da família, nos trabalhos práticos e mais técnicos. O 

salário dele é superior ao meu, mas no tocante a esse aspecto, apoiamo-nos mutuamente. 

Não usufruímos particularmente dos resultados da ONG, porque somos uma organização 

de massa do Partido. Comecei a fazer parte da organização quando tinha 18 anos, como 

vice-secretária, na zona de Lacló, sub-distrito de Manatuto, na resistência armada, cuja 

função era promover a política do partido em prol da Independência e especificamente 

sensibilizar a necessidade de emancipação das mulheres, como sendo um dos alvos mais 

importantes para a luta de Libertação Nacional. [...] Em 1977, fui nomeada como 

Assistente da OPMT dando continuidade as nossas atividades e ampliando-as em 

conformidade com a realidade existente. Seis meses depois, fui solicitada para o cargo de 

Assistente Político do comissariado e trabalhei lá até a nossa captura em junho de 1978. 

Logo em seguida fui presa “faseadamente” (prisões e solturas sucessivas), e a última 

detenção foi em novembro de 1992, no período em que Xanana Gusmão foi capturado. 

Após a prisão, envolvi-me nas atividades clandestinas acompanhando e apoiando o meu 

marido na prisão. Em 1998, participei na reorganização do Partido FRETILIN, como 

Membro Nacional da Comissão Diretiva da OPMT e membro da Frente Política Interna 

(FPI). Em 2000, participei na reestruturação do Partido como Vice-Coordenadora da 

Comissão de Reestruturação. No mesmo ano, realizou-se uma mini-conferencia da OPMT 

e fui designada como coordenadora para a Conferência Nacional da ONG. Em 2006, fui 

eleita com Secretária Geral da OPMT. Foram aprovadas na conferencia programas de 

utilidade pública, mas de difícil realização por razões políticas e incompatibilidades de 

interesses que afetavam o nosso Partido. Alguma coisa se fez mais, não tão satisfatória 

como desejaríamos. Faltou boa vontade e cooperação. (Lourdes Maria Assunção de Jesus 

Mascarenhas Alves Araújo, 52 anos, casada, três filhos/as, Curso Comercial de Ensino 

Secundário, Secretária Geral da OPMT, membro do Comitê Central do Partido 

FRETILIN, pensionista e ex-deputada do Parlamento Nacional). 

◙♥ ◙♥ ◙◙ ♥◙ ◙♥ ◙♥ 

 
Em 1998, quando se começou a estabelecer o Conselho Nacional da Resistência 

Timorense, a comissão organizadora convidou mulheres e homens e suas, organizações, 

além das da Juventude a participar no processo de estabelecimento do CNRT. Obviamente 

o objetivo era a independência total do país.  Participei nesse processo, fui convidada como 

membro da Frente Política Interna (FPI), organizado pelo atual Presidente do Partido 

FRETILIN, Sr. Francisco Luolo Guterres com dois Vices-Presidentes.  Naquela altura as 

orientações e diretrizes vindas do Comando da Resistência, a Voz do Comando era o atual 

Presidente do partido, porque Sr. Kay Rala Xanana Gusmão, o atual Primeiro Ministro da 

RDTL, estava aprisionado em Cipinang-Jakarta Indonésia. O Sr. Luolo deu-nos orientações 

da resistência a todos inclusive aos dois Vices-Presidentes para coordenar os trabalhos. 

Com o estabelecimento do CNRT, precisava-se também que o movimento das mulheres 

divulgasse o Referendo de 1999 à população, assim apoiando-se a linha política de luta 

pela autodeterminação do povo timorense. Os dois Vices-Presidentes do CNRT 

escolheram-me e mais outras companheiras, como Sra. Maria da Paixão de Jesus da Costa, 

a atual Vice Presidente do Parlamento Nacional do país e também como Presidente do 

Grupo Parlamentar das Mulheres de Timor-Leste, Sra. Maria Maia dos Reis e Sra. Cipriana 

da Costa Pereira, as atuais deputadas Parlamento Nacional. Nós mais outras cinco 
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conterrâneas formamos o grupo de mulheres com o papel de coordenar as organizações de 

mulheres existentes. Isso significa que essa organização não vê pelos partidos políticos 

porque nos anos anteriores a OPMT era muito conhecida, ela era e é do partido FRETILIN, 

o mais perseguido pelos militares indonésios. A nossa missão era mobilizar toda população 

para essa organização de mulheres. Não víamos a cor; afinal, éramos timorenses e 

queríamos a independência sob a CNRT. Foi aí que a Organização Mulher de Timor 

(OMT) nasceu. Dividimos as tarefas de coordenação dos grupos de cada região e distrito. 

Foram indicadas Maria da Paixão de Jesus da Costa e Luisa Alves, aliás, Megawati, como 

líderes da organização no distrito de Dili, logo de nível nacional. Formávamos uma 

estrutura de liderança em setores. Na ponta leste do país ficou encarregada Maria Maia dos 

Reis, com o seu grupo; no setor Sul, Genoveva Martins com seu grupo. Todos nós 

recebemos orientações através dos membros da FPI e essas orientações visavam maior 

participação política, principalmente em organizar e contribuir para o resgate da 

independência preparando para a votação da Consulta Popular ou Referendo de 30 de 

agosto de 1999. Essa foi a missão e a função principal da OMT, juntamente com os nossos 

companheiros homens. Apregoamos de casa em casa (door to door), mostramos a bandeira 

da CNRT, que era a luta pela independência do Timor-Leste e a bandeira merah putih 

(vermelho e branco) da Indonésia, a qual significava continuidade da ocupação. Nós nos 

arriscávamos para que o povo conhecesse e compreendesse melhor e pudesse votar com 

consciência. Deu-se logo em seguida o grande resultado na votação do referendo, com a 

maior percentagem votada pela independência total do país. Posso afirmar que fui 

fundadora da OMT Nacional. Precisávamos de pessoas para trabalhar no nível distrital 

também. Realmente foi uma tarefa difícil! Os apoios subseqüentes derivaram das estruturas 

que dispúnhamos. Em 2000, o CNRT havia pensado em realizar um congresso no qual 

convocou algumas das nossas mulheres lideres a participarem. Todos nós juntas realizamos 

o nosso grande I Congresso Nacional e aí surgiram idéias das nossas companheiras a nível 

nacional e distrital. Depois o Presidente do CNRT na ocasião, Sr. Kay Rala Xanana 

Gusmão, indicou a nossa Irmã companheira Micató (Maria Domingas Fernandes Alves), a 

atual Ministra de Solidariedade Social, em responsabilizar-se de organizar o primeiro 

congresso de mulheres. Lá, nós, com muito entusiasmo, organizamos o nosso I Congresso 

Nacional das Mulheres, em 2000, quando a OMT já estava organizada e deliberou-se na 

afiliação desta à Rede Feto no mesmo ano. [...] Sempre fui membro da OPMT, não nego, e 

para alcançar a independência, o caminho mais curto foi a opção em participar ativamente 

na OMT. As organizações funcionam como podem, e vejo que o partido é a opção e 

convicção política e atualmente sou uma líder do partido. Procuro dividir o meu tempo 

entre os programas do partido, atividades familiares e ONG. Na minha vida familiar vejo 

que não há problemas, divido os trabalhos domésticos. O partido e a OMT pouco 

interferem na minha família. Com a nossa independência e maior liberdade na vida nos 

concentraremos a cada instante em sermos felizes e inspirar os nossos semelhantes. A 

minha melhor contribuição é ver as mulheres orientadas e conscientizadas. Existem outras 

contribuições que levo à organização com materiais e equipamentos. Obtenho renome; aí 

está o meu valor, sinto-me orgulhosa quando meu codinome, usado outrora na resistência 

(Mana BURAS), é dito pelos outros em face de uma realização à coletividade.  “- O que é 

que você fez para poder alcançar isso?” – perguntam. O que posso e possuo reparto com os 

outros. O que sei fazer, comparto com os demais. Esse é o meu papel de mostrar o 

caminho, doar o pouco que tenho àqueles/as que se interessarem. Enfim, alguns grupos 

podem funcionar bem e outros não. Para mim, o importante é fazer o bem aos outros; a sua 

felicidade é a minha. O importante é ver a evolução dos grupos. Os maiores desafios que a 

OMT encontrou durante o seu estabelecimento deveram-se à opressão e violência dos 

militares indonésios no país. Foi difícil e perigoso estabelecer a OMT sob a CNRT para 

fazer os trabalhos de divulgação da luta pela independência do país. Conseguimos, mas 
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muitos foram sacrificados. Alguns disseram: “agora vocês são funcionários, de nível 2, 

ganham muito dinheiro e por que ainda pensam em lutar pela independência. O que é a 

independência que a FRETILIN defendeu até morreram todos na resistência sem alcançá-

la? Pensam que estão sonhando acordado?!” Havia uma rede clandestina que nos dava 

apoio. Esse pequeno grupo é como um espelho de claridade e caminho para nos organizar 

melhor. Mesmo que enfrentássemos perigo de morte, nunca deixamos de resistir. Hoje, 

todo o mundo sente o resultado da independência; isso veio também da contribuição da 

OMT que abraçou muitas mulheres. Posso afirmar que a reconquista da independência 

esteve paralela ao movimento das mulheres. 

O meu marido trabalha na iniciativa privada. Depois que alcançamos a independência, não 

foi preciso que concorrêssemos a função pública. Porém, escolhi minha carreira e ele a 

dele. Ele é técnico e gerente de oficina, sabe um pouco da construção civil; nos trabalhos 

pesados, ele pouco ou nada faz devido as seqüelas das torturas sofridas do invasor 

indonésio. Ele é ex-combatente da FALINTIL.  Já organizou três grupos localizados em 

Dili, Ermera e Baucau. Em programas importantes, esses grupos se reúnem em Dili, e 

partilham suas experiências e lições aprendidas. 

O meu rendimento particular como diretora é de US$ 640.00 graças aos meus 19 anos de 

experiência de serviço no funcionalismo público. Além de desempenhar as funções de 

Diretora Nacional de Comércio e Indústrias, tenho outras responsabilidades, sobretudo no 

deslocamento para todos os distritos. No meu rendimento existe um pouco de diferença do 

meu esposo. Seu rendimento depende dos projetos que participa. Poderia obter entre US$ 

1.000 – 2.000. Sem esses projetos, receberia apenas US$ 300.00, no máximo, e, no 

mínimo, só US$ 100.00. Em Timor-Leste, devido a competição, o emprego está difícil. 

Segundo as falas de algumas pessoas e conforme os registros do Ministério de Comércio e 

Indústrias, a maioria são de empresários internacionais fazendo os trabalhos que os 

timorenses podem fazer. Não sei quando nosso governo terá essa capacidade de analisar 

esses assuntos para ao menos podermos dizer que os empresários internacionais pudessem 

vir, porque não temos pessoal. Os serviços que eles fazem nós os timorenses podemos fazer 

e executar bem melhor do que eles. Parto do meu próprio Ministério. Quanto aos 

assessores, eu sempre e nunca vejo os indicadores dos trabalhos deles (sic). Embora fossem 

competentes na comunicação em inglês, quanto à experiência, digo que é zero comparando 

comigo ou outros timorenses. Gastamos muito dinheiro investindo nessas pessoas, que não 

são profissionais. O Governo deveria investir em técnicos especializados, e não 

simplesmente em pessoas competentes em só uma área. Os estrangeiros preencheram a 

maioria das vagas e ganham muito dinheiro! - Sabes, os nossos assessores ganham 

mensalmente entre US$ 11.000 – 19.000! Nossos timorenses capacitados só ganham US$ 

2.000, no máximo. Não sei por quê! Temos que lutar e combater essa discriminação, essa 

desigualdade.  Os estrangeiros aproveitam e usufruem da nossa independência melhor que 

os nativos. O nosso governo deveria estabelecer uma lei ou mecanismo para regular esses 

assuntos, de forma a evitar disparidades entre o funcionário local e o internacional.
54
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 E acrescentou: “Posso dizer que o meu marido e eu vivemos numa situação difícil; não é igual como na vida dos 

outros que se casaram numa situação de paz. Nós fugimos e evacuamos para as matas e montanhas do interior. 

Naquela altura, ele era militar das FALINTIL, encontrávamos e aceitávamos viver juntos como esposa e marido, 

mesmo que não recebêssemos o sacramento de matrimonio porque não havia padre. Só depois de os militares 

indonésios nos capturar e nos trazer a Dili, lá casamos. Acompanhamos toda tragédia e situação de guerra, 

vivemos com muita dificuldade. O papel que desempenho na OPMT, além de Dili, desde a luta de resistência, 

abrange Aitua, sub-distrito de Alas, como vice secretária da OPMT. Aitua foi uma zona de resistência armada e 

pertence a Região Sul de Alas. Os papéis que desempenhava lá ele (meu marido) o sabia, idem os papéis dele, até 

que os militares nos capturaram em 1979 juntamente com seis famílias e trouxeram-nos à Dili. Sofremos bastante 

porque os militares nos torturaram. Não fomos nós os primeiros a serem sacrificados. Crescemos numa situação 

cheia de conflitos, torturas e sofrimento. Sofrimento por causa de que?  Quando tinha 17 anos e o meu marido 22 
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(Florentina da Conceição Pereira Martins Smith, 50 anos, nascida em Dili, casada, três 

filhas, licenciada em Gestão e Economia, Diretora Nacional no departamento do 

Ministério de Turismo, Comércio e Indústria, membro sênior da OMT e da OPMT. É 

conselheira de um grupo de mulheres de pequenas indústrias). 

◙♥ ◙♥ ◙◙ ♥◙ ◙♥ ◙♥ 

 
Santa Bahkita começou no ano de 2000. Foi uma das iniciativas do nosso grupo de 

mulheres da Zona Cristo Rei das quais estabelecemos nosso orfanato regido por mulheres 

da resistência, com o objetivo de reunir as crianças órfãs de pais desaparecidos e/ou 

assassinados em virtude da guerra contra o invasor. Fui fundadora da organização. Santa 

Bahkita se afiliou a Rede Feto na ocasião do colóquio juntamente com outras organizações 

de mulheres que se pronunciaram e afirmaram na criação de uma REDE que tinha por 

missão acomodar todas as organizações de mulheres existentes no país. Se houvesse uma 

só organização não atenderia os anseios femininos do país.  Portanto, naquela altura, ainda 

estava envolvida na OMT, quando participei nesse colóquio, e unanimemente todos 

decidiram e afirmaram na criação da Rede Feto. Registrei logo na Rede Feto como 

Organização Santa Bahkita. Naquela época, todos nós desejávamos resistir e lutar pela 

independência. Por causa disso, então, todos os timorenses evacuaram para o interior do 

país - nas montanhas, e resistir contra os invasores. O meu marido também lutou nas 

montanhas, incluindo eu e a minha família. Nós nos encontramos na resistência e 

decidimos sermos companheiros nos combates e pela família, de completarmos os nossos 

serviços na clandestinidade até vivermos maritalmente. Registrei formalmente como casada 

porque não havia padre para nos dar o sacramento. Assim sendo, registramos nosso enlace 

através de uma cerimônia simbólica junto aos demais membros da resistência. Estiveram 

presentes testemunhas que assinaram o livro de ouro
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 perante toda população. Depois de 

alguns dias devíamos nos separar por causa dos trabalhos de luta. Ele partiu para Ponta 

Leste e eu fiquei no Centro Leste. Já estava grávida do nosso primeiro filho. O meu filho 

nasceu distante do pai! Depois de uns meses o nosso filho adoeceu, e, não resistindo, 

morreu. Foi terrível! Em 1979 a situação era conflituosa. A população, acossada pelos 

militares indonésios, estava sendo assassinada. Era o Cerco de Aniquilamento, que ficou 

registrado na história. Estávamos aflitos em fugir e evacuar para lugares seguros. 

Infelizmente não conseguimos. Tivemos um encontro de emergência com a direção e toda 

população da zona para recebermos instruções. Quem quisesse se render, que fosse; mas 

                                                                                                                                                           
anos, ele pertencia a uma tropa. A vida na mata era difícil; trabalhávamos na horta em comuna, organizávamos 

grupos de trabalhos, de conscientização política, de alfabetização, etc., e quando o inimigo nos atacava, o meu 

marido e outros companheiros combatiam. Isso foi complicado e muito angustioso. Quando os militares 

indonésios nos capturaram, aprisionaram-nos no distrito de Same durante dois meses antes de virmos à Dili. Os 

invasores lá o mantiveram na cadeia da Comarca de Balide de 1979 até 1982. Como mulher, mãe e esposa, 

sozinha, devia desenrascar e sobreviver. Procurava emprego com grande dificuldade nessa ocasião. Quando ele 

saiu da prisão, esforcei-me a aprender o idioma bahasa indonésio dos invasores para poder obter o emprego e 

consegui ingressar no Departamento de Comércio e Indústria com a condição de que devia jurar fidelidade aos 

invasores. Esses foram os compromissos que obrigatoriamente firmamos adquirir como meios para sobrevivermos. 

Dividia o meu tempo de funcionária pública com a organização OPMT. Aos sábados e domingos dedicava-me ao 

ativismo político porque sou um dos membros do Comitê Central do Partido FRETILIN e, quando podia, a 

família. Na vida política apoiava os meus militantes com a doutrina do partido. Iniciei essa convicção política 

desde os 17 anos com a FRETILIN na resistência. Vida ou morte com a FRETILIN! Fui capturada, mas Deus é 

Grande, sempre me protegeu e sobrevivi até hoje”. 
55

 Era muito comum entre os guerrilheiros manter um livro que registrasse especialmente as iniciativas daqueles 

membros que decidissem se unir maritalmente. O livro de ouro prestava-se a esse objetivo de forma que, em meio 

ao ambiente tenso de combate, assim fosse registrado tais decisões, como uma clara influência das tradições e da 

religião católica que, apesar dos impedimentos óbvios, insistia em prevalecer.  
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jamais deveria esquecer-se do compromisso jurado em apoiar os serviços de 

clandestinidade. Numa noite estava num encontro pessoal com o companheiro Marito Reis. 

Ele esclareceu-me os detalhes desse ataque e a situação em geral, e complementando-me 

que, caso me rendesse, deveria continuar os serviços secretos da resistência. Respondi-lhe 

que estava pronta. Me rendi em 1979 e fiz os serviços de clandestinidade com outras 

conterrâneas, mas, infelizmente, houve um momento que alguém do grupo revelou tudo 

que fazíamos aos militares indonésios. Foi capturada e presa. O meu marido ainda estava 

na Ponta Leste. Depois de algum tempo ele também foi capturado e aprisionado. Já estava 

ele preparado com a missão de fazer trabalhos secretos na vila para combater o inimigo, 

segundo a doutrina política da FRETILIN. Estávamos na mesma cadeia, mas, não 

sabíamos. Pensava que ele ainda estivesse na mata. Depois de algum tempo descobrimos 

que estávamos na mesma prisão. O Padre Luigi Locatteli foi quem me informou. Fui logo 

vê-lo nos quartos. Encontrei numa das cela umas roupas parecidas da dele. A minha 

consciência acusou logo e identifiquei que eram mesmo dele e estavam ensangüentadas ao 

chão e trilhas de sangue. Mas ele não estava lá. Chamei uma companheira chamada 

Margarida para me acompanhar e contei-lhe tudo que vi. Só depois de quatro dias é que os 

militares trouxeram-no de novo para cadeia, mas, não o reconheci, porque todo o corpo 

dele estava inchado, principalmente a face. O seu cabelo foi raspado. Estava irreconhecível. 

Ele me chamou e se identificou para mim. Os militares o interrogaram o seviciando em 

minha frente. Não sabia o que os inimigos queriam dele (começou a chorar). O DANDIM e 

KASDIM são as autoridades superiores do Comando militar Indonésio. Naquela altura ele 

começou a recuperar-se um pouco. Em 1982 saiu da prisão. Em liberdade, ele contribuía 

com os serviços de clandestinidade, porque já decidimos e optamos em nos arriscar, mas 

com muito sigilo para não ser apanhado pela segunda vez. Nós dialogamos quanto os 

nossos programas da família incluindo os serviços secretos. Com essa missão ele 

encontrou-se com o companheiro Aitahan Matak e outros para realizar os seus trabalhos de 

informações como estafetas das vilas com a Frente Armada e Frente Diplomática. Ele 

desempenhou esses serviços durante dez anos, desde que saiu da prisão em 1982 até 1992. 

Meu marido faleceu porque já não agüentava mais. Sua saúde estava tão ruim por causa das 

torturas, e não resistiu.  Deixou-me com nove filhos/as em 1992. (voltou a chorar). Ele 

sofreu muito na cadeia, não consigo imaginar... Ele resistiu esses últimos dez anos sob a 

Providência Divina e com os medicamentos chineses.  

Na verdade devia trabalhar como funcionário público e obter dinheiro. Isso, sem dúvidas, 

merecia. Se soubésseis toda a minha trajetória e experiência de vida e os sacrifícios feitos 

nessa independência, também concordaria. Trabalhei no primeiro governo constitucional 

durante três anos, e depois desisti só por causa da organização da Santa Bahkita, que tem 

muitos serviços para fazer. Não deveria deixar os serviços da instituição porque o meu 

tempo é muito limitado e não posso concentrar-me bem nos trabalhos, então resignei-me do 

funcionalismo público. O benefício que obtive através da organização significa que já não 

preciso do dinheiro do salário. Trabalho para servir ao meu povo, as minhas crianças órfãs. 

Não tenho lucro em dinheiro, mas tenho renome. Porque já sou idosa, a minha idade está 

avançando, faço as coisas para o futuro dessas crianças. O beneficio será para o futuro 

delas. Durante a minha vida só havia conflitos e sacrifícios. Atravessei uma cadeia de 

vários conflitos na minha vida e na minha família. Então já não mereço obter algo bom 

como outras pessoas obtêm, mas, o que me interessa é a minha vida e a minha alma vive 

em paz e tranqüilidade. Durante a ocupação dos indonésios em Timor-Leste, atravessei 

tremendas formas de violências quer sejam físicas, torturas, ameaças psicológicas, verbal e 

econômica. Os militares me jogaram num buraco e ameaçaram-me matar a tiros. Toda a 

minha família também sofreu essas violências.  

O resultado do trabalho na ONG contribui para alimentação no orfanato. O que como as 

crianças também comem. O resultado já está escrito no meu contrato de trabalho no 
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funcionamento do orfanato e a sobrevivência dos meus filhos, sobretudo os estudos, os 

calçados, as roupas e outras necessidades. Os doadores ajudam em tudo. 

Optei em construir o orfanato porque tinha experiência na resistência, comecei desde 1975. 

Naquela altura eu própria tomava conta e responsabilizava todo pessoal em evacuação e os 

reunia naquela zona na região centro sul. Eu e o senhor Francisco, marido da Mana Regina, 

tomávamos conta do celeiro de alimentos para distribuição à população que não tinha nada 

para comer. Visitávamos os/as filhos/as, esposas e maridos dos camaradas que levavam 

munições às tropas de combate. As crianças e as mulheres principalmente sofriam profunda 

desnutrição. Quando os inimigos assaltavam as vilas, geralmente as vítimas evadiam-se 

sem levar comida nem roupas pela mata. Podemos dizer que uma zona de guerrilheiros 

pode-se reunir muitas pessoas num mesmo lugar. Só Deus sabe como alimentá-las! Certa 

feita, o camarada Berek levou-me para ver os alimentos que deveriam ser distribuídos. 

Estava receosa se esses alimentos seriam suficientes a todos. Se insuficientes, procurava 

complementar com folhas de arbustos e legumes selvagens e os misturava com milho para 

distribuí-los no rancho. Essa foi a experiência na resistência com a OPMT, especificamente 

com as crianças separadas de suas famílias. Só as crianças que fugiram para o mato e as 

famílias permaneceram nas vilas ou não conseguiram escapar dos inimigos. Essas crianças 

ficavam com outras famílias flageladas, mas, porque faltava tudo para todos, fizeram muita 

descriminações e violências para com essas crianças. Quando vi isso comecei organizá-las 

a parte e procurava alimentos para cozinhar e as dava de comer, senão passavam fome e até 

podiam morrer de inanição. Foi muito triste, grande sacrifício e muito sofrimento. Essas 

crianças deveriam ser reintegradas na comunidade, mesmo se de outra localidade, a qual 

ajudaria a cuidá-las, porque na zona militarizada já não tinha alimentação suficiente nem 

para aqueles que lá estavam. Encarei essa experiência como razão de viver! No tempo do 

domínio indonésio, na condição de viúva e funcionaria pública, como acima já dito, 

acompanhei outras viúvas com dificuldade de sobrevivência. Gostaria muito de ajudá-las, 

mas não tinha possibilidades. Tinha nove filhos! Olha, tinha uma experiência própria com 

o meu vizinho. O marido dessa família faleceu, aproximei-me e perguntei como iam os 

filhos? Eles estavam em casa e não foram à escola. - Tem alguma comida para comer? - 

perguntei. Quando perguntei sobre comida, os filhos foram esconder as panelas, porque 

não tinha nada para cozinhar. (Essa é uma atitude muito comum do timorense. Representa 

uma atitude de orgulho não revelar a ninguém que está passando necessidades.) Pensei 

comigo: Deus me dá muita coisa; se tivesse muito partilharia com o meu vizinho e assim 

fiz. Mas, adiante, como ele iria sobreviver? A mãe, por exemplo, não tinha conhecimento 

de como desenvolver alguma coisa ou procurar desenrascar algum meio para poder 

sobreviver. Então dava informações e ajudávamos uns aos outros e trabalhávamos juntos 

para educar os filhos. Pensei que não só homens podiam trabalhar e procurar o pão nosso 

de cada dia. Contudo, a mulher também podia desenrascar e procurar meios de 

sobrevivência. Então, no tempo da independência, lancei essa idéia na OMT Zona Cristo 

Rei, e criou-se uma seção que se trata de crianças pobres e órfãs de guerra. As minhas 

amigas na ocasião responderam-me afirmativamente, principalmente a saudosa Maria de 

Fátima Pinto. Ela nos dava muito apoio para criar um orfanato e reunir todas as crianças 

nessa condição. Todos, com muito entusiasmo, estabelecemos o orfanato. Falei com as 

autoridades da zona, com o Secretário, embora todo pessoal estivesse contra mim. Não só a 

mim, mas contra todo o grupo de mulheres interessadas em colaborar no orfanato, diga-se 

de passagem. Mana Maria de Fátima Pinto não estava presente naquele momento e as 

outras conterrâneas que estavam junto comigo, amedrontaram-se e dispersaram-se. Com 

perseverança e destemor, continuei a afirmar a minha posição de levar avante esse objetivo. 

Apesar dos protestos das autoridades, mantive minha posição e não desisti do meu ideal. 

Procurei outros caminhos até aproximar-me com a secretária do Comitê Nacional, Mana 

Maria da Paixão de Jesus da Costa. Falei diretamente com ela. Num encontro, levei toda a 
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criançada. No diálogo, apresentei às autoridades nacionais do país as necessidades, os 

programas e as atividades que pretendíamos realizar no orfanato. Nossa atitude obteve 

resultados. Recolhemos materiais, equipamentos, alimentação, etc. Noutro dia, reuni 

novamente as crianças de todos os sucos e chefes de sucos da zona Cristo Rei, exceto o 

Secretario da Zona, que não apareceu porque era preconceituosamente contrário à minha 

iniciativa. Mana Maria da Paixão da Costa com os representantes da UNDP e UNICEF 

vieram ao nosso encontro e perguntaram-nos o que houvera acontecido e quais as nossas 

exigências e necessidades. Relatei todo o acontecido e as iniciativas das mulheres em 

fundar um orfanato. A resposta da Secretária Nacional e os representantes das agencias das 

Nações Unidas foram positivas e me incentivaram em levar avante essa missão. Elas nos 

deram alimentos e outros materiais. Agora, o atual orfanato, sediado numa propriedade do 

ex-chefe de suco de Becora, preparar-se para funcionar. Naquela altura não haviam casas; 

os militares indonésios incendiaram tudo nesse bairro incluindo a minha própria. A esposa 

do nosso ex-chefe de suco, mana Felisberta, uma mulher batalhadora, boa e resistente, e 

outra companheira codinominada “mana centopéia”, contribuíram e colaboraram muito 

para a edificação desse orfanato. Os outros chefes de sucos invejaram nossos trabalhos. Um 

desses Chefes de Suco, quando morreu, a família trouxe os filhos para ficar nesse orfanato. 

As crianças residentes de lá disseram que esse lugar é para todos. Ajudamos e colaboramos 

com o pouco que tínhamos, porque, cedo ou tarde, precisaríamos dela nalgum momento 

futuro. Apresentei todo o relatório e as nossas demandas e os submeti a propostas para 

essas instituições. Sendo assim, que nos pudessem ajudar, sobretudo nos alimentos e 

materiais para a reconstrução do edifício. Logramos 40 sacas de arroz da instituição World 

Food Program e roupas através do CNRT. 

Enfrentei muitos desafios e dificuldades nas comunidades. Não tinham a menor noção ou 

consciência sobre a existência das crianças flageladas, seus direitos e deveres. As pessoas 

que rejeitaram minha iniciativa, como o secretário da zona e algumas mulheres e homens, 

alegaram de forma odiosa que eu era uma madre a realizar essa missão. Os serviços só 

poderiam ser de índole religiosa. Uma leiga não saberia conduzir o desenvolvimento de 

crianças. Existiu também inveja social nas comunidades e as autoridades locais receavam 

ter reduzido seu poder tradicional e político. Por outro lado, caluniavam a possibilidade de 

desvios de recursos recebidos para finalidades pessoais que não as necessidades dos órfãos. 

Quando ouvia isso engolia inteiro sem dizer nada (sic). Sem revoltas, só esforcei-me a 

trabalhar. Um dia a realidade e os resultados hão de mostrar as certezas que abracei. Foi 

mesmo assim: quando as crianças se desenvolveram, cada grupo tinha as suas atividades no 

orfanato, na igreja, na escola, etc. Abriram-se os horizontes das autoridades e comunidades. 

Elas reconheceram a existência da instituição, que era utilíssima a atender as necessidades 

e os problemas sociais mais urgentes.  O ciúme social e político são permanentes. O 

trabalho produtivo das mulheres no orfanato era ignorado ou desqualificado. Foi assim a 

minha experiência com a Santa Bahkita. (Inácia das Flores Faria 52 anos, casada, nove 

filhos/as; 2º ano do Ciclo Preparatório/ Pré-Secundária, e Diretora do Orfanato). 

 

 O teor desta pergunta, que se resumiria em focalizar os pontos básicos característicos da 

esfera privada das depoentes, suscita inevitavelmente colocar-se em paralelo um espaço público 

profundissimamente hegemônico e inspirador originado pela luta armada contra a dominação 

indonésia por vinte e quatro anos no país. Assim, a proposta de uma análise frontal e direta da 

esfera privada é determinantemente invadida por um contexto maior em efervescência, o qual 

faz das depoentes não exatamente um produto analítico das relações íntimas e familiares com 
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uma sociedade estabilizada como moldura, mas um premente resultado de um exacerbado e 

determinante voluntarismo e ativismo político que as tornaram notáveis, e por via de 

conseqüência, embora dialeticamente integrantes, resultar que, por sua formação e empenho, 

tornar a esfera privada, diante dos esforços do país no resgate de sua soberania, um detalhe e 

indício. Mas essa particularidade dada à expressão pública assumida pelas depoentes guarda 

preciosos elementos que, pelos propósitos colimados na temática, trariam aspectos 

contraditórios – um dos quais o acima parcializado –, diante de uma postura privada, conquanto 

a cultura tradicional, instável e básica no papel das depoentes, já que preponderavam os anseios 

de autonomia política da sociedade formada no ativismo que abraçaram. 

 Sendo assim, como é possível refletir-se e defender a questão de gênero num contexto 

em que não existia uma sociedade social, política e economicamente integrada em seus 

interesses nacionais? Como conceber tais movimentos sociais, esses relativamente recentes 

geralmente ambientados em sociedades estáveis e democráticas, quando se faltava o 

prerrequisito mais elementar para se debater e se conscientizar uma população, na sua 

esmagadora maioria mergulhada na opressão, divisionismo e miséria? Como indagar e criticar 

uma cultura de profundas raízes tradicionais obscurecidas, quando não repudiadas, tanto por 

aqueles que a calcavam com os pés como pelos nativos timorenses dominados, que 

ideologicamente a concebia através da nostalgia de revivê-la como nação íntegra e 

independente num dia? 

 Estes questionamentos só nos levam a concluir o aspecto inédito e de vanguarda que o 

movimento de mulheres no Timor-Leste, organizados em partidos políticos, ONGs, instituições 

caritativas e religiosas, assumiu diante de um contexto completamente estéril e hostil em face 

dessas manifestações sociais servindo como um movimento social pioneiro e fecundador de 

outros mais na virtual sociedade de um país que insistia renascer. “Posso afirmar que a 

reconquista da independência esteve paralela ao movimento das mulheres”. Esta frase de 

Florentina da Conceição Pereira Martins Smith resumiria a ousadia da luta pelos direitos das 

mulheres em contexto tão paradoxal. 

 Feita essas imprescindíveis considerações, passaremos agora a refletir mais detidamente 

sobre a trajetória dessas lideranças nos movimentados corredores que as ligam da esfera 

privada à pública.  
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2.1. Trajetórias feitas com as próprias pernas 

                   

 
 O título deste tópico retrata com próxima exatidão as relações das depoentes com os 

grupos sociais que cativaram melhor suas aptidões e inclinações idealistas a ponto de, 

correspondentemente à dedicação e integração de cada uma nesses núcleos sociais e políticos, 

resultarem nas performances particulares que contribuíram direta ou indiretamente com a sua 

projeção na condução da bandeira pela luta da igualdade de gênero.  

 É possível classificar-se as trajetórias das depoentes em relação às formas de liderança e 

ativismo em dois tipos de atuação: 1) atuação política engajada, e 2) atuação política caritativa. 

A primeira tem a ver com àquelas iniciativas constantes de, em associação com partidos 

políticos, ONGs e outras agremiações correlatas, levar adiante as idéias de igualdade de gênero 

como um complemento de uma agenda partidária e institucional mais ampla com uma diretriz 

interna e privada de uma organização sem fins lucrativos.  Nos depoimentos acima, a princípio, 

a difusão das idéias democratizantes relativas ao gênero participaram de um plano maior de 

resgate da independência do país, através de estratégias bélicas e conscientização da 

comunidade timorense subjugada na ocasião do referendo que determinaria a opção geral na 

emancipação política ou anexação na parte leste da ilha de Timor ao território indonésio. Em 

incontáveis oportunidades, a opção ideológica e prática converteram-se, obviamente, tornando 

a luta armada e as ações de espionagem e sabotagem contra os inimigos mais prioritárias que 

propriamente difundir-se o ideal do equilíbrio social de gênero. No exemplo da Sagrada 

Família mostra-se como experiência e disciplina adquiridas nos campos de batalha, junto às 

tropas de resistência nacional, se converteram em subsídio organizacional para, no presente, se 

conduzir a instituição. 

. Eis o testemunho da tia Maria José da Costa a esse respeito: 

  

Ganhei muita experiência nessa organização de massa, tais como a luta duradoira para a 

independência de Timor-Leste, a unidade, a disciplina, etc., e essas experiências dissemino 

para as outras pessoas, e as convenço a entrar na organização levando-as a Rede Feto para 

a conhecerem. Procuro ser um espelho e imagem às minhas companheiras e também a 

família, da 1ª idade até a 3ª idade. Ajudo as minhas conterrâneas jovens a competirem e 

entrarem no PNTL e FFDTL.  
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 A atuação política caritativa foi uma opção de ação social puramente assumida por duas 

organizações-membros da Rede Feto, quais sejam a Santa Bahkita e ISMAIK. As lideranças 

que conduziram esses movimentos sociais basearam vitoriosamente seus planos de atuação 

sobre princípios morais assistencialistas e beneficentes, não exatamente influenciadas por 

agremiações políticas, mas por iniciativas baseadas em convicções religiosas e pessoais de 

influencia da igreja católica. As lideranças nessa modalidade de ação enfrentaram grandes 

perigos na condução de seus programas sociais, pois, em meio aos conflitos armados, 

prestavam auxilio aos órfãos, desamparados, feridos e vulneráveis. Na consolidação dessas 

organizações resultante, de gênese tão tempestuosa, tornaram-se essas, no país, reconhecidas de 

grande utilidade pública pela maioria da sociedade civil timorense e criticada por minorias 

políticas e tradicionais invejosas e preconceituosas, pois mulheres estavam à frente, na 

prestação de serviços assistenciais de forma irrestrita a toda a população. 

 Trajetórias são estradas particulares construídas sob mesmo solo, mesma terra. Essas 

idiossincrasias guardam elementos próprios que fizeram das depoentes bem sucedidas em seus 

pontos de vistas pelo simples fato de os desenvolverem e manterem seus ideais como expressão 

concreta percebida e disposta à população carente de uma sociedade civil adormecida por estar 

em formação e autoconsciência. As depoentes, de acordo com o seu nível e expressividade 

ativista, são emblemas vivos, mormente no Timor-Leste, pelo alcance de seus trabalhos, 

sugerindo um referencial a ser lembrado àqueles de iniciativas semelhantes voltadas à 

sociedade e aos seus problemas. Esse é o caso daquelas que encabeçaram, desde outrora, o 

movimento de igualdade de gênero, dentre as quais sublinhamos alguns exemplos:  

  

 “Comecei a trabalhar desde os anos de 1999 na Aliança Mulheres Socialistas de Timor 

(AMST), fui fundadora desta organização de massa. A bem dizer, é uma das organizações 

partidárias do Partido Socialista de Timor (PST). Entrei como membro do partido político 

e, através de um encontro, decidiu-se que nós, as mulheres, deveríamos estabelecer um 

departamento próprio para lidar com assuntos relacionados às mulheres. Em seguida, seis 

companheiras, incluindo eu, presentes nesse encontro, começaram a reunir-se, traçando as 

estratégias, os programas, a estrutura e definir um nome que se denominou Aliança 

Mulheres Socialista de Timor. Partindo de suas necessidades, da luta pela independência do 

país, as pessoas poderiam se valorizar. Decidi entrar como um dos membros deste partido 

político e fundadora da AMST, e enfrentar o desafio de obter fundos para organizar e 

mobilizar a massa, organizar as mulheres para se envolverem e participarem como 

simpatizantes da AMST. Esta tem como missão lutar pela igualdade de gênero, a 

discriminações das mulheres em particular e pela valorização da luta, a contribuição, e a 

capacidade da mulher como um todo na sociedade. A Aliança Mulheres Socialistas de 

Timor afiliou-se a Rede Feto Timor-Leste nos anos de 2000. [...] Francisca Alves Taolin, 
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38 anos de idade, mãe solteira, duas filhas; nível médio, Secretária Geral da AMST, 

funcionária do Programa de Advocacia na Secretaria da Rede Feto. 

 

♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ 

 
“Iniciei a trabalhar na APSC-TL em 2000, estabelecida por seis jovens timorenses que 

tornou-se membro da Rede Feto em 2002. Neste momento, a organização Mulher de Timor 

(OMT) fui eleita membro da diretoria para Rede Feto. Passei a trabalhar nessa ONG, em 

1999. Naquela época colegas ativistas australianas moravam comigo em casa, e me 

disseram que gostariam de estabelecer uma ONG denominada Ásia Pacific Support 

Collective (APSC), em Timor-Leste, objetivando fortalecer a economia das mulheres e 

lutar pela igualdade de gênero. Fui convencida, e comecei a trabalhar com elas. Depois de 

seis meses eu e as minhas conterrâneas participamos de treinamentos de gestão organizados 

pelo fórum de ONGs. Recebemos certificados. Desde então, começamos a refletir como 

estabelecer uma ONG nacional. Conversamos com as amigas internacionais sobre o nosso 

sonho de manter esse nome, só que acrescentando mais a denominação “Timor-Leste”, 

para ficar como uma ONG genuinamente nacional. As amigas nos indagaram por que é que 

queríamos estabelecer uma ONG se estavam a trabalhar com elas. Então lhes respondi 

dizendo: „já aprendemos muita coisa com vocês e também vocês nos apoiaram muito, 

desde a luta pela nossa independência, e querem continuar a luta, sempre por nós, os 

timorenses, especialmente as mulheres. Em nome do grupo, agradecemos muito por tudo 

que têm ajudado e apoiado, por aquilo que aprendemos e essas experiências e habilidades 

pretendemos transferir e servir diretamente às nossas mulheres, lutar contra a pobreza e 

contra a violência‟. As amigas aceitaram a nossa proposta e, escrevemos o nosso estatuto, 

escolhemos os primeiros membros da diretoria e registramos a ONG denominada APSC-

TL no fórum das ONGs. Quando nossas amigas internacionais voltaram para Austrália, nós 

ficamos a sós e sem fundos para funcionar a ONG. As minhas conterrâneas foram-se 

depois embora, deixaram a ONG, quatro das quais resolveram fundar outra ONG chamada 

FKSH e as demais foram à procura de outros trabalhos. Fiquei sozinha na APSC-TL, mas 

continuei a trabalhar voluntariamente, posteriormente com uma amiga e nós duas passamos 

a trabalhar juntas desde 2004 até a presente data. Obtivemos apoios das comunidades 

australianas, particularmente das amigas de Blue Mountains East Timor Sisters (BMETS), 

que financiam os nossos programas e atividades até agora. [...] Isabel Maria Marçal 

Sequeira, aliás, Beba Sequeira, 42 anos, casada, três filhos, formada em Catequética e 

licenciada em Gestão e Economia, diretora da APSC-TL.    
 ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥  

 
“Comecei a trabalhar em ONGs nos anos de 2001 e estabeleci a FMF (Fundação Moris 

Foun) no dia 1 de março de 2003. Esta, por sua vez, se afiliou a Rede Feto no mesmo ano. 

Ganhei renda através das vendas de animais e de pequenos negócios, porque a FMF não 

paga salários, mas os recebemos através dos projetos que ganhamos e incentivos da 

Fundação Alola, porque também desempenhava a função de ligação da Alola com os 

grupos beneficiários e as comunidades de base no distrito onde residia. No ano de 2001 

trabalhei junto com a organização internacional denominada HNI que tem programas na 

área de saúde maternal. Além de trabalhar nesta ONG, também me envolvi nas atividades 

da igreja, recebendo treinamentos sobre a violência doméstica, violência sexual e gênero 

até os anos de 2003. Através dessa formação algumas companheiras, incluindo eu, 

conseguiram realizar este sonho de estabelecer uma ONG denominada Centro Fundação 

Fini Naroman (Centro Fundação de Claridade), durante um ano, mesmo que não estivesse 

muito ativa nessa ONG por causa de problemas que a fundação enfrentava. Um destes 
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obstáculos era a diretora da instituição, que não desempenhava bem a sua função e servia-

se desta posição para usar todo poder e recursos que tinha de forma arbitrária. Então muitos 

membros saíram desta ONG, permanecendo apenas três mulheres, incluindo eu, e três 

homens. Protestaram quanto à forma de gestão da diretora até que ela finalmente 

abandonou o cargo levando consigo todos os recursos financeiros. Então nós reunimos e 

mudamos logo o nome da ONG para Fundação Moris Foun. Por que é que estabelecemos 

essa ONG? Porque Timor-Leste teve independência e existem muitos problemas que as 

comunidades enfrentam, o que me motivou a trabalhar na ONG, já que tinha algumas 

experiências, compromisso e conhecimento, mesmo que limitados, para lutar contra os 

problemas enfrentados pela comunidade, principalmente os relacionados com a violação 

dos direitos humanos, violência de gênero, formas de discriminações contra mulheres e 

violência sexual. (Graciana da Silva, 38 anos, solteira, secundário completo, diretora da 

FMF).  

♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ 

 
Sou ativista da Organização Sagrada Família e Liason (ligação) desta com a Rede Feto. 

Envolvi-me nesse movimento desde 25 de julho de 1975, até a presente data, e também sou 

fundadora. A Sagrada Família afiliou-se a Rede Feto nos anos de 2000. Ela é uma 

organização de massa. O meu esposo trabalha na segurança civil; desempenha a função de 

guarda. No nosso movimento político, tudo é voluntário; você é que deve contribuir para a 

organização.  Quanto à renda familiar de minha parte, não colaboro porque não possuo, 

mas solidariamente essa organização contribui, por exemplo, se necessitar, de alguma coisa 

em urgência caso alguém da família adoeça ou até mesmo de morte com materiais ou em 

dinheiro para me ajudar. Compus os quadros da resistência armada, arregimentada nas 

florestas e nas montanhas, juntamente com as Forças de Libertação Nacional de Timor-

Leste (FALINTIL), lutando contra a ocupação militar dos indonésios no país, para que o 

povo fosse libertado das mãos dos invasores, e, obviamente, pela autodeterminação de 

Timor-Leste como uma nação independente e soberana no Sudeste Asiático. Fui indicada 

pelo Coordenador Geral em 2000 como Liason da nossa organização com a Rede Feto nos 

assuntos pertinentes a mulher aqui na Sagrada Família até o presente momento. (Maria 

José da Costa nasceu no dia 12 de dezembro de 1962, casada, dois filhos, 4ª classe 

freqüência da Escola Primária).   

♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ 
 

Quando ainda estava a estudar em Jogyakarta, Java-Central, Indonésia, os indonésios 

falavam mal dos timorenses, alegando que eram sujos, analfabetos e atrasados. Com essas 

falas, puxei-me a pensar como uma filha timorense que lutava pela independência, por um 

futuro melhor e duradoiro. Perante esses maus tratos, pensei e refleti muito sobre esse 

assunto, e, com tantas preocupações, levei tudo isso em oração, dialogando e discutindo 

com Deus. Em 1984-1985, senti o chamamento do Senhor Altíssimo, com um pensar de 

que um dia hei de realizar este meu pensamento e dedicar toda a minha vida, tal qual uma 

boa filha de Timor, servir esse povo pobre principalmente os isolados das montanhas, 

elevar as dignidades dos pequenos e dos pobres. Isso é um “trabalhão!” Quando regressei a 

Timor-Leste em 1989 visualizando todos os meus sonhos, senti que o país é pequeno 

demais, mas, sozinha, não podia fazer nada. Busquei estratégias e decidi aplicá-las junto 

com as adolescentes e jovens no meu pastoral do dia a dia, para que elas/es se sentissem 

atraídos com essa missão. Deveriam ser preparadas/os, e me seguirem. Finalmente, 

poderíamos fazer um único serviço para assegurar aos filhos pobres, desamparados, 

analfabetos e estabelecer juntos a esta Instituição denominada Instituto Maun Alin Iha 

Kristu com as siglas “ISMAIK”, só aprovado pela Diocese de Dili em 1998. É uma 

Instituição Religiosa, com carisma próprio de cuidar dos mais necessitados, dos pobres, 
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analfabetos e dos sofredores (Hamatan Maluk Kiak, beik no Terus nain). [...] Tudo isso é 

uma longa caminhada que precisava de várias estratégias e planificação adequada e 

integrada, para que pudesse resolver essas questões. Atualmente a instituição tem 13 casas: 

as grandes missões com cinco casas; a de Dare é casa-mãe, como centro do Instituto; casas 

abertas, para os necessitados nos distritos de Viqueque, Aileu, Dili, e nos sub-distritos de 

Betano e Tibar. Além disso, temos também casas abertas para educar os filhos de pais 

analfabetos, crianças e jovens da escola primária até a secundária. No ISMAIK se dá 

formação aos jovens atraídos a esse mesmo idealismo ajudando-se mutuamente para a sua 

libertação. Temos também os nossos colaboradores, que são aqueles que já participaram na 

formação de espiritualidade, mesmo que não escolhessem um caminho consagrado, e 

pudessem ajudar-se mutuamente na pastoral para o desenvolvimento integrado na vida 

comunitária, na vida familiar e institucional. As experiências e lições que vejo são riquezas, 

e agradeço a Deus se hoje em dia o Instituto evoluiu com este modo no qual despontou 

como uma grande aurora que serviu de exemplo e claridade para todo povo. Agradeço e foi 

bem que antes sentia como um sofrimento. Quando decidi-me escolher o caminho 

consagrado, e consagraria a minha pessoa a Deus, significa que entrei numa nova fase de 

vida, numa nova família, que é família religiosa.  A igreja que depositei toda confiança e 

esperança significa aquela institucional religiosa. Essa igreja pode-me assegurar, como uma 

das suas irmãs que pensa em completar a missão com muitos sonhos e carisma. Decidi sair 

do funcionalismo público. Penso que a igreja institucional irá me ajudar. Felizmente só 

ganhei apoio moral, e mais nada. Os meus pais apoiaram-me em tudo; outros incentivos 

vieram das famílias dos grupos de jovens, das/os amigas/os leigas/os, que compreenderam 

as dificuldades que atravesso como fundadora dessa instituição. Elas contribuíram pouco, 

mas com esse pouco fez-se muito! Junto com todos que colaboraram nesse serviço, mesmo 

não havendo dinheiro, contudo, havia uma grande força que é à força de um povo. Existe 

uma grande união de irmãos que queriam contribuir com idéias, com energias, que 

pudessem fazer segundo as possibilidades como um processo para alcançar essa visão, de 

que este ano completará os 20 anos de existência da Instituição. Agora estou vendo que 

tudo está caminhando num processo lento; mas quando visualizava as minhas experiências 

nas quais soube desenrascar, procurei a vida intensamente, mesmo como mulher, e 

trabalhar tanto nos afazeres da mulher como nos trabalhos de homem. Tudo se misturava, 

não havia diferença. [...] (Maria de Lourdes Martins da Cruz, conhecida por ManaLu, 

freira, 47 anos, licenciada em Filosofia e Catequética). 

 

 

A discussão sobre partidos políticos e grupos organizados de índole congênere enriquece 

as lucubrações já feitas sobre àquelas relativas à luta armada timorense na busca de sua 

soberania nacional. A excêntrica proposta de igualdade de gênero, principalmente nesses 

momentos cruciais, encontrou agasalho no seio de partidos políticos que constituíram 

departamentos especializados, como foi o caso da AMST junto a PST e OPMT a FRETILIN. 

Ao obter a acolhida necessária, os interesses das mulheres receberam apoio suplementar da 

própria estrutura partidária maior tornando-se mais organizados e objetivos em seus propósitos. 

Os interesses do partido coincidiam com os interesses dos grupos de mulheres, fazendo destes 

um detalhe daqueles.  A organização Sagrada Família, com os seus serviços voluntários 

espalhados pelo país, é um partido político não declarado envolvido em movimentos 
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humanitários, ligado diretamente a UNDERTIM, sendo por esse influenciado em linhas 

políticas especificas e localizadas.  

A organização e realização do I Congresso Nacional das Mulheres no Timor-Leste, em 

2000, foi outro marco importantíssimo de incentivo ao surgimento de novas organizações de 

mulheres voltadas à discussão de gênero na sociedade. Desde a luta armada até o presente, o 

país se arrasta para dissipar as conseqüências de sua ruína econômica e social escorando-se na 

dependência estrangeira para se reabilitar, tornando um terreno fértil para o surgimento de 

organizações sociais e humanitárias.   

O idealismo por si só não se apóia sem os fundos que lhe proporcionem continuidade nos 

trabalhos que assim definiu. De forma geral, as ONGs nacionais são umbilicalmente 

dependentes de organizações estrangeiras, estando a elas influenciadas quanto às linhas mestras 

de atividade. Essa dependência, para o caso da APSC-TL, originou-se desde que ela era uma 

instituição australiana em solo timorense, e, ao assumir por solicitação de suas colaboradoras 

nativas a identidade nacional, permanece subordinado aos donativos daquela até o presente 

momento. Graciana da Silva, responsável pela FMF, ilustrou muito bem essa condição 

subalterna da organização em relação aos fundos estrangeiros, explicando que...   

 

[...] Os desafios que enfrentamos residiam na ausência de doadores permanentes, 

falta de recursos para transporte, porque as áreas que executamos os projetos são 

áreas muito remotas, além das comunidades não compreenderem o que é a questão 

de gênero, sendo muito difícil às comunidades aplicarem as informações nas suas 

vidas cotidianas, dado que predominava o sistema patriarcal e a cultura é muito 

enraizada e forte. 
 

 

Por outro lado, no caso da FMF, os esforços da ONG, digamos, são terceirizados e 

subordinados a outra -, Alola, que delega atribuições suas a àquela. 

  A trajetória da representante da ISMAIK, pelas características de sua atuação social, 

revela a realização do idealismo em quase sua plenitude, tornando os objetivos caritativos o 

centro de suas realizações, notabilizando-se pela formação ou recuperação da cidadania de seus 

freqüentadores, embora o assunto de gênero fosse uma questão social e moral diluída em seus 

programas sociais. 

  ManaLu, fundadora da ISMAIK sempre tem em seu raio de vista a noção social de 

que... 
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Observamos que o povo pobre não era fruto de uma terra pobre / infértil, e não 

significava que a natureza também fosse ruim. O povo é pobre porque não tem 

conhecimento, não tem experiência; o povo é pobre porque não sabe usar bem todas 

as suas próprias capacidades. [...] 

 
 

 Os percalços de trajetórias tão díspares possuem um ponto comum e crônico: a 

dependência de fundos de financiamentos. Essa dependência declina para que as linhas 

internamente definidas na instituição sofram influencia dos doadores, principalmente dos 

estrangeiros, que fazem das diretrizes já estabelecidas internamente, outras, tanto institucional 

como do público alvo a ela direcionada, fator de interesses e recursos esses que, se não 

provindos do Estado timorense, muitas vezes coincidiriam com os objetivos nacionais das 

ONGs e outras vezes nem tanto. 

 A concretização do idealismo de servir a comunidade no seio de uma ONG é paralela às 

preocupações da própria sobrevivência de seu idealizador no âmbito pessoal e grupal. É 

inegável que, diante de um donativo recebido para fins comunitários, o primeiro 

justificadamente a ser favorecido com a doação seria o responsável pela instituição e seus 

auxiliares, se isso for previsto pelo doador. 

 Um caso extremo é o da própria FMF, que no passado recente, com o nome de 

Fundação Fini Naroman, em função da má gestão e desfalques financeiros de sua dirigente, 

para adquirir credibilidade diante dos doadores, teve que modificar sua denominação para 

resgatar a confiança. E mais: por não receber “salários“, para sobreviver, tinha que 

paralelamente vender animais e fazer pequenos negócios comerciais. A FMF possui uma outra 

característica a ser destacada: a de que, para lograr doações e conduzir o seu trabalho de 

conscientização contra violência doméstica e discussões de gênero nas comunidades que 

alcançava, era “terceirizada” por outra ONG da Rede Feto – a Fundação Alola. A corrupção 

interna na Fundação Fini Naroman, hoje FMF, reflete as possibilidades que a organização, ao 

obter donativos, poderia, ao arbítrio e vontade de seu dirigente, conduzir ao extremo aquela 

parcela da doação destinada a continuidade e funcionamento, a fins pessoais que se 

confundiriam com os comunitários. 

Contrariamente, a trajetória da ISMAIK é mais notável em relação ao grau de 

dependência das ditas atuações políticas engajadas, pois, preza pela construção dos meios de 

sustentabilidade na alimentação, no cultivo e na criação de animais para seus próprios fins. A 
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conscientização dos colaboradores da organização se multiplica em esforços conjuntos no 

semeio dos campos e áreas disponibilizadas pelas comunidades, de forma que os resultados a 

elas se reverterem em benefícios básicos. Essa tônica de trabalhos, apesar da espiritualidade e, 

como dito, “carisma” incorporado por ManaLu e seus colaboradores, guarda um cintilante 

ponto de critica política à condição geral de dependência que o país se submete. Disse, a 

mana... 

 

 ... e o povo continua vivendo numa terra em que os estrangeiros, os brancos, estão 

mandando, e também os indonésios, em vez do próprio timorense. Os estrangeiros, 

provenientes de todas as “raças” (sic) do mundo, estão trabalhando aqui, levam toda 

a riqueza da terra. Senti que o povo perdeu a sua dignidade, perdeu o orgulho de ser 

uma nação independente; o povo anda desesperado com essa situação.  

 
 

  No conjunto de trajetórias das depoentes, cada uma com seus problemas, suas estradas e 

seu modo particular de conceber um mesmo contexto, talvez Teresinha Cardoso, da ONG 

CAUCUS, tivesse feito uma boa síntese do papel político e social das mulheres no Timor-

Leste, ao afirmar que elas não eram meras coadjuvantes do desenvolvimento, mas, também, 

autoras do próprio progresso. Esse ponto de vista seria o elemento chave de estímulo às 

novas lideranças, pois, elas próprias, as depoentes, na maioria, nos combates nas matas e 

montanhas, aprenderam outrora, a um preço muito alto, o que significa lutar e conquistar um 

direito básico, sendo exemplos vivos do que as mulheres no país anseiam de si próprias na 

sociedade. 

 

 
2.1.1. As razões na estrada  
 
 
 As trajetórias assumidas pressupõem compensações individuais e coletivas para àquelas 

que idealizaram sua ONG ou a ela se integrou a partir do clamor e imperativo social. O óbvio 

propósito suscitado pelo item a respeito da trajetória das depoentes visa assinalar as 

circunstâncias materiais e sociais pelas quais se sustentou a decisão de levar adiante a missão 

de participar em grupos de desenvolvimento social redundando, através do poder das 

iniciativas, a se elevar naturalmente na liderança da instituição, tornando-a um instrumento útil 

de assistência à sociedade. Essa base material que dá vida a essa modalidade de movimento 

social é imprescindível para que o mesmo se converta na idéia premente de suas idealizadoras 
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em fatos concretos e necessários, tanto para aqueles que deram razão ao surgimento como para 

aquelas que investiram sua vida e inteligência para concretizá-la, numa sucessão interminável 

de satisfação e mais anseios para todos – líderes, staffs, comunidade, doadores e Estado. 

 Um primeiro problema teórico surge no caminhar da estrada: o assistencialismo 

patrocinado pelas depoentes representaria, no contexto timorense, a promoção da cidadania? 

Seria oportuno e tecnicamente coerente vincular as ações das organizações de mulheres 

associadas à Rede Feto à promoção da cidadania?  

 No Dicionário do Pensamento Social do Século XX (1996)
56

, no verbete “cidadania”, 

infere-se que a propriedade individual que os eleva a ter direitos e deveres deve-se à 

preocupação com o bem comum na forma de maior participação popular nos negócios do 

governo. VIEIRA (2001)
57

 apud Turner, por sua vez, sublinha que, a poder da afirmação da 

igualdade, a cidadania equilibra-se em direitos e deveres formado num conjunto de práticas, 

políticas, econômicas, jurídicas e culturais que definem uma pessoa como membro competente 

da sociedade civil a ponto dela intervir modificando-a qualitativamente. 

 As ações assistencialistas das organizações lideradas pelas depoentes, no panorama 

timorense já desenhado em linhas atrás, são procedimentos preliminares e dinâmicos de 

conscientização coletiva a partir do atendimento de prementes prerrequisitos básicos e 

essenciais no sentido de elevação da noção coletiva das identidades que, somando-se a outros 

movimentos similares, criar-se-ia uma percepção mais sofisticada correspondentemente ao 

conceito e seus predicados de cidadania que qualificasse a sociedade timorense numa unidade 

que atua e reflete sobre si a ponto de organizar-se e dela manifestar seus anseios. Portanto, os 

movimentos sociais em solo timorense prezam pela formação desses sensores sociais relativos 

à cidadania, ao mesmo tempo em que esses estímulos emergem tomando-se como exemplos 

adequados ao contexto de cada localidade assistida o exemplo das mãos que as servem. 

 O contributo das depoentes na formação desses sensores sociais está ligado a atividades 

na base, nas comunidades mais carentes. As compensações incentivam a continuidade e 

manutenção de diversos níveis componentes da ação em grupo, viabilizando a permanência dos 

trabalhos. As compensações podem ser classificadas em cinco ordens: 1) idealista; 2) 

institucional; 3) comunitária; 4) político – social; 5) as relativas aos interesses dos doadores.  

                                                 
56

 Ibid. página 73  
57

 Ibid. página 35 
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 A compensação idealista é aquela que associa os esforços tanto individuais como 

grupais na criação, condução e permanência de movimentos voltados na ajuda de comunidades 

carentes. Raramente baseando-se em recursos próprios, esses idealistas buscam lastro material 

nos doadores e no Estado que, diante de propostas sistematicamente organizadas, ou quase, 

oferecem aos potenciais doadores a sugestão de ajudas às comunidades. Nos planejamentos 

aventados incluem itens relativos à própria manutenção de seus condutores na forma de 

compensações periódicas que os propiciariam subsistir como forma de um “salário”. A 

sustentabilidade na condução da organização beneficente é uma preocupação constante no dia-

a-dia nos trabalhos das ONGs. Isso porque muitas vezes os doadores não contemplam esse 

quesito, somente optando em subsidiar os programas propostos e acolhidos, omitindo por 

diversas razões esses fatores materiais dos executores e necessário para que alguém realize os 

programas. Essa é a preocupação da Fundação Alola, quando a sua titular a respeito assim se 

pronunciou:  

 

“Existem muitos desafios, mas, algumas vezes, sabemos que muitos doadores não querem 

financiar os itens operacionais acima mencionados. Eles só querem financiar exatamente os 

programas, omitindo as demais necessidades e despesas dos staffs que precisariam ser 

atendidas. Por exemplo, o pessoal que trabalha aqui deve providenciar as necessidades 

internas da instituição, tais como instalações sanitárias básicas, etc. São requisitos que 

deveríamos dar atendimento e atrair todo o pessoal que trabalha na fundação. Falo isso 

porque sei que temos um programa de angariar fundos e isso pode cobrir essas despesas 

que mencionei acima. Eu só penso quanto às outras pequenas ONGs, das quais os doadores 

não apóiam e às vezes o pessoal trabalha voluntariamente de forma menos eficiente”. 

 

 

 O ponto de vista da titular da Alola acima é válido para explicar o conceito de 

compensação institucional. A compensação institucional corresponderia ao próprio “oxigênio” 

material para que a organização mantenha as condições e o status que favorecesse a 

possibilidade de assim concretizar seus fins sociais. Essa modalidade compensatória, em face 

dos donativos recebidos e deles aplicados, sustenta a conformação administrativa e logística da 

instituição, desde a básica até a mais elaborada. Na Fokupers, por exemplo, o nível de 

compensação institucional chegou ao patamar de sofisticação a ponto de sua direção planejar 

constantes treinamentos internos aos seus staffs, mais os especializando as finalidades da 

entidade, e, até mesmo a designação de uma creche aos filhos das colaboradoras de modo a 

atenuar sua dupla jornada de trabalho. 
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 A compensação comunitária representa a fusão do ideal ao real. Significa que as 

iniciativas que se organizaram e deram corpo a uma entidade planejada para concretizar as 

finalidades a priori ideadas, adquiriu personalidade e potencial para atingi-las ao encontro da 

comunidade que tanto as necessita. Também é nesse momento que fatores subjetivos e pessoais 

ligados aos idealizadores se corroboram em resultados práticos e coletivos, incentivando 

aqueles na continuidade de seu projeto e freqüentemente repensando-o no sentido de se 

firmarem e reunirem maior potencial de ação em todos os seus níveis de atuação. A 

comunidade só veria mais os resultados, pois só são eles que lhe interessariam, sendo a visão 

daquelas idealizadoras que redundou no movimento social organizado para lhe servir diluído no 

grupo ou na instituição, agindo essa nova condição como lente que as ressaltaria tanto 

individual como institucionalmente. Ou seja, o que se sonhou se realiza permanentemente. A 

APSC-TL objetiva ajudar as mães a desenvolver alguma atividade econômica que lhes 

possibilitasse o sustento da família; a CAUCUS promove a igualdade de gênero, fortalecendo a 

capacidade das mulheres na liderança e política; a FKSH patrocina treinamentos de gestão e 

liderança para novas gerações; a FMF, juntamente com o governo e as autoridades locais 

incentiva a cidadania através da cooperação dos programas oficiais visando aproximar-se da 

comunidade e reforçar-lhes os conhecimentos sobre os direitos através de discussões, 

colóquios, seminários, e treinamentos.  

A FOKUPERS promove: 1) a conscientização nas comunidades para que elas possam 

discernir melhor sobre os direitos humanos, não apenas de assuntos formais, mas ênfase nas 

relações pessoais; 2) dar acompanhamento e assistência às vítimas de violência doméstica e 

violência sexual; 3) facilitar às comunidades apoio do governo para ajuda na assistência social 

que elas necessitarem. A GFFTL e a AMST difundem através de colóquios os direitos da 

mulher. A OPMT, igualmente, discute nas comunidades a igualdade de gênero. A Sagrada 

Família, a assistência e orientação a juventude. A Santa Bahkita na assistência básica as 

crianças órfãs e vulneráveis; a OMT incentiva a economia local; a ISMAIK, no 

assistencialismo aos necessitados. A Alola, através de diversos programas assistenciais. 

 Da teoria à prática, e desta ao fortalecimento da instituição como um ideal realizável, a 

compensação na comunidade alimenta os ideais convencendo ainda mais as pioneiras da idéia 

do movimento social de o que acreditaram é factível, razão pela qual essas realizações serem 

uma forma de compensação. 
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 A compensação político-social, como conseqüência da comunitária, apóia o Estado na 

sua estruturação e presença nas localidades em que as necessidades são mais urgentes. As 

ONGs de mulheres, como de resto as demais ONGs em operação no país, são representantes 

indiretos do Estado quando por este não são designadas, e, pelo contrario, braços oficiais 

quando por ele determinado na realização de programas.  A compensação político-social é uma 

resultante das ações conjuntas, pois o abrandamento das dificuldades coletivas favorece o 

processo de acomodamento da sociedade civil facilitando as atuações do Estado. No Timor-

Leste toda a ajuda sedimenta uma compensação restando somente a análise e o ângulo da visão 

a serem observadas. No plano social, nas condições remanescentes pós resgate da 

independência, o esforço para contorná-las é de grande valia. 

 As compensações oriundas dos interesses dos doadores envolvem relativas e subjetivas 

razões. Pelo ângulo das ONGs, a necessidade permanente de buscar donativos para manutenção 

de seus programas, que por sua vez retroalimentaria a sua sobrevivência, é uma indiscutível 

prioridade. Como dito, a diversidade dos interesses dos doadores gravita entre a iniciativa 

caridosa e humanitária até na política interna do país pela ONG nacional que as representaria. 

A controvérsia ligada aos interesses dos doadores em oferecer os seus donativos padeceria de 

criteriosa e especifica análise que se aventuraria a penetrar nesses escaninhos poucos claros, 

restando, contudo, a perspectiva objetiva de se ver a aplicação dos recursos obtidos em 

programas de interesse social no Timor-Leste. Seria a principio o que efetivamente interessaria 

nesse nível de compensação que tem por parte das ONGs obviamente interesse todo especial, 

pois seriam elas uma fonte de atração e estímulos das iniciativas dos doadores. 

 No país como Timor-Leste, social, política e economicamente em invenção 

concomitante a padrões ditados geralmente pelo exterior, a consciência de seu estado de 

dependência muito valerá para situar as contínuas reflexões a esse respeito.  

Disse Florentina Smith, responsável pela OMT, sobre os percalços que as ONGs 

vinculadas à Rede Feto, no afã de realizar seus programas, sofreriam em face da dependência 

crônica dos recursos que as manteriam:  

 

“Embora a estrutura da ONG estivesse bem delineada, desde o nível nacional até as bases 

mais remotas, infelizmente não funcionavam a contento por falta de capital. Os grupos de 

mulheres, outrora formados pela OMT e agora desamparados, buscavam refugio e auxilio 

àqueles que aparecessem na base, independentemente da sigla partidária ou ONG. Em 

suma, „corriam atrás de quem as estendesse a mão‟! Eis os nossos maiores problemas! A 
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vivência das nossas mulheres é muito difícil; uma vida insegura e dependente de dinheiro. 

Sem efetiva sustentabilidade, as mulheres vagam aqui e acolá”. 

 

 

 O desejo de em algum momento a ONG apoiar-se em condições que as faria 

autossustentável é uma reflexão permanente das depoentes. A virtude da sustentabilidade, 

todavia, é uma lição constante, que praticam diuturnamente desde a mais simples ação nos 

programas que planejam. Todas as ações estão eivadas de iniciativas que propõem às 

comunidades o estímulo a auto manterem-se e descobrirem recursos próprios ao seu alcance. A 

ISMAIK é um exemplo dessa atitude política determinada a fazer de suas ações sustentáveis 

um apoio próprio contra as conseqüências do puro e simples assistencialismo que converte as 

comunidades, além de dependentes materiais, em condicionadas ideologicamente a sempre 

esperar de outrem para “plantar e colher”. Dar-se-ia o anzol para pescar e não o peixe. 

 

 As ONGs da Rede Feto no instrumental dos seus programas, não menos distante da 

ISMAIK, trabalha com a informação como elemento básico no patrocínio de suas iniciativas 

bem recebidas nas comunidades carentes. A formação com informação, pelo contrario, não é 

absolutamente de somenos importância em relação às propostas infusas nos programas 

relativos à sustentabilidade. São complementares, interrelacionadas. É claro que não poderiam 

por completo sanar os fortes efeitos do assistencialismo pelo fato de as comunidades carentes 

serem pobres e fixadas nos reflexos delimitativos das tradições locais. Assim sendo, a inclusão 

social colimada pelas ONGs da Rede Feto, procurariam lado a lado à discussão de gênero 

frente às tradições nativas, resgatar um prerrequisito que as fariam inicialmente voltar ao nível 

no qual, antes dos conflitos armados, poderiam ao menos não padecer pela carência de fatores 

básicos. O entrave do movimento de mulheres representado pelas ONGs da Rede Feto, além da 

questão de gênero, que é a idéia básica e política das diretrizes condutoras de cada ONG, estar 

na necessária prestatividade que o faz essencial em outras questões mais urgentes e básicas do 

país, portanto interragentes a uma questão única e inicial: o precário e dependente contexto do 

país. 
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2.1.2.  Os frutos colhidos no caminho 
 
 
 
 Os resultados de atuação são os principais referenciais que demonstram a que nível a 

ONG alcançou com os seus declarados propósitos junto à comunidade. A correspondência 

desses resultados com política adotada varia de acordo com os interesses e conseqüentes 

influencias dos doadores, embora a performance pregressa daquele que se propõe receber os 

donativos lhes sejam obrigação saber. De maneira geral, mira-se na sociedade os programas 

sociais especialmente definidos conquanto as possíveis variâncias dimanadas dessas condições. 

Indagou-se às depoentes quais seriam aqueles programas sociais mais  bem   sucedidos  e  o  de  

maior  receptividade  entre aqueles estabelecidos pela ONG e de autoria própria. Esperava-se 

com esse quesito do questionário, além do óbvio da resposta, detectar momentos em que a 

instituição aplicou o seu senso analítico e definiu ações mais elaboradas do que tão somente 

atitudes reflexas que fizessem da ONG um instrumento determinado de ação política e de re-

pensamento mais profundo da realidade social. As respostas foram diretas, conforme seguem 

abaixo. 

 

Fundação Alola: *anualmente oferece 500 bolsas a estudantes jovens mulheres; *no 

programa de Advocacia, que incluímos no III Congresso Nacional das Mulheres (2008), 

fazemos campanhas e incentivos às mulheres na participação nas eleições; *elaboração com 

outras ONGs do relatório quadrienal de CEDAW; acompanhamento às sobreviventes da 

violência baseado em gênero da crise política militar de 2006; *juntamente com FOKUPERS, 

APSC-TL e o Órgão Executivo da Rede Feto, realização da Conferencia Internacional das 

Mulheres para a Paz em 2009; *publicação de dois relatórios de pesquisas: 1) As atitudes dos 

timorenses quanto à saúde; 2) O Aborto Inseguro. *Realização de pesquisa juntamente com a 

Universidade NSW da Austrália sobre gênero. Essa pesquisa objetivava detectar como e quem 

começaria a violência: seria o homem ou a mulher? Conforme demonstrado, a mulher é a 

primeira a começar ou a raiz do problema. Essa pesquisa seria para ver como manejar as suas 

emoções e como brotou. (sic) *No campo de Saúde, implementação do programa de 

aleitamento materno (brestfeeding) em 8 distritos com 13 servidoras. *Na área de economia 

doméstica, organização de grupos de mulheres e homens (20 pessoas) para produção de tais – 

pano tradicional timorense. *No projeto de Advocacia, no distrito de Ermera, apoio à 
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comunidade na área de agricultura (horticultura). *Trabalho junto a outras ONGs e governo 

(Ministérios da Saúde e Educação). Disponibilização de recursos humanos e materiais ao 

Ministério da Educação objetivando o treinamento dos professores de nível de escolas pré-

primárias e primárias. 

AMST: *Programa de educação cívica, gênero, economia doméstica e combate à 

violência contra mulher.  

APSC-TL: *Doação de bolsas de estudos para jovens da escola pré-secundaria até 

universidade, no total de 35 mulheres jovens (algumas já finalizaram os seus estudos e já tem 

empregos). *Publicação do livro de mulheres veteranas intitulado “Segredu Xave ba Ukun 

Rasik-an” o qual serviu de referencial aos trabalhos da ONU na apuração de crimes contra a 

Humanidade no Timor-Leste, através do Tribunal Internacional de Haia e, principalmente, 

registro dos sacrifícios dessas mulheres que muito contribuíram para a restauração da 

independência, além de pesquisas universitárias aleatórias; *elaboração de relatório de estudo 

básico sobre a violência sexual baseado no gênero, que serviu como evidencia forte no 

Conselho de Ministros visando aprovar a Lei da Violência Doméstica; *Incentivos a grupos 

cooperativos de Tais, artesanatos diversos e pequenos negócios organizados e facilitados com 

treinamentos. Cada membro teve em sua própria conta bancaria US$ 2000, pelo menos, como 

produto de seu trabalho. *Criação do Centro de Veteranas e escolinha para 83 crianças de idade 

pré-escolar na área do Bugoró, sub-distrito de Bazartete. *Estabelecimento de relações de 

amizade entre a comunidade do sub-distrito de Hatubuilico com a comunidade Australiana de 

Blue Mountains East Timor Sisters, em Sydney, Austrália.  

 

CAUCUS – Feto iha Política: *formação de lideranças nas áreas rurais; *campanhas e 

divulgação das leis de eleições dos sucos e dos seus conselhos e acompanhamento às mulheres 

no processo de apresentação da candidatura. Muitas mulheres preencheram as posições 

políticas como chefes de sucos, aldeias e membros dos conselhos de sucos. *Promoção de 

educação política e treinos de oratória em público. 

 

FKSH: *organização de grupo de 30 mulheres em três distritos (dez em cada); 

*estabelecimento de um Comitê de Revolving fund em dois distritos; *curso de treinamento e 

gestão a 40 mulheres: um grupo de 20 mulheres participou no treinamento de habilidade 



 99 

(costurar e fazer doces tradicionais); * apoio a 74 jovens que participaram de fórum de reflexão 

espiritual; * fornecimento a 19 jovens (moças e moços) de bolsa de estudo na escola secundária 

e na universidade; * orientação a 14 jovens em treinamento vocacional; elaboração de plano 

estratégico de três anos. Os programas desenvolvidos por FKSH nas questões sociais da 

comunidade visam reforçar os grupos de mulheres que foram treinados pela ONG, sobretudo na 

sustentabilidade na área econômica relativamente aos pequenos negócios, na mercadoria, 

finanças, liderança, organizacional e treinos de habilidades. 

 

FMF: *divulgação de programas de disseminação de informações e colóquios nas 

comunidades: os programas que tem maior atenção e receptividade da comunidade, dos líderes 

comunitários e governo local são aqueles de educação não-formal, como direitos humanos, 

educação cívica, saúde reprodutiva, direito da mulher, CEDAW, gênero e violência baseada no 

gênero. *Treinamentos sobre gestão de administração, gestão de pequenos negócios para grupo 

de mulheres, agricultura, particularmente na horticultura e criação de animais. *Facilitação a 

grupos na comercialização de seus produtos a serem comercializados no mercado, 

principalmente eventos nacionais, tais como o Dia Mundial da Mulher Rural, Dia Internacional 

das Mulheres e Dia Nacional das Mulheres.  

 

FOKUPERS: *difusão dos direitos das mulheres e luta contra violência baseado no 

gênero juntamente com outras organizações membros e outras ONGs nacionais. *Organização 

do Primeiro Congresso Nacional das Mulheres de Timor-Leste (2000), cedendo lugar ao 

funcionamento do secretariado da Rede Feto, e luta pela igualdade de gênero como assunto a 

nível nacional. A sociedade reconhecia que existem discriminações e violência contra mulheres 

em Timor-Leste, e isso foi levantado publicamente como um dos assuntos e demandas 

nacionais, e que deveria se combater para reduzi-los. Formou-se a partir daí muitas 

organizações para ajudar e atender essas necessidades nacionais. * Nos programas de 

advocacia, a Lei Violência Doméstica, apesar de ainda não ter sido aprovada (2009), 

representa uma grande responsabilidade do Governo e Parlamento Nacional diante da 

sociedade, pois sabe-se que existem muitos obstáculos e ainda a sua sanção está retardada por 

várias razões políticas. Pode-se ver que é uma das grandes preocupações; o importante seria a 

existência de uma LEI que protegesse a mulher. A Lei Violência Doméstica promulgará, 
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conforme proposto, como “crime público” (sic) no Código Penal de Timor-Leste as agressões 

contra as mulheres. A Constituição da RDTL garante a igualdade de gênero entre mulheres e 

homens. Existem algumas leis que garantem também a participação da mulher na vida política 

e uma quota de sua participação nas instituições, tanto como às leis das eleições e das funções 

públicas. *Muitas mulheres estão prontas e aptas para denunciar suas queixas à polícia. 

Anteriormente, a sociedade considerava a violência doméstica um assunto privado; tinha-se 

vergonha e ninguém podia intervir. Mas, atualmente muitas mulheres são conscientes de que 

isso que sofrem é crime, e já podem tomar decisões para denunciar se por acaso acontecesse 

com elas. *Na Unidade das Pessoas Vulneráveis (VPU), na qual as polícias dão assistência e 

atendimento às vítimas de violência baseado no gênero, é uma das partes que se inicia com os 

programas de advocacia durante esse período de existência da ONG. *Manutenção de uma 

creche com o objetivo de cuidar dos filhos/as dos staffs em face de dupla jornada da mulher. 

Isso para dar tempo às mães poderem trabalhar e concentrarem-se nos seus serviços cotidianos 

e nas suas responsabilidades.  

Atualmente, essa creche está se ampliando e recebe também filhos de outros 

funcionários doutras instituições de parceria da FOKUPERS. Tem lá professoras ensinando às 

crianças a conhecer as primeiras letras, treinando escrita e pintando, para que elas estejam 

preparadas para o jardim da infância. *Outro programa é a Casa Abrigo para as vítimas de 

violência sexual e baseada no gênero, destinada a ser um lugar seguro e tranqüilo de modo que 

se recuperem do trauma em curto prazo. As vítimas poderiam obter melhor apoio e ajuda além 

de orientação nos processos judiciais dos casos sofridos. A curto prazo, as vítimas receberiam 

apoio, além de suas famílias e comunidades, no sentido de inteirarem-se nos problemas das 

sobreviventes no momento em que se reintegrassem à sociedade. *Mediações nos casos em que 

as leis são precariamente aplicadas pelo sistema judicial. Muitas vezes as famílias das 

sobreviventes pediam para facilitar encontros familiares, e muitas delas se reintegraram depois 

de um processo longo de aconselhamento e diálogo entre vítimas e maridos que confessassem 

serem os agressores e fracos que cometeram violência contra as suas próprias esposas. Após 

isso, realização de periódicas visitas a essas famílias para troca de impressões e informações.  

 

GFFTL: * Alfabetização: mostra que neste programa as mulheres já podiam escrever, 

ler, contar e assinar; * Income generating, pois os pequenos negócios ajudam no sustento 
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familiar e aquisição de materiais escolares dos/as filhos/as. * Treinos sociais sobre violência 

doméstica, gênero, oratória, democracia e liderança, que resultaria uma pequena transformação 

social na mentalidade, nas atitudes na vida doméstica e nas divisões de tarefas com a família 

em casa. Quando as mulheres enfrentavam problemas de violação doméstica, podiam denunciar 

às autoridades locais, na polícia, com coragem de decidir algo por elas próprias.  

 

OPMT: * realização de programas e seminários, estabelecendo diálogos com os 

quadros e incentivá-los a participar nas atividades sociais. * Tentativas junto ao governo na 

aquisição de programas sociais e desenvolve-los. “Não foi fácil, e fomos recusados com esse 

nome. Neste momento, estamos a tentar outros recursos relevantes aos nossos programas e 

esperamos obter bom resultado para dar vida á organização”. *Em 2008, realização de um 

workshop em zonas rurais de Hera, Metinaro e Dili, do Distrito de Dili, sobre problema de 

traumatismo e saúde psico-mental. *Participação dos membros na formação patrocinada pela 

UNIFEM e desenvolvimento de projeto de mini restaurante em Vemasse, Baucau, para facilitar 

as condições das “Biberes” (mulheres nativas) naquela área.  

 

Sagrada Família: *patrocínio de curso de inglês e português a jovens. Houve alguns 

jovens que conseguiram trabalhar nas ONGs, e também no funcionalismo público. *Preparo 

dos festejos do aniversário da organização. *Identificar os membros que estão nos 13 distritos, 

e preparar o congresso nacional da instituição com o objetivo de reestruturá-la melhor e rever o 

estatuto.  

OMT: *diversificação das estruturas alcançando as áreas remotas através de cooperação 

da ONG Moris Rasik (Vida Própria).  Essa ONG espalhou-se por todo o país e dava crédito às 

mulheres interessadas. *Outro ponto positivo da OMT foi que muitas líderes desempenham o 

papel político na Parlamento Nacional como deputadas, noutras esferas do governo e sociedade 

civil. *Estabelecimento da ONG denominada Murak Rai, liderada por mulher e fundada pela 

Sra. Maria da Paixão de Jesus da Costa. Através dessa ONG, canalizou-se vários projetos para 

grupos de mulheres em diversos sub-distritos. *Ressalte-se que, dos grupos estabelecidos em 

Dili, apenas dois funcionavam bem: em Atauro e Metinaro. Depois de uma supervisão e 

monitoramento, quatro grupos desapareceram e seus responsáveis tomaram destino ignorado e 

não sabido. Nos sub-distritos de Baucau e Maliana os grupos ainda resistiram. *Sempre houve 
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coordenação e cooperação com os parceiros, especialmente grupo de mulheres. Elas relataram 

as partes positivas e as negativas das atividades dos grupos. * Programa de alfabetização. 

*Orientação às mulheres jovens que saíram das escolas (drop out). A maioria delas não tinha 

emprego. Muitas vezes elas nos informaram: “Vocês dizem que não podemos envolver na vida 

de prostituta, mas a nossa demanda familiar exige e obriga-nos a nos envolver. Observa-se em 

Dili muitas pessoas envolverem-se nessas práticas”. Disseram ainda: “Quem poderia nos dizer 

que isso seria reprovável? Quem serão essas pessoas?”Ainda não existe um programa 

específico para elevar a consciência das pessoas quanto às doenças sexualmente transmissíveis. 

* Realização do I, II e III Congresso Nacional de Mulheres do Timor-Leste no programa de 

advocacia. *Atividades de atração de investidores: artesanatos e a tecelagem tradicional, etc. 

Na exposição do ano passado, conseguimos recolher todo o produto local (artesanatos e tais), 

os mais agradáveis aos olhos dos consumidores estrangeiros. O governo, inclusive, organizará 

uma feira internacional em Dili. Participarão muitos estrangeiros e os grupos de mulheres lá 

venderão os seus produtos. Houve uma feira rural no sub-distrito de Maubara.  

 

Santa Bahkita tem dois programas centrais: 1) programa de mulheres; 2) programa de 

crianças. Quanto ao primeiro, concentrou-se nas eleições de chefes de sucos, conselhos de 

sucos e chefes aldeias. Encorajou-se as mulheres potenciais no suco para candidatarem-se nas 

próximas eleições. Através do levantamento de dados das interessadas. Essa preparação 

incentivou-lhes em competir com outros para as posições de presidentes de municípios e 

descentralizações de poderes. Quanto aos programas das crianças, difundiu-se seus direitos e a 

prevenção da violência doméstica. Realizou-se esse programa aos chefes de sucos, aldeias e 

conselhos de Sucos, além das mulheres responsáveis dos grupos locais nos sub-distritos de 

Lekidoe, Remexio, Atauro, Balibar, Metinaro, e distritos de Dili e Oecusse. Outras atividades 

que as crianças participaram na comunidade foram a de cantoria (coral), reza do terço, acólitos 

na igreja e limpeza geral do bairro. Nas festas de 20 de maio (Restauração da Independência), 

as crianças participaram de diversas manifestações culturais (danças típicas, coral, teatros). As 

mulheres que estão nas áreas rurais desejavam saber quais os programas do Parlamento 

Nacional e o que estariam fazendo em prol das áreas rurais. Que programas e leis estariam 

discutindo? Para isso, realiza-se um encontro entre as mulheres rurais e mulheres parlamentares 

para que esclarecessem os programas, as atividades e ao mesmo tempo disseminassem as 
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informações. Essas atividades se realizaram nos distritos de Manatuto, Liquiçá e Ermera. Em 

Liquiçá levou-se a Vice Presidente do Parlamento Nacional, Sra. Maria da Paixão de Jesus da 

Costa para encontrar-se diretamente com as mulheres rurais dialogando e discutindo sobre os 

assuntos relevantes e as necessidades prioritárias das comunidades. O assunto que foi abordado 

era a capacitação das mulheres e seu envolvimento em todos os setores, incluindo programas 

parlamentares relacionados ao apoio e assistência às veteranas. Para isso, necessitaria de um 

fundo apropriado e de formação contínua e permanente às comunidades.  

  

ISMAIK: *Pelo “carisma” de cuidar dos mais necessitados, marcar a presença diante 

das famílias vulneráveis, cuidar-lhes quando estão doentes, além de outros problemas, 

organizar eventos, dar-lhes opiniões e pareceres. *Preocupar-se em educar os filhos dos mais 

necessitados através de casas de crianças dedicadas aos estudos, mesmo que estejam um pouco 

atrasadas em língua portuguesa; educar as crianças, tanto aquelas que estão na instituição como 

aquelas que estão na catequese, ou as que o grupo visitou nas comunidades, grupos esses que 

particularmente deixaram experiências vivas, principalmente às crianças e seus pais na 

comunidade. *Dedicava-se mais nos seminários e na educação não-formal: organização dos 

temas escolares e preparação dos materiais para sessões de estudos, com crianças e jovens, para 

completar aquilo que os professores/as não deram nas aulas, como uma escola de vida, como 

cidadãos timorenses.*Visitar as comunidades e aldeias e recolher informações para aprofundar 

as matérias das sessões de ensino da “escola de vida”. Além desse testemunho, existe um 

entendimento sobre o nacionalismo, na busca de uma identidade, de um desenvolvimento 

cultural, etc. *Conscientização dos valores humanos e culturais nas comunidades de base. 

*Desenvolvimento econômico doméstico, como indústrias caseiras e criação de animais. Com 

essas atividades práticas, observa-se um desafio enorme: quem viria adquirir esses produtos? 

Onde estariam os veículos para levar esses produtos à capital? Toda a preocupação do povo é 

também a preocupação da instituição. Este ano encontrou-se uma solução para esses 

problemas: a circulação do dinheiro dentre as comunidades (sic). Por exemplo, como 

alternativa a instituição tem casa de formação com salas de aluguel às ONGs e outros 

interessados. Foi essa a solução dos problemas. Através dessas rendas, compravam-se produtos 

de grupos de base organizados. Assim, o dinheiro poderia circular entre a comunidade e a 

instituição, apoiando-os mutuamente nos trabalhos de grupo e na economia local.  *Na 
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agricultura, foi também a mesma preocupação, pois sabíamos que a instituição ainda é uma 

“criança que estava crescendo”. *O povo está contente com a missão e o trabalho realizado, só 

que ISMAIK não tem recursos humanos suficientes para atender e cobrir toda a comunidade. 

*Orientações aos membros sobre os atuais problemas, aproveitando as férias para fazer a 

pastoral nas comunidades, e isso uniu forças para os trabalhos de cooperação. Partilham os 

conhecimentos e experiências que contribuem para o desenvolvimento básico. Falar-se de 

economia não se trata de um esforço de um indivíduo, mas sim um trabalho coletivo. Precisa-se 

de investimento do governo. Cada país tem a sua própria condição e o seu próprio clima, que 

não é igual para todos. Digamos que essa terra ainda não está bem desenvolvida. As plantações 

que se cultiva não estão em dia, não estão conforme as técnicas de agricultura; ainda estão em 

nível muito tradicional, rudimentar. Existe muita discriminação diante do povo vendedor 

ambulante e das grandes lojas. Quanto aos produtos do vendedor ambulante, só o “povinho 

simples” é que compra, aliás, conforme o rendimento que possui. Do contrário,... “Gente 

grande” ou os ricos não compram desses vendedores ambulantes; preferem comprar nos 

supermercados e investem dinheiro nos estrangeiros do que no próprio timorense. (sic) 

Significa que o dinheiro não circula no interior do país, e o povinho fica a “chupar o dedinho”, 

continuando a sofrer nessa linha de pobreza. Os ricos ainda tem a “lata” de dizer que a nossa 

economia é fraca. Se pudessem partilhar juntos à economia e organizá-las bem, e valorizar os 

próprios produtos - produtos do nosso povo -, seria diferente. O governo gasta muito dinheiro 

para comprar toneladas e toneladas de arroz provenientes doutros países em vez de comprá-lo 

dos próprios agricultores para desenvolver e recuperar a condição de vida do povo, tais como a 

nossa mandioca, inhame, talas, kontas, arroz e outras variedades alimentícias mais ricas. 

Quando é que os detentores pensarão nestes assuntos? Isso é um valor econômico que deveria 

desenvolver. Nessa parte, demonstra que a nossa visão é pequenina. Haveria muitas pessoas 

que estudam economia, com idealismo de governar essa terra, pensariam em lutar juntas para 

alcançar um objetivo melhor? Opiniões baseadas nas experiências empíricas. 

 

A profusão de realizações e detalhes declarados pelas depoentes enseja a classificação 

dessas informações segundo as finalidades das ações sociais. Assim, poderíamos classificá-las 

segundo a sua natureza social como: 1) formativas; 2) assistenciais; 3) informativas; 4) 

econômicas; 5) co-parceria governamental; 6) caritativas. 



 105 

 Os programas sociais de caráter formativo são aqueles voltados ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos recursos humanos locais de forma que pudessem, a principio, contribuir 

com a própria ONG que as estimulou. Essa visão de ação social antevê que o requisito básico 

para que os futuros programas de estímulo social, independentemente da localidade, seja um 

facilitador cada vez mais dinamizado e esclarecido pelo trabalho em grupo na comunidade. 

  

Os programas sociais de caráter assistenciais são aqueles voltados às premências básicas 

da população, quais sejam saúde e ajuda humanitária. Esse tipo de ação direta tende igualmente 

a levar as comunidades ajuda médico-hospitalar de forma que os problemas coletivos dessa 

natureza pudessem ser atenuados. Também possui, é claro, uma função formativa e informativa 

pois, ao mesmo tempo que presta assistência,  orienta grupos locais de mulheres que 

acompanhariam posteriormente a evolução do problema médico denunciado. 

  

Temos ainda os programas sociais de missão informativa. São esses programas 

responsáveis pela orientação e divulgação de assuntos relativos aos direitos das mulheres, da 

necessidade destas exercerem seus direitos no tocante a participarem nas eleições de sucos, 

aldeias, conselhos de suco e municípios. Esses programas podem ter finalidades cívicas como a 

divulgação da CEDAW, da tramitação da lei violência da doméstica no Parlamento Nacional, 

etc. Esse tipo de ação social, por exemplo, adquiriu relevo com a publicação e divulgação do 

livro em homenagem às veteranas de guerra, intitulado “Segredu: Xave ba Ukun Rasik-An” 

(2008), cujo titulo traduzido para português seria “Segredo: A Chave da Independência”, de 

autoria de membros da ONG. Esse livro, conforme acima comentado serviu de subsídio e 

sugestão à Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas para a abertura de inquérito 

voltado a apuração de crimes contra a humanidade no Timor-Leste na ocasião da ocupação 

indonésia. 

 Os programas sociais de natureza econômica, por sua vez, são sugeridos às 

comunidades objetivando que estas desenvolvam o seu potencial produtivo de forma a 

contornar a sua dependência e pobreza e fazerem delas culturalmente, ao refletirem sobre si, 

pensar na própria sustentabilidade material. Esses programas basicamente estimulam a 

agricultura, pecuária, comercio local, e manufatura. No âmbito dos interesses das mulheres, o 

desenvolvimento dessas atividades econômicas principalmente a de manufatura as faz 
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“artífices” da renda familiar, geralmente incerta por parte do varão, aumentando-a e 

contribuindo decisivamente para melhoria do padrão de vida da família como um todo. Posto 

isto, não será bastante comentar o papel da APSC-TL, que incentiva a grupos cooperativos de 

Tais, artesanatos diversos e pequenos negócios organizados e facilitados com treinamentos. 

Cada membro teve em sua própria conta bancaria US$ 2000, pelo menos, como produto de seu 

trabalho, variável evidentemente pelo critério da produtividade na manufatura. Isso significa 

que o cooperado poderia aumentar a sua renda ainda mais. Destaca-se ainda, como exemplo, 

emblemático a Fundação Alola, que, por ser mais organizada, comercializa os produtos 

manufaturados das oficinas que criou, exportando a sua produção, logrando lucros a partir do 

trabalho das artesãs que remunera. 

  

Os programas sociais em co-parceria com o governo são aqueles em que o governo 

nacional do Timor-Leste requisita a colaboração de ONGs que operam nas especialidades e nas 

regiões das quais pretende cobrir, objetivando complementar aspectos operacionais e técnicos 

que momentaneamente não reúne em tais ocasiões. Por exemplo, é provável que o governo 

convoque uma ONG, evidentemente mediante alguma contrapartida financeira, geralmente a 

posterior indicação deste a possíveis doadores àquela, para treinar e oferecer apoio logístico a 

professores de nível de pré-escolar ou nível primário. Esse é o caso da Fundação Alola que, por 

ser organizada e estruturada, possibilitaria esses serviços ao Estado.  

 E por último, temos os programas sociais caritativos. Embora a própria designação 

desse nível de ação social fosse auto-explicativa, é preciso sublinhar a influência da 

personalidade de sua mentora como determinante no destaque de suas finalidades. ManaLu, da 

ISMAIK, por exemplo, assim se referiu:  

 

“Atualmente só se importa no país, e economicamente ainda está-se na subsistência, num 

nível básico, em precariedade. Está-se a desprezar os nossos produtos, os quais os nossos 

bisavôs legaram como herança para nós. É a comida mais rica em tudo (proteínas, fibras, 

minerais, etc.). Estamos parecidos aos indonésios, que só comem o arroz branco e esse 

arroz não sabemos se poderíamos dá-lo de comer aos porcos noutros países (sic). [...] Muita 

gente estudou economia, e não sei por que ainda estamos a viver abaixo da linha de 

pobreza. Para os formados, o que de bom fizeram ao país? Não compreendo! Creio que é 

melhor se ir criar coelhos, dar de comer aos porcos, cavar a terra para plantar os alimentos 

e depois é que se continuaria os estudos de economia, porque, com a prática, se colheria 

melhor ou se viveria praticando e estudando para fazer o dinheiro! (sic) Só se saberia 

economizar esse dinheiro, que na verdade veio dos próprios esforços, dos trabalhos e das 

práticas. Assim sendo, incuto esse ponto de vista ao povo e mãos a obra, plantando, 
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enchendo a terra com toda a variedade de alimentícios. Não se precisa lamentar mais como 

pobres, não é preciso mendigar mais para o governo. Só cultivando e colhendo os seus 

próprios frutos, que o dinheiro viria. Por outro lado, desejaria que os economistas vissem e 

analisassem melhor as necessidades do povo, que ainda permanece nessa linha de pobreza. 

Quais os fatores que influenciariam e quais as raízes? Deve-se fazer um estudo bem 

ampliado para identificar melhor e resolver. Precisa-se ter muita gente que tenha essa 

mesma visão diante dos problemas enfrentados pelo povo e ter uma missão concreta para 

combater essa pobreza. Por exemplo, eu me licenciei em catequética; mas, a vocação que o 

Senhor me concedeu é cuidar dos pobres e dos mais necessitados. É-me uma séria 

preocupação a pobreza do povo. Não significa dizer que esse povo não tenha terra, como os 

indonésios, que vivem debaixo das pontes. Não! O povo tem sua terra e propriedade, tem 

os seus animais e outros; mas como desenvolver e circular esses produtos ou procurar 

meios para vendê-los por serem tão carentes?  

 

 

 A ação social perpetrada por ManaLu encarna uma útil crítica à sociedade dependente 

como a do Timor-Leste, quando propõe radicalmente uma sustentabilidade que estaria ao 

alcance das comunidades em repúdio à cultura formada pelo assistencialismo puro e simples. 

Embora rústico, o senso prático de ManaLu alcançou resultados visíveis na sociedade. Muitos 

ensinamentos tradicionais poderiam ser conservados, como os alimentares, de grande valia 

como alternativas nessa fase de pobreza que muitas comunidades enfrentam.  

  

Igualmente extremos e críticos são suas visões sobre a economia, quando o “trato e a 

criação de bichos” fariam dos economistas mais práticos e sensíveis. Sua conotação de classe 

quando se refere aos “formados”, contrariamente à grande maioria pobre e leiga, vislumbraria a 

divisão social do trabalho entre aqueles que pensam e aqueles que operam. O mais importante 

na obra de ManaLu é que a sua cultura de sustentabilidade propalada às comunidades e aqueles 

que buscam o seu amparo, são formadas por iniciativas sociais econômicas, formativas, 

assistenciais, informativas e de grande utilidade pública reconhecida pelo governo e a 

sociedade que faz dos seus programas sociais uma preocupação permanente com o homem e a 

terra que pisa. 

 

 

2.1.3. Na rota, muitos desejos em vários caminhos 

 

 
 Condensando as perguntas 10 e 12 do questionário, procurou-se averiguar a natureza 

das demandas nas comunidades além da possibilidade de integração dessas, a partir do aspecto 



 108 

espacial e de interesses, que levariam as ONGs a uni-las ou ampliar os programas, de uma em 

prol de outras, numa tentativa de entender todas as conseqüências proativas decorrentes. 

Identidades somadas a extrapolarem os limites da comunidade a ponto de lá adiante, no 

vizinho, encontrar correspondências a partir de programas que se “estiquem” em somá-las, 

poderiam aumentar a eficácia destes e elevar – supõe-se – esse sentido de auto-identificação. 

As respostas abaixo trariam essa expectativa. 

 Sobre a décima pergunta: 

 

 “Seriam na área de justiça, como assunto geral e nacional aqui no Timor-Leste. Uma 

economia sustentável, porque o mercado não favorece lugar para os vendedores locais; 

Infraestrutura (as estradas de rodagem não estão em condições); Transporte coletivo 

deficiente”. (Alola) 

 

“Muitas das demandas apresentadas pela comunidade consistiu no programa do governo 

que não chegou até as áreas rurais, nos pedindo a continuação dos programas nas 

comunidades pelo menos, e fazendo avaliação com eles para saber quais as áreas que ainda 

não foram alcançadas e as conseqüências destas. Baseando nessa avaliação as comunidades 

do distrito de Suai exigiu a continuação dos programas, tais como treinamentos sobre 

subsistência, transformação dos conflitos, pequenos negócios e se a entidade tivesse 

possibilidades de oferecer recursos humanos e econômicos para abordar e fazer estudos 

sobre violência sexual baseado no gênero em outros distritos que ainda não foram 

pesquisados”. (APSC-TL) 

 

“As demandas apresentadas pelas comunidades são as seguintes: (1) informações relativa à 

saúde reprodutiva, (2) informações sobre violência baseada no gênero; (3) atividades da 

agricultura e subsistência. Isso porque durante esse período de tempo a FMF sempre 

cooperou com as comunidades na implementação dos programas e atividades, além de 

vários apoios das autoridades locais, quer dos líderes tradicionais (Lia Nain) e dos próprios 

líderes comunitários. Eles desejam que esses programas continuassem no futuro. Tudo se 

muda, de tempos em tempos. Por isso, informações e conhecimentos relacionados aos 

assuntos acima serão sempre bem vindas a nossa comunidade”. (FMF) 

 

Sobre a décima segunda pergunta: 

 
“Existem ligação e cooperação de trabalhos com as comunidades e outras instituições tais 

como World Vision, GTZ, Cruz Vermelha Timor-Leste e o próprio Governo. Para 

estabelecer uma boa cooperação, em primeiro lugar devemos saber os objetivos de cada um 

dos programas, conhecer as causas dos problemas das comunidades relevantes ao 

projeto/programa, e sabermos que somos parceiros do desenvolvimento e termos um único 

interesse no benefício, ao bem do povo. Então essa cooperação deveria ser mais ampliada 

para integrar os programas e as atividades junto às comunidades. Um exemplo concreto: 

programa de alfabetização providenciado pelo governo deveria integrar uma única 

metodologia porque tem o mesmo objetivo, ou seja, reduzir e combater o analfabetismo em 

Timor-Leste”. (GFFTL) 
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Sim. As comunidades que a FKSH tem realizado os programas na verdade têm ligação com 

outras instituições, quer governamentais (governo local) como também ONGs nacionais e 

internacionais tal como CONCERN. (FKSH) 

 

“Nós na FMF temos boa relação com a comunidade, e a maioria gosta de trabalhar 

conosco. Mas nós ainda não temos um plano para integrar trabalhos porque, durante esse 

período de tempo, a FMF não tem orçamento e não tem fundos permanentes para apoiar 

esses programas e atividades. A FMF trabalha baseando-se nos projetos dados pelas 

instituições governamentais, ONGs nacionais e internacionais”. (FMF) 

 

“Sendo uma organização histórica de caráter social, devíamos fazer o melhor para sustentar 

as raízes de cada comunidade. Infelizmente, falta-nos recurso para pôr mãos à obra. Por 

mim, só desejo ter uma boa equipa, íntegra, sem oportunismos políticos”. (OPMT) 

  

 

 As demandas das comunidades obedecem a uma ordem e prioridade relativa às 

carências coletivas locais cujas iniciativas em debelá-las a princípio obedeceriam aos interesses 

delas derivados condicionados pelos recursos e conseqüentes interesses daqueles dispostos ao 

ouvir e atender esses apelos. Essa propensão lógica que descreveria a necessidade que procura 

ajuda encontraria entidades e demandas locais inclinadas em unir as iniciativas para estender 

programas sociais originalmente definidos para atender uma única localidade. Muitos sucos, 

aldeias e sub-distritos já estão assistidos por ONGs e outros não. As ONGs voltadas aos 

interesses das mulheres possuem variâncias em seus objetivos embora estivessem em 

permanente influencia dos anseios das comunidades que servem. Por outro lado, é importante 

sublinhar que no apelo por ajuda reside também a deferência das autoridades locais, 

principalmente dos líderes comunitários e tradicionais, que deliberariam nessa modalidade 

decisória, incluindo outras ações de entidades assistenciais, como por exemplo, o estendimento 

de um programa social de uma localidade que justificadamente contemplaria outra. 

 

 Tomando esses pressupostos a priori reputados, infere-se que a possibilidade da 

cooperação entre as ONGs (nacionais e internacionais) e propriamente do governo, quando este 

não concretiza seus planos de auxilio, relativamente à diversidade de serviços desenvolvidos, 

procuram, no momento que cruzam um mesmo território de atuação, geralmente não redundar, 

pois do contrario geraria conflitos de interesse dessas entidades representativas da comunidade 

contemplada, perda de tempo e de dinheiro. 

 As conhecidas demandas das comunidades, inspiradas nos interesses das mulheres, 

convergem, sim, para todos, independentemente de idade, sexo e classe social, pois são de 
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raízes básicas ligadas às deficiências infra-estruturais comuns como saúde, educação, justiça, 

economia e propriamente assistência humanitária. A constante ressalva aos interesses das 

mulheres em face desses imperativos tornaria seus anseios uma tônica política de indispensável 

lembrança nas decisões em todos os níveis da sociedade pelo fato do movimento social que 

desencadeiam assumir suas identidades e propósitos num âmbito progressivamente mais difuso.  

  

Portanto, a natureza das demandas e a possibilidade de integrar programas sociais, 

conforme acima deduzido, guarda uma causalidade por acomodação circunstancial de 

interesses e disponibilidades nas comunidades, ONGs, doadores, e políticas governamentais, 

mesclado na dinâmica de suas interações e iniciativas, em nome do ideal humanitário que a deu 

sentido, princípios de voluntarismo, competição e racionalidade.  

 

 

2.2. Quatro paredes e uma porta aberta 

 

 
 O ângulo dialético da mútua relação, que nos faria inferir as análises da vinculação da 

esfera pública à privada na trajetória das depoentes, nos remete inevitavelmente à sua 

correlação oposta já deduzida, ou seja, àquela influi nesta, e esta se reafirma na comunidade, na 

vida.  Assim, a dimensão privada, por estar contida na mais abrangente e dominante que é a 

pública, difere desta pelo fato de seus sensores serem todos particularizados e conseqüentes, a 

princípio, guardando relação com a esfera pública pela coerência e derivação no tecido social 

como uma marca dela pertencer e provir. 

 A esfera privada é um repositório microscópico de ansiedades maiores que atravessa o 

prisma maior coletivo, e faz de cada célula, cada canto, um centro que firma as tendências 

maiores e culturais fixando sua realidade como um exemplo menor de algo maior. 

 A abordagem de gênero tomada pelo espaço privado segue essa propensão e o marca 

profundamente caracterizando com todas as letras esse enfoque, fazendo do estudo 

desenvolvido emblemático e consistente. A indução que irradia suas propriedades 

assemelhadas a ponto de, no entrechoque das contradições e dilemas, gerar o vislumbre da 

projeção maior da sociedade, guarda derivações que dista essa inclinação maior frente à 

relatividade da amostra. É essa última condição que faz com que as opiniões das entrevistadas, 
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pela sua posição de liderança e discernimento, guardar, regra geral, na esfera privada, uma 

representatividade socialmente inversa ao oceano e às condições que pertencem, as cercam e as 

infundem. 

 O debate sobre gênero nesse cenário não deixa de ser pertinente, assim conservando 

referencia e relatividade mediante o enfoque que se toma, sendo este no nível de passividade e 

refletida, ditada por tradições que se misturam com a realidade da vida cotidiana ou essa 

mesma condição analisada e criticada. 

 Sobre essa primeira e básica condição, vale a pena lembrar-se de KARTCHEVSKY
58

, 

ao tentar desenhar a condição da mulher no espaço privado: 

 

“Numa sociedade que deveria ser bem organizada, a mulher, companheira de um homem, é 

concebida inicialmente para fazer filhos; em seguida, para lavá-los; conservar sua casa 

limpa; educar seus filhos; instruir-se ao educá-los e tornar o mais feliz possível a 

existência do seu companheiro, e assim fazer com que ele esqueça a exploração 

monstruosa de que é vítima. A nosso juízo, este é seu papel social”. (KARTCHEVSKY, 

1986, p.14). – Grifei! 

 

 

 O problema da discussão de gênero no Timor-Leste, como dito acima, conserva 

propriedades excêntricas; mas, por sua natureza social e peculiar, possui elementos próprios, 

identificáveis e responsáveis pela classificação e análise de seu fenômeno. 

 As entrevistadas, pelo próprio papel social que desenvolveram ao longo de suas 

existências na coletividade timorense, ao seu modo, em grande parte, permitiram e aplicaram 

suas experiências empíricas, direta ou indiretamente, em suas relações íntimas e privadas, 

tornando-as exceções às regras sociais que insistem em transformar e romper. Como porta-

vozes, denunciam; como membros da sociedade, se submetem; contudo, entre as quatro 

paredes, atuam e modificam suas condições imediatas. Podem, portanto, as entrevistadas, 

descrever com a propriedade de suas atribuições sociais os horizontes precários que a 

esmagadora maioria das mulheres timorenses - desprestigiadas pela noção básica de seus 

direitos e posicionamento social, além de emparedadas pelas condições reinantes -, manifestar 

suas queixas paulatinamente em face do status que as tradições patriarcais as acorrentam. 

 O senso comum, raso e superficial, fragmenta as iniciativas, tornando-as um reflexo 

individual ou mais uma idiossincrasia a ser julgada exclusivamente por aqueles que a rodeiam, 

adiando a exposição das raízes mais profundas à sociedade. A opinião corrente dessa critica se 
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desfaz na personalização dos fatos, fazendo da ressonância da manifestação um ponto, um ato 

soterrável pelo isolamento e individuação, riscando superficialmente as bases ideológicas e 

sociais que legitimam o pressuposto em crise até que seja adequadamente explorado. As 

palavras de Graciana da Silva, da FMF, assim transmitem esses ecos: “Mas muitas vezes os 

homens sempre dizem que nós, as mulheres, estaríamos „tirando o poder deles‟, já que a cultura 

e o sistema patriarcal os valorizam em todos os aspectos.”  

 Esse pequeno indício comentado por Graciana, embora básico e coloquialmente 

assimilável como “as verdades da vida que muitas reclamam e quase nada muda”, é 

perfeitamente abstraída e explicada por Giddens
59

 no debate do gênero em sociedades cujas 

estruturas fundam-se a sombra do patriarcado. Assim nos ensina... 

 

“No entanto, as diferenças de gênero são raramente neutras – em quase todas as sociedades, 

o gênero é uma forma significante de estratificação social. O gênero é um fator crucial na 

estruturação dos tipos de oportunidades e de chances de vida enfrentadas pelos indivíduos e 

por grupos, influenciando fortemente os papéis que eles desempenham dentro das 

instituições sociais desde os serviços domésticos até o Estado. Embora os papéis dos 

homens e das mulheres variem de cultura para cultura, não há nenhuma instância conhecida 

de uma sociedade em que as mulheres são mais poderosas que os homens. O papel dos 

homens são, em geral, muito mais valorizados e recompensados que os papéis das 

mulheres: em quase todas as culturas, as mulheres carregam responsabilidade principal de 

cuidar das crianças e do trabalho doméstico, enquanto os homens, tradicionalmente, 

nascem com a responsabilidade de sustentar a família. A preponderante divisão do trabalho 

entre os sexos levou homens e mulheres a assumir posições desiguais em termos de poder, 

prestigio e riqueza”. (GIDDENS, 2005, p.107). 

 
 

 A adequação do conceito de divisão sexual do trabalho para sociedade timorense sofreu 

significativas ondulações no seu passado quando era colônia portuguesa, durante a dominação 

indonésia e pós esta, resultando em indagações também fragmentadas que, na medida em que 

esta mesma sociedade vem se reorganizando, se acomoda às atuais influências estrangeiras. O 

espectro patriarcal desta sociedade e sua projeção sobre as estruturas sociais de então, 

objetivamente passou a sofrer crescentes avaliações haja vista que o país de forma geral seguia 

novos rumos de autonomia política. Os efeitos imediatos desse processo lento e silencioso 

passaram a ser variados níveis de tensão e recalcitrância nas diversas esferas das relações 

sociais, mormente aquelas que mais densamente se aproximavam do nível privado. A 

necessidade de exposição das nervuras de índole patriarcal no microcosmo familiar passou da 
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outrora naturalidade que a tradição legitimava, tornando-as necessárias no sentido de reafirmá-

las. 

 Liurai, ou rei ou homem varão, em tétum, para grande maioria da sociedade em 

transição integrativa em face do novo status que o país como um todo assumiu, vem sofrendo 

lentas transformações e questionamentos. A recalcitrância dessa maioria remanescente de uma 

tradição em ruptura assiste, sob o mesmo teto e domínio, a substituição e a impermanência de 

propensões outrora adotadas por si através de sua prole que silenciosamente declina em 

tendências mais amplas e atuais. 

 A realidade gradativamente expõe a mescla do antes, o atual e o depois, refletindo assim 

a movediça composição do poder que se legitima pelos usos e costumes na sociedade civil que 

se pretende paulatinamente firmar-se. “A palavra “poder” mostra como alguém alcançou uma 

confiança. Assim, esse indivíduo tem o poder e essa condição conquistada deve ser utilizada 

conforme as suas responsabilidades e funções numa determinada situação, mesmo que o poder 

utilizado não seja igual ao uso na comunidade, em casa ou na família. Se usarmos o poder 

como ditadura, para oprimir os direitos de outras pessoas e também na vida familiar, penso que 

a prerrogativa estaria sendo mal aplicada”. Filomena Fuca, da GFFTL, assim, transfere à sua 

maneira essa concepção de poder com fortes ingredientes, a seu nível, analíticos, expressando-

se dessa forma. 

 Já Maria José da Costa, da Sagrada Família declina um ponto de vista mais elaborado 

sobre as tensões privadas asseverando que... “A meu ver, as experiências cotidianas 

demonstram que as relações de poder são muito machistas. Por que digo isto? Porque quase a 

maior parte das mulheres é vulnerável na violência doméstica e na violação sexual, além de 

outros problemas sociais congêneres”.  

O fato é que, sob a aparência da falta de transformações substantivas nas tradições que 

influem na sociedade civil timorense, a partir de suas estruturas mais elementares, gesta, num 

ritmo mais acelerado, aspectos e perspectivas mais dinâmicas de crescente natureza 

contraditória a acelerar os planos transformatórios e contestatórios desta. A face metamasculina 

sobre a qual se sedimenta as tradições, cultura e crenças são envolvidas por essa mesma 

dinâmica, sofrendo ao seu nível os desgastes decorrentes. 
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Observações outrora impensáveis enriquecem o discurso reflexivo sobre a condição da 

mulher timorense em relação às tradições que legitimam sua subalternidade. Sua opinião em 

relação a titularidade do direito à propriedade aprofunda o tema. 

 

“Os conflitos de poder sempre existirão. Ressalto aqui o caso das terras e propriedades que 

existem em minha aldeia. A maioria das pessoas que tem poder, quanto a esse assunto, são 

homens. Mulheres proprietárias são minorias. Isso deve-se ao fato da sua origem, da 

cultura que se submetem e extrema carência de consciência política de seus direitos e 

deveres agravados pelo patriarcalismo doméstico. Dizem que as mulheres não têm direitos, 

porque, quando elas se casarem, devem sair da casa dos pais e permanecer na casa do 

marido. Então ela seria a co-proprietária dos bens do marido, só que no nível menor de 

poder. São essas situações que enfrentamos na vida cotidiana. Precisamos esclarecer e 

conscientizar as famílias e a sociedade quanto esse assunto, porque está consagrado no 

artigo 17 na constituição da RDTL, e que deveríamos respeitá-lo”. (Florentina da C. P. 

Martins Smith, OMT) 

 

 

 O legalismo fundamentaria esta indagação; é uma mera embalagem útil a envolver o 

cerne e a natureza das relações sociais e políticas que preponderam e são determinantes, razão 

pela qual se prestam a servir de útil lembrete e instrumento, quando se tem consciência dele; 

mas, diante das condições sócio-culturais que encobrem a maioria da população, seria um 

aspecto do esforço em se usar a cidadania, geralmente descoberta pelo desespero e doenças 

resultantes, não necessariamente pela noção de um direito particular que foi repentinamente 

violado. Isso não significa, contudo, que a mulher agredida desconheceria totalmente seus 

direitos e como evocá-los, mas, por limitações físicas (transportes, meios de comunicação), 

ameaças e preceitos tradicionais da localidade, elas se resignam a calar-se ou buscar 

atendimentos básicos sem aprofundar-se numa discussão mais detida sobre o que lhe 

aconteceu. Essa mulher está emparedada pelas condições que vive. 

Rosa Maria Gama de Sousa, da Fokupers, ilustra bem essa condição da maioria das 

mulheres timorenses, pontuando outro ângulo do problema: 

 

“Analisávamos o impacto do sistema patriarcal e da cultura que os timorenses adotavam, os 

desafios e a condição da mulher na própria vida. Tentávamos observar todas essas 

situações para identificar as causas e como procurar alternativas para planificar e desenhar 

programas relevantes a respeito da situação da mulher timorense. Uma das causas 

identificadas com facilidade e que poderíamos efetuá-la era o sistema e a cultura que 

usávamos. Isso se tornou um grande obstáculo e causou muitas discriminações para as 

mulheres, e, além disso, a sua condição tornou-se ainda pior no tempo da ocupação dos 

militares indonésios”.  
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 Descendo as escadarias das relações sociais, a comunidade familiar possui grande poder 

de influencia sobre cada núcleo que a ela faz parte. No Timor-Leste, o conceito de família 

vislumbra numa pequena, porém, atuante comunidade. Isso porque família representa não 

somente pai, mãe e filhos, mas também sogra/o, avós, tias/os, cunhadas, sobrinhos/as, primos, 

agregados a esses, muitos dos quais convivendo juntos no mesmo logradouro, com várias 

habitações e forte influencia uns sobre os outros. Geralmente a estrita noção de espaço 

privado/doméstico no país compreende não exatamente um núcleo como conhecemos, mas uma 

pequena e fervilhante comunidade de pessoas que muitos que se conhecem, e por proximidade 

espacial, se influenciam determinantemente. 

 Esse entrelaçamento familiar é um escaninho seguro para aplicação das tradições e 

costumes já que as iniciativas dos casais sentem o peso de um sensor maior e conhecido 

compreendido pela opinião dos demais, por isso mesmo sendo um paradigma das forças 

ideológicas e sociais que sugeririam a princípio uma opinião dentro das exceções individuais. 

 O exemplo das depoentes demonstra uma marcante transição entre o padrão de relações 

típicas familiares para outro mais atual e característico de países com sociedades mais 

complexas. Por força de suas atividades laborativas, a mulher que trabalha ativamente como 

lidar de uma ONG aos poucos se descaracteriza como aquela que exercia seus comuns 

trabalhos reprodutivos. Ela agora geralmente passa o dia todo trabalhando – muitas vezes 

fazendo horas extras –, pouco realizando sua segunda jornada de trabalho, e sendo motivo de 

carência afetiva dos filhos por estar mais ausente. Alita Verdial, da fundação Alola, descreve 

bem esse drama privado. 

  

A visão do meu marido quanto ao meu trabalho é um processo. (sic) Porque veio de duas 

pessoas que pensam diferentes, de duas famílias diferentes, mas colocamos juntos num só 

pensamento na mesma casa. Envolvi-me assim, ele pensa que... no ponto de vista 

familiar, a nossa relação é fraca. Faço poucos trabalhos domésticos; já não cozinho 

quando volto do trabalho, porque cansada... essas coisas..., mas, de 2003 até 2004, refleti 

novamente a nossa vida familiar... Foi a grande paciência dele ao receber-me no final do 

expediente ou esperar-me até o término do trabalho para juntos voltarmos à casa de noite 

que mais me motivou. Isso se repetiu várias vezes até que ele perdeu a paciência. Anos 

mais tarde, ele começou a compreender novamente a importância dos trabalhos que faço na 

fundação e retorno a casa sempre à noite, como de costume, tendo em mente a relevância 

dos trabalhos que exigiam-me energia e comprometimento. [...] Tudo isso é um processo 

para saber e conhecer melhor o envolvimento das mulheres no movimento social e no 

ativismo de maneira a defender e lutar pela igualdade de gênero. – Grifei! 
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 As reações do “homem varão”, provedor e chefe da família, a depender do seu nível de 

discernimento da relação com a sua parceira, variam entre reações violentas e transigências 

construtivas para todos. Prevalece, entretanto, fortes dificuldades em compreender e aceitar que 

a sua companheira, em razão de uma atividade empírica em prol de causas que repercutem na 

sua própria condição doméstica, evolui além da consciência domiciliar e percebe que, afora as 

quatro paredes que reside, existe uma complexa e estimuladora sociedade que a faz, como 

liderança, superior a essa pessoa limitada, de senso comum, com horizontes apenas voltados 

para sua mulher e filhos, enquanto pessoas que pode influenciar e dominar, sendo este 

indivíduo que coincide com o seu marido. 

 O dilema masculino diante de sua prole e sua companheira que se afasta dos padrões da 

mulher tradicional consiste em receber a sugestão desta de ser obrigado a partilhar os seus 

papéis reprodutivos e de provedor, já que muitas vezes ela ganha mais do que ele, e esse 

impacto, reputando uma sociedade tão conservadora, representar um entrave na relação do 

casal com o testemunho direto dos filhos, isso se não gerar por parte dele uma resignação 

oportunista de simplesmente viver às expensas de sua esposa, pouco zelando no 

acompanhamento diário dos filhos enquanto a esposa está trabalhando.  

 A esse respeito, Beba Sequeira, ao questionário, esclareceu esse fenômeno, 

preocupando-se, excepcionalmente, em colher o ponto de vista de seu próprio marido, como 

segue: 

“Como esposa sinto-me triste e lamento-me muito porque temos empregos. Quanto à 

contribuição para a nossa família e para os nossos filhos, foram poucas. Algumas vezes, 

não temos tempo para os nossos filhos. Encontramo-nos somente à noite ou de manhã antes 

das crianças irem à escola. Não temos rendimento para contribuir em casa para os filhos. 

Refiro-me ao meu marido. [...] 

 E disse ele... 

 “Sim, é bom para a gente, porque ela pode sustentar a família em casa; ela trabalha 

independente na ONG e organiza o seu próprio sistema e nem depende de outras 

instituições. Nessa ONG ela tem muitas oportunidades: participa de treinamentos e 

conferências internacionais, estudos comparativos no exterior, especialmente nos 

programas ou assuntos de organizações de mulheres. Quanto à vida familiar, ambos 

poderiam completar-se, e quando encontramos dificuldades poderíamos nos ajudar 

mutuamente, além dela ajudar a pagar as mensalidades dos nossos filhos e de suas irmãs. 

Ela também me ajuda a completar as necessidades da casa”. 
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 Reações opostas ao fato acima foram detectadas no questionário, ou seja, o 

companheiro compreende que na sua relação íntima com sua esposa é necessário permitir que 

as influências das atividades dela incidam sobre o papel esperado no seio familiar, adaptando-

se e condescendendo aquele a essa conseqüência com cooperação e até ajuda à esposa com 

opiniões. Essa integração por parte do marido não é repentina, mas paulatina, pois significam 

atitudes que remontam o início do relacionamento, logo o companheiro, desde o inicio, tomou 

conhecimento da natureza outra dos afazeres da mulher, compreendendo que o seu 

investimento afetivo teria que sofrer adaptações a ponto de no futuro se consumasse no enlace 

matrimonial, conclusões essas transmitidas posteriormente à prole, mesmo que mínimas 

resistências esporadicamente emergissem. Esses são os casos em amostragem das depoentes 

abaixo: 

 

“Quanto aos meus trabalhos na ONG, o meu esposo apoiou-me bastante; de vez em quando 

ele dava pareceres e idéias; dava-me motivação quando encontrava problemas nos meus 

trabalhos e encorajou-me a procurar alternativas para solucioná-los. Ele apoiou o meu 

trabalho na ONG, e quando voltávamos à casa depois do expediente, nos ajudávamos 

mutuamente como dividir os papéis para ver e criar os filhos. Se retornasse tarde a casa, ele 

protestava e zangava-se. Muitas vezes ele ignorava esse fato. (sorrindo gargalhada)”. (Rosa 

Sousa, Fokupers) 

 

“O meu marido não obstaculiza as minhas atividades políticas e me apóia dentro das suas 

possibilidades. É questão de sabermos organizar o tempo e não descurar as minhas 

responsabilidades de mãe e esposa”. (Lourdes Maria Alves Araújo, OPMT) 

 

“O que trabalho contribui para a sobrevivência familiar. Em casa, me apóiam e me 

encorajam e sempre me dão idéias de como trabalhar nas organizações internacionais e 

nacionais. Isso é um direito de todos porque acreditam que a mulher também pode liderar e 

ajudar a aumentar a renda familiar como uma mãe”. (Francisca Alves Taolin, AMST).  

 

 

 O nível de relação com os filhos por parte dos pais é uma conseqüência da relação 

afetiva a priori destes a qual reflete sobre os pequeninos como um indicador que se traduz na 

aproximação, carinho e convivência dos pais, identificando naturalmente os filhos nos 

genitores, e vice-versa, apoio emocional que muito contribuirá na sua evolução psíquica como 

indivíduo propriamente e como um membro de uma comunidade menor que é a família a qual 

compõe outras esferas coletivas. Nesse plus relacional, a ruptura, por menor que seja dessa 

tendência emocional, afeta não somente os mais inexperientes, mas também todos os membros 
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do agregado familiar, suscitando-lhes reações ao seu grau de integração declinando-se na 

possibilidade inevitável de adaptações, se caso não reversíveis. 

 O papel da mulher na relação familiar, como esposa e mãe e os dois, quando desviado 

por motivos da vida, considerando as inclinações primevas de uma prole nascente e de um 

companheiro fixado em algum papel social que denote pouca relação com uma experiência 

ativa na comunidade que não seja a preocupação com a sua própria vida e dos seus, é de 

importância fundamental no equilíbrio das relações íntimas familiares. A reação dos menores, 

nos momentos em que essa conformação relacional, por força da opção da mãe, do pai ou dos 

dois, é inicialmente de declarada carência afetiva parcialmente atendida no momento que a 

genitora estiver junto deles, ou, quando mais crescidos, além desse fato, tomarem como 

referencia os comentários de vizinhos ou amigos próximos. Reações outras, de mesma 

natureza, teriam os filhos em relação a pouca companhia do pai. Afora a compulsão psicológica 

para se ver a mãe próxima, fatores ideológicos contribuem para elevar o incomodo dos filhos 

em relação à mãe que trabalha. A mãe, ciente desse fato, é confrangida a compensá-lo de 

alguma forma, só ou em conjunto com seu marido, reordenando sua rotina no lar e no trabalho, 

com objetivo de atenuar essas pressões que em si sente ou é lembrada em casa pelos filhos e 

pelo marido, de início, e posteriormente, como um crescente burburinho do restante da família.  

Cruz
60

 traça a evidencia desse delicado cenário nas relações privadas da mulher que 

trabalha com seguinte comentário: 

  
“Entre os fatores individuais que afetam a participação da mulher no mercado de trabalho, 

o número e a idade dos filhos apresentam-se como relevantes para as análises das relações 

de gênero. Sabe-se que a presença de filhos afeta a participação das mulheres no mercado 

de trabalho, sobretudo entre as mais jovens, cujos filhos são pequenos, no que se refere às 

dificuldades para conciliar trabalho/família. É bom que se lembre que um dos fatores 

apontados como coadjuvantes da entrada da mulher no mercado de trabalho, na última 

década, tem sido a diminuição das taxas de fecundidade”. (CRUZ, 2005, p.151). 

 

 

  Boa parte das depoentes, ao seu modo e nível, suporta essas exigências da realidade 

vivida em comparação com a básica a qual, no caso da sociedade timorense, é de significativa 

vinculação com as tradições locais e do nível de desenvolvimento sócio-econômico do país. 

Conquanto essas condições, os embaraços que sofrem as líderes das ONGs da Rede Feto, 

nomeadamente, muito se assemelham aqueles das mulheres trabalhadoras de países 
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economicamente mais evoluídos. Exemplos desses sintomas privados foram narrados por 

várias depoentes, conforme abaixo: 

 

[...] “olha mamá, os meus colegas e amigos do nosso vizinho já têm roupas e calçados 

novos. Mamá trabalha no escritório até a noite, e as minhas roupas ainda não compraste-

me!” Essa foi uma crítica ao meu trabalho”. (Alita Verdial, Fundação Alola) 

[...] ”Desvantagem/parte negativa: como mãe, tem tempo limitado para nós. Algumas vezes 

nós queremos falar-lhe das nossas necessidades, mas ela sempre está ocupada com os 

serviços da ONG, e, de vez em quando, se esquece dela própria para tomar o café da manhã 

ou jantar. Só quando está doente é que ela fica quieta em casa”. (Beba Sequeira, APSC-TL) 

 

“Ultimamente tinha experiências com os meus dois filhinhos; quando saia para trabalhar, 

os dois me pediam para não ir e ficasse com eles! Isso são fortes experiências! O meu 

primeiro filho sempre insistiu que não fosse trabalhar, e o pequeno idem. São preocupações 

dos dois quanto a mim, sua mãe. Eu e o meu marido tentamos dividir bem os nossos 

tempos, por exemplo, ao meio dia procuramos almoçar juntos em casa. Isso muitas vezes; e 

algumas vezes jantávamos fora, para lhes habituarem. Aos sábados e domingos e todas as 

noites no jantar, sempre nos reunimos juntos para matar as saudades (sic), e dávamos todo 

o nosso tempo a eles”. (Rosa Sousa, Fokupers) 

 

“A compreensão dos meus filhos é relativa à idade de cada um e o caráter que possuem. Às 

vezes cedem, outras vezes manifestam exigências com atenções especiais. Como poderia 

fazer para superá-las? Essa é a questão de pôr em prática a função de mãe e educadora”. 

(Lourdes Maria A. J. M. Alves Araújo, OPMT) 

 

 

 Outro aspecto que não pára de ecoar neste estudo é o positivo caráter econômico da 

atividade da mulher na família, a elevá-la materialmente face à remuneração que complementa 

ao do marido e este a da dela. Esse ponto óbvio da atividade da mulher em detrimento de sua 

parcial atuação como “dona de casa” nos trabalhos reprodutivos, implica na evidencia de que 

sua preocupação idealista com a comunidade espera periodicamente uma contraprestação 

remuneratória. Em outras palavras ou a mesma coisa: a ONG que fundara ou que lidera 

atualmente com vistas a servir à comunidade, no contexto timorense, é um “emprego”, uma 

forma de sobrevivência da qual os resultados lhe servem e à sua família. Assim, o caráter sem 

fins lucrativos da entidade da qual trabalha geralmente tem uma contrapartida material e 

utilitária que vislumbra “um salário”. Além do mais, esse rendimento, somado ao do 

companheiro, reflete num reconhecimento da comunidade, precipuamente nos momentos 

festivos e tradicionais, na forma de contribuições e ajudas beneficentes, quando a mulher, 

enquanto doadora, é considerada como benfeitora. Do contrário, é vista com olhos 
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preconceituosos porque não tem dinheiro para contribuir.  Kartchevsky
61

, ainda, ao refletir a 

propósito dessa particularidade concreta, associada aos debates de gênero, assim nos detalha: 

 

“[...] As oposições entre homem/mulher, trabalho/não-trabalho, trabalho 

assalariado/trabalho doméstico, que percorrem essas disciplinas são, a nosso juízo, apenas a 

expressão das disjunções que as relações sociais dominantes operam em nossas sociedades. 

Aplicar a definição bidimensionada de trabalho já referida supõe abandonar, previamente, 

tal visão dicotômica; recusar o enclausuramento nesses binômios contraditórios. [...] 

(KARTCHEVSKY, 1986, p.9-10). 

 

 

 Os elementos coletados no campo entre as depoentes corroboram o fato inevitável de 

que, paralelo ou antes da vocação de se servir a comunidade através de uma organização 

minimamente estruturada para tal, estão os interesses de subsistência e elevação do status quo 

da liderança na proa da entidade.  Os relatos abaixo não negam esse fato, até mesmo porque o 

contexto no Timor-Leste sugere que seja adotado como um imperativo básico.  

“O meu marido vê o meu papel na ONG como um trabalho “de adquirir dinheiro”. Como 

cidadã, devo contribuir para o desenvolvimento da nação. Os meus filhos vêem e pensam 

que o que desempenho é um meio de ganhar dinheiro para sustentar a casa”. (Teresinha 

Cardoso, CAUCUS) 

 

“O meu marido trabalha no governo, na Instituição Nacional da Administração Pública 

(INAP), como chefe do departamento. Quanto aos nossos rendimentos, ele trabalha no 

governo e eu na ONG, automaticamente na renda familiar existe uma diferença de 

participação. Através dessa diferença se transforma numa unidade de um determinado 

lugar. Ele também me reconhece que através de um ponto comum nos existirá uma 

comunicação adequada; se não existisse uma diferença não existiriam problemas ou 

transformações. Isso é uma vida a dois. Sempre conversamos; normalmente existem 

aquelas viés de gênero (bias gender) ou preconceitos, por parte do marido e familiares, 

porque meu rendimento é maior do que o dele. Ele confia muito em mim para administrar e 

gerir o orçamento da casa, e afirma que sou melhor do que ele (sorrindo)... E se ele o 

administrasse, não saberia (sorrindo). Esse assunto é de uma só pessoa. Somos muito 

unidos. [...] Ele é muito sensitivo quanto à violência, mesmo diante do meu temperamento. 

Procurávamos nos entender melhor e evitar agressões. Algumas vezes, só por causa dos 

usos e costumes tradicionais (lia fetosá-umane)
62

, pessoas podem causar violência. [...] O 
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 Idem, página 9. 
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 Na tradição timorense, significa modalidades de dotes oferecidos geralmente em ocasiões especiais. A 

finalidade é a compensação material de algum fato ocorrido no seio da família e na comunidade. No matrimonio 

(barlaque), por exemplo, o noivo precisaria recompensar cada familiar diretamente ligado a noiva com dinheiro, 

animais, bens, etc., com retribuição inferior por parte da noiva. No caso de falecimento de familiares, membros 

ligados à família do falecido se cotizam para, em voto de solidariedade e união, ajudarem à família do de cujus 

materialmente. A lia fetosá umane também visa reparar danos morais decorrentes de brigas, tentativas de 

homicídios, ou quaisquer outras situações conflituosas que ensejassem o reparo a alguém que fosse prejudicado. A 

lia fetosá umane é constituída pelos membros masculinos das famílias em conflito. 
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dinheiro pode mudar a vida de um indivíduo como, por exemplo, nós, provenientes da 

cultura mambae
63

 e kemak
64

. As pessoas valorizam muito a nossa presença nos rituais 

tradicionais, com os quais contribuímos materialmente.  [...] As pessoas não nos viam 

como família de classe média, não nos valorizando. Atualmente, já somos pessoas de 

emprego razoável e podemos contribuir materialmente para os usos e costumes; somos 

mais respeitados nos ritos tradicionais. O que sinto e observo na valorização que as 

famílias nos dão são mais para os bens materiais que contribuímos. (Alita Verdial, 

Fundação Alola) 

[...] Experiência é como um mestre: através das amargas, principalmente, atingimos a 

doçura e servimos como imagem para a própria família. Anteriormente, quando não tinha 

emprego, ninguém me conhecia. Mas quando passei a ser “uma árvore que dava muitos 

frutos”, as pessoas passaram a me ver, e se aproximaram “para colher os frutos”. Isso 

demonstra os resultados, agora à disposição de minha própria família, através desse grande 

esforço no trabalho permanente junto a APSC-TL - uma ONG com boa imagem diante 

sociedade! (Beba Sequeira, APSC-TL) 

 

 

Em outras ocasiões, quando a depoente é solteira e sem prole, o produto de suas 

atividades nas ONGs provem as necessidades materiais de irmãos e agregados, assumindo um 

típico papel que normalmente caberia a um ente do sexo masculino, na forma da tradição. Ou 

melhor: além de prover, a liderança da ONG assume um papel de educadora e orientadora de 

seus familiares e dependentes, aglutinando as funções de pai e mãe, estimulando-se duplamente 

como mulher e como uma representante emblemática entre os seus e à comunidade por reunir 

duplas qualidades em que a tradição estabeleceu como separadas com a primazia do varão. 

Na visão dos irmãos, o meu trabalho na ONG FMF, diante das tarefas domésticas, é de 

grande responsabilidade, porque somos órfãos de pais e sou a filha mais velha. Tenho que 

cuidar dos meus irmãos como se fosse mãe e pai; de arranjar o pão nosso de cada dia, e na 

ONG, como responsável dos trabalhos nos projetos e atividades nas comunidades. 

(Graciana da Silva, FMF).  

 

 O fato social da violência contra as mulheres permite várias origens e naturezas, 

tornando o fenômeno tão complexo que beira ao paradoxo. A violência, quando prepondera 

uma cultura patriarcal numa sociedade em formação, como no caso da timorense, adquire 

características peculiares cujo aspecto simbólico a legitima muitas vezes, tornando-a uma 
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mescla de cotidianidade tolerada pelo manto ideológico e delito menor, quando as 

conseqüências físicas e psicológicas da vítima não podem ser encobertas pelo silencio que 

revigoraria a impunidade. A cultura tem o importante papel em delimitar o fato em condições 

circunstancialmente aceitáveis, somente denunciando ao público as evidencias quando estas 

não puderem ser mais encobertas.  

Guiddens
65

 (2005) descreve o cenário que privadamente, entre as quatro paredes, o grau 

de parentesco sublima emocionalmente a integração do grupo familiar, tornando-o terno e 

gratificado pelo convívio ou, pelo contrário, abrigar tensões, levando as pessoas ao desespero 

em vida e extravasarem suas angústias uns sobre os outros a partir dos mais vulneráveis. A 

violência dar-se-ia como conseqüência através de abusos físicos recíprocos se iniciando sobre 

as crianças, por maridos, e até mesmo de iniciativa de mulheres contra seus filhos e 

companheiros. 

É claro que tensões a ponto de redundar em conflitos privados não são desprovidas de 

razões que lhes dariam concretude, senão não passariam de descrições muito elaboradas sem 

uma necessária fundamentação. Alegar motivos que resultariam nos conflitos privados tão 

somente incorreriam num psicologismo empobrecedor de fatos sociais mais atuantes que 

simplesmente uma mera questão de análise de personalidades em estado de animosidade e suas 

vítimas e algozes, bem a caráter do jogo ideológico que encobriria causas maiores e amplas da 

sociedade. 

No contexto do Timor-Leste, a profusão da violência doméstica sobre a mulher e 

demais entes da família mais vulneráveis denunciados, logo constituinte dos levantamentos 

oficiais, guardam fatores objetivos, diretos, reinantes, abrangentes e influenciadores 

indiscutivelmente sobre as quatro paredes, exclusivas e privadas, que não podem ser omitidas 

por serem determinantes além do mero esclarecimento de causas locais ou individuais. Urge 

prever-se como fatores atuantes nas relações familiares o esforço de soerguimento nacional na 

forma da estruturação do processo político e institucional que favoreça o alcance do cidadão 

comum aos serviços públicos básicos sem o óbice de entraves infra-estruturais que o 

impediriam de buscar a assistência (médica, jurídica, educacional, etc.) que necessitasse. 
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 Idem, GUIDDENS, Anthony. Sociologia. 2005, pág. 167. 
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A paulatina ruptura da influencia patriarcal também sofre impacto pelo esforço de 

modernização e integração de relações sociais sobre bases que emergiram de tradições então 

atuantes sobre a sociedade, ocasionando traumas intestinos de diversos formatos incluindo a 

elevação do número de ocorrências registradas de violência contra mulheres por seus parceiros. 

Esse choque cultural, antes mais ocultado pelas tradições e a tibieza de uma sociedade 

em transição, hoje mais denunciado pelas mulheres sobre condições que relutam em se alterar, 

converge no árduo repto pela sobrevivência da maioria dos cidadãos em meio aos entraves do 

processo de consolidação social que os faça menos apreensivos com os meios básicos que 

dispõem e integração social ligados à educação, saúde, formação e firmação de direitos que 

reduza a sensação de incerteza.   

A crítica mais elaborada a partir da qual a estrutura patriarcal incorreria em condições 

desiguais sobre as mulheres no tocante a extremos relacionais inclinados à violência doméstica 

na esfera privada, absorve elementos tanto peculiares à cultura timorense como gerais – de 

herança teórica de outras sociedades -, a ponto de se unirem reflexivamente em fatores 

coerentes, razão pela qual obter-se-ia prognósticos consistentes a partir das opiniões das 

depoentes a respeito.  Florentina Smith, da OMT, descreve em poucas palavras, a seguir, a 

substância básica da crítica de gênero à sociedade, sobre como aspectos originados da 

desigualdade redundariam em outros derivados de natureza hostil e dominadora.  

 

 [...] Oh, violência! Pode-se dizer que algo que existe em quase todas as famílias 

timorenses não signifique uma unanimidade. Não! A violência sempre existiu. Posso 

dizer que no meu serviço, desempenho vários papéis nos quais não existiria 

violência. Sobre esse assunto, algumas vezes, as pessoas interpretam como bater, 

espancar, etc. Não é só isso. Violência não significa alguém bater no outro com mão, 

com uma rota/um pau, etc.; a violência que convivo aqui é a do sistema patriarcal 

dentro da esfera privada (dentro da casa). Por quê? Nós, os timorenses, consideramos 

os homens como Liurai (Rei). Nós, as mulheres, mesmo capacitadas, podíamos dizer 

que temos que ser assim... deixar de lado. Na minha família, por exemplo, o ato de 

bater não é aplicado. As maneiras e as atitudes do homem varão são muito fortes na 

minha família. Em casa viviam três famílias, incluindo a minha. Cada esposa de cada 

família sentia que o homem, aliás, o marido, é figura muito presente. [...] Muitas 

vezes os maridos sempre nos diziam que “nesta casa sou o homem, o varão; posso 

falar grosseiramente, posso mandar em vocês como quiser e fazer tudo o que quero!” 

[...] Como líder política e diretora responsável, afirmo que existem formas de 

violência em casa. Existem por quê? As atitudes dos nossos homens os relevaram; as 

mulheres tinham que servi-los sem discutir. Isso tudo não deixa de ser violência. Os 

trabalhos pesados eram compartilhados. Trabalhava-se na horta, no quintal, com a 

possibilidade de sofrer-se violência psicológica (expressões grosseiras). Algumas 
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vezes os maridos zangavam-se com os filhos/as filhas do mesmo modo. A tradição 

infunde os hábitos. Assim, os homens/maridos oprimiam os familiares. Ainda 

existem essas práticas, embora não concordasse. Procuramos meios para lutar contra 

tudo isso, e convencer as novas gerações. Oriento meu genro explicando-lhe que 

atitudes semelhantes são antiqüíssimas, que não seria atual imitar o seu sogro. 

  

 

 O explícito se iniciaria pelo sutil. Este é o cerne dos comentários de Florentina. Ao 

lembrar-se que nas relações familiares subjaz, infuso e implícito, o espectro de um sistema 

patriarcal que a todos sugere padrões de comportamento, de ações e respostas resignativas 

correspondentes, a depoente mostra clarividência em identificar a ingerência das tradições em 

todas as partes, iniciando no lar. A violência psicológica por ela desenhada é diáfana – aquela 

desprovida de agressões concretas, mas de freqüentes insinuações na psicosfera doméstica, 

anunciando uma ordem toda peculiar da existência de dominadores e dominados. 

 O varão dominante é “o cabeça” dos destinos de seus agregados; um “mandatário” que 

responde e ordena cada passo de cada membro de sua esfera de influencia, vislumbrando posse 

indireta destes. Pelo lado dos naturalmente subjugados, o ato de atender sem discussões 

obedece mais um condicionamento cultural que, ao antever aquele que está em cima e os 

demais abaixo, afasta as possibilidades de uma mínima crítica a esta condição e vê com 

naturalidade o papel do “galo”. Ou melhor dizendo, “galo” não, mas sim liurai, “rei” do lar, em 

tetum, o idioma nativo! O varão, assim, além das características descritas, domina porque – 

digamos – é onipresente nos fatores indiretos, a princípio, que norteiam as relações internas e 

externas de seus familiares, sem as quais seu transcurso o sugeriria críticas acerbas. Por último, 

destaca-se que o processo de dominação doméstica guarda aspectos simbólicos evidentes e 

necessários na comunicação empregada. O fato de se conceber mensagens tão particulares em 

meio íntimo, guarda e forma, pelas peculiaridades do agregado, uma sugestão cultural própria e 

uso particular da codificação criada pelos integrantes do grupo. Cada agregado familiar, 

embora inspirado pelas mesmas tradições, teria um código próprio de conduta e comunicação, 

decorrente do nível sócio-cultural de seus integrantes. A multirrelatividade dos discursos de 

cada família, reputando às influências próprias circundantes, permite que o uso de freqüências 

grosseiras nas comunicações íntimas seja um padrão domesticamente aceito com o qual, em 

espontaneidade, possa gerir leis concretamente de influencia e permanência do mais forte sobre 

os demais, e, conseqüentemente, manutenção do status que a partir deles se logrou. Atentemos 

neste aspecto o que relatou Rosa de Sousa Gama, da Fokupers:  
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“A mulher ainda encontra muitos obstáculos; a sua condição não melhora de imediato 

embora o país houvesse restaurada a sua independência (sic). Mas a violência continua. 

Contudo, depois da independência, as mulheres ainda encontram muitas dificuldades, 

“numa guerra sem fim por mais dignidade”. Muitas mulheres ainda vivem na pobreza, são 

violentadas; muitas delas ainda não sabem escrever e ler; muitas mulheres morrem por 

causa da saúde precária, e muitas mães e mulheres não sabem como obter informações e 

apoio, porque muitas coisas dificultam seu próprio pensamento, suas iniciativas, por causa 

do sistema patriarcal como também da própria mulher que ainda não pode libertar-se de si 

própria, “pois ainda não sentia o que surgiu com ela durante a sua vida fosse uma violação 

contra o seu direito”. Mas ela sentia ser um ato normal, algo vulgar que poderia acontecer 

porque isso já estava plantado, bem enraizado há tempos, no pensamento e na vida dela. 

Então isso precisava muito tempo; seria uma longa luta para encontrar soluções e sair desse 

ciclo vicioso sem fim”. 

 

    

Rosa busca em esferas mais amplas a causa da violência doméstica contra a mulher. 

Todavia, generalizou tão somente na influência do sistema patriarcal as deficiências sociais 

relacionadas ao analfabetismo e saúde precária da mulher, quando na verdade a pobreza, que 

lhe é característica, também decorre de fatores contextuais, políticos e econômicos que insistem 

em assolar o país pós-independente. A tradição refratária ás mudanças não explica por si só a 

violência, mas, como explicado por Florentina, acima, fatores mais complexos e genuínos da 

ideologia, formado ao longo das gerações, legitima e torna corriqueira o que Rosa chamou “um 

ato normal”, e, portanto, moralmente aceito como “coisas da vida”, fazendo cada vez mais 

submergir as razões socialmente fáticas no fenômeno da violência contra mulher. Nas opiniões 

de Rosa, nas entrelinhas, lê-se aquela ansiedade de ver um dia as mulheres “libertas de si 

próprias”, como se a atual concepção de si, “por não saber como”, fosse um cárcere 

ultraprivado de uma identidade que a fundo não conhece, mas aos poucos tem esperança de 

saber efetivamente. Um pingo de melancolia guarda os passos firmes de Rosa. 

 Por fim, escutemos o que tem a dizer as depoentes abaixo: 

  

Como sabemos, a mulher timorense tinha um estatuto bastante complexo no passado. 

Submissa ao homem, à família, deparava-se com muitas limitações nas suas decisões e 

opiniões o que a tornava mais frágil e discriminada na sua vida como um ser humano. 

Dizia-se então incapaz de libertar as suas idéias mesmo que essas fossem úteis na solução 

dos problemas da família ou da sociedade. Imbuída nessa vulnerabilidade, a FRETILIN 

definiu na sua linha política os meios acessíveis de romper os tabus da cultura timorense 

que minimizava a condição da mulher. Graças a essa idéia, conseguiu-se quebrar o silencio 

das mulheres e fê-las envolverem-se na política, conhecer os seus direitos, emitir e 

participar nas decisões de qualquer assunto quer de caráter social ou político. À medida que 

nos infundimos nesta política, fomo-nos aprendendo a interiorizar melhor nos vários 
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problemas que afetavam a condição das mulheres (sociopolítico/econômico) e que as 

tornavam carentes e dependentes do homem na vida quotidiana. No primeiro ano foi o 

momento de sensibilização da política e foi fácil de fazer as mulheres participarem, visto 

que a FRETILIN era o único Partido a altura existente a oferecer resistência, organizar, 

controlar a população evacuada para as matas e montanhas. Nos anos seguintes, 

estruturamos a nossa organização consoante as orientações emanadas superiormente e 

conscientizamos o povo em geral e as mulheres em particular, quanto às ações políticas 

possíveis e responsabilidades nas funções que lhes foram incumbidas e trabalhar juntas às 

bases, motivando, assim, o sentido patriótico que o momento exigia de todos. (Lourdes 

Maria Assunção de Jesus Mascarenhas Alves Araújo – OPMT) 

Trabalhei junto com outras irmãs junioras para construir as nossas casas de formação e 

outras abertas. No principio, se esperássemos pelos homens para nos ajudar, penso que 

nunca realizaríamos esse meu sonho junto com o meu grupo consagrado e os meus 

colaboradores. Se assim fosse, não bastaria de uma pessoa passiva, que não tem 

criatividade e sem iniciativas. Não sou uma mulher timorense que não sabe lutar, ou só 

esperaria pelos outros (os homens) a fazer ou a construir. Seria melhor não existir! Mas, na 

realidade, os resultados saíram de outra forma. Agradeço a Deus por esse dom que me 

concebeu. Muito obrigada, Ó Pai Eterno! (Maria de Lourdes Martins da Cruz, aliás, 

ManaLu.) 

 

Digo que na minha casa (Uma Kain) sou eu a organizadora, a dirigente das organizações de 

mulheres; tenho mais conhecimento do que o meu marido; ele talvez soubesse da parte dos 

veteranos e dos movimentos dos ex-militares das FALINTIL. A estratégia que mostro é a 

minha capacidade de dirigir e coordenar os trabalhos quer nas comunidades, quer no lar. 

[...] (Florentina da C. P. Martins Smith, OMT) 

 

 

A junção das personalidades das depoentes supra, como de resto as demais, tende a 

único objetivo: “quebrar o silencio que envolve as mulheres”. A mensagem da representante da 

OPMT, amparada num discurso mais de ativista político da agremiação FRETILIN, é uma 

denúncia concisa das condições da mulher suscitantes de respostas e soluções inversas. Trata-se 

realmente de uma via crucis que, de forma geral, lutam as lideranças dos organismos afiliados 

da Rede Feto em quebrar os primeiros e maiores obstáculos: os tabus plantados pela cultura 

patriarcal do país, que conduzem as mulheres a terem o seu potencial social tão limitado por 

discriminações legitimadas e privação do discernimento de direitos que as tornaria atrizes mais 

atuantes num contexto nacional eivado por dependência de todos os matizes os quais barram o 

potencial que o país se vê restringido. 

O que dizer das palavras de ManaLu? Desse exemplo realizado em franca expansão de 

capacidade e liderança, o poder de iniciativa e determinação característico, grosso modo, de um 

“varão com saias” e impaciente em esperar soluções de outrem, realiza com as suas próprias 

mãos as condições de apóio e alento a quem não pode esperar. Suas casas de formação 
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espalhadas pelo país é uma fonte de inspiração para outras gerações de mulheres que, como ela, 

não podem esperar, não podem aguardar passivamente soluções que as tradições reservou para 

“eles”. 

A representante da OMT encarnaria a “mulher desperta” para vida e obrigações com a 

família e sociedade. Suas iniciativas entusiasmadas denotam o resultado de esforços e 

perspectivas que o carente cenário timorense até agora lhe trouxe. 

Mas tudo são palavras no papel. Que falar daquela família timorense que reside numa 

propriedade típica, sob as palhas secas de coqueiro, literalmente plantada numa floresta entre 

remotas montanhas? Talvez não muita coisa, dado ao imperativo maior de sobrevivência que a 

todos aflinge naturalmente e os torna rudes em reflexões mais afinadas a uma esfera maior de 

relações sociais, logo doces aliados das tradições e assistencialismo do Estado.   

O mais concreto reside nas mãos e nos corações das depoentes a fazer heróicas propostas 

de despertamento do movimento de mulheres, na criação de elos úteis e necessários, 

característicos de sociedades mais adiantadas, que as levaria da permanente integração da 

família à sociedade, da sociedade à região, da região ao país, do país ao universo e do universo, 

finalmente, a si mesmas, ou melhor, uma maior reflexão fundamentada.  
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CAPÍTULO III 

 

O REFLEXO DO POLÍTICO SOBRE SOCIAL: A QUESTÃO DE 

GÊNERO UMA INEVITÁVEL CONSEQUÊNCIA? 

 

 

 

O esforço em se definir uma contextualização que abranja uma problemática de 

características multifacetadas derivadas a partir de uma análise de gênero tão específica 

relativamente ao movimento social conduzido por mulheres no Timor-Leste, propõe apurada 

reflexão sobre as inevitáveis forças políticas que estão à frente de um processo que se irradia 

por várias vertentes. A peculiaridade dos movimentos sociais de iniciativas de mulheres desde 

o início baseou-se nos interesses nacionais voltados a priori ao resgate da autonomia política, 

que, após reconquistada, continuou e continua em virtude dos reflexos econômicos, sociais e 

políticos. 

A gradativa alteração das condições sócio-políticas em face da restauração do poder 

nacional possibilita a oportunidade e estímulo ao surgimento de novos atores sociais e a 

transformação qualitativa daqueles que inicialmente se manifestaram. Isso implica que no 

subaproveitado espaço na sociedade timorense o vislumbre de novas dinâmicas com 

possibilidades de atuação.  

Embora o Timor-Leste começasse a reunir estruturas de Estado organizadas 

garantidoras de sua independência, o fator a priori que fê-lo unir seus interesses numa unidade 

reside na premissa acima. Esse senso de unidade nacional, após a saída das tropas indonésias, 

ainda não representou a plenitude de uma concepção social de pertencimento de uma nação que 

finalmente recuperara sua independência. Tudo estava ainda por ser criado nessa situação 

ímpar na qual os anseios de unidade nacional precisavam do auxilio de entidades externas 

(principalmente a ONU) para se concretizar, pois, se fosse exclusivamente decorrente dos 

esforços da população, esse requisito básico dificilmente seria alcançado. 
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A aspiração dos timorenses numa pátria estabelecida num território geograficamente 

limitado, pelas catastróficas circunstâncias objetivas e subjetivas resultantes, seria uma 

gigantesca tarefa de aprendizagem, de experiências políticas e sociais que surgiam das cinzas 

de suas raízes. A aplicação de fórmulas estranhas para soerguer uma estrutura de instituições 

que oferecessem consistência a esse plano de unidade requererá muitas experiências e 

adaptações. Poder-se-ia afirmar que a sociedade timorense nesse ambiente seria um resultado 

de esforços acumulados após a certificação de sua independência ao mundo. A dinâmica social 

se refere aos movimentos e mudanças que ocorrem nas sociedades humanas – tanto aqueles 

movimentos entre indivíduos e grupos ou mesmo entre vários grupos, quanto aqueles de grupos 

humanos ao longo de determinado espaço geográfico. Há, ainda, as constantes alterações que 

ocorrem nas diversas sociedades humanas provocadas pelos mais diferentes motivos: 

tecnológico, revoluções sociais, guerras, etc. 

Do ponto de vista da sociologia, a complexidade da vida social da sociedade timorense 

qualitativamente aumentou, fazendo surgir muitas questões coletivas novas as quais ainda 

necessitam de explicações. Mas, como esclarecer a propagação de movimentos sociais numa 

sociedade em que suas relações elementares e básicas estão se solidificando e definindo-se? 

Os primeiros movimentos sociais no Timor-Leste tiveram o propósito de auxiliar às 

nascentes instituições do Estado na assistência da maioria de sua população flagelada pela 

guerra depois daqueles, obviamente, formados para resistir contra um inimigo comum.  

Nas palavras de Habermas
66

,  

“sociedade civil era o espaço público político, que, à semelhança de uma caixa de 

ressonância, ecoava os problemas a serem elaborados pelo sistema político; era sistema 

de alarme dotado de sensores não especializados, porém, sensíveis no âmbito de toda a 

sociedade”. (HABERMAS, 1997, p.91).  

A sociedade civil timorense, nos moldes conhecidos teoricamente, inexistia como 

manifestação de uma visão coletiva. Social e estruturalmente a sociedade timorense está em 

formação. Como tal, os sensores públicos políticos são ineficientes, envoltos num processo 

formativo muitas vezes não sincrônico e deficiente, muitas vezes retardando-se em termos de 
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participação da sociedade civil. Da Silva e Simião
67

, a esse respeito, assim descreveram as 

circunstâncias reinantes no país:   

“Em nenhum caso até hoje, porém, a assistência internacional foi tão intensamente 

presente na construção das estruturas básicas do Estado quanto em Timor-Leste, no 

processo que se iniciou em 1999 e, ao que parece, deverá perdurar por mais de alguns 

anos. Na recente experiência timorense, a chamada Assistência para o Desenvolvimento 

Internacional (AID) foi responsável pelo financiamento da reconstrução das infra-

estruturas física e administrativa do país, destruídas pelos conflitos que se seguiram ao 

referendo de agosto de 1999 e pela saída em massa dos servidores públicos indonésios. 

Quando o Governo independente assumiu o país, em 2002, após mais de dois anos de 

administração transitória das Nações Unidas, cerca de 80% do orçamento do Estado 

vinha das doações internacionais intermediadas pela ONU”. (Da SILVA, SIMIÃO, 

2007, pp.11-12). 

Apesar de essas transformações apresentarem tendências pífias e lentas em razão das 

condições reinantes, no feixe de forças sociais que produzem a realidade política do país, 

sobressai-se o Estado como detentor e definidor das políticas públicas.  

A dialeticidade da abordagem, contudo, não vê a ordem de participação e atuação das 

forças sociais apesar da prevalência de algumas pelo fato de uma derivar a outra: o Estado 

deriva da sociedade e a sociedade o retroalimenta. 

O processo de formação e organização social do Estado Timorense, apesar dessas 

circunstancias, tem por explorar um amplo espaço público haja vista o nível de atuação estatal 

abranger deficientemente essa dimensão. 

  Vieira a esse propósito faz-nos lembrar essa situação quando afirma que o espaço 

público é o espaço da liberdade; e, numa visão associativa, qualquer lugar pode se tornar 

espaço público quando se torna espaço de poder, de ação comum coordenada por meio do 

discurso e da persuasão. (VIEIRA, 2001, p.54).  

As condições sociais no Timor-Leste são paradoxalmente pródigas no desenvolvimento 

e conseqüente atuação de sua nascente sociedade civil.  

Feita essa observação preliminar, pois dela pressupõe-se o convívio das forças políticas 

e sociais nas terras timorenses num amálgama indissolúvel, a dedução do papel da Rede Feto a 
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partir do ponto de vista da governança, sua secretaria especializada e Parlamento Nacional 

ofereceriam caminhos indicadores para situá-la num ambiente que movimentos semelhantes, 

também de iniciativa das mulheres, subsistem.  

Destacar-se uma dentre várias redes de ONGs em atividades no país sob a ótica de uma 

temática que lastreou-se em questionário o qual contemplou a opinião de diversas esferas de 

consulta, apontariam propensões sociais especificamente dos assuntos de mulheres através da 

Rede Feto e, de modo geral, na sociedade, como uma faceta de corte social mais amplo; e, 

sendo assim, positivo, pois estaria alimentando pontos de vista coletivos e questionadores do 

status atual. 

O Estado, no caso, por todos cobrir e por um contexto sociopolítico que evolui 

penosamente, obriga-se a basear suas lucubrações também pelo “lado externo da sociedade”, 

denotando circunstancialmente a forte dependência de organismos internacionais como outras 

forças ingerentes e determinantes na condução e desenvolvimento das políticas sociais no 

Timor-Leste.  

Portanto, o título deste capítulo, embora à primeira vista representasse uma aparente e 

indigitada aceitação a se confirmar, procurará descrever, a luz dos movimentos de mulheres 

aglutinados pela Rede Feto, a expectativa do Estado e suas ramificações principais, que nessas 

circunstâncias, seriam linhas que surpreenderiam tal contexto.      

 

 

3.1. O gênero da política de gênero: o olhar do Estado 

 

 

 O tecido político da sociedade timorense, desde as tentativas relativas de independência 

decorrentes do enfraquecimento ou pusilanimidade do domínio português, baseou-se por sérios 

conflitos de interesses entre as nascentes forças políticas. Pode-se afirmar que grande parte das 

dificuldades enfrentadas pelo país, a partir da invasão indonésia e de suas crônicas repercussões 

sociais e econômicas, resultou no antagonismo de interesses das lideranças nacionais, levando a 

sociedade a sacrifícios inimagináveis e a responsabilidade por fatais desperdícios de 

oportunidades.  

 Os esforços de estruturação nacional no Timor-Leste, reputando a antecedentes tão 

extremos, refletem os óbices presentes extensivos ao nível de institucionalização, esse 
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descendente do sistema indonésio corroído nos conflitos, clareza e consagração das regras 

congêneres e democráticas. Daí que até as escassas regras e normas estabelecidas apresentarem 

eivas e ambigüidades a partir de critérios delineados na Constituição.  

 Com esse panorama, os conflitos políticos refletiriam também as tendências sociais 

voltadas ao ideal da autonomia que não consegue desvencilhar um fato basilar que acarreta 

essas incertezas o qual está na aplicação do princípio democrático da rotação de poder. A 

Constituição da República Democrática de Timor-Leste, sendo orientadora desse mecanismo 

democrático, insinua mais dúvidas do que exatamente uma clara orientação. Neste específico, 

prescreve da seguinte forma: 

   

[...] Artigo 70º (Partidos políticos e direito de oposição) 

 
1. Os partidos políticos participam nos órgãos do poder político de acordo com a sua 

representatividade democrática, baseada no sufrágio universal e directo. [...] 

 

[...] Artigo 106º (Nomeação) 

1. O Primeiro-Ministro é indigitado pelo partido mais votado ou pela aliança de 

partidos com maioria parlamentar e nomeado pelo Presidente da República, 

ouvidos os partidos políticos representados no Parlamento Nacional. 

2. Os restantes membros do Governo são nomeados pelo Presidente da República, 

sobre proposta do Primeiro-Ministro. [...] – Grifos meus! 

 

Assim, pelas incertezas sugeridas na Carta Magna, dúvidas e distúrbios no processo de 

sucessão do poder são quase que patentes, alastrando-se as conseqüências, direta ou 

indiretamente, ao restante da sociedade enquanto, de início, a mão mediadora do Presidente da 

República não apazigua as forças políticas em atrito. 

Habermas
68

 vislumbrou esse aspecto precípuo no processo democrático, alegando que...  

 

“[...] o conteúdo ideal da razão prática assume feições pragmáticas; ao passo que as formas de 

sua institucionalização revelam o grau de realização do sistema dos direitos. Ora, a tradução 

sociológica da compreensão procedimental da democracia não pode ficar acima nem abaixo 

desse conteúdo normativo do Estado democrático de direito”. (HABERMAS, 2003, p.26). 
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 Por que essa primaz hesitação política subsiste ou é alimentada? Basicamente a 

irresolução semeada pela Carta Magna consiste em se definir se o futuro ocupante da cadeira de 

Primeiro Ministro, da qual irradiariam as posteriores decisões e alterações nas tendências de 

Estado, seria em virtude da vitoria deste por maior volume simples de sufrágios diretos e 

universais ou decorrentes daqueles representantes que, depois de eleitos ao Parlamento 

Nacional, coligassem livremente seus partidos de acordo com interesses políticos ocasionais, 

assim logrando uma maioria sobre aquele mais votado nas urnas. A mixórdia interpretativa 

geradora de debates e conflitos políticos em ocasiões em que o poder precisaria ser alternado se 

resumiria na aplicação do critério democrático da coligação de partidos concomitante à livre 

opção popular, via plebiscito, na escolha direta de seus representantes. Sabe-se que pela ordem 

do processo político, as coligações poderiam ocorrer antes, durante e depois da fase eleitoral, 

caracterizando-se pelo princípio da publicidade, ou seja, a sociedade estaria permanentemente 

monitorando as deliberações de candidatos atrelados às suas siglas partidárias de preferência no 

tocante às opções de coligação circunstancialmente deliberadas até o momento em que as urnas 

fossem abertas e apuradas.  

Aliás, Sell
69

 sublinha as funções dos partidos políticos e suas inclinações associativas, 

comentando o seguinte: 

 

“Outras reflexões, contudo, privilegiam a análise dos partidos na arena social e 

destacam o seu papel representativo. Esse é o caso da literatura marxista, por exemplo, 

que acentuam o caráter de classe dos partidos de seus condicionamentos ideológicos. 

Almond e Powell (1966), por outro lado, destacam que o papel representativo dos 

partidos pode ser desdobrados em duas dimensões. 1) Agregação de interesses: sob este 

aspecto os partidos captam ou recolhem os diversos interesses formulados pelos grupos 

de pressão ou os problemas presentes no âmbito da opinião pública geral. 2) Articulação 

de interesses: sob este aspecto os partidos procuram dar unidade às demandas 

integrando-as em programas governamentais para serem apresentados a sociedade e 

implementados através do exercício do governo.” (SELL, 2006 157). 

 

 

Se, enquanto isso, até o termo dessa etapa, o processo eleitoral possui rostos, siglas, 

cores, jingles, esperanças, promessas, etc., posteriores coligações, por exemplo, de minorias, 

que, se somadas, pudessem, ao sabor da hesitação constitucional, sobrepor as opiniões 

sedimentadas dia a dia e consubstanciadas em resultados, serem modificadas, não se estaria 

explicada as razões do imbróglio?   
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AMP – Aliança Maioria Parlamentar, sigla originária da união das lideranças políticas 

nos corredores do Parlamento Nacional, logo não submetida diretamente “ao sufrágio universal 

e directo”, é o resultado atual, porém não definitivamente estabilizador, da conformação de 

poder político no Timor-Leste, como conseqüência momentânea da alternância de poder e 

tendências de índole democráticas. 

Sob tal contexto, manifesta-se a sociedade civil através da incipiência de suas 

iniciativas, muitas das quais voltadas às necessidades básicas com exceções surpreendentes 

exemplificadas pelo movimento de mulheres à cata de seus direitos e maiores espaços públicos.  

Os movimentos sociais foram e são de índole que vislumbram necessária e 

forçosamente a participação da sociedade civil nos interesses e prioridades na esfera pública. O 

Estado Timorense, por possuir aparato institucional e jurídico fraco, incipiente – muitas vezes 

inexistente – precisou mobilizar-se a poder de organizações não-governamentais internas e 

internacionais, além de grupos de voluntários, categorias profissionais e associações com o fito 

de levar sua colaboração às regiões e comunidades carentes na forma de serviços assistenciais, 

de saúde, educação, orientações sócio-econômicas visando os interesses locais. 

É possível imaginar-se que esses movimentos sociais, isolados e voluntários, voltados 

ao estabelecimento de uma estrutura social guiada aos interesses nacionais espelhassem a 

gênese, a formação da sociedade civil no Timor-Leste enquanto país que busca uma unificação, 

assim, entrevendo sociedades semelhantes e atuais. 

Destacar este específico do marcante turbilhão das prioridades governamentais foi a 

finalidade da pesquisa de campo inicialmente direcionada às autoridades governamentais, 

principiando com o atual Primeiro Ministro, Senhor José Alexandre “Kay Rala Xanana” 

Gusmão, que tão solicitamente preencheu o questionário, oferecendo suas preciosas opiniões 

sobre a Rede Feto, suas lideranças e interrelações face à sociedade em desenvolvimento de cujo 

governo está à frente.  

“Qual é a perspectiva de V. Excelência diante do papel das lideranças das ONGs 

coordenadas pela Rede Feto?”, foi a primeira pergunta formulada voltada a destacar o trabalho 

social da entidade. Esse foi o panorama descrito: 
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“Reconheço que foi imprescindível o papel das organizações não governamentais, 

nacionais e internacionais, na vida deste país, tanto antes como depois da independência, 

especialmente das organizações das mulheres de Timor-Leste. A Rede Feto sobressaiu-se 

espetacularmente, logo após a proclamação da Independência, demonstrando extraordinária 

capacidade de organização, servindo-se como umbrella única para quase todas as 

organizações não governamentais de mulheres timorenses que, com a euforia da 

independência, surgiam “aos montes”. Era uma força imparável (sic) e promissora. Mas 

depois, ironicamente, tudo se foi desvanecendo gradualmente. Não tenho acompanhado de 

perto as atividades da Rede Feto, mas tenho a impressão que ultimamente as lideranças das 

ONGs, sob a coordenação da Rede Feto, preferiam ficar no anonimato, deixando esta rede 

quase sem sinais de existência. Já não se notava gênica e militância peculiares das nossas 

mulheres ativistas, daquelas jovens e senhoras idealistas, que, incansavelmente, apareciam 

em todas as frentes e na vanguarda, em defesa dos direitos humanos, da justiça, dos direitos 

fundamentais das mulheres, crianças e dos mais vulneráveis. É irônico, mas esta é a 

imagem que tenho da Rede Feto e das suas lideranças. Talvez se possa compreender esta 

mudança, porque também, após a independência, tudo se modificou. Já não havia o inimigo 

comum, os invasores, os ocupantes. A luta, a resistência da libertação nacional, assumiu 

novas formas, passando para o combate contra o analfabetismo, a pobreza, em que, não 

raras vezes, os interesses divergiam, dificultando ainda mais a realidade já de si complexa. 

Quanto ao papel da Rede Feto e das lideranças sob a sua coordenação, não consigo prever, 

perspectivar; tudo dependerá da maneira de como as ativistas da Rede Feto encararão o 

futuro de Timor e da sua capacidade de aperfeiçoar o papel da Rede Feto como força 

impulsionadora e coordenadora das organizações das Mulheres timorenses. Só quero 

relembrar a todos que estamos prestes a celebrar os dez anos da realização do Referendo, e 

isto significa que temos percorrido dez anos totalmente livres do jugo colonial, mas 

estamos ainda no início de uma luta mais complexa e prolongada que é a libertação do 

nosso povo do obscurantismo. É ocasião propícia para nos recolhermos e refletirmos sobre 

tudo o que temos feito ou devíamos ter feito durante esta década. É um desafio para todos, 

para cada um de nós e um apelo meu à Rede Feto para renovar os seus compromissos, 

reforçar a sua parceria com o Governo trabalhando em prol do desenvolvimento do bem-

estar do nosso povo”.  

 

 Nas condições já vistas, é evidente que o papel do Estado cada vez mais se sobressai, 

sobre tudo e todos, principalmente a sociedade timorense, como determinante. Assim sendo, a 

umbrella que até recentemente via naqueles que não podia imitar precipuamente a Rede Feto, 

que em tempos em que o país obriga-se a voltar-se para si por iniciativa e necessidade própria, 

passa a ser desconhecida porque seus sinais de existência por alguma razão não são percebidos 

e desvanecem.  

A ironia do ponto de vista é concluir-se que o idealismo e voluntarismo dos movimentos 

sociais nomeadamente da Rede Feto fosse sempre explícitos para aqueles que simplesmente 

não acompanham e logo desconhecem suas atividades e dramas num contexto cujas premências 

sociais carecem de maior ação efetiva de todos principalmente do aparelho estatal que, como os 
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demais atores, ou ruim ou bom, tem que se mobilizar para atender suas obrigações específicas 

mediatas e imediatas.  

 Os movimentos sociais no país se originaram pelo voluntarismo de grupos de pessoas 

que, específica e isoladamente, se organizaram para atender necessidades coletivas e 

humanitárias em diversas regiões do país, mesclando essas atividades com manifestações 

políticas resultantes da própria situação, fermentando ainda mais a sociedade civil nascente.  

           No entendimento de Vieira, 

 

“Os movimentos sociais constituem os atores que reagem à reificação e burocratização, 

propondo a defesa das formas de solidariedade ameaçadas pela racionalização sistêmica. 

Eles disputam com o Estado e com o mercado a preservação de um espaço autônomo e 

democrático de organização, reprodução da cultura e formação de identidade e 

solidariedade”. (VIEIRA, 2001, p.63). 

A dinâmica da participação política no Timor-Leste se bifurcou além e paralelamente 

aos movimentos sociais, para uma fase mais elaborada relativa às organizações não 

governamentais. Essa faceta adotada pelos movimentos sociais representou um necessário 

amadurecimento das ações coletivas no país, refletindo maior a cidadania nascente na 

sociedade.  

Scherer-Warren, referiu-se às ONGs como aquelas entidades... 

“... que têm como finalidade melhorar ou fortalecer a própria sociedade civil, objetivando 

provocar micro transformações, locais ou no cotidiano ou macro transformações, mais 

globais ou sistêmicas. Atuam, pois, para superar discriminações (de gênero, étnicas, etárias, 

etc.) ou desigualdades (econômicas, de participação política, cultural, etc.); ou para 

melhorar a qualidade de vida (saúde, meio ambiente, moradia, etc.). Esse conjunto de 

demandas e respectivas proposições para mudança remetem, pois, a dois eixos principais: 

à questão da cidadania e ao modelo de desenvolvimento”. (SCHERER-WARREN, 1999, 

p.31-32). – (Grifos meus). 

            A fixação de movimentos sociais através de ONGs no Timor-Leste é oportuna em 

respeito as atuais condições políticas e sociais do país, porquanto estabelece instituições mais 

permanentes nas tarefas básicas que o país tanto necessita, afastando o espectro de 

aleatoriedade característico dos movimentos sociais. 
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A esse respeito, Gohn
70

 sublinha que, tratando-se de um espaço não institucionalizado, 

ou seja, nem da esfera pública nem da esfera privada, geraria conseqüentemente um espaço 

político. Ainda usando uma formulação de Giddens, Gohn deduz de que se tratava de uma ação 

coletiva fora da esfera estabelecida pelas instituições, resultando no movimento social stricto 

sensu que deixa de ser movimento ao institucionalizar-se, quando se torna uma ONG, embora 

possa continuar como parte do movimento mais amplo, enquanto organização de apoio daquele 

movimento. 

 A subocupação da esfera pública por parte do Estado timorense pelos motivos já 

expostos possibilita a ocupação paulatina de movimentos sociais dos quais parte se 

converteram em ONGs.    

 Vieira assinalou que um espaço público democrático é aquele que garante os influxos 

democratizantes gerados na sociedade civil se tornem fontes de democratização do poder; que 

as mudanças na cultura política trazidas pelo incremento do associativismo indicariam a 

possibilidade de superação das formas tradicionais de clientelismo, populismo e 

corporativismo. (p.77-78). 

 Sem seguir a cartilha neoliberal, contudo, o Timor-Leste possui espaço público sub-

explorado cujos potenciais ocupantes ainda não podem ser classificados como “uma iniciativa 

privada plena” nem tampouco “um estado pleno”, pois esses atores ainda se encontram em 

formação efetiva de suas personalidades e efetivos papéis ou, por outro lado, exercem 

parcialmente essas propriedades que os peculiarizariam. 

A busca da permanência da expressão pela qual as ONGs são geradas as faz sofisticar 

seus processos internos, na manutenção e aperfeiçoamento de seus procedimentos, de maneira 

aumentar o intercambio com outras entidades afins, tanto locais como internacionais, muitas 

vezes constituindo-se em redes que ampliam essas possibilidades. 

Assim, as ONGs nacionais e internacionais, que sempre foram importantíssimas ao 

ombrear o restante da sociedade e o próprio Estado nas obrigações mais prementes, tornam-se a 

antítese do que não se é e o que se eventualmente poderia ser, numa “umbrella” que não mais 
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cobre, mas separa os idealistas que passam a ser invisíveis por ausência de sinais, como foi ou 

poderia ser a Rede Feto, das ONGs atuais notadas, que executam a mesma missão e fazem no 

presente o que foi notado no passado, agora sem invasores a combater. 

Os passos dados pelo Estado timorense precisariam ser perscrutados quanto àquelas 

entidades e ONGs que momentaneamente colaboram em atenuar as incertezas sociais que 

teimam em permanecer por inúmeras razões. Por isso mesmo foi formulada a seguinte 

pergunta: “Como Chefe do Governo qual é a política de incentivo aos programas desenvolvidos 

à semelhança da Rede Feto?” Assim esclareceu o Chefe do Governo: 

 

“É intenção do Governo da AMP (Aliança Maioria Parlamentar) a elevação da consciência 

da sociedade sobre os direitos da mulher. O Governo está comprometido a procurar 

construir uma sociedade que assegure que homens e mulheres tenham igual acesso e 

controlo relativamente a bens, serviços e participação em processos decisórios em todos os 

setores, de modo a poderem realizar o seu potencial e estabelecer alicerces para o 

crescimento econômico e para o bem-estar social. A uniformização de gêneros é 

fundamental. Enquanto o papel das mulheres e das organizações de mulheres se mantiver 

relegado o segundo lugar na vida da sociedade timorense, não será possível alcançar os 

objetivos do desenvolvimento nacional. Uma medida concreta tomada pelo meu Governo 

para prestar maior atenção e apoio á sociedade civil é a criação de uma Assessoria da 

Sociedade Civil afeta ao Gabinete do Primeiro Ministro, mas sob a supervisão direta do 

Vice Primeiro-Ministro Coordenador dos Assuntos Sociais. Esta assessoria, além de servir 

como instrumento importante de mediação e parceria entre o Governo e a Sociedade Civil 

timorense, tem por função planear e gerir o orçamento anual especificamente destinado a 

prover apoio seletivo às atividades da sociedade civil, devidamente organizadas e 

planeadas”. 

 

 Como se elevaria a consciência da sociedade de maneira geral se esta fundamentalmente 

se preocupa em se desvencilhar da pobreza atroz que a açoita? Seria suficiente a definição de 

uma assessoria anexa ao gabinete do Primeiro Ministro para se auscultar os humores de tão 

peculiar apelo enquanto o próprio Estado caminha lentamente para definir os parâmetros mais 

elementares de sua atuação política e social?  

 Indagações dessa natureza estão relacionadas com a intensidade dos movimentos sociais 

de mulheres a cujos ouvidos oficiais não estaria, é claro, subordinados tão somente, mas pela 

ressonância de sua manifestação, logo denotando a oscilação de uma aleatoriedade em função 

das demandas a esse respeito. As condições sociais e políticas formadas são as possíveis para se 

despontar o idealismo que se modifica diante dos motivos concretos e objetivos.  O 

reconhecimento do Estado nesse imperativo é uma diminuta janela, porém estimuladora 



 139 

menção de que a particularidade não particular de gênero como componente determinante da 

formação social e modernidade que o país precisa se integrar é sublinhado conquanto imperasse 

condições genuinamente metamasculinizadas de características socialmente a serem revistas. 

Afinal, a sociedade está à mercê de si nas condições que criou e ansiosa por contrariar-se 

através de maior desenvolvimento em todos os níveis.  

 O patriarcalismo reinante impõe relações de poder nos diversos níveis de organizações 

estabelecidas inspirando aquelas eventualmente a serem criadas sob um prisma geral e básico 

que denotaria uma “metamasculinidade”, uma “supra masculinidade”.  

 Weber
71

 destacou o cerne dessa estrutura patriarcal de dominação, asseverando que... 

“Em sua essência, não se baseia no dever de servir à determinada “finalidade” objetiva e 

impessoal e na obediência a normas abstratas, senão precisamente no contrário: em 

relações de piedade rigorosamente pessoais. Seu germe encontra-se na autoridade do 

chefe da comunidade doméstica. A posição autoritária pessoal deste tem em comum 

com a dominação burocrática que está a serviço de finalidades objetivas, a continuidade 

de sua existência, o “caráter cotidiano”. Além disso, ambas encontram seu apoio 

interior, em última instância na obediência a “normas” por parte aos submetidos ao 

poder”. (WEBER, 2004, p.234). 

 Ao relacionar a original forma de dominação patriarcal com a organização burocrática, 

Weber demonstrou o início do processo de irradiação dessa essencialidade “metamasculina” às 

demais esferas de relações (atuais e futuras), subordinando aqueles que dela diferiam tanto em 

gênero como em papel às conseqüências relativas. 

 A esfera privada é um obscuro e importante estágio responsável na realimentação desse 

ciclo. A autoridade patriarcal neste nível subordina aos submetidos a uma característica que os 

faz, apesar de pertencerem “a uma mesma espécie”, no caráter de reificados, de modo que essa 

dominação seja pelo menos juridicamente ilimitada. Assim, transfere-se, igualmente, tal 

prerrogativa ao novo senhor quando o antigo morre ou se retira por outros motivos, adquirindo 

o primeiro, entre outras coisas, o direito do uso sexual das mulheres de seu predecessor 

(eventualmente, portanto daquelas de seu pai). (WEBER, 2004, p.236). 
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 Todos os elementos de continuidade e de limitação da arbitrariedade do senhor que se 

vão desenvolvendo dentro das relações patrimoniais surgem em virtude da influência de início 

puramente dada da prática. A esta se vincula então o poder “santificador” da tradição. Ao lado 

da resistência puramente efetiva, muito forte por toda parte, contra tudo que não é habitual, atua 

a reprovação de eventuais inovações do senhor da casa por parte do mundo circundante e seu 

medo e poderes religiosos, os quais por toda a parte protegem a tradição e as relações de 

piedade. 

A iniciativa das mulheres, independentemente da latitude, das condições sociais e do 

grau de relações às quais chegaram, mostrou que essa secular e consagrada subordinação 

poderia ser refletida desconstrutivamente de forma a se projetar um novo modelo de análise que 

exprimisse tendências maiores. 

 A Rede Feto e outras entidades congêneres no Timor-Leste não estão sozinhas. Existem 

ONGs internacionais atuando no país desde a restauração da independência, com determinação  

e operosidade. Perguntou-se sobre a participação de ONGs internacionais em parceria com a 

Rede Feto em face das prioridades do Governo. O Primeiro Ministro assim perspectivou
72

: 

                                                 
72

 Ao responder esta pergunta de finalidade específica, o Senhor Primeiro Ministro achou por bem prefaciá-la 

com as medidas necessárias a serem tomadas no seu governo em prol da sociedade timorense, assim se 

expressando: “Em linhas gerais, foram estas as prioridades do Governo da AMP: 

 

 Consolidação da segurança em Dili e em todo o país, garantindo a reintegração dos deslocados internos; 

Solução do problema dos peticionários e solução do problema do Alfredo Reinaldo e do seu grupo; 

Contribuição para o desenvolvimento comunitário, através dos fundos distribuídos recentemente pelo anterior 

Governo aos chefes de sucos; Criar soluções rápidas de emprego para os jovens, dando-lhes continuidade a 

projetos desenvolvidos anteriormente com sucesso, como é o caso do cash for work; Ativar auditorias aos 

organismos públicos para promover uma gestão de transparência e iniciar o processo de reforma da 

administração pública; Fomentar o desenvolvimento do setor privado para impulsionar o arranque econômico 

do País e fomentar a criação de empregos, em especial para a camada jovem do país; Acelerar o pagamento 

de pensões aos combatentes da libertação nacional e aos seus legítimos herdeiros, de acordo com a lei, e criar 

diplomas legislativos de proteção social à população mais carenciada, priorizando para já os idosos; aprovar 

o orçamento de transição, preparar um orçamento geral do Estado para o ano fiscal de 2008; Desenvolver um 

plano de desenvolvimento nacional, atualizando o plano de 2002. 

Ano Fiscal 2008: Além da continuação das prioridades do ano anterior, o Governo da AMP designou 2008 como 

o ano da reforma administrativa. Na gestão do setor público, a agenda inclui: revisão do Estatuto da Função 

Pública e do Regime de Carreiras, bem como o estabelecimento da Comissão da Função Pública e da 

Comissão de Combate a Corrupção. Todas estas reformas visam melhorar a administração pública para que 

esta se torne mais efetiva e eficiente na resposta às necessidades de uma população em rápido crescimento. 

 

Ano Fiscal 2009: são sete prioridades do Governo para este ano: Segurança alimentar; O desenvolvimento 

rural;O desenvolvimento dos recursos humanos;  Proteção social e serviços sociais; Segurança Pública; Governo 

limpo e eficaz; Acesso à Justiça”.    
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“Relativo à participação de parcerias de ONGs Internacionais e a Rede Feto na 

implementação destas prioridades, posso afirmar que tem sido indispensável não só a 

participação das ONGs internacionais em parceria com as ONGs nacionais no processo do 

desenvolvimento nacional, mas também é inegável o apoio dos nossos doadores ou 

parceiros de desenvolvimento durante estes anos da nossa auto governação ou 

independência. Gostaria apenas de salientar que o Governo tem envidado esforços para 

garantir que o processo de planejamento estratégico nacional não esteja subordinado aos 

mandatos de organizações financeiras internacionais ou os calendários e parâmetros de 

programa de parceiros de desenvolvimento. Tem sido primariamente conduzido pelas 

prioridades de desenvolvimento social, econômico e humano de Timor-Leste, assegurando 

a sua sustentabilidade. Penso que este mesmo princípio deve nortear a Rede Feto no 

desenvolvimento de parcerias com as ONGs internacionais, para poder-se deste modo criar 

um clima de cooperação ou parceria em que ambas as partes se valorizariam e respeitariam 

mutuamente, evitando desentendimentos que pudessem prejudicar os genuínos interesses 

do nosso povo. Temos que assegurar que as prioridades nacionais e o Plano de 

Desenvolvimento Estratégico devem ser vistos como pontos de acordo que, caso sejam 

bem geridos, possam facilitar a Unidade Nacional através da provisão de uma causa 

comum para congregar a participação e a cooperação de todos para beneficio comum”. 

 

 

 As políticas delineadas pelo governo voltadas para a “Unidade Nacional” realmente 

preencheriam as carências internas do país principalmente pela atenção exibida no incremento 

do setor privado, administração pública, aperfeiçoamento de recursos humanos, proteção social 

e acesso à justiça. Tratam-se, dentre as inúmeras medidas projetadas, um alento à sociedade 

civil timorense e, se efetivamente conduzidas, ações que extrapolariam qualitativamente 

quaisquer “mandatos de organizações financeiras internacionais ou os calendários e parâmetros 

de programa de parceiros de desenvolvimento”, por se tratarem de implementos de ordem 

estrutural básica na sociedade. Esse ponto de vista é louvável porque denotaria uma 

preocupação com finalidades sistêmicas e sociais a partir daquele ocupante temporário de um 

dos mais importantes cargos políticos do país, ora convertido pelas lucubrações 

supramencionadas, em “estadista e técnico”. No verbete “política social”, descrito no 

Dicionário do Pensamento Social do Século XX encontra-se o oportuno comentário que realça 

justamente as pretensões do Governo timorense, como acima descrito. 

 

“A política social pode ser concebida como um campo de ação que consiste em instituições 

e atividades que afetam positivamente o bem-estar dos indivíduos. O âmbito da ação é 

usualmente limitado a serviços de bem-estar publicamente fornecidos, isto é, à intervenção  

do estado no domínio da distribuição ou redistribuição. De acordo T. H. Marshall, por 

exemplo, a política social é „a política de governos relativa à ação que tem um impacto 

direto no bem-estar do cidadãos ao dotá-los de serviços ou renda‟ (MARSHAL, 1967, p.6). 

Inclui em geral o „fornecimento pelo estado de seguridade social, moradia, saúde, serviços 

sociais pessoais e educação‟ (WALKER, 1984, p.15). A esses setores, considerados o 
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âmago da política social alguns outros acrescentam os serviços de emprego e outros ainda o 

tratamento do crime”. (OUTHWAITE, et AL 1996, p.586). 

 

 

 É inegável, por outro lado, que as ONGs internacionais possuem um papel político e 

social onipresente e atuante no país distinguido pela dependência umbilical deste. Essas, em 

conjunto com as ONGs nacionais –, muitas das quais surgidas por incentivo e know how 

daquelas –, por força do idealismo humanitário e interesses outros originados dessas atividades, 

estimulam ações de concorrência em busca de recursos independentemente das esferas que as 

facilitariam e prolongariam suas missões.  

 O ponto de vista oficial em alguns momentos desconhece e em outros não acompanha 

as atividades da Rede Feto – sublinha-se, uma rede de ONGs nacionais, aliás, uma das 

primeiras a serem organizadas e movidas também por interesses outros e idealista que, a 

exemplo das ONGs internacionais e de seus disputados doadores, atua para aplacar as seqüelas 

políticas, econômicas e sociais natais. O pragmatismo oficial em desconhecer ou não 

acompanhar as atividades reflete a imperiosa necessidade que o país e cada um timorense 

passa. Isso não resta à menor dúvida. 

 Esse pragmatismo necessário do governo é reflexo da concorrência entre as ONGs 

internacionais e nacionais, estas últimas certamente alcançaram um nível de desenvolvimento e 

organização superior às condições que as levaram a minimamente se organizar no passado 

recente. A visão oficial, portanto, vislumbra essas condições a ponto de lembrar que o princípio 

da sustentabilidade que o país busca somente adviria da parceria entre as ONGs, nesta esfera 

imediata de atuação social, em mutuo respeito, evitando-se “desentendimentos que pudessem 

prejudicar os genuínos interesses do nosso povo”. 

 O esforço da sociedade timorense a partir de seu ator mais atuante qual seja o governo, 

pelas condições já conhecidas do país, desperta as inevitáveis dificuldades estruturais que 

dispensam comentários. Especificamente, esse nível de incerteza se espelharia até mesmo 

naqueles atores sociais que, acompanhados pelo governo, esforçam-se para atenuar tais 

condições e, na extensão de suas capacidades, aperfeiçoá-las para o bem de todos. Por isso, na 

seqüência, fora formulada a pergunta: Que dificuldades V. Excelência vislumbra na articulação 

entre os organismos internacionais e a Rede Feto na resolução dos problemas que o país 

enfrenta? Essa foi a resposta: 
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”O maior problema que estamos a enfrentar é a fragilidade da situação do país. Apesar de 

Timor-Leste ser um país com abundancia de recursos naturais, predomina o analfabetismo, 

e o povo continua a viver na miséria. O conflito interno que assolou o país logo no inicio 

da governação da FRETILIN deixou-nos quase todos numa situação de desalento. Tem 

havido alguns progressos ao longo destes últimos cinco anos, com realce ao sucesso 

espetacular deste Governo na solução de problemas que pareciam impossíveis de 

ultrapassar, como o caso dos peticionários, o regresso dos deslocados aos seus lares etc. 

Porém, as expectativas do povo ainda não foram concretizadas. Um longo percurso se 

depara à nossa frente e é necessário conjugarmos esforços. De uma maneira geral, uma das 

dificuldades que temos enfrentado, tanto o Governo como as instituições não-

governamentais, como a Rede Feto, é a nossa dependência comum e quase absoluta da 

assistência maciça estrangeira logo no inicio do processo da reconstrução do país, e como 

conseqüência lógica, tem-nos colocado muitas vezes em posições dilemáticas e 

dificultando-nos de traçar planos de ação de acordo com os nossos objetivos e as 

necessidades reais do nosso povo. 

Quanto à articulação entre organismos internacionais e a Rede Feto na resolução dos 

problemas que o país enfrenta, apesar da dependência que mencionei no parágrafo anterior, 

não vislumbro grandes dificuldades, porque, na realidade, ambas as partes são movidas 

pelo idealismo comum, possuem características similares como o senso de 

responsabilidade único e o altruísmo, militância peculiares de ativistas empenhadas a dar o 

seu melhor contributo como parceiros importantes do Governo no processo de 

desenvolvimento nacional. Normalmente as dificuldades de ordem técnica e diferenças de 

opiniões, de interesses etc., persistem, mas, podem ser facilmente ultrapassadas através da 

elaboração de um planejamento estratégico coordenado, unificado e integrado, que serviria 

de instrumento comum para nortear os esforços de todas as partes intervenientes”. 

 

 

 No âmbito nacional, a afirmação de que o país seria rico em recursos naturais já nos 

remete à idéia da riqueza petrolífera explorada pelas potencias locais e norte-americana. É 

inevitável que a dependência quase absoluta da assistência maciça estrangeira reflita nos 

destinos do país, influência política mediata e determinante com conseqüências diluídas a cada 

camada da sociedade e, é claro, nos movimentos sociais. Como dito, o governo e a sociedade 

timorense tem-se colocado muitas vezes em posições dilemáticas e dificultosas em traçar 

planos de ação efetivas de acordo com os objetivos e as necessidades reais do povo por conta 

dessa quase dependência internacional alimentada por interesses e idealismos humanitários, e 

vice-versa, afora o atrativo da exploração do petróleo por outrem.  

A propósito da dependência econômica, no verbete “dependência”, no Dicionário de 

Pensamento Social do Século XX
73

, tem uma descrição breve, contudo, emblemática da 

condição de países sujeitos a tais condições a exemplo do Timor-Leste. 
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Segundo Theotónio dos Santos (1970), “uma relação de interdependência (...) 

torna-se uma relação dependente quando alguns países são capazes de se expandir 

através do alto impulso, enquanto outros (...) só podem expandir-se como reflexo da 

expansão dos países dominantes”. 

 

Os movimentos sociais no Timor-Leste, nomeadamente os das mulheres, unicamente 

acompanhados pela Rede Feto no país, diga-se de passagem, não fogem à visão global de 

dependência tecida pelo governo. Ao seu nível, a dependência se reproduz mesclando-se o 

espontaneismo inicial ao idealismo das atitudes coletivas no exemplo em escala muito reduzida 

e contraditória da realidade da dependência estrangeira do país versus as necessidades que não 

se calam, tornando os movimentos sociais um aspecto coletivo com elementos de forte 

previsibilidade com aspectos básicos ombreados com outros de grande dinamismo, tal qual a 

luta pelos direitos da mulher e discussões permanentes sobre as disparidades de gênero que, por 

serem culturalmente uma unanimidade, passam a se infiltrar como fatores de mudanças 

qualitativas.  

 Por último, é louvável que o atual governo tenha alcançado resultados tão expressivos 

no que chamou de “sucesso espetacular”, mas é preciso lembrar-se que as condições atuais que 

a sociedade ainda ressente-se decorrente do conflito interno de 2006 ocorreu quando o atual 

Primeiro Ministro na ocasião era Presidente da República, associando-se assim um nexo que, 

na turbulência política do país, suscitaria interessantes reflexões.    

 Como dito logo atrás, o governo da AMP definiu prioridades e diretrizes de atuação que 

julgou momentaneamente indispensáveis para que o país desse um salto qualitativo substantivo 

em face ao atual contexto. Nesta última pergunta buscou-se associar a Rede Feto com alguns 

objetivos práticos e potencialmente estimuladores da sociedade civil e economia. Assim, foi 

perguntado: “Como projetaria os resultados da atuação da Rede Feto no âmbito da sociedade 

civil com relação ao fomento de empresas privadas, cooperativas, educação e cidadania?, - 

obtendo-se a seguinte perspectiva: 

 
“Além do estabelecimento da Assessoria da Sociedade Civil a que me referi no número 2, 

relativo à política de incentivos do Governo, julgo que ainda não tem havido ações bem 

planeadas, concretas e especificas no sentido de projetar os resultados da atuação da Rede 

Feto. Com o apoio canalizado através da acima referida Assessoria da Sociedade Civil, 

provisoriamente o Governo tenta, de maneira geral, reforçar a capacidade de intervenção 

dos organismos que atuam na defesa dos direitos da mulher, particularmente as ONGs, 

conferindo-lhes mais recursos para o desenvolvimento de atividades a favor da Mulher; na 

luta contra a pobreza; a violência e a descriminação; no acesso ao crédito, à formação 
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profissional e ao emprego, à educação e à saúde e no desenvolvimento de atividades 

geradoras de rendimentos. Para este efeito, o Governo também tem demonstrado o seu 

compromisso em relação a uma abordagem de gêneros, na elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Estratégico e de Orçamento do Estado. Foi recomendado 

especificamente a todos os órgãos responsáveis do Governo que considerem o impacto em 

termos de gêneros a quando do desenvolvimento de políticas para melhorar a provisão de 

serviços nas comunidades”. 

 

Evidentemente, o Governo manifesta seu desalento em relação à Rede Feto, pontuando 

e planejando-se diante da sociedade civil como ator e fonte precípua de estímulo social e 

econômico com ênfase aos interesses das mulheres em diversos matizes, situando-se, além da 

Secretaria da Promoção para a Igualdade, uma Assessoria da Sociedade Civil, logo divulgando 

emblemas oficiais para si a esse respeito. Quanto aos incentivos que propõe, estaria no reforço 

a ONGs voltadas ao desenvolvimento de atividades congêneres dentre outras, numa alusão às 

ONGs autônomas, logo não congregadas a uma administração centralizadora e orientadora dos 

esforços de seus organismos associados como é a Rede Feto. Esse ponto se destaca por se tratar 

de uma perspectiva que, pelos motivos exaustivamente já expostos pelo entrevistado, 

representar, como agentes sociais, ONGs e entidades isoladas, contudo voltadas aos interesses 

das mulheres.  

Vieira
74

 perspectiva as tendências das ONGs mencionando no mundo globalizado com 

o seguinte ponto de vista: 

“A ascensão das ONGs sugere um mundo de organizações-não governamentais livres e 

ativas trazendo uma resposta popular à globalização. Trata-se de uma resposta 

democrática àquelas forças da globalização caracterizadas até o momento pela 

emergência de corporações transnacionais, mercados não regulados e culturas 

dominantes. Isso fortaleceu o poder do capital e de elites gerenciais nos centros do 

poder econômico global e, em contraste, fragmentou e marginalizou o pobre, o 

consumidor e as minorias étnicas e culturais”. (VIEIRA, 2001, p.207). 

 

 A falta de iniciativas efetivas por parte da Rede Feto, pela ótica governamental, é uma 

clara concepção de que a mesma claudica em funções administrativas elementares levando aos 

seus associados, por via de conseqüência, à diminuição das missões que abraçaram e a baixa 

credibilidade tomadas como ligadas a uma rede. Neste sentido, pronunciou-se o Primeiro 
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Ministro: “julgo que ainda não tem havido ações bem planeadas, concretas e especificas no sentido de 

projetar os resultados da atuação da Rede Feto”. Esse realmente é um indicador social desfavorável. 

 

3.2. As Parcerias com o Estado – Limites e Contradições – O Papel da 

Secretária de Estado para Promoção de Igualdade.  

 

As políticas públicas voltadas para as mulheres a partir da perspectiva do 

empoderamento (MOSER
75

, 1989), surgidas em meados da década de 70, e consolidadas na 

década de 1980, estão vinculadas ao movimento feminista e a organizações da sociedade 

concebidas para empoderar as mulheres por meio de programas focados em aumentar-lhes a 

autoconfiança. Neste sentido, as políticas e os programas devem incluir a discussão de questões 

de gênero, o treinamento e a capacitação para a participação tanto no mercado de trabalho 

quanto em atividades políticas (sindicatos, ONGs) e, ainda, incentivar a disputa de cargos 

políticos no Executivo e Legislativo. Nesta perspectiva, a subordinação das mulheres é vista 

não apenas como problema dos homens, mas também da opressão colonial e neocolonial.      

Os depoimentos obtidos com a Secretária do Estado e Promoção de Igualdade no Timor 

Leste sinalizam a reorientação da gestão pública na implementação das políticas sociais, 

particularizando limites e contradições das parcerias celebradas pelo poder oficial com 

associações e organizações comunitárias, bem como sua influência nos programas sociais. As 

mudanças no processo produtivo, na organização do trabalho e seu impacto na agenda social e 

econômica têm exigido mudanças no paradigma da gestão pública. Pressupostos do ideário 

neoliberal são hoje submetidos a uma reflexão crítica, no que se refere às práticas políticas e 

estatais. Nesse quadro, o processo de descentralização tem sido apontado de maneira positiva, 

visando obter aumento de autonomia administrativa, menos burocracia, mais participação e 

novo padrão de ação coletiva. 

Sobre o tema da política do governo quanto à promoção da igualdade de gêneros no 

Timor Leste obteve-se a seguinte resposta:   
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Sabemos que o mandato do 4º Governo Constitucional para a Secretaria de Estado e 

Promoção de Igualdade dava mais atenção em como promover a igualdade de direitos entre 

mulheres e homens, para se obter o mesmo tratamento em todos os aspectos da vida. Essa 

política que o governo estabeleceu para implementar uma política de integração de gênero 

servirá como grande prioridade e conseguirmos identificar quatro ministérios prioritários 

dessa política, os quais são: da Educação, da Saúde, da Agricultura, e da Justiça. Esses 

ministérios são pilares e são muito importantes, dentre outros ministérios, na programação 

da política da abordagem de integração de gênero. Além disso, assessoramos o programa 

de gênero para o desenvolvimento de cada ministério e planejamos juntos, com os diretores 

de planejamento e finanças, analisar os seus planos e como irão refletir na situação atual do 

Timor-Leste.  

 

A política de igualdade de direitos e de gênero em termos pragmáticos no atual contexto 

do Timor-Leste, é garantida pela Constituição da RDTL visando fortalecer a igualdade de 

direitos entre mulheres e homens e também de direito ao trabalho, no artigo 17 e artigo 50.  

Além disso, há a convenção para eliminação de todas as formas de discriminação contra 

mulher (CEDAW), que o Timor-Leste ratificou em 2002. Tais aspectos são a base 

fundamental para o governo lutar contra todas as formas de discriminação e violência contra 

mulher, pela desigualdade de gênero e contra a mentalidade patriarcal da sociedade, que está 

enraizada na mente e pensamento que dá todo o poder aos homens. Segundo o depoimento 

da Secretária tais aspectos são orientadores para as políticas do país, no sentido de levar às 

mulheres timorenses a obter a igualdade que já está consagrada na Constituição.  

Questionada sobre as dificuldades em sua gestão que impediriam a aplicação efetiva 

dos planos outrora estabelecidos de igualdade de gênero e quais seriam as soluções, a 

Secretária expressou:   

“Penso que todos sabem que a Secretaria de Estado para Promoção de Igualdade (SEPI), 

em setembro de 2009, fez dois anos. Existem muitas dificuldades; essas, contudo nos dão 

mais coragem e espírito de servir, tanto a mim própria, a minha equipe e a Secretária de 

Estado como um todo. Espero que possamos falar com esforços que encaro como 

alternativa de resolver os nossos problemas que enfrentamos nesta instituição. O certo é 

que o nosso maior problema são os recursos humanos, e Timor-Leste não tem pessoas 

qualificadas/peritas na área de gênero para analisar os programas e assessorar os 

ministérios. Contudo, algumas vezes, enfrento dificuldade porque o ministério é grande, a 

compreensão dos funcionários que desempenham os altos cargos não tem uma 

sensibilidade ao tema de gênero, não dão atenção as mulheres, e se preocupam consigo 

próprios.  Essa é uma dificuldade para se obter a igualdade de gênero, e para alcançá-la em 

Timor-Leste não é fácil. Os pontos focais de gênero são fundamentais para todos os 

ministérios, especialmente os Ministros e Secretários de Estados conforme a resolução do 

Conselho de Ministros. Tais aspectos são fundamentais para se dar mais atenção a inclusão 
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de gênero no planejamento e execução dos programas. Eu dava atenção às assessorias de 

cada ministério, particularmente as dos Ministérios da Saúde, da Educação, da Agricultura 

e da Justiça, na aplicação de políticas e programas de gêneros, usando um indicador a ser 

posteriormente definido para projetar as realizações e o envolvimento das pessoas.  Penso 

que isso é muito importante para se avaliar o que já se realizou. Todos os ministérios 

começaram a implementar essa política”. 

  

Outra dificuldade enfrentada é como fazer um orçamento sensível ao gênero, mesmo 

com o treinamento
76

/formação propiciada em 2008. Não significa que todos se encontram com 

esses problemas. Segundo a Secretária: 

 

“Convidamos uma perita mundial em gender budgeting responsive, a 2ª do mundo, por 

duas vezes para preparar e fazer formação a todos os diretores da política do planejamento 

em Timor-Leste. Realizamos o planejamento junto aos diretores de finanças, embora seja 

um processo em que o ministério das finanças pudesse contemplar e refletir sobre o 

orçamento sensível ao gênero no orçamento do Estado, de forma a influenciar todos os 

ministérios. Pretendo estabelecer o plano estratégico para 2010-2015, com base nas 

prioridades identificadas em 2007-2008, destacando-se o aperfeiçoamento dos recursos 

humanos aqui em Timor-Leste, contemplando não apenas as demandas da secretaria do 

Estado para Promoção de Igualdade, mas também provenientes de outros ministérios e 

secretarias de Estados”.  

 

 

Observa-se que os atores coletivos, tornam-se propositivos e em torno deles se 

articulam muitas vozes que tendem a expressar as demandas e aspirações da sociedade civil. 

Uma sociedade “revitalizada” é apontada como garantia do processo democrático, no qual a 

participação aparece como estratégias de superação da pobreza política. Questionada sobre 

quais os principais órgãos internacionais que estabelecem parceria com a SEPI, colaborando na 

realização das políticas nacionais, a Secretária esclarece:  

 

“A SEPI, no ano passado, obteve do Estado a verba de 582 mil dólares americanos, 

significando que tal verba não é grande. Porque haja vista a existência de novos 

funcionários visando o restabelecimento/funcionamento da secretaria. Vejo que estamos 

executando bem os trabalhos, mesmo que de forma lenta. Então, o que faremos com os 

doadores? O Governo Norueguês deu-nos fundos para a Secretaria no montante de dois 
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 O treinamento de gênero era um pacote completo composto pelo conceito de gênero, gênero sensitivo, 

integração de gênero (gender mainstreaming), análise do desenvolvimento de gênero, planejamento de gênero 

(gender planning), orçamento sensitivo de gênero e como executá-los. Isso é um processo que estou preparando, 

sobretudo, os recursos humanos, e como esses recursos humanos podem trabalhar na promoção de igualdade e 

podem ter informações adequadas, suficientes. Sendo assim, eles podem influenciar outros ministérios. Os meus 

próprios funcionários não podem fazer análises nos ministérios porque é difícil de realizar a política da abordagem 

de gênero integrado. 
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milhões e tal, destinado a assessorar o programa da abordagem e integração do gênero em 

todos os ministérios em Timor-Leste. Penso que o Governo Irlandês contribuiria também 

com fundos através da UNIFEM que executa esse orçamento. Vejo também que as 

agencias da UNFPA, UNIFEM são agências parceiras internacionais e outros doadores são 

muito importantes para a Secretária de Estado e para a Promoção e Igualdade visando 

parceiras com o governo. Todas essas instituições se preocupam com o programa da 

abordagem de integração de gênero. Esses parceiros, antes, eram uma rede referral que foi 

dirigida pela Agências das Nações Unidas. Enquanto desempenho o papel de Secretária de 

Estado para Promoção de Igualdade, existe a colaboração entre ambas as instituições... 

Estamos começando e sabemos que existem muitas dificuldades, queremos realizar um 

grande evento em um ou dois anos ainda, e ainda não conseguimos atingir o nosso 

objetivo. Esta secretaria de Estado é pequena e fácil para coordenar e organizar com as 

demais, não apenas em relação às instituições de agências internacionais, mas com a 

sociedade civil, incluindo instituições religiosas que são uma das partes da parceria e 

devemos abranger todos que podermos atingir na proposta de igualdade de gênero”.  

 

Existem os pontos de ingerência dos órgãos internacionais que oferecem parcerias e ao 

mesmo tempo, contrariariam a principio, as diretrizes socialmente estabelecidas e esperadas, 

exigindo adaptações às políticas sociais nacionais no Timor Leste. É possível observar os 

caminhos complementares na orientação da política social, destacando-se a dependência de 

recursos, e a vinculação administrativa ao Estado, o enfrentamento de contradições entre as 

instituições e os parceiros.  Conforme se destaca o depoimento da Secretária:  

“Temos que ter um termo de referência ou um acordo com a parceria: um termo que o 

próprio governo deve fazer, e isso têm que ser claro, já está consagrado na nossa 

constituição. O certo é que, na realidade, sempre enfrentamos vários problemas e 

dificuldades. Por exemplo, quando os doadores já vêm com os seus próprios planos, 

nalgumas vezes, choca-se com os que existem no governo, é um problema que enfrentamos 

atualmente. As agencias das Nações Unidas vieram com as suas missões, o Governo 

também tem as suas missões e algumas vezes entramos em conflitos e opiniões. Isso é 

normal; normal porque todos têm conflitos que também possibilitam avançar na construção 

de acordos. Tentamos colaborar sempre porque esta nossa nação iniciou-se há poucos anos 

e muitas pessoas querem aqui investir. Temos de ser cuidadosos; não significa receber cem 

por cento o que os doadores ofereceriam para nós; devemos ter a nossa posição, a posição 

do governo é isso e serve para qualquer parceiro. Sempre mantenho a minha posição 

representando o governo. (...) Não tardará irmos participar na conferência internacional 

sobre a resolução de 1325
77

 na Irlanda. Isso é o progresso que Timor-Leste obteve em 

posição, porque a experiência mostra que o governo, na qualidade de Secretaria de Estado 

Para Promoção de Igualdade, compara-se com a da Irlanda, a Libéria, e outras nações... Em 
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 A Resolução 1325/2000, do Conselho de Segurança das Nações Unidas preconiza às nações-membros, a 

princípio, maior participação e representação feminina tanto na tomada de decisão de conflitos armados como 

propriamente na atuação objetiva nessas missões de paz, de modo a somarem-se aos esforços comuns pelo 

patrocínio dos Direitos Humanos, saúde, educação, etc. Apela ainda esta resolução no tocante à maior integração 

da mulher em sua própria sociedade, combatendo a violência doméstica contra os vulneráveis, possibilitando, com 

essa participação mais efetiva das mulheres, maior desenvolvimento social em todas as esferas. 
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2010 o Timor-Leste, a Libéria e a Irlanda irão apresentar a Resolução dos 1325 nos Estados 

Unidos. Este é um dos exemplos que demonstra o avanço do nosso país no progresso das 

mulheres comparado com outras nações. Assustei-me quando vi a realidade enfrentada em 

certos países desenvolvidos: ainda estão atrás quando nos comparamos com eles em termos 

de igualdade de gênero, em movimentos sociais das mulheres, e de suas organizações. Nas 

experiências deles, como já usavam a resolução 1325 há anos, sem um monitoramento e 

avaliação, faltavam-lhes uma avaliação mais atenta sobre a fase em que estavam. Agora 

eles estão assustados se comparados com o Timor-Leste; eles estão atrasados quanto a esse 

assunto. Isso é a realidade em que cada nação enfrentava e penso que é um orgulho para 

mim. Não significa orgulho como Secretária do Estado para Promoção de Igualdade, mas, 

para todas as participações, contribuições e iniciativas das mulheres do Timor-Leste, que 

durante esse período de tempo contribuíram para essa nação jovem ser mais bem 

desenvolvida nessas iniciativas”.  

 

Observa-se contraditoriamente, que o desenvolvimento econômico de um país, nem 

sempre acompanha o mesmo nível do desenvolvimento social. Mesmo sendo o Timor-Leste um 

país novo, com dificuldades econômicas e de fortalecimento da democracia, quando comparado 

a alguns países de economia avançada, para a Secretária, observa-se ganhos maiores em termos 

de igualdade de gênero, em movimentos sociais das mulheres, e de suas organizações mostra 

avanços. Nesse sentido, a integração é um velho problema da política e das ciências sociais, 

que precisam reconstruir para reformular o velho e atual debate sobre a exclusão social e, 

particularmente, sobre a intenção de inclusão de mulheres que inspira os recentes planos 

sociais.   

À medida que as mulheres são inseridas nas Políticas e ficam responsáveis pelo 

cumprimento das condicionalidades, subtende-se que somente o foram porque alguém assim 

o permitiu e que elas, por necessidade, aceitaram se inserir. Tal fato as torna, como 

mencionado, responsáveis pelo cumprimento das condicionalidades, tendo em vista o 

recebimento dos recursos financeiros para as políticas a serem implementadas.  Identifica-se 

nesta dinâmica, uma relação de poder, pois não há poder se não existe, ao lado de quem o 

induz, a quem induzir, (daí esse caráter relacional inerente ao poder) e tendo em vista 

também o fato de que, em toda a relação, há um propósito que une os integrantes dela, daí se 

considerar que se trata de uma relação triádica.  Os conflitos e contradições observados no 

planejamento e implementação das políticas sociais no Timor-Leste, entre a Secretaria do 

Estado e Promoção de Igualdade (representada por uma mulher), emergem gerados por 

relações de poder e de interesses no depoimento:   
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 “Parece-me que a SEPI e a Rede Feto não se entendem. Algumas vezes esquecemos onde 

está a posição do governo e onde está a posição da sociedade civil. (sic). Observo que a 

Rede Feto, é composta de várias organizações das mulheres. Em princípio, penso que 

exista uma boa colaboração, mas algumas vezes existem pequenas contradições e 

competições no meio do caminho, porque há questões que foram resolvidas e estão a 

melhorar, mas há erros, erramos novamente. ... Penso e quero apelar para as minhas 

companheiras mulheres para abrirem os olhos para verem o que já fizemos de satisfatório e 

o que ainda não. Esforçamo-nos para recuperar e melhorar, e espero e pergunto se nas 

organizações das mulheres em relação ao governo não haveria inimigos entre nós próprios. 

Porém, somos todas colegas e parceiras e trabalhamos juntas. Aquele que errou deve ter a 

coragem de reconhecer as fraquezas, ter a coragem de dizer que não é verdade. Tenho 

coragem de dizer que estou errada enquanto errei, tenho coragem de dizer estou certa, e 

digo que estou certa. As pessoas é que vêem se estou certa ou errada. Contudo, só peço as 

organizações da Rede Feto para revisar; devem procurar as suas fraquezas, dispostas a 

recuperar-se e melhorar, sobretudo nos desentendimentos que aconteceram no passado. 

Vejo que existe algo e esforço para procurar meios de recuperá-la. Mais uma vez afirmo 

que as organizações de mulheres foram e são fortes. Quando participei da conferencia em 

Irlanda sobre a Resolução dos 1325 e afirmei que temos uma Rede Feto constituída por 17 

organizações membros, as nações membros que participaram assustaram-se. Isso foi um 

grande orgulho para nós, sinto orgulho da Rede Feto em Timor-Leste, e os timorenses em 

geral, e especificamente nós, as mulheres. Porém, estarei pronta para mostrar as suas 

fraquezas. Peço que sentemos juntas à mesa para conversarmos e avaliarmos as nossas 

fraquezas e as nossas forças. Essa é uma forma de liderança, e devemos estar prontas, 

devemos abraçar na mesa para mostrar as todas as companheiras que estão nos distritos. 

Para dizer como estender a esteira (nahe biti)
78

 não apenas significa “Nahe Bite”; falamos e 

gritamos, mas onde está a implementação ou a aplicação? Espero e penso que a Rede Feto 

deve manter a sua posição, deve continuar a ter grande progresso no movimento das 

mulheres, avançar, não recuar nos ganhos obtidos, com muita coragem... Não existe 

nenhuma instituição que viva com tudo certo. Todos nós enfrentamos problemas, todos nós 

estamos prontos para solucioná-los. Isso é o meu desejo e o meu comunicado de 

cooperação com a Rede Feto e as suas organizações-membros”.  

 

Com efeito, mesmo com uma mulher no exercício do poder, na SEPI, no setor público e 

esfera de representação política, onde são tomadas decisões de caráter coletivo que interferem 

na dinâmica social e que reafirmam os padrões históricos que determinam os papéis entre os 

sexos, observa-se a existência de relações assimétricas entre mulheres em relação ao poder.  

O poder e a igualdade apresentam-se como prioridade para o fortalecimento da posição das 

mulheres na sociedade timorense.  Nesse sentido, a palavra poder está investido de um 

significado que atende aos interesses e às necessidades dos que a utilizam, que é o de 

legitimar uma concepção das políticas sociais de gênero que atribui a pessoa que se encontra 

em situação de gestão a responsabilidade de superá-la. Mikhail Bakhtin, o grande lingüista 

russo perseguido pelo stalinismo, costumava dizer que “as palavras” são tochas de uma 
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multidão de fios ideológicos, e servem de trama a todas as relações sociais em todos os 

domínios (1977, p. 38 apud KRISCHKE
79

, 1992, p.14).     

Com relação à missão da Secretaria do Estado e Promoção de Igualdade no Timor Leste em 

relação à Rede Feto, a Secretária expressou-se: 

“A missão importante que vemos foi no III Congresso Nacional das Mulheres de Timor-

Leste. O resultado do Congresso, aliás, o relatório não me foi entregue até a presente data. 

Era isso que queria falar agora, sinto-me descontente porque os responsáveis da Rede Feto 

não vieram entregar o relatório.
80

 Outra coisa que peço é a recuperação quanto ao assunto 

do monitoramento dos programas. A Rede Feto pediu a colaboração da Secretaria junto às 

organizações-membros para formarem uma equipe de monitoramento para a 

implementação da Plataforma de Ação do III Congresso Nacional das Mulheres de Timor-

Leste. Devemos ser claras quanto aos nossos papéis. Onde está o papel da sociedade civil? 

E onde está o do governo? Não se pode misturar as funções e papéis dessas instituições, 

precisamos analisá-los. Algumas vezes nos misturamos, e devemos saber em que situação 

se pode envolver. Sendo assim, saberemos que a sociedade civil é forte. Se todo o assunto 

envolvesse o governo, acho que não se pode (sic). Em alguma parte devemos mostrar a 

nossa própria posição como organizações da sociedade civil. Devemos mostrar a nossa 

firmeza e a voz das mulheres que é forte e pode-se ouvir. Porque todas juntas escutaram 

para poderem realizá-la. Mas, se todos, gritando, aqui no governo não posso resolver os 

problemas. Ainda não compreendemos e não temos comunicação. Isso significa a falta de 

comunicação entre nós como um ponto importante, mas, penso que a minha observação 

para isso é muito importante e vital. Tudo aquilo que fizemos deve haver comunicação. Se 

não houvesse comunicação não faríamos nada. O que aconteceu no passado foi falta de 

comunicação, agora precisamos recuperar. Há algo que não está certo, estou aqui para 

solucioná-lo e recebo qualquer um! Como mulher nesta posição não represento um grupo; 

represento todas as mulheres de Timor-Leste. Foi isso que senti porque você é um dos 

membros da Rede Feto e está-me perguntando, então devo falar e expressar tudo o que 

sinto durante esse período para todos saberem onde estamos e poderemos recuperar algum 

assunto.  

 

O complexo que gera as razões específicas delineadas pela autoridade da SEPI guarda 

as ambigüidades e evolução de consciência da sociedade civil timorense na forma da Rede Feto 

no atual estágio social. A institucionalização simplesmente nominada por um órgão 

governamental que apoiaria e incentivaria de diversas maneiras o trato dos interesses das 

mulheres no país esbarra na cultura em formação ecoando o atual contexto nos prismas que 

forem abordados. “Onde está o papel da sociedade civil?”, clamou a Secretária acima como se 
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 E acrescentou que: “a mana Filomena Reis, quando organizava a Conferencia internacional Mulher para a Paz.  

Pedi-lhe para entregar-me oficialmente o relatório na qualidade de representante do governo. Aguardo o 

pronunciamento da Rede Feto”. 
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simplesmente se pudesse apelar para uma força maior a um problema culturalmente a ser 

delineado. 

O tecido social timorense é formado por microestruturas caracterizadas pela prevalência 

de iniciativas individuais ou de pequenos grupos que tornam as relações e seus 

intercruzamentos derivados um esforço permanente de ocupação de espaços públicos por 

interesses relativos aos seus idealizadores. Os objetivos alcançados decorrentes dessas 

nascentes manifestações de uma sociedade civil estabilizada e ensimesmada pela liberdade nos 

interesses que brotam de acordo com as circunstâncias e as necessidades, recebem apoio e 

acompanhamento, se existentes, pelo Estado, em condições possíveis para o momento. 

 Assim, é por demais simplista, por não se dizer errôneo vitimizar A ou B na realização 

ou não de meras formalidades burocráticas relativas ao preenchimento de formulários e 

relatórios num contexto como esse cujas relações de interesses marcam grande nível de 

ocasionalidades definidas por forte iniciativas individuais que encabeçam muitas vezes 

manifestações que não lhes correspondem exatamente aos movimentos coletivos que inspiram, 

sem, contudo, se generalizar. 

 O III Congresso Nacional das Mulheres de Timor-Leste, a exemplo de encontros 

assemelhados, por ser um emblema que afirmaria motivos e demandas tanto governamentais 

como propriamente dos interesses da sociedade civil particularmente pela Rede Feto, traz as 

variâncias e oscilações que perfazem seus objetivos ao mesmo tempo tornando-o uma 

manifestação rica em discrepâncias materiais e ideológicas. Por isso mesmo a titular da pasta 

da SEPI apenas parcializa os conflitos de interesses associados às circunstâncias reinantes em 

formalidades básicas não realizadas. 

  A ênfase burocrática da SEPI a conduzir eventuais decisões governamentais atrelaria 

manifestações de índole coletiva da Rede Feto, logo de finalidades comuns, a algum rito de 

formalizações que resgatasse os anseios a ações governamentais, tornando-os exeqüíveis. 

Muitos olhos passariam a ser poucos, e esses últimos demasiadamente exigentes nos critérios 

que assim estabeleceu. Isso por que...  

 

“Poderemos refletir e creio que a comunicação entre a Rede Feto e a Secretaria do Estado é 

importante. Estou vos pedindo porque você é um dos membros da Rede Feto. Peço para 

recuperar a comunicação. Se acontecesse alguma coisa, porque não me informa? “Estou 

aqui para vocês”! Estou aqui para todas as mulheres do Timor-Leste! Estou aqui para 

resolver os problemas e atendê-las. Desejaria que recuperassem a nossa comunicação no 
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futuro, porque tenho o dever moral para falar e não posso deixar passar. Devo chamar-vos 

para informar o que aconteceu. Naquele momento, fui a Genebra em novembro 2008, e 

vocês estiveram a elaborar o relatório do III Congresso Nacional das Mulheres do Timor-

Leste, que foi entregue ao Secretário do Estado Interino da Promoção de Igualdade, Senhor 

Alfredo Pires. Não recebi o relatório depois naquele momento, e vocês pediram-me para 

assiná-lo. Acho que deveria informar-me antes de assinar e não se pode assinar sem 

nenhuma informação prévia. Devo informar ao Primeiro Ministro porque é assim a 

estrutura.
81

 [...] Por isso mesmo quando cheguei de Genebra o Primeiro Ministro me 

cumprimentou e disse: “Noi (moça) não precisas estar triste porque não assinei nenhum 

relatório relativo aos seus trabalhos. Porque ainda não sei e ainda não obtive informações 

de você quanto a esse assunto”. Por isso devemos saber como são as regras e as estruturas 

governamentais. Para mim, naquele momento, como assinaria esse documento? Não sabia. 

Por isso que digo que a comunicação é importante. Não tenham receio de vir para nos 

encontrarmos. Estou aqui para recuperar o movimento das mulheres; vocês são como 

organizações da sociedade civil, mas estou aqui como mulher. Temos que saber as 

separações de poder para estes dois assuntos: o assunto relacionado com o governo e o da 

sociedade civil. Não intervenho aí, apenas sou uma das vossas irmãs ou que está 

desempenhando essa posição junto convosco; para implementar ou não é vosso problema, 

mas devo falar. Porque você já me vem entrevistar e pensa que tudo está correndo bem, 

porém, devo falar-lhes para saberem e ouvirem-me”.       

 

 A Secretaria de Estado para a Promoção de Igualdade no Timor-Leste é uma pasta que 

condensa peculiaridades sociais que a faz notável em suas abordagens, isso não se tem 

dúvidas. Geralmente, de acordo com a ocasião e objetivos, o titular da pasta se identifica 

concomitantemente com o público que no momento trata. “[...] vocês são como organizações da 

sociedade civil, mas estou aqui como mulher”. 

  A predisposição para tal identificação serviria para atenuar tensões diversas relativas 

ao nível de organização e expressão de determinado movimento social e as vias pelas quais se 

reportaria ao órgão governamental condizente com os seus anseios, na reciprocidade que, 

ultrapassado o imediatismo dos fatos e interesses, se concluiria na definição das 

responsabilidades paralelas às obrigações. 

 O paralelo biológico apontado pela ocupante da pasta esbarra num burocratismo de 

característica pouco flexível denunciando uma estrutura maior que subordinaria as eventuais 

deliberações ao formalismo acima a partir de sua individualidade. 
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amanhã erraremos, depois de amanhã erraríamos novamente e não estejam prontas para revisar e recuperar.   
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 A importância da comunicação formal ou pelo menos oral exigida e, como condição 

sine qua non aparentemente deduzida da reflexão acima, foi justificada como um requisito 

desencadeador de meditações do governo, denotador de conseqüentes opiniões. A delimitação 

de formas de manifestações sociais certamente é um fato gerador de conflitos entre a SEPI e 

Rede Feto, legitimada estando pelo mau estar e deficitária comunicação existente.  

 A restrição burocrática que fundamentou os argumentos da representante da SEPI 

apresenta contornos políticos dissimulados. É desnecessário dizer que a expressão social 

alcançada pelo III Congresso Nacional das Mulheres em 2008, no caso, se difundiu por 

inúmeras expressões midiáticas no país e variadas coberturas que o fizeram um evento de 

repercussão dos interesses das mulheres em vários níveis da sociedade timorense. A simples 

argumentação de que as dificuldades de comunicação prejudicariam uma melhor apreciação 

das demandas sociais a esse respeito reduziriam os interesses coletivos específicos formados 

pela Rede Feto numa mera questão pessoal subjacente aos anseios das mulheres como um 

todo. 

Por último, mas deveria ser o primeiro, os pontos de vista da titular da SEPI 

fundamentaram-se em declaradas contradições, pois, na ocasião em que estivera em viagem, o 

relatório que tanto enfatizara como não recebido houvera sido entregue ao seu adjunto. 

Comentários posteriores a esse respeito não foram tecidos denotando entre as entidades o 

nível de desinteligência que chegaram em detrimento dos interesses comuns. 

Tais vestígios de aparente contradição desaparecem quase por completo com um 

interessante mecanismo que se serve o Estado timorense em suprir suas deficiências 

informativas da sociedade civil, servindo-se para tanto do instrumento relativo a reuniões 

públicas periódicas, que no caso da SEPI, ocorrem na forma de encontros mensais com 

entidades representativas e organizadas dessa. Assim esclareceu a Secretária, concluindo suas 

opiniões a respeito da pasta que administra e a missão que leva adiante em face da Rede Feto: 

Os encontros regulares sempre fizeram, contudo, que a Rede nunca aparecesse. Nos 

encontros mensais a Rede Feto não aparecia. Encontros mensais com a sociedade civil é o 

mesmo com os pontos focais, e com as outras instituições. Por que é que fiz encontros 

mensais com as organizações da sociedade civil? Porque preciso atualizar muitos assuntos 

com as organizações da sociedade civil. Queria falar de verdade para vocês: vocês da Rede 

Feto muitas vezes não compareceram. Pedi aos meus staffs a lista das organizações da 

sociedade civil, observei que vocês da Rede Feto tem menos aparecidos nesses encontros 
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mensais. Sei que todos estão ocupados com os trabalhos, preciso saber informações vossas 

e ouvi-los. Se isso não for bem para todos, preciso mudar os encontros mensais para 

trimestrais nos programas de 2010. Porque mensalmente todos nós estamos ocupados com 

os trabalhos e poderemos mudar os nossos encontros para trimestral e semestral. Já observo 

que os encontros mensais são difíceis; depende de vocês das organizações da sociedade 

civil. Se sentirem que mensal é melhor, então continuaremos, senão mudaremos para 

trimestrais ou semestrais. Estou esperando o próximo encontro para definirmos juntos esses 

nossos compromissos. Essas lições são lições internas e não é preciso informar ao público. 

Internamente deveremos rever essas relações de trabalho e estabelecer um sistema ou um 

mecanismo mais efetivo entre o governo (SEPI) e a Rede Feto. Foi isso que pensei e 

precisamos rever para melhorar. Gostaria de informar-vos e quando tivessem algum 

assunto, que fossem diretamente para o gabinete do Primeiro Ministro sem passar pela 

Secretaria do Estado. O senhor Primeiro Ministro me chamaria e daria atenção quanto a 

esses mecanismos. Ele disse-me: “Você está aí na secretaria, deve acompanhar esses 

assuntos, se alguém queria me encontrar, deveria passar primeiro por você”. Foi por isso 

que pensei que todos nós precisamos saber a estrutura e o mecanismo do funcionamento 

público no governo. Porque muitas vezes o senhor Primeiro Ministro sempre me pergunta 

se não soube de determinado assunto, onde estaria a minha responsabilidade. Isso não seria 

bom! Sou Secretária como alguém que está nesta posição. Claro que preciso informá-las 

antes que pudesse acompanhar o assunto da Rede Feto junto ao Primeiro Ministro. De 

repente o senhor Primeiro Ministro me perguntou o porquê não sabia da informação. 

Precisamos assentar esses assuntos e procurarmos meios para melhorá-los, porque são 

experiências e lições que estamos aprendendo. Se um dia organizarmos outros eventos, 

procuraremos evitar as experiências passadas, que não foram agradáveis.  Evitá-los e 

resolvê-los desde já. Para próxima, já estaremos preparadas e prontas para melhorar. Esses 

são pontos mais importantes a encararmos.  

 

 

Não resta menor dúvida que poucos Estados dispõem de mecanismos democráticos tão 

próximos daqueles praticados na antiga Grécia. Desde que recuperou a sua independência em 

2000, o Estado timorense assumiu, conquanto suas deficiências institucionais, o papel de 

potencializador de várias esferas da sociedade. A SEPI é uma das pastas com essa incumbência. 

As dimensões territoriais do país facilitariam o encontro mensal entre o governo e a sociedade 

civil tornando o espírito motivador da ágora bem presente embora pouco notado. Através de 

convocações, a SEPI procura conhecer os problemas e as dúvidas referentes à questão de 

gênero e cidadania ouvindo diretamente as entidades sociais que se propõem a defender os 

interesses das mulheres e de outros grupos vulneráveis. As preocupações da SEPI também se 

declinam em difundir a proposta de igualdade de gênero as demais secretarias e ministérios do 

Estado. 

Procedendo dessa forma, o governo do Estado timorense através da SEPI estimula a 

sociedade civil a manter a sua organização e a atuar como um agente permanente de opiniões 

ao Estado, já que tem facilitada as vias de acesso e críticas por intermédio desses encontros 
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periódicos. Mas sublinha-se que, embora a práxis se traduzisse nesses procedimentos de ordem 

coletiva, conquanto aos estímulos do Estado, a sociedade civil teria seu potencial inato 

enquanto capacidade de ocupação e recriação dos espaços públicos condicionados em parte 

pela adoção do Estado como força estimulativa de suas iniciativas. A dependência ou influência 

do Estado possui grande peso no jogo político e social já que em termos econômicos, sociais e 

políticos é o Estado que manifesta as diretrizes básicas para o soerguimento do país. 

Os movimentos organizados da sociedade civil são nascentes com grau de incipiência 

acentuado caracterizados pela crônica dependência de fundos tanto governamentais como 

internacionais nascidos de iniciativas voltadas aos problemas básicos enfrentados da sociedade 

traduzidos a princípio pelos interesses próprios de seus idealizadores. 

A porta aberta deixada pelo Estado à participação da sociedade civil, com todas as 

possibilidades de atuação e expressão, torna as críticas da SEPI contra a Rede Feto de razoável 

pertinência já que a ausência ou fraca atuação desta inaproveita as possibilidades de críticas 

contra aquela, desperdiçando-se assim possibilidades de se destacar em seu trabalho 

humanitário e persuasão política e sociais e seus objetivos buscam. 

Na visão da Secretária da SEPI a Rede Feto não ocupa suficientemente ou pouco atua 

na “ágora timorense” nem tampouco se comunicaria com a instituição governamental de forma 

satisfatória. Embora a direção executiva da Rede Feto assumisse as peculiaridades dessa 

atuação junto a SEPI, por serem os encontros mensais abertos a todos os membros e 

interessados da sociedade civil, alguns responsáveis por organizações membros da Rede Feto 

participam desses eventos, sugerindo e propondo assuntos de seu circulo de interesses. 

A atitude assumida pela direção executiva da Rede Feto, que na prática representaria as 

opiniões das dezessete organizações-membros, não deixa de manter o caráter distintivo de 

genuínas entidades organizadas nascidas no seio da sociedade civil por intermédio da 

independência e liberdade de iniciativas que as fazem determinadas a se pautarem nas decisões 

que tomarem. A Rede Feto, embora por motivos outros, desperdiçasse a oportunidade de 

atuação num palco tão sui generis, de forma alguma deixaria de merecer menos apreço por essa 

atitude. 

A SEPI, apesar das limitações estruturais e políticas que se submete por força de sua 

subordinação estatal, possui razoáveis instrumentos para fazer de sua missão satisfatória e 

reconhecida socialmente no âmbito da promoção da igualdade de gênero.   
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3.3.  Novos Atores Num Espaço Plural 

 

As mudanças no processo produtivo, na organização do trabalho e seu impacto na 

agenda social e econômica têm exigido mudanças no paradigma da gestão pública. 

Pressupostos do ideário neoliberal são hoje submetidos a uma reflexão crítica, no que se refere 

às práticas políticas e estatais. Nesse quadro, o processo de descentralização tem sido apontado 

de maneira positiva, identificado com o aumento de autonomia administrativa, menos 

burocracia, mais participação e novo padrão de ação coletiva. 

            Além das mudanças no plano institucional e nas estratégias das políticas sociais, 

sobressaem nesse contexto a redescoberta da sociedade civil e a emergência de um novo padrão 

de relação do Estado com as organizações populares, caracterizado pelo apelo à participação e 

à co-gestão. Os atores coletivos se multiplicam, tornam-se propositivos e em torno deles se 

articulam muitas vozes a expressarem demandas e aspirações. Uma sociedade “revitalizada” é 

apontada como garantia do processo democrático, no qual a participação aparece como 

estratégias de superação da pobreza política (GUIMARÃES, 1990). A participação política 

passa a ser valorizada, no pressuposto de que a liberdade individual somente pode ser garantida 

numa sociedade cujos membros participam ativamente do governo, como cidadãos de um 

Estado livre. Com essa perspectiva, ganha ênfase a reativação da esfera pública em que os 

indivíduos agem coletivamente e se empenham na tomada de decisão sobre os assuntos que 

afetam o coletivo. Abre-se espaço para os movimentos sociais e associações da sociedade civil, 

que têm seu papel ampliado na construção do espaço público. Hoje, há um consenso quanto à 

importância desse processo associativo na sociedade democrática (YOUNG
82

, 2006; 

PUTNAM
83

, 2000; CASTELLS
84

, 1999). 
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            Para os defensores da democracia participativa, o envolvimento dessas organizações é 

cada vez mais estimulado, como uma decisão estratégica em termos políticos. A parceria 

público-privada assume o primeiro plano da discussão. Segundo o depoimento de alguns 

gestores, representantes do Estado, a parceria constitui uma forma de co-participação no 

enfrentamento de questões de interesse social, encarada como delegação de atribuições 

mediante acordo ou contrato. Para os dirigentes das associações e outras entidades de natureza 

comunitária a parceria com o governo é um imperativo de sobrevivência, uma decisão racional 

e estratégica para viabilizar as demandas populares. 

   Certamente, a existência de espaços independentes das instituições do governo 

representa uma fonte de democratização do poder, desde que se constituem como pontos de 

conexão entre as instituições políticas e as demandas coletivas.  A aproximação com o 

movimento associativo no Timor-Leste mostra que esse é um segmento valorizado pelas 

municipalidades e que aparece de modo regular, como protagonista, responsável pela 

proposição e reprodução de valores e práticas sociais. Às vezes, porém, essa parceria evoca um 

processo de “terceirização” na implementação dos programas oficiais, deixando supor que 

reproduz uma tradição político-oligárquica caracterizada pela falta de densidade no espaço 

público. Encarada como no mecanismo capaz de corrigir falhas do Estado como gestor e a 

ineficácia dos programas sociais, a participação da sociedade civil através da parceria com as 

associações locais não representa por si mesma uma garantia de superação dessas limitações.   

Certamente, a existência de espaços independentes das instituições do governo representa 

uma fonte de democratização do poder, desde que se constituem como pontos de conexão entre 

as instituições políticas e as demandas coletivas. O estudo abre espaço para uma discussão 

substantiva da questão da participação no seu fundamento democrático e das associações que 

expressam a lógica do poder. Na intersecção dessas dimensões procura-se destacar como o 

poder político, por meio de seus representantes enfrenta o embate político, influenciam a 

construção do espaço público. 
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Procurou-se conhecer como são legitimadas e reconhecidas pelo Estado, especialmente 

por sete deputados das bancadas partidárias do Parlamento Nacional de Timor-Leste o espaço 

de formação de opinião e vontade coletiva. Entre as questões colocadas nas entrevistas, 

perguntou-se, primeiramente, como os parlamentares perceberiam a atuação das ONGs, tanto 

nacionais como internacionais no país. A esse respeito foram destacados os seguintes 

comentários:    

A atuação das ONGs é o complemento das atividades do Governo. Há certas ONGs que 

têm programas realísticos e relevantes com as necessidades da população e conseguem 

resolver os problemas enfrentados pela sociedade como um todo. CNRT (Partido: 

Conselho Nacional da Reconstrução Timorense) – Deputado Virgílio Dias Marçal.  

Em primeiro lugar, devíamos ter um quadro para regular o funcionamento das 

Organizações Não Governamentais no País. Então, eu diria que neste momento estamos a 

enfrentar uma situação de vacum em termos de legalidade. Por isso mesmo, neste 

momento, encontramos no terreno vários problemas que, se o país tivesse um quadro legal, 

o Estado poderia intervir numa situação em que nos deparamos diante dessas entidades. 

Refiro-me especificamente para as ONGs internacionais. Porque tínhamos em consciência 

que o país, quando da ocupação Indonésia, na realidade da vida diplomática, no campo 

internacional tínhamos praticamente apoio das organizações não governamentais. Ainda 

porque os países, os Estados, estavam numa situação de política global que condicionavam 

uma situação não favorável para os seus países. Refiro-me aos países ocidentais, que 

deveriam tomar uma posição política clara relativamente à autodeterminação, da 

independência do Timor-Leste. E quem fazia esse trabalho eram as organizações não 

governamentais. Talvez, para saudar as contas, nós abrimos o espaço no nosso país para a 

entrada dessas organizações não governamentais internacionais, que, nos tempos difíceis, 

estavam ao nosso lado e nos apoiavam. Contudo, não podemos criar sindicalismos. É 

tempo de trabalharmos nesse Estado que declaramos Estado de direito democrático
85

. Aqui, 

deparamo-nos que se devia haver uma coordenação entre organizações não-governamentais 

e o governo. E agora, após a obra concluída, os serviços não podem ser atendidos e feitos, e 

o povo continua a ser carenciado em termos de água potável. Eu coloco simplesmente 

como exemplo.  FRETILIN (Partido: Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente) 

– Deputado Francisco Miranda Branco.  

Penso que as ONGs internacionais e nacionais, são aquelas que estão desempenhando a sua 

missão em Timor-Leste. Penso que os seus trabalhos e as suas contribuições foram muitos 

para esse processo do desenvolvimento nacional do país. Foi grande a contribuição, porque 

em alguma parte do Estado, o governo não poderia executá-lo. Isso significa que essas 

ONGs estão complementando principalmente na orientação de seus serviços, mais nas 

áreas rurais. Isso foi o papel das organizações de sociedade civil que tenham realizado 

durante esse percurso de tempo. Segundo o meu conhecimento, penso que existe boa 
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colaboração de trabalhos entre o Estado e as ONGs. Essas instituições são vistas pelo 

governo positivamente, pois apresentam boa vontade de cooperar. Penso que existe uma 

direção que toma conta e coordena os trabalhos. O atual governo dá alguns fundos para as 

ONGs na implementação dos trabalhos, que durante esse período, as ONGs estão 

desempenhando. Como deputado, penso que no parlamento já aprovamos no orçamento 

recursos para as organizações da sociedade civil, incluindo as ONGs.  Isso é gerido 

diretamente pelo gabinete do Primeiro Ministro, para apoiar as ONGs. Significa que o 

Estado reconhece que o papel das ONGs é importante nesta nação. O papel das ONGs é 

importante para o processo de desenvolvimento nacional e o governo também reconhece 

que não poderá fazer tudo. Por isso, o Estado aloca um fundo para as organizações da 

sociedade civil, incluindo as ONGs, para completar o espaço público em que o governo não 

poderá chegar principalmente nas áreas rurais. Nos assuntos específicos que o governo não 

pode fazer neste ano, significa que o Estado timorense tem uma política que considera que 

servir ao Estado não significa só o governo, ou parlamento, mas todos nós temos essas 

responsabilidades de contribuir na parte que pudermos. PD (Partido Democrático) – 

Deputado Adriano do Nascimento.  

Quanto à atuação das ONGs no nosso país, tanto nacionais como internacionais, vemos que 

é muito positivo. Porque saímos de um país pós-conflito, pois no ano de 1999, o nosso país 

foi destruído totalmente. Sobre a nossa instituição do governo, podemos ver que estamos 

ainda a estabelecer, sobretudo no nível nacional, ou seja, no governo central. Contudo, o 

governo local até agora não sabe qual é sua competência. Por isso, as ONGs nacionais ou 

internacionais que atualmente estão aqui estão a ajudar o nosso povo e indiretamente estão 

a ajudar os trabalhos do governo, que não leva os seus serviços até as comunidades, e aí as 

ONGs tem os seus papeis de ajudar e estender as mãos do governo na contribuição dos seus 

programas e atividades. Por exemplo, canalização da água potável. Nos sucos, em que a 

assistência do governo ainda não chegou, então estão lá as ONGs para preencher estes 

espaços não só da água potável, mas também em outros programas como reabilitação, das 

escolas, postos sanitários, e outros mais. Vemos que tem um aspecto positivo. Em suma, 

quero dizer que os espaços públicos que o governo não chegou, as ONGs ajudam a 

preencher estes espaços. PSD (Partido Social Democrata) – Deputado Fernando Dias 

Gusmão.  

ONGs são organizações que já vinham desde o tempo da UNTAET para poder colaborar e 

resolver os problemas veementes, sobretudo o problema da pobreza no Timor-Leste. Dois 

bilhões de dólares são as cifras que os parceiros doadores colocaram no país desde 2000 até 

agora, e a pobreza continua. Por isso, as ONGs têm de trabalhar no sentido de investigar e 

colaborar. Essa é uma das principais missões das ONGs. Agora o parlamento aprova o 

orçamento para ONGs num montante de seis milhões de dólares e demais das organizações 

da sociedade civil. Hoje a camarada da FRETILIN  leu a declaração, os deputados do 

governo da AMP (Aliança Maioria Parlamentar) escoaram e discutiram (sic), mas não 

olharam para o relatório. As ONGs, que recebem dinheiro do orçamento, tem de fazer os 

seus relatórios. O segundo problema é que as ONGs recebem dinheiro muito bem: se não 

chegam a fazer as suas propostas, tem que fazer o relatório para o parlamento, porque o 

parlamento é que fiscaliza e aprova o dinheiro do povo para ser distribuído a todas as 

ONGs, as comunidades, as igrejas, etc. (sic). Portanto, o parlamento tem que receber 

relatórios de como discutir sobre esse seis milhões de dólares que foram executados e 

queremos ter informações concretas relativas a esse assunto. PPT (Partido do Povo de 

Timor) – Deputado Jacob Xavier. 

Bem, as atuações de ONGs tanto nacionais como internacionais em Timor-Leste são boas. 

Na minha comissão que trabalho, é na Comissão A. Essa tem a missão constitucional, e é 
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aquela que faz leis, ou através das propostas de leis que entram no parlamento, tanto das 

bancadas dos deputados ou das propostas do governo. Nós tivemos muita assistência das 

ONGs nesses tempos, e elas parecem ter muitas informações e conhecimento e capacidade 

de organizar, particularmente as audiências públicas que já fizemos, de organizá-las na 

base para nós. Particularmente, trabalhamos com a CAUCUS FETO. Foram muito úteis 

nas leis dos municípios; tenho a idéia de trazer um pouco da ligação com a base. As ONGs 

agora estão a dar um comentário muito bom sobre as leis e estão a sugerir alterações 

necessárias que vale a pena os deputados lerem e entenderem e considerarem com muita 

seriedade. Nós na Comissão A, tentamos fazer isto e incluír os pareceres das ONGs. 

Chamamos muitas ONGs para as nossas audiências públicas na Comissão para 

verbalmente articularem as leis, o que eles achariam sobre elas, quais são as preocupações 

de modo a entendermos melhor sobre as aspirações do povo. Portanto, sou a favor da 

continuação do bom trabalho das ONGs. Eu acho que no futuro precisaremos trabalhar 

mais com as ONGs internacionais para podermos fortalecer mais em termos de análises e 

estudos comparativos nos trabalhos que levam mais tempo.  Precisamos nos aprofundar 

mais com as ONGs. Uma coisa boa também que está a acontecer é o funcionamento das 

redes, como agora estabeleceram a rede Rai, para terras e propriedades imóveis. Isto é 

muito bom, porque assim conseguiremos captar todas as capacidades que temos na nação 

para poder dar uma perspectiva mais real e mais técnica as questões nesse sentido. PUN 

(Partido Unidade Nacional) – Deputada Fernanda Borges.  

Precisamos das ONGs internacionais e nacionais para desenvolver a nossa nação. Mas, se 

pensarmos noutras coisas, mesma coisa que estamos a desmentir e dão um impacto 

negativo, pode-se atrasar o progresso, o desenvolvimento do país. Estou satisfeito com a 

presença das ONGs internacionais e precisamos delas para nos apoiar. UNDERTIM 

(Partido Unidade Nacional Democrática Timorense) – Deputado Cornélio Gama, aliás, L7.  

 

“Precisamos das ONGs internacionais e nacionais para desenvolver a nossa nação
86

”. 

“Bem, as atuações de ONGs tanto nacionais e internacionais em Timor-Leste são boas”
87

. 

“ONGs são organizações que já vinham desde o tempo da UNTAET para poder colaborar e 

resolver os problemas veementes, sobretudo o problema da pobreza no Timor-Leste
88

”. 

“Quanto à atuação das ONGs no nosso país, tanto nacionais como internacionais, vemos que é 

muito positivo
89

”. “Penso que os seus trabalhos e as suas contribuições foram muitos para esse 

processo do desenvolvimento nacional do país
90

”. “Há certas ONGs que têm programas 

realísticos e relevantes com as necessidades da população e conseguem resolver os problemas 

enfrentados pela sociedade como um todo
91

”. 
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A quase unanimidade das opiniões dos parlamentares timorenses, à exceção do 

representante da FRETILIN de forma explícita, demonstra que, por trás dos ecos de 

reconhecimento da importância das ONGs em operação no país, está a precária situação 

econômica social, logo uma crônica dependência da ajuda internacional, sendo o Estado o 

principal protagonista na execução dessas ações.   

A “parceria” estabelecida ao longo dos anos a partir propriamente do referendo que 

elevou o país à duras penas ao resgate da independência retrata que nesse período, por força das 

circunstancias objetivas e forças sociais nelas contidas, a sociedade timorense, ao lentamente 

soerguer seu status em todos os sentidos como nação autônoma, tem como sustentáculo essa 

ajuda internacional principalmente através dos esforços conjuntos das ONGs internacionais 

acompanhadas das nacionais. 

A simbiose que traduz a sujeição do Estado às instituições internacionais privadas 

denota uma complementariedade que, de um lado retardaria ou colocaria em dúvidas o nível do 

processo de institucionalização ou mesmo alterar a abrangência da natureza das instituições em 

formação, tornando-as, caso geradas, adequadas às forças políticas e sociais de então. 

Demonstra isso a rede Rai, por exemplo, atualmente responsável em conjunto com o Ministério 

da Justiça no cadastramento das terras e propriedades. As ONGs são uma das mãos do governo. 

A longevidade da anomia especifica às ONGs com a designação “vacum”, sugere que 

da subordinação nacional residiria um senso de oportunismo por delas depender, só sendo 

sublinhado pelo digno parlamentar por força do questionamento na pesquisa, e não 

necessariamente por iniciativas que vagassem na Casa tal é a unanimidade que se infiltra até 

nas opiniões oposicionistas.  

O juízo segundo o qual as ONGs de maneira geral não estariam prestando contas das 

verbas a elas designadas no Orçamento Geral do Estado esbarra em imperdoáveis contradições 

haja vista que é do gabinete do Primeiro Ministro, com deferimento deste, que esses subsídios 

são liberados, não havendo, portanto, razão para que o representante do PPT se lamentasse sem 

imaginar alternativas para elucidar essa sua dúvida em nome dos interesses populares pelos 

quais foi eleito. 

É claro que nas audiências públicas as ONGs, por contraírem as obrigações e 

importância que assumiram e conquistaram, obtendo o reconhecimento da sociedade timorense, 

a estimula a participar e se organizar de forma que as controvérsias e debates por parte desta 
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paulatinamente alcancem um patamar qualitativamente mais elevado, contribuindo ao seu nível 

e proporção em ações sociais organizadas de certa forma com as características e influencias do 

contexto que participam.  

DURIGUETTO
92

 explica a emanação do “público”, neste ponto, ensinando o seguinte: 

 
“Nessa perspectiva, também aqui ganha primazia a redefinição do conceito do „publico‟. 

A construção de uma esfera pública não-estatal é vista como um espaço que 

transcenderia „forma estatal‟ ou „privada‟ (mercantil). Assim, como afirma Raichelis 

(1998: 80-82), „[...] essa nova esfera pública não-estatal reduz a onipotência do Estado e 

aumenta o espaço decisório da sociedade civil”. „Com isso teremos „configurada a idéia 

de controle público sobre as ações do Estado mediante o fortalecimento das 

organizações da sociedade civil, capaz de limitar sua subordinação automática a 

interesses puramente privados e mercantis‟. A superação da dicotomia entre o privado 

estatal vai se dar através da mediação dessa esfera pública, como expressão de 

processos democráticos, publicizadores e de controle social. „Ou seja, cada vez mais o 

público não se reduz ao estatal nem este é capaz, pelo processo de privatização que 

ocorre nesta esfera, de representar o interesse público‟. (DURIGUETTO, 2007, p.204-

205). 

 

As opiniões otimistas dos entrevistados, o vacum legal como particularidade ressaltada 

na pergunta feita, o consagrado lugar de destaque na sociedade a ponto do Estado reconhecer-

lhes papel preponderante no orçamento nacional e pareceres nas audiências públicas, etc., não 

faz, contudo, o papel das ONGs, principalmente as internacionais, uma relação originalmente 

idealista com características límpidas e transparentes. Otimismos fundados necessariamente na 

realidade objetiva não mudam essa condição, e o contexto carenciado timorense contribui por 

força dessas circunstancias para que esse mesmo idealismo muito necessário no momento exija 

que a sociedade como um todo reflita no fato de que até mesmo participações relevantes e 

imprescindíveis de organismos que complementam as ações do Estado precisem de critérios e 

maior acompanhamento. Por isso mesmo o representante da FRETILIN no Parlamento 

Nacional, omitindo diretamente os propósitos da pergunta traçou a seguinte análise: “Talvez, 

para saudar as contas, nós abrimos o espaço no nosso país para a entrada dessas organizações 

não governamentais internacionais, que, nos tempos difíceis, estavam ao nosso lado e nos 

apoiavam. Contudo, não podemos criar sindicalismos (sic). É tempo de trabalharmos nesse 

Estado que declaramos estado de direito democrático. Aqui, deparamo-nos que se devia haver 
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uma coordenação entre organizações não-governamentais e o governo”. Esse ponto de vista já 

seria um mínimo apelo para se regular as relações entre Estado e as ONGs internacionais.  

Muitas perguntas estimulariam ao entrevistado respostas que no cotidiano da sociedade 

nunca ou eventualmente poderiam ser cogitadas em face do interesse geral e político. Tendo em 

vista essa possibilidade, principalmente num contexto em que nos diversos níveis sociais 

estaria infusa e instalada correspondente aspecto da dependência econômica maior do país ao 

capital estrangeiro, propôs-se a pergunta seguinte: Que normas e leis teriam o parlamento para 

regular o papel das ONGs de forma a atender aos interesses nacionais assim diminuindo 

quaisquer incertezas ocasionais presentes? Essas foram as respostas: 

 

Embora até a presente data, o parlamento não tenha aprovado ainda nenhuma lei para 

regular o papel das ONGs, mas, tem a consciência dessa necessidade e acompanha as 

atividades das ONGs, que, na prática, conseguem resolver os problemas enfrentados pela 

população, principalmente nas áreas rurais. (CNRT) 

 

Estamos numa situação... que existe um vacum de algo para regular (sic). Foi este problema 

que enfrentamos desde 2002 quando da restauração da independência do país. Mas 

futuramente penso que o parlamento nacional deve contar como uma de suas prioridades, 

entre muitas prioridades que estamos enfrentando, poder dizer que esta Casa não está a 

fazer nada. Mas, eu venho em defesa desta Casa com toda a vontade política que guardo 

para transformar todas essas vontades. Em termos de quadro legal, este parlamento não está 

a sentir bem suportado. Porque estamos já a encaminhar para oitavo ano da restauração do 

país; compreendemos que na primeira etapa dos cinco anos a atenção dos nossos parceiros 

dos desenvolvimentos está virada para estes tipos, mas, para o funcionamento normal de 

um Estado de direito democrático, não funciona somente no Executivo tendo 

concretamente e especificamente, no caso do Timor-Leste, a Constituição. O Parlamento 

Nacional deveria, neste segundo mandato, dar atenção aos parceiros do desenvolvimento 

enviados para esta Casa. Porque senão nós, em letras e discursos, poderíamos dizer que 

este Estado é um Estado de direito democrático, mas, na realidade, o seu funcionamento do 

dia a dia não corresponde o que nós queremos que este país fosse como tal - como um 

Estado de direito democrático. Então volto a esta Casa devendo ter mais atenção, primeiro 

dos nossos parceiros desenvolvimentos, para que pudesse funcionar como órgão 

constitucional com a competência de legislar e tomar decisões políticas e fiscalizar os 

recursos humanos e financeiros mais apropriados de modo que possamos fazer alguma 

coisa mais para este país. (FRETILIN) 

 

Penso que já existiam esses diplomas e normas no governo anterior, e também na primeira 

legislatura. Já existiram algumas regras para regularizar os trabalhos para servir o Estado 

entre as ONGs. Por isso, depois da nossa independência, trabalhamos, e as ONGs faziam 

parte ativa nos trabalhos de servir o povo, principalmente consagrada na Constituição 

RDTL, lá descrita o papel de todos, das organizações da sociedade civil, tanto o papel das 

instituições religiosas, ONGs, etc. Penso que a cooperação e a colaboração mútua entre o 

governo, o Estado e ONGs já existiu. Para mim, o importante é recuperar os assuntos que 

ainda não estão bem implementados e poder criar outros diplomas que poderiam facilitar os 
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serviços. Claro que necessitamos de tudo para desempenhar esse serviço e poder alcançar 

uma missão e aquilo que fosse melhor para todos. (PD) 

Até agora o parlamento nacional não legislou nenhum diploma para regular a existência 

das ONGs. Porque, para legislar uma lei, ou uma lei para regular essas instituições da 

sociedade civil, segundo o meu ponto de vista, haveria a necessidade de uma lei sobre 

associações, e isso pode regular essas organizações. Atualmente não existe essa lei. 

Portanto, não sei (sic); talvez o governo já fizesse alguns decretos de leis ou algum diploma 

ministerial para regular (sic). Mas, o próprio parlamento ainda não legislou nenhum 

diploma legal quanto a esse assunto em regular os assuntos e as atividades das ONGs. 

(PSD) 

O Parlamento, para regularizar as ONGs, tem de haver elementos concretos e regras. O que 

sei e nós já aprovamos foi o orçamento de seis milhões de dólares para a sociedade civil. 

Quanto aos diplomas a regularizar o papel das ONGs, não há diplomas, porque não existem 

pactos concretos, não há interesses das próprias ONGs. As pessoas da ONG não propõem 

através do governo, não há interesses deles para poder regularizar. O que sei de que há lei 

da UNTAET que regem as ONGs; existem decretos do governo para funcionar as ONGs. 

Agora, o próprio parlamento, para fazer uma lei ou diploma especifico para as ONGs, tem 

que haver relações e propostas concretas. Através do governo as ONGs não podem 

apresentar propostas concretas para o parlamento, teria de ser através do governo. Os 

deputados fazem lei e as propostas vêm do governo; depois os deputados fazem projetos de 

lei que regularizam a vida das ONGS. Porque até agora só tem a lei da UNTAET que 

regulariza as organizações não governamentais. Decretos ou diplomas do governo sobre as 

ONGs não há uma lei do parlamento, por causa de não haver nenhuma proposta; não há 

relatórios concretos para podermos fazer uma lei especifica e própria para as ONGs.  (PPT) 

Nós, ah... regulamentar as ONGs é mais a responsabilidade do Ministério da Justiça; não é 

uma coisa que o parlamento tenha que fazer, não.(sic) O parlamento não tem que legislar; 

com certeza nós do parlamento decidimos de ouvir mais as ONGs. Se acharem que essas 

leis são apropriadas, se de fato ajudam as ONGs trabalhar melhor no país, também as 

condições favoreceriam. Isto seria um feed back, porque seria útil para os deputados. 

Principalmente os deputados que já trabalham nas comissões por saberem o trabalho que as 

ONGs fazem. Então, é assim, nós podemos apoiar e pedir ao governo para fazer melhores 

leis que regulam as ONGs, para poderem trabalhar melhor. Isto acho que seria importante. 

(PUN) 

Quanto a esse aspecto, e relaciona com o parlamento, hoje estamos a discutir sobre a 

corrupção e outros mais. Se falarmos sobre esse assunto, todos os deputados sentiriam a 

necessidade de levantá-lo e discuti-lo. Isso se deve a um consenso de todos os deputados. 

Por exemplo, AMP estaria bem regulada ou não? Falando dos regulamentos, diplomas ou 

leis, quando haverá um consenso comum entre todos os deputados de todos os partidos 

políticos? Resposta: quando não houver nenhum diploma, então haverá muitas corrupções 

e que não poderemos controlar e a nossa nação não avançará e não progredirá. 

(UNDERTIM) 

 

 O fundo aparentemente legalista proposto na indagação aos representantes do 

Parlamento Nacional visou identificar a que grau de relações chegou os atores políticos e 

sociais que mais se sobressaem na realidade timorense, que contribuem para estabilizar e 
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definir uma condição que possibilite a dinâmica e equilíbrio maior proporcionalmente à 

participação das forças sociais constituintes da sociedade.  

 Isso não implica necessariamente que o foco das atenções colimadas estaria somente no 

plano político, mas também nas propensões sociológicas conseqüentes que redundariam nos 

efeitos sociais, a princípio, imperceptivelmente sentidos no âmbito coletivo do cidadão comum. 

 Se o detalhe básico de quaisquer análises mais profundas se iniciaria com a 

identificação dos fatores de estudo, ouçamos atentamente o que conceituou o mestre Bobbio ao 

definir o conceito de parlamento, apesar dos riscos que representaria a delimitação de quaisquer 

definições de natureza dinâmica e contraditória às condições mediatas e diretas:  

 

“Parlamento pode definir-se assim: uma assembléia ou um sistema de assembléias 

baseadas num „princípio representativo‟, que é diversamente especificado, mas 

determina os critérios da sua composição. Essas assembléias gozam de atribuições 

funcionais variadas, mas todas elas se caracterizam por um denominador comum: a 

participação direta ou indireta muito ou pouco relevante, na elaboração e execução das 

opções políticas, a fim de que elas correspondam à „vontade popular‟. Convém precisar 

que, ao dizermos „ assembléia‟, queremos indicar uma estrutura colegial organizada, 

baseada não num princípio hierárquico, mas, geralmente, num princípio igualitário. 

Trata-se, por isso, de uma estrutura de tendência policêntrica. Como toda definição, 

também esta apresenta o problema de certos casos-limites. Existem, por exemplo, 

instituições políticas que respeitam formalmente estes cânones e que se poderiam 

chamar, portanto, Parlamentos, mas que, por trás da fachada exterior, apresentam uma 

realidade muito diferente, não podendo, por isso, ser consideradas como tais. E não se 

deve esquecer que tais ambigüidades possuem um claro significado político. (BOBBIO, 

2007, p.880). Grifei novamente! 

  

 A ressalva dialética do Bobbio ao prever as variações da compenetrada e concatenada 

teoria em relação à realidade política vivida e debatida teria razão de ser no Timor-Leste. Os 

depoimentos dos parlamentares inferem de que a Casa sofre visível influencia do Poder 

Executivo, principalmente, a ponto de se ver que as suas „funções esperadas‟ fossem produto de 

exceções. A inexistência de legislação própria reguladora das relações entre o Estado e a 

sociedade civil no especifico das ONGs é o resultado das condições de dependência externa e 

não de iniciativas reflexivas sobre tais relações. 

 A espada das necessidades paira sobre a sociedade timorense segurada por duas mãos: 

uma nativa e outra estrangeira. A nativa não segura, mas encosta; a estrangeira a segura com 

firmeza e interesse.  

O vacum legal que subjaz às febris e inadiáveis prioridades nacionais só encontraria 

algum referencial jurídico que diminuiria sua vazão em regras da UNTAET, logo critérios 
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operacionais a priori estabelecidos pelas Nações Unidas nos primeiros anos que o país pós-

independente revirava suas cinzas nos primeiros cinco anos de governo legitimo. 

O vácuo social em face de uma identidade nacional então fragmentada devido à fraca 

integração sócio-econômico e política, agravada por um processo político deficiente, começou 

a ser preenchido. 

Viera apud Arendt descreve que...  

“[...] O mesmo processo histórico que deu margem ao Estado constitucional moderno 

também possibilita o surgimento da „sociedade‟ como instancia de interação entre o 

privado de um lado e o Estado de outro. A esse processo chamou de „ascensão do 

social‟[...]”. (ARENDT, 2001, p.52).  

Nessas circunstâncias observa-se claramente, de forma quase intocada, que o espaço 

público de influência política do Estado timorense oferece plenas possibilidades de participação 

e articulação da sociedade civil. Já que... 

“[...] O seu núcleo institucional é formado por associações e organizações livres, não 

estatais e não econômicas, as quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera 

pública nos componentes sociais do mundo da vida. A sociedade civil compõe-se de 

movimentos, organizações e associações, os quais captam os ecos dos problemas sociais 

que ressoam nas esferas privadas, condensam-nos (sic) e os transmitem, a seguir, para a 

esfera pública e política. O núcleo da sociedade civil forma uma espécie de associação 

que institucionaliza os discursos capazes de solucionar problemas, transformando-os em 

questões de interesse geral no quadro de esferas públicas. Esses „designs‟ discursivos 

refletem, em suas formas de organização, abertas igualitárias, certas características que 

compõe o tipo de comunicação em torno da qual se cristalizam, conferindo-lhe 

continuidade e duração”. (HABERMAS, 1997, p.99). 

Para um parlamento que legislaria as relações de ONGs com Estado a partir de 

propostas externas, por exemplo, do Ministério da Justiça, é de causar reflexões que esses 

sensores especiais da sociedade aguardassem dessa ressonância de suas preocupações, 

nomeadamente das próprias ONGs que, por estarem até agora silentes, tão cedo atenderão as 

expectativas dos nobres parlamentares que julgam que deveriam esperá-las. Mereceria um 

especial estudo os critérios burocráticos e políticos que as levariam lograr subsídios 

governamentais em meio daqueles destinados a sociedade civil, infelizmente não reservados 

nesta pesquisa. 
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 As deduções originadas das informações dadas pelos parlamentares acima trazem 

humores preocupantes quanto à transparência e a lisura dos esforços governamentais em 

parceria com as ONGs e demais organismos que compõem a sociedade civil timorense, 

nominadas pela prioridade real que o país tem de suplantar seu precário status econômico e 

social, pois esse aspecto contraditoriamente, conquanto a premência, incorporar fatores que a 

fazem dinamicamente permanecer no que está e no que declaradamente almeja. O combate à 

corrupção é uma preocupação hodierna da sociedade timorense, por exemplo. 

No tocante à sociedade, essas macro conseqüências se derramariam nos diversos níveis 

de relações evidentemente condicionando-os em meio da aparência de legitimidade cultural. A 

ocupação do espaço público dar-se-ia através da prolongação de movimentos sociais de índole 

espontaneístas e dependentes dos atores principais da arena, com conformações fragmentarias e 

localizadas, a princípio, com plenas possibilidades de serem contrariadas por movimentos e 

associações congregadoras daquelas e redes com fortes ranços de dependência desses mesmos 

protagonistas influentes.    

Neste estagio das análises, não é possível não imaginar-se as possíveis dificuldades que 

a sociedade timorense enfrenta em sua profícua relação com as ONGs a partir da otimista 

neblina de obscuridades de várias ordens. Contudo, na tentativa de aprofundar-se a análise 

sociológica e política, mesmo assim, indagou-se aos parlamentares a seguinte questão: que 

dificuldades vê o parlamento no presente momento que o levaria a monitorar as atividades das 

ONGs? Foram estas as respostas: 

 

“A maior dificuldade enfrentada é a da falta de informações relativamente ao número de 

ONGs existentes no território, assim como seus programas e atividades. (CNRT) 

 
Sim, penso que o papel do parlamento é fazer fiscalização, aprovar o orçamento geral do 

Estado, leis, e fiscalizar os atos e as políticas do governo. O Parlamento ainda não tem 

nenhum regulamento ou lei. Uhh... penso que, de forma geral, neste mundo, o parlamento 

monitora e supervisiona as ONGs. Porque o papel do parlamento é averiguar a política do 

governo, o orçamento que apresenta. O mais importante não significa que o parlamento 

fiscaliza diretamente quais os trabalhos que as ONGs estão implementando, mas, o que 

penso, é através do governo, porque tem a coordenação de serviços entre governo e ONGs. 

Porque é o governo que executa os programas. Penso que o parlamento pode ter meios de 

informação através do governo, principalmente a direção que tomava conta dos trabalhos 

das ONGs com o governo. Penso que poderá o parlamento monitorar, mas, não poderia 

fazer monitoramento direto quanto ao orçamento que os doadores oferecem as ONGs, e se 

os programas estão bem implementados ou não. Ainda não temos uma lei para regular tudo 

isso, porque o serviço do parlamento concentra no orçamento do Estado e na política de um 
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governo que foi aprovado. Pessoalmente, poderíamos levantar questões na plenária quanto 

aos serviços das ONGs e outros grupos da sociedade civil que trazem bons resultados. 

Penso que os meus colegas concordariam. E isso seria uma lição para o governo. Por 

exemplo, o governo ainda não entrou numa área em que essas ONGs implementavam os 

seus serviços. Isso também serviu como uma motivação: os serviços das ONGs são 

também motivações para os deputados que tomavam suas decisões políticas para 

considerar exemplos de ONGs A ou B que estão a desempenhar bem os seus papeis na 

sociedade, e que as motiva e aloca o orçamento do estado na área especifica que a ONG 

está trabalhando. Por outra parte, pode-se motivar os políticos para verem e analisar as 

políticas e os programas do governo. O que já mencionei hoje, os nossos papéis consistem 

em aprovar os programas apresentados pelo governo. Se por acaso o programa não está de 

acordo com a realidade e as necessidades do povo, não aprovamos o orçamento geral do 

Estado. Isto são os focos e os papeis do parlamento. (PD) 

Relacionado a esta pergunta, acho que a primeira deve ser da atenção do parlamento. 

Portanto, o parlamento deve legislar um diploma legal para regular como é o 

funcionamento das ONGs e quando o parlamento intervém nesses assuntos; precisa-se e 

deve-se ter uma base legal para isso. Porque a ONG é uma organização não-

governamental. Esta é uma associação independente que não tem ligação com o governo 

tanto com o parlamento. As ONGs são independentes e procuram os seus próprios recursos 

financeiros, contudo, os seus serviços que estão prestando é ajudar o governo. Em termos 

de orçamento e outros recursos, elas se procuram por si próprias. Portanto, se o parlamento 

vê e quer monitorar as ONGs, precisaria tirar um diploma legal para regular a existência 

delas, de como registrá-las, como é a composição interna, para entregar a eles ou isso deve 

regular numa lei (sic). Tudo isso dependeria desse diploma. E quais os mecanismos que 

deveriam regular a própria lei no controlo das ONGs? Isso depende da lei que irá legislar. 

Segundo o meu ver, existem dificuldades, pois só foi por causa das prioridades do trabalho.  

A questão da liberdade de associações já está consagrada na nossa Constituição. Porém, 

quanto ao registro, deve-se ter um regulamento para isso. Não quer dizer que, uma, duas ou 

três pessoas já poderiam formar uma ONG sem fins que poderia beneficiar o povo.  

Devemos prevenir quanto a isso, para que não haja alguém que use o nome da ONG para 

benefícios privados. Isso deve ser regulado, mas, a liberdade para qualquer pessoa, desde 

que ela cumpra os requisitos determinados no quadro legal. Quanto aos obstáculos atuais, 

penso que só existiriam por causa dos trabalhos no parlamento. Atualmente as prioridades 

consistem em estabelecer regras ao funcionamento dos órgãos do Estado. Dentro desta 

semana, estamos muito ocupados nas discussões sobre os municípios, porque queremos 

descentralizar o poder. Portanto, durante esse período nós nos preocupamos com os 

trabalhos ligados com as instituições do Estado. Sobre as ONGs e associações, ainda não as 

prevemos na nossa agenda de trabalho. Mas, num momento certo deveremos regulá-las. Se 

a sociedade civil quiser estabelecer ONGs e associações, muito bem, porque eles estão a 

ajudar o governo, mas deve se seguir alguma regra para regularizá-las. (PSD) 

 
Para nós podermos ver quais são as dificuldades que as ONGs têm e quais são os 

progressos que já fazem, é preciso que haja uma lei do parlamento que regularize a vida 

das ONGs. Sem essas dificuldades, desde que haja uma execução de lei, nós até agora só 

sabemos que os trabalhos implementados estão de acordo com decretos de lei da UNTAET. 

Nós, os deputados, não conseguimos orientar, sem a orientação dos trabalhos das ONGs, 

porque não há lei própria e especifica para eles. Como é que nós poderíamos organizar? Os 

deputados vão fiscalizar o cumprimento da lei. Não é o cumprimento dos diplomas do 

governo. O governo, para liberar as verbas, tem de basear-se na lei que os deputados 

emitem ou basear-se na constituição. A partir daí, é que os deputados fazem uma lei 
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especifica as ONGs, de maneira que os deputados não podem saber quais as dificuldades 

que elas têm. Qual é o progresso que as fazem (sic)? A contribuição das ONGs com o 

governo deu progresso ao povo, de maneira que o problema viria disso, ou seja, falta de 

transparência. (PPT) 

Esta é a polêmica que nós temos. Por exemplo, agora o parlamento aprovou transferências 

para as ONGs no orçamento geral do Estado. Mas nós não temos forma de monitorar, 

controlar e fiscalizar essas ONGs. Como é que nós saberemos que estão a gastar o dinheiro 

devidamente? Qualquer setor da sociedade teria que prestar contas ao Estado. Por quê? 

Porque é o dinheiro do povo. O que é que as ONGs estão a fazer nesse sentido? Porque elas 

têm que ser mais transparentes para poderem requerer que as outras instituições saciadas 

(sic) também sejam transparentes. Mas, se elas não podem fazer isto ou tem dificuldades, 

nós temos que saber para se melhorar. É preciso ter programas para melhorar a gestão 

financeira e administração das próprias ONGs. Porque senão cai sobre elas mesmas. Nós, 

do Estado, não temos transparência; quem fica a perder é o povo. Porque estão também as 

ONGs, de forma geral, deveriam monitorar o governo e o parlamento, mas isso não é feito. 

E a opinião pública se reduz dramaticamente. Quando foi aprovado o orçamento geral para 

a sociedade civil? Foi este ano e o ano anterior. Temos que ter relatórios, temos que ter 

auditorias. As ONGs têm que ter os seus Estatutos, transparência, auditoria, 

accountabilitity, essas coisas todas que uma organização não governamental teria que 

fazer. É necessário alguém fazer um estudo sobre isso. E entender o que está passando 

dentro das ONGs para podermos ajudá-los. Nós precisamos das ONGs. Mas, como é que 

elas estão a desempenhar e se estão a trabalhar bem, é que eu não sei. Eu gostaria de saber 

também. Cada vez mais, nós queremos dar mais dinheiro, mas dar dinheiro e não ter 

relatório, também não prestar as contas, não, não pode.  (PUN) 

Em relação com este assunto, acho que os deputados deste parlamento devem agir segundo 

as leis ou a constituição manda, para que não se critique durante o funcionamento desta 

legislatura. (UNDERTIM) 

 

 A aparência – promissora, importantíssima, necessária,... – não indicaria a essência – 

pouco transparente, imprecisa, conduzida pelo Poder Executivo e reconhecida pela sociedade 

através da proclamação deste e admitida de fato por aqueles diretamente beneficiados, revela 

uma dicotomia. Enquanto a anomia relativamente às ONGs mantém-se nutrida por 

conformismo e pelo artigo 43 da Constituição, que trata da liberdade de associação, um dos 

parlamentares desconhece quantas ONGs operam no país e o que é que realmente fazem por 

aparente ausência de registros oficiais básicos. Seria nesse panorama que os projetos e 

programas governamentais são inicialmente debatidos e lançados no Orçamento Geral do 

Estado para liberação de verbas públicas aos programas sociais. Só seria admitida uma crassa 

desinformação apenas cogitar-se a impraticável possibilidade de que o Parlamento Nacional 

fiscalizasse os projetos em execução das ONGs. Se é a chefia do Poder Executivo que libera os 

subsídios outrora aprovados no Parlamento Nacional, é evidente que para indagações dessa 
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natureza se manifestasse de um poder para o outro. Portanto, nesse ponto, as incertezas trazidas 

pela anomia especifica se esclarecem por uma falta de interesse flagrante da Casa, traduzida 

por motivos outros, perpetuando a prolífica e necessária contribuição das ONGs com essas 

características. Por outro lado, por tudo já dito a respeito, a possibilidade da discussão e 

detalhes do papel das ONGs diante do Estado se torna obstruída pela própria evidencia de sua 

necessidade, tomando-a de forma geral pelas concepções e idéias formadas sem delas se 

avançar. Isso não deixa de ser um espectro da dependência econômica que o país se submete 

por privação. 

 Uma vez que as ONGs movem-se através de doações de diversas naturezas e 

procedências, subjacente a essa questão estariam aqueles que as financiariam como um aspecto 

um pouquinho mais separado, logo mais aprofundado em face do que objetivamente os 

timorenses mais carentes logram como benefícios. O voluntarismo que originaria a livre 

associação de grupos preocupados com seus interesses imediatos, estimulados e auto-

estimulados por organismos internacionais de diversas procedências, de certa forma 

caracterizariam a marcha e o nível do processo de institucionalização do país, sendo esse o 

“contributo social” que definiria as dificuldades do acompanhamento do Parlamento Nacional 

em monitorar as atividades dos organismos não-governamentais em operação no país. 

 Como ressaltar as propriedades das esferas pública e privada nesse caldeirão de 

propensões que se interagem na realidade ditada da vida em intermináveis e paradoxais 

interrelações na busca de esclarecimentos coerentes pelo foco das dificuldades? A prevalência 

de uns atores sobre outros poderia ser esperado. O Estado e as forças que dele estão mais 

próximas, dentre as quais as ONGs internacionais e nacionais, manteriam, na esfera pública, 

propriedades associadas à aleatoriedade com relação às manifestações dos movimentos sociais, 

ou seja, um vácuo não propriamente por anomia, mas uma arena aberta sob o rótulo da 

liberdade de associação e expressão, cuja coerência das finalidades dependeriam dos interesses 

e anseios ocasionais cristalizados por aspectos sociais e políticos. 

 Por fim, após a escalada das concepções voltadas às relações do Estado com a sociedade 

civil ou do genuinamente político ao social, desce-se desse patamar ao ambiente cujo suor das 

operações é notado. Especificamente sobre a Rede Feto, como veria o parlamento o seu 

contributo aos interesses do país, e como essa atuação poderia ser mais eficiente? – essa foi a 

última pergunta da entrevista aos parlamentares, cujas respostas seguem abaixo. 
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Em princípio, existem muitas organizações que operam na área de igualdade de gênero, 

como a Rede Feto, embora, em particular, não participasse ainda especificamente nos 

programas da Rede Feto. (CNRT) 

Nós, neste momento, entendemos que os direitos das mulheres faz parte de uma política 

global que o Timor-Leste está encerrado neste mundo globalizado (sic) e hoje em dia, em 

qualquer país, seja nos países do norte como os do sul, países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, esta política, queira ou não, tem que se adotar. O Timor-Leste não pode 

fugir à regra. Mas, o que lamento é que estas redes não possam ser simplesmente para 

preencher uma exigência que é global, mas tem que funcionar mesmo em defesa da 

igualdade da mulher, que para nós, no nosso país como na nossa tradição cultural, é muito 

paternalista. E para concretamente vir em defesa dos direitos da mulher tem-se que ir ao 

público mostrar essa vontade; não é só fazer discursos bonitos, sentar-se por trás dessas 

secretárias (mesas), e depois dizer que quer lutar para igualdade e defesa dos direitos da 

mulher. No caso em que nos observamos, até agora (junho 2009) a proposta da lei da 

violência doméstica está “arquivada” completamente, porque este governo, que esteve a 

falar bastante, quando estava na oposição e agora está no poder, continua a arquivar o 

projeto de lei. Isto é, que nós devemos ultrapassar essa fase, porque, quer não, o país 

enfrenta um grande e crescente número de violência doméstica, e até fotos fidedignas nos 

chegam com informações. Até os próprios líderes de órgãos de soberania praticam a 

violência doméstica! Como é que nós somos os defensores dessa política que nós 

proclamamos ser nossa em defesa de direitos da mulher e da igualdade e nós ainda a 

praticamos?! Agora, cabe a Rede da Mulher, aliás, Rede Feto, ter a coragem de avançar 

com esses dados e publicar, já que isto não está. Na realidade tudo aconteceu conforme os 

discursos dos nossos líderes, que falam ao público. Faltava essa coragem! Porque senão, 

não haveria razão da existência da rede ou organizações que pensam em completar uma 

política que os outros querem nos impor, mas na realidade não fizemos nada. Isto que eu 

lamento: a existência de muitas organizações em defesa dos direitos de igualdade da 

mulher. Mas, quando acontecem casos desses, não tinham a coragem de vir ao público 

denunciar, e isto acontece perante essas organizações como a Rede Feto. Quando se põe 

em silencio, está-se a contribuir uma conivência, que quer dizer que, quem cala consente. 

(sic) Não posso concordar que a mulher seja integrada e a Rede Feto e organizações 

“credíspicas” (sic) em defesa da mulher, possam estar em silencio perante casos de 

flagrante delito, em que os líderes, que deviam ser os exemplos, e dê exemplos vivos na 

política da defesa do direito da mulher, são eles próprios a praticarem violência contra as 

mulheres. Como que a Rede Feto poderia ter a coragem para vir denunciar e qual será o 

meio? Uma das medidas é intervir junto a esta Casa. Dizem que representaria o povo e a 

própria Constituição garante esses direitos. Temos aqui também uma comissão 

parlamentares de mulheres, uma instituição que propriamente existe para defender os 

direitos da mulher. É isto que sugiro por motivos políticos. Quem quer defender e proteger 

esses atos praticados por determinados líderes, tem também as bancadas, e essas 

preocupações podem ser canalizadas nas demais bancadas. (FRETILIN) 

 

Penso que nesta nova nação, todos nós contribuímos, e se falamos da Rede Feto, ela está 

dando uma grande contribuição na promoção do processo de dignificação das mulheres do 

Timor-Leste. Penso que, com os trabalhos da Rede Feto, atualmente sabemos que muitas 

mulheres podem participar ativamente na política. No Sudoeste da Ásia, alguns meses 

passados tivemos um encontro em Sirilanka com os Deputados da Ásia. Fizemos um 

encontro e comparamos com o do Timor-Leste foi melhor, porque a percentagem das 

mulheres no parlamento é muito grande na Ásia - no do Timor-Leste a participação da 
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mulher é de 30%. As nações que apresentavam a participação das mulheres na política 

observaram o exemplo do Timor-Leste. Creio que é um ponto positivo e bom, e sabemos 

que a Rede Feto dá uma grande contribuição para promover os serviços da mulher. Por 

exemplo, a difusão dos direitos e a participação ativa das mulheres na política fazendo 

campanhas. Isso para motivar as mulheres em participar nesses programas, mesmo que 

soubéssemos que as capacidades quanto ao profissionalismo precisariam melhorar. O mais 

importante é o profissionalismo e a capacidade intelectual; mas, se não houvesse 

motivação, não poderíamos fazer nada. O que me vejo, o importante papel da Rede Feto é 

como as mulheres devem participar e envolver-se diretamente nos programas e usufruir dos 

seus direitos políticos, econômicos e sócio-culturais, mesmo que ainda faltasse muita coisa 

para completar tais como, as capacidades intelectuais, política e outras mais. O mais 

importante é que, depois da restauração da independência do país, há uma rede que é muito 

importante. O Timor-Leste tem um grupo de mulheres que é “muito vocal” para falar sobre 

a sua participação em todos os setores e principalmente na área política. Tem bom 

resultado e está nos demonstrando o que elas estão lutando. Temos a lei eleitoral que 

garante 30% dos cargos eletivos às mulheres. Essa lei ajuda-nos a dar-lhes oportunidade 

em usufruir o seu direito político. Essa lei resultou do reconhecimento internacional em que 

as pessoas definiram como referencia o Timor-Leste quanto o papel político da mulher, sua 

participação ativa e no seu envolvimento em todos os setores. Creio que a Rede Feto e 

outros grupos de mulheres contribuíram grandemente com suas lutas. Noutra parte, a Rede 

Feto contribuiu no processo da edificação da paz neste país. Por exemplo, o que é mais 

falado aqui é a violência doméstica. Penso que teremos uma boa educação cívica para a 

família. Outro assunto importante é a conscientização da sociedade quanto os direitos da 

mulher. Isso foi uma das iniciativas que a Rede Feto tem contribuído para a 

conscientização da sociedade timorense nos assuntos relacionados à luta pela igualdade de 

gênero. (PD) 

Penso que a Rede Feto tem um papel importante, porque todos nós reconhecemos as nossas 

mulheres numa posição que ainda não tem de fato vantagens no nosso país. Em termos de 

nível de educação, muitas das nossas mulheres ainda não têm uma boa educação. Quanto 

ao problema da economia, algumas vezes os pais só davam oportunidades aos filhos 

homens do que as filhas. Então, a finalidade da existência da Rede Feto é principalmente 

elevar as capacidades das mulheres. A Rede Feto deu muita contribuição e agora podemos 

ver que as nossas mulheres estão posicionando-se em altos níveis, tais como nas cadeiras 

do parlamento nacional, no governo, na sociedade civil e em todos os setores da vida.  Isto 

é importante e contribui muito para que esta nossa nação não prejudique as nossas 

mulheres. A existência da Rede Feto é importante e demonstra mesmo a sua contribuição 

de como elevar as capacidades das mulheres, porque sem capacidade é um pouco difícil 

(sic); porque muitos homens obtêm mais oportunidades para continuar os estudos, etc. 

Portanto, se as capacidades das nossas mulheres já estão neste nível, então para o futuro 

não precisaremos estabelecer quotas. Indiretamente, faz com que as nossas mulheres 

dependem somente com os 30%, que na verdade seria mais do que isso. Mas, se as nossas 

mulheres já são capacitadas porque é que não de 50% ou mais? Isso é uma pergunta para 

refletirmos. Por isso, o papel da Rede Feto é importante para reunir todas as organizações 

de mulheres para se ter uma missão clara, que é defender os direitos das mulheres. (PSD) 

Especificamente a vós, Rede Feto, já acompanhei essa situação porque eu sei que vocês 

promovem o progresso nesse sentido. Agora, especificamente, o parlamento tem a sua 

organização, e cada partido tem a sua organização de mulheres.  Eu, na minha perspectiva, 

para o progresso e organização eficiente da Rede Feto tem de haver mesmo uma rede em 

que todos concorram para aí. Tem de haver uma cúpula que ordena essa organização dos 
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Fetos (mulheres). Agora parlamento tem o seu, cada partido tem o seu, etc., diversificação 

de trabalhos que não produz efeito. (PPT) 

A Rede Feto funciona muito bem, só que tem que trabalhar mais com as bases. Não é? 

Nós, o grupo parlamentar das mulheres, conseguimos ter muito apoio das organizações das 

mulheres. Com certeza deveremos trabalhar mais com elas, mas estamos a fazer muito 

esforço para poder fazer isto. Eu pessoalmente gostava de apoiar mais no sentido de 

incentivos econômicos às mulheres. É aí que se muda a situação das mulheres; é aí que as 

mulheres podem ser independentes na sua vida. Se elas não tem uma economia, não tem 

salário, estão completamente dependentes do Estado ou de qualquer coisa, e aí torna-se 

difícil poder libertar-se das dificuldades e vocês poderem avançar. Então é aí que eu acho 

que a Rede Feto devia trabalhar melhor nestas áreas. Como ativar as nossas mulheres nas 

bases, a educação cívica sobre a saúde, como água, higiene e saneamento? A mortalidade 

feminina está alta. Por quê? Porque as mulheres grávidas devem buscar água potável a 

quilômetros, é o peso, é a lenha, as condições. Para mim, reprodução só vai resolver com o 

momento da educação e também o melhoramento da economia das mulheres deste país. 

Esta é a receita que outros países conseguiram em libertar as suas mulheres da pobreza, 

levar-lhes a esse caminho. O Ministro da Saúde está a dizer que agora a natalidade no país 

está decrescendo, de sete a cinco filhos em média (sic). Isto é bom, já é uma indicação boa 

que as mulheres estão a realizar. Eu vejo, por exemplo, “agora as senhoras estão a trabalhar 

na administração pública, ou nas ONGs, não mais estão a ter aquele número de filhos, que 

as senhoras estão na agricultura, se calhar. Porque a vida torna-se difícil quando uma 

pessoa tem que trabalhar, cuidar dos filhos, educá-los. Torna-se tudo muito difícil, o custo 

da vida também vai aumentando, as necessidades das crianças também, as crianças querem 

isto e aquilo, mas os pais não conseguem, então começam a ver os números da família. 

Temos que ver o planejamento familiar em termos de que as pessoas querem. É aí que acho 

que às vezes a modernização é boa; mas modernização tem de ser ao passo das pessoas. 

Nós não temos as mesmas condições, por isso nós temos que “fasear” a nossa modernidade 

com tempo e educação. Porque desejar ser moderno sem estrutura adequada só nos causaria 

transtornos muitas vezes evitáveis. Nós estragamos a nossa tradição, estragamos a nossa 

cultura, temos que andar a um passo aonde essas coisas são feitas duma forma aceitável 

para não estragar também a nossa cultura. Porque isto é muito importante para a nossa 

identidade e para nos sentirmos que nós somos timorenses! A identidade cultural é muito 

importante. É por isso que é importante o papel da Rede Feto. (PUN) 
 

Penso que qualquer nação do mundo sempre existem as mulheres e os homens que tem 

ligação com os dez mandamentos da Lei de Deus. Mas, em relação com a nossa política, 

atualmente a Rede Feto, conforme a minha compreensão deveria aumentar o seu processo 

de desenvolvimento e as suas contribuições para o povo, o país e também na política. Se 

falarmos da Rede Feto e esquecermos o nosso passado, seria a mesma coisa se 

estivéssemos a contribuir só para uma parte. No que observo e acompanho até agora, creio 

que a Rede Feto e os seus membros estão a contribuir muito para este país. (UNDERTIM) 

 

A discussão sobre a ocupação e respectiva desocupação das esferas pública e privada 

num país como Timor-Leste suscita esforços intelectuais razoáveis no sentido da fixação e 

definição de aspectos objetivos que realmente as caracterizariam tornando a lucubração viva e 

emblemática. Para um país recém-independente, cujo berço foi a arruína econômica e social 
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herdada, de tradições patriarcalistas arraigadas, o fenômeno social e paulatino da ocupação da 

esfera pública por movimentos sociais relativos a questionamento de gênero oferece contornos 

inéditos e sensivelmente contestadores.  

”O Timor-Leste não pode fugir a regra. Mas, o que lamento é que estas redes não 

possam ser simplesmente para preencher uma exigência que é global, mas tem que funcionar 

mesmo em defesa da igualdade da mulher
93

”. O pessimismo do parlamentar neste comentário 

não resiste completamente por si ao omitir causas internas e razões para que os movimentos 

sociais voltados aos direitos das mulheres no país não tenham também uma causa original. É 

bem verdade que o movimento de mulheres em busca de maior equanimidade na estrutura 

social, logo favorecendo maior participação através do questionamento na sociedade, 

principiou em países desenvolvidos do ocidente. A indagação a alguns representantes do 

parlamento sobre o contributo das atividades da Rede Feto no Timor-Leste procurou tornar 

mais visível essa progressiva transformação qualitativa da sociedade sem perder de vista as 

forças contrárias e tradicionais que recalcitram em impedi-la. 

Como num cenário de gênese tão catastrófica, uma parcela substantiva e integrante da 

sociedade, resignada e premida há séculos por uma tradição puramente patriarcalista e 

conservadora, insinuou contrariá-la através de iniciativas básicas até chegar ao atual nível cujas 

diretrizes de certa forma já são corriqueiras no dia a dia? Não será por demais repetitivo 

afirmar-se que a Rede Feto, ao suceder a OPMT – pioneira nas manifestações desse ideal no 

país -, foi uma das primeiras ações organizadas de mulheres voltadas à defesa de seus direitos 

concomitantemente às tarefas de ajuda humanitária aos conterrâneos, muitas vezes 

identificando-se como um dos braços de um Estado em lento processo de institucionalização. 

Tomada assim, por forças das circunstancias, como um paradoxo social por patrocinar 

uma novidade no mar de tradições, a Rede Feto, como acima, em linhas gerais, tem 

reconhecido pelos parlamentares esse contributo. Mas a seara a qual labuta exigi-lhe 

capacidades de atuação que tornam seu papel mais imperioso.   O arcabouço econômico tão 

marcante na dependência do país como um todo lhe é um fator presente que se diversifica 

grandemente quando na definição de suas políticas. Um dos pontos focais estaria na 

capacitação profissional das mulheres a qual apriorística e necessariamente estaria numa 

educação cívica basilar e adequada muitas vezes às precárias condições locais de 
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sobrevivência. A emersão da proposta de gênero em tais circunstancia pressupõe uma elevação 

no nível de consciência política da sociedade, portanto, um modo de ocupação objetivo na 

esfera pública por fatores concretos voltados à economia, maior subsistência e de efeito inverso 

na esfera privada, já que o estimulo às iniciativas das mulheres as incentivariam a contribuir 

mais com a economia doméstica, consigo mesmas e direta ou indiretamente com a comunidade.  

A letra fria dos primeiros diplomas legais que o país recém-independente consagrou, no 

caso da Constituição da RDTL, com a menção formal da igualdade entre mulheres e homens, 

no artigo 17
94

, é apenas uma importante, porém, distante diretriz a ser duramente palmilhada e 

conquistada pelos movimentos de mulheres no Timor-Leste. A Rede Feto, pelas qualidades que 

formou ao longo dos anos de serviço, foi uma das principais protagonistas na sugestão à 

sociedade da Lei da Violência Doméstica, ora em tramitação entre os Poderes Legislativo e 

Executivo, e não arquivada atualmente (fevereiro/2010), como disse acima o parlamentar da 

FRETILIN, certamente em face da presença cada vez maior das idéias de gênero na esfera 

privada e conseqüentemente maior incidência e denúncia de violência contra as mulheres. 

Ressalte-se as manifestações da Rede Feto na medida em que o número de ocorrências de 

violência contra as mulheres se avolumavam e precariamente vem ao conhecimento público, na 

altura de suas possibilidades de difusão à sociedade, embora muitas vezes tomadas como 

aparentes posições de covardia ou até de omissões, caladas e consentidas, interpretadas pelo 

parlamentar acima de oposição. 

A difusão dos direitos das mulheres é geral e abrangente de forma a cobrir 

correspondentemente as diversas camadas da sociedade, inclusive aquelas que deveriam dar 

exemplos, como as autoridades. Essa lembrança pelo parlamentar supramencionado é mais um 

adendo, infelizmente útil, ao movimento de mulheres abraçado pela Rede Feto, também na 

forma de contributo, nesse ponto negativo, a demonstrar que as ações e as influencias sociais e 

políticas tomam o seu curso sugerindo transformações. 

Direta ou indiretamente, é preciso sublinhar na sociedade timorense, como presença 

fixada legalmente, a definição de que 30% das cadeiras legislativas, em todas as esferas em que 

se pode eleger representantes do povo, estarem no mínimo à disposição de candidatas do sexo 

feminino. Isso sem mencionar que a maioria dos partidos políticos nacionais possuírem uma 
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seção de atividades voltadas às questões de gênero relativamente aos interesses políticos da 

agremiação. A preponderância metamasculinizada na sociedade, como visto, sofre progressiva 

e contínua transformação qualitativa. Por todos esses aspectos já ditos, deduz-se que a esfera de 

maior ebulição seria a privada que, obscurecida pelas condições econômicas, culturais, 

educacionais e políticas, a tornaria um escaninho de conflitos o qual, com base de irradiação de 

modelos sociais conservadores, um espaço que muito dependerá de modificações maiores da 

sociedade para curvar-se ante as iniciativas manifestas em seu seio. 

 Por último, registre-se a Comissão Parlamentar das Mulheres que, à semelhança de 

outros níveis de manifestações na sociedade, tem um papel de relevo no Parlamento Nacional 

em participar da discussão dos problemas do país com foco, na altura de sua influencia, nas 

questões de gênero tomadas utilitária ou indiretamente. 

Com as opiniões relativas ao contributo da Rede Feto acima fornecidas, infere-se que a 

sua forma de atuação na sociedade timorense, por suas características originais diante das 

transformações que sofre no cenário maior de dependência econômica do capital externo, afora 

as correlatas propensões que caminha, reflete no processo de modernização e integração à 

comunidade internacional, cujo eixo também econômico, grosso modo, estaria nas perspectivas 

diretas e derivadas de seus recursos minerais. Essa verdade, como emanadora das concepções 

políticas e sociais de Timor-Leste, é a priori. 

 

3.4.  AS PARCERIAS COM O ESTADO – LIMITES E CONTRADIÇÕES 

 

No contexto da descentralização, com a desresponsabilização do Estado pela questão 

social e diminuição dos serviços sociais aos quais tinha acesso a população, as associações 

civis ampliaram seu espaço trabalhando a auto-ajuda, a solidariedade comunitária como 

condição de uma comunidade autônoma e democrática. Atualmente, a despeito dos convênios 

estabelecidos com o governo, o conteúdo da ação coletiva dessas organizações segue o mesmo 

discurso. “Participação” e “governo de todos” são palavras de ordem que lhes garantem 

legitimidade junto à população e, também, junto ao governo. Vale um reparo, no entanto. Nessa 

nova posição as associações ganham visibilidade e focos de representação ao reproduzirem o 
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discurso que vem “de cima”, autorizada pela colaboração e competência evidenciadas no plano 

operacional. É fácil concluir que seu poder de denúncia e reivindicação fica muito restrito, 

assim como sua função de controle social. Ao mesmo tempo, porém, essas organizações se 

beneficiam da proximidade com o poder político local, com a possibilidade de influir nas 

tomadas de decisão referentes às políticas sociais.  

            Durante a pesquisa, esses dois aspectos se mostraram fundamentais para analisar a 

implementação dos programas sociais na ótica da intersetorialidade. Em princípio com as 

parcerias, a transversalidade das ações passa a ser encarada como um fenômeno virtual, muito 

embora predomine a busca de ações integradas nos planos e diferentes instâncias de governo. 

Para cumprir tais determinações, o Estado valoriza a influência pública dos segmentos 

populares, buscando melhoria da sua performance através da rede de associações locais, que se 

encarregariam de capilarizar suas propostas, somando participação e representação. Na prática, 

entretanto, é preservado o padrão fragmentado das ações, marcado pelo clientelismo, apontando 

para a institucionalização de “territórios assistenciais”, sob a liderança das elites oligárquicas e 

do bloco do poder. A celebração de parcerias com o poder público envolve compromissos e 

adoção de procedimentos guiados pelo alvo oficial. 

 A análise de um panorama tão significativo em termos políticos no Timor-Leste, no 

contexto conhecido, revelaria a que ponto adeptas do questionamento de gênero, agora 

entronizadas nos degraus de uma das mais elevadas oficialidades do aparelho Estatal, 

poderiam, ao seu nível e limites específicos, contribuir na união de forças individuais, na 

relação com a instituição, na transformação social a partir do combate das disfunções mais 

presentes na sociedade.  

Nessa linha de reflexão, este tópico apresenta as representações de parlamentares do 

Timor-Leste sobre o papel das ONGs no país e a contribuição políticas dos parlamentares ao 

alcance dos objetivos das associações. Assim, questionou-se à Presidente do Grupo 

Parlamentar das Mulheres de Timor-Leste, Dra. Maria da Paixão de Jesus da Costa, a gênese da 

Comissão Interna de Mulheres Parlamentares para refletir os problemas de cidadania relativa às 

mulheres timorenses; que desafios encontrados no inicio, e quais problemas enfrentados 
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atualmente num parlamento de estrutura – em todos os sentidos – metamasculinizado. Essa foi 

a resposta:  

 
O Grupo das Mulheres Parlamentares de Timor-Leste (GMPTL) foi constituído em 

novembro de 2006, ainda durante a primeira Legislatura em outubro de 2007. Na 

primeira legislatura foi criada por solicitação da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP). Nesta Legislatura as competências do GMPTL tornaram-se mais 

abrangentes. De acordo com o seu estatuto, este deveria desenvolver as suas atividades 

procurando soluções para a violência doméstica, violação sexual, redução ou acabar 

com a infecção pelo vírus do HIV/SIDA, tráfico de mulheres, entre outros. Dentre os 

instrumentos possíveis, o grupo pode ponderar e propor legislação que vem de encontro 

a estas preocupações e outras que se sinta que Timor-Leste e a comunidade timorense 

estão a atravessar. 

  

 

 A GMPTL reflete as preocupações históricas e atuais que grassam no país, e com isso 

aspira ações práticas e concretas para debelar os problemas diretos das mulheres. O utilitarismo 

com essa postura pressupõe uma gradação de iniciativas partindo das mais flagrantes, 

certamente sutilizando-se na medida em que esses fatos, após minimizados, se encontrarem em 

ambiente menos conflituoso e de relações menos desestabilizadas. 

 O referencial do Estatuto é uma importante formalização paralela aos compromissos 

eleitorais e atuais que a comissão sustém como diretriz de fixação dos ideais para notabilizar 

essas parlamentares, a partir da sua condição de mulher, a voltarem-se aos interesses nacionais 

pela dimensão de gênero em ações efetivas aos problemas mais gritantes. 

 Assim, adentrando nesse particular, com o fito de se analisar e perspectivar tal estatuto 

ou regras formais e informais, solicitamos à depoente maiores detalhes das mesmas. Essa foi a 

resposta. 

O Grupo para além do seu estatuto interno, aprovado em outubro de 2007 por 

unanimidade das senhoras Deputadas, estabeleceu as principais regras de atuação. 

Aplica-se ainda, como direito subsidiário, o Regimento do Parlamento Nacional (lei 

regulatória interna). De um ponto de vista mais substancial, o Grupo das Mulheres 

Parlamentares possui ainda um plano estratégico de cinco anos, desenvolvido num 

plano que orientam as nossas atividades. Para além destas regras formais, o GMPTL, 

nas reuniões diárias, e em caso de necessidade, pode, de forma informal, decidir novas 

regras com base no caso concreto. 

 

 

Numa instituição em que normalmente as coligações partidárias são baseadas em 

objetivos políticos localizados, logo temporários, a formalização de regras que sistematizassem 

papéis e atuações no Parlamento Nacional poderia ser perfeitamente dispensáveis já que o 
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apoio político do parlamentar seria esperado após os entendimentos das lideranças partidárias. 

Esse é o caso da Aliança da Maioria Parlamentar, sem dúvidas.  

Evidentemente que sob o teto do Parlamento Nacional orbitam outros grupos, outras 

coligações. No caso, o GMPTL guarda uma preocupação com a formalização de seu ideário, 

tornando transparentes os objetivos do grupo. Que outras particularidades reuniriam este grupo 

a ponto de se diferenciar de uma coligação política temporária e casual? A preocupação em 

concentrar seus esforços na busca da igualdade de gênero sobrepõe-se a quaisquer interesses 

políticos transitórios. Isso significa que, guardando as devidas proporções políticas e sociais, a 

missão do grupo nesse sentido objetiva contemplar um aspecto da sociedade que dela não está 

separado, ou seja, o direito da mulher em sociedade. Assim, o que seria uma coligação 

multipartidária, com objetivos permanentes e intermináveis de reflexão e atuação política, 

torna-se um movimento social originado e organizado no teto da oficialidade.  

Com essas características de atuação política, infere-se que aquela particularidade 

chamada “Estatuto do GMPTL”, extrapola a simples formalidade de um grupo menor de 

parlamentares para adotar uma condição mais permanente e concreta nos objetivos que 

adotaram, portanto adquirindo, para as atuais e futuras mulheres parlamentares, um referencial 

necessário a principio para cogitarem uma cadeira na Casa, e nela adentrando, uma básica 

missão a seguir. O GMPTL, através de sua trajetória recentemente iniciada, a poder de seus 

instrumentos organizacionais, dentre os quais seu estatuto interno, espelharia à sociedade esse 

compromisso com as mulheres e cidadãs numa “especialização social”, qual seja o direito à 

igualdade das mulheres, com benefícios conseqüentes a toda sociedade.  

A atuação parlamentar, independentemente do sexo e interesses, é quase a mesma não 

importando a latitude: ver-se os interesses sociais dos representados sendo consolidados pelos 

seus representantes.  

A pergunta seguinte visou captar as ações e as dificuldades do GMPTL na Casa 

Timorense: Como se articula a Comissão de Mulheres na tramitação de suas sugestões no 

parlamento de forma a vê-las apreciadas oportunamente? Que articulações subseqüentes 

promovem a fim de dar maior consistência às suas propostas outrora formalizadas e 

distribuídas? 

“O grupo das mulheres parlamentares reúne-se ordinariamente todas as semanas, 

tomando decisões que, por sua vez, são apresentadas ao Plenário do Parlamento 

Nacional para discussão e votação. Antes da referida sessão PLENARIA, o GMPTL 
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realiza o seu trabalho de lobby junto de todos os deputados. Nunca houve nenhuma 

proposta que não tenha sido aprovada, graças ao Altíssimo!” 

 

 A representatividade do GMPTL no Parlamento Nacional timorense, conquanto 

diminuta, apresenta a virtude de ser unida e coesa. Os encontros semanais são prova disso. Em 

meio a uma instituição que reflete a cultura geral do país em estrutura e ideologia, o trabalho de 

convencimento aos demais colegas parlamentares, majoritariamente masculinas, cujos centros 

das atenções políticas têm como os direitos das mulheres um detalhe a mais em face das 

prioridades nacionais, torna interessante o trabalho de lobby do GMPTL.  

Os detalhes desse convencimento, não dados, só lembram ao Parlamento como um todo, 

apesar das prioridades nacionais, que os trabalhos legislativos precisam, de uma forma ou de 

outra, contemplar o elemento de gênero, assim notabilizando a necessária ênfase nas 

deliberações tomadas, afora as direções partidárias -, esse componente social como necessário 

diante do aspecto generalizante das abordagens e decisões. 

A vinculação das parlamentares do GMPTL à instituições privadas ou grupos 

comunitários significa que a vascularização necessária das bases sociais através de seus 

representantes alcançou a oficialidade e desta criou canais de intercambio. Essa é uma faceta do 

processo da representatividade social consagrada mormente por eleições livres e democráticas. 

Assim, perguntou-se à Comissão de Mulheres suas vinculações com ONGs e redes, suas 

prováveis funções internas. Além disso, à presidente do GMPTL indagou-se sobre sua visão 

das ONGs no país e como estas ressaltariam os interesses das mulheres. Como resposta obteve-

se o seguinte comentário: 

 

“Não posso pronunciar relativamente a todos os membros, pois não tenho esses dados. 

No meu caso, no entanto, faço parte de uma ONG chamada Moris Rasik que fornece 

pequenos créditos às mulheres (micro-crédito), e ensinando-as a desenvolver pequenos 

negócios em áreas remotas. Faço parte desta ONG desde o ano 2000 até a presente data. 

Sou, com efeito, a presidente do conselho consultivo. Neste momento, esta ONG está a 

desenvolver as suas atividades em todo o território de Timor-Leste. Todos sabem que 

em Timor as mulheres rurais nunca tiveram acesso ao crédito, razão pela qual me decidi 

envolver diretamente. Para além disso, há ONGs que têm ligações com grupo das 

mulheres parlamentares trabalhando conosco. Como por exemplo, a Rede Feto e a 

CAUCUS das Mulheres. Todos nós temos o mesmo objetivo: lutar sempre pela 

igualdade das mulheres e dos homens”. 
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Como acima dito, no Timor-Leste o trabalho social das ONGs adquiriu um aspecto de 

grande relevância política e econômica no conjunto dos demais esforços empreendidos de ajuda 

ao país, nomeadamente aqueles provindos do exterior. Essa trama de relações políticas 

orientadas ao nível social e o reflexo desta aos interesses políticos peculiarizam sobremodo o 

contexto timorense neste aspecto.  

O desconhecimento da depoente em relação às suas iguais na Casa sobre essa 

informação a torna, ela própria, um possível emblema para o grupo como um todo, já que este é 

pequeno e unido em seus interesses sociais principais e bases políticas. Por outro ângulo, boa 

parte das ONGs traz como instrumento o estímulo econômico adequado às regiões que operam 

direcionados às necessidades particulares e sociais. A presidenta do GMPTL, como acima 

mencionado, representa um organismo cujo maior instrumental é o capital financeiro ofertado 

em todo território nacional, principalmente às camponesas, instituição essa certamente avaliada 

periodicamente por seus responsáveis em relação ao desempenho administrativo e gerencial 

quanto aos resultados financeiros logrados pela instituição, inadimplência de suas correntistas, 

replanejamentos de estratégias de atuação, etc. Seria interessante saber-se a fonte financeira que 

rega a instituição a ponto dela cobrir o país. 

O fato de a depoente estar ligada à ONG Moris Rasik desde o ano 2000 nos recorda que 

foi nessa época que o país enfrentava os primeiros anos do resgate de sua independência, do 

pós-conflito armado, em cenário de ruínas, momento esse de grande surgimento de ONGs 

inspiradas na assistência humanitária, principalmente àquelas voltadas na defesa dos direitos 

das mulheres e na absoluta dependência nacional do capital estrangeiro. 

A esse respeito, é preciso mencionar que a atuação do ONG Moris Rasik, de cuja 

depoente é presidente do conselho consultivo, em razão da conseqüência de suas atividades 

econômicas de fornecimento de micro-créditos às mulheres rurais do país, contraditoriamente 

semeia problemas sociais na esfera privada com conseqüências públicas decorrentes da 

inadimplência de suas correntistas, pormenores esses, entretanto, que fogem aos limites deste 

estudo. Contudo, ALVES
95

 et alli, assim comentou: 

 

“The mapping of livelihood had showing that had an overlapping program among the 

NGO‟s and International agencies, and the community are not well prepare by the 

NGO‟s. Example: 1.- Moris Rasik; provide the credit to the community without 

Preparation and Training. Some of the survivors are currently staying with the SSPS 
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Congregation in Salele
96

, because their husband has left them with the kids. Because 

they are not able to pay back the amount of credit that had take from Moris Rasik with 

high interest”. (ALVES, 2007, p.3) 

 

A menção superficial da vinculação de outras parlamentares com ONGs como a  

CAUCUS e Rede Feto só vem confirmar a consistência da análise ora adotada. 

A conclusão que se tem nos remete à natureza ora parcializada das ONGs no país, pelo 

emblema supramencionado: a de que essas organizações privadas, inicialmente voltadas às 

finalidades sociais e humanitárias, muitas das quais complementadoras do papel do Estado, se 

pautam por interesses econômicos e particulares, além da colaboração de doadores – uma das 

particularidades que teoricamente as distinguiriam de um grupo privado. No caso ora analisado, 

vê-se participações sociais importantes de ONGs à sociedade, mas com resultados paradoxais 

que fazem colidir isoladamente as intenções de se erradicar a pobreza nas regiões rurais com a 

falta de recursos das interessadas, já que os maridos usariam os nomes de suas esposas, na 

maioria das vezes, objetivando lograr créditos junto a essas instituições, e essas, 

impossibilitadas em saldá-los, após animosidades e conflitos domiciliares a respeito, chegam a 

ser abandonadas com seus filhos pelos companheiros. Sem dúvida alguma, um choque do novo 

com as condições sociais remanescentes na localidade. 

A importância da representação parlamentar focada na preocupação de gênero no 

Parlamento Nacional timorense por si só, em meio às condições sociais reinantes, adquire um 

papel pioneiro no país. O maior dos resultados a ser festejado já seria sua coesão e, é claro, os 

reflexos altissonantes das ONGs e movimentos das mulheres congêneres. Contudo, resultados 

objetivos e rápidos são necessários para que materialmente se possa acelerar o ritmo das 

transformações políticas, econômicas e sociais que o país tanto precisa. Por isso mesmo, 

buscou-se na pergunta à presidente do GMPTL indagar os resultados concretos obtidos do 

grupo. Essa foi a resposta: 

 

Este grupo das Mulheres Parlamentares apenas tem dois anos (de funcionamento) e em 

primeiro de tudo tivemos uma resolução para a aprovação do nosso referido grupo que 

passou no plenário com a maioria de 62 votos a favor e três abstenções. Uma resolução 

que pressionava o governo para a elaboração do orçamento Geral do Estado sensível ao 

gênero foi igualmente aprovada por maioria absoluta. O orçamento do GMPTL também 

foi aprovado com maioria absoluta. 
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 As condições sócio-culturais, políticas, institucionais e econômicas refletem a que 

patamar de desenvolvimento o país alcançou. A performance descrita na resposta supra, pelo 

espaço de tempo que o GMPTL tem de formado é um reflexo menor desse lento processo que o 

país como um todo atravessa. A quase unanimidade de seu funcionamento deliberado pelos 

demais colegas da Casa é mais uma prova das convicções das componentes do grupo quanto a 

causa social esposada. Embora o GMPTL formalmente tivesse somente dois anos de 

funcionamento no Parlamento Nacional, já é digno de mérito sua participação e influencia nas 

discussões e adequações ao Orçamento Geral do Estado sensível ao gênero afora outras 

influencias gestadas em projetos ora em tramitação nas bancadas. Apesar da vida curta, porém 

laboriosa do grupo, é preciso sublinhar que, afora formalizações e estatutos, o movimento 

social de mulheres em busca de seus direitos no Timor-Leste, como um todo, canalizado tanto 

por homens como mulheres sob o teto do Parlamento, conquistou um grande direito ao definir 

na Carta Magna de 2002 a igualdade entre mulheres e homens estampado no artigo 17º. Assim, 

um grupo de parlamentares voltados aos direitos das mulheres atuou desde os primeiros tempos 

da resgate da independência.  

 De forma geral, a condução de serviços na Casa notabilizada por debates de assuntos e 

matizes tão heterogêneos, esbarra inicialmente nas circunstancias e interesses de ocasião. Na 

pergunta subseqüente ao GMPTL, procurou-se aferir as propostas, os projetos, as dificuldades 

conseqüentes e as estratégias empregadas no sentido de que os assuntos de gênero fluíssem e 

lograssem receptividade da Casa a ponto de perspectivar sancionamento. Essa foi a resposta: 

 

“Neste momento estamos a preparar a lei da Igualdade de gênero (julho/2009) para ser 

aprovada em janeiro ou fevereiro do próximo ano. Estamos a fazer o lobby junto dos 

deputados para conseguir voto favorável. O grupo das Mulheres Parlamentares, na 

minha pessoa como Presidente, recebeu um prêmio do Representante especial do 

Secretário Geral das Nações Unidas, Dr. Atul Care, pelas atividades parlamentares no 

Parlamento Nacional sobre violência contra as mulheres de acordo com a Resolução dos 

1325 da ONU”. 

 

 A particularidade relativa à proposta de lei referente à igualdade de gênero é uma das 

prioridades atuais do GMPTL. Isso porque grassa no país a violência contra a mulher de forma 

galopante; e, a julgar-se pelo nível ainda deficitário de institucionalização alcançado pelo 

Estado e condições infra-estruturais de transporte, a busca pela justiça se torna mais 
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deprimente, fomentando-se dessa forma a impunidade. O lobby feito pelo grupo lastrea-se pela 

emergência, interesse nacional e bom senso, já que os números se multiplicam. A comenda 

recebida pela ONU é mais um instrumento dentre outros do grupo a fazer com que a 

ressonância do lobby, feito entre as quatro paredes da Casa, comece de fora, da sociedade, da 

comunidade internacional. 

 Como dito, a heterogeneidade de linhas individuais e partidárias no Parlamento 

Nacional é uma realidade a priori. Imagina-se até mesmo no seio de um grupo multipartidário 

centrado nos interesses e direitos das mulheres do Timor-Leste a possibilidade de 

interpretações e condutas próprias decorrentes de um partido político. Essa foi a indagação feita 

à Presidente da GMPTL, e essa foi a resposta dada: 

 

O GMPTL é composto de 19 membros vindos de todos os partidos políticos, mas todos 

nós temos um só objetivo: LUTAR PELA IGUALDADE E DIGNIDADE DA 

MULHER. Não olhamos pela cor do partido, raça, crença, ou quaisquer interesses tanto 

de bancada parlamentar a que pertencemos ou interesses pessoais. 

 

 A sondagem de aspectos tão óbvios numa coligação política de cunho fixado em gênero 

busca evidentemente refletir sobre as possíveis contradições e paradoxos que a faz ir adiante 

movido pela sua dinâmica própria. A cor do partido não muda, mas a tendência adotada no caso 

os aglutina a lutar na dignidade social da mulher, assim, pelo exposto, tornando o grupo forte, 

outro partido – “um partido de mulheres”. O próprio idealismo é uma questão de inicio de 

interesse pessoal, quanto mais àqueles baseados em interesses coletivos pelos quais a 

parlamentar representa. Os interesses coletivos começam pelos interesses pessoais e esses são 

vinculados a siglas partidárias, direta ou mediatamente, servindo como recurso e fonte de 

acordo com os interesses e ocasiões. Essa realidade não pode fugir dos ideais mesmo que não 

declaradas. 

 O contexto social no qual aflora um único voto de confiança é aquele de fora da Casa, 

na sociedade. Siglas e linhas partidárias são os veículos pelos quais os candidatos, inflamados 

por idealismo, buscam expressão coletiva com objetivo, após a qual, se eleitos, tornariam 

interesses específicos e nacionais atrás das lentes dos parlamentos. Procurou-se deduzir-se uma 

provável gênese daquilo que é agora o GMPTL pelo ótica externa, na concorrência de idéias e 
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promessas, com o propósito de ligar a personalidade atual do grupo parlamentar e as propostas 

públicas que os levaram individualmente a se elegerem. A resposta foi a seguinte:    

 

Todos nós fomos eleitas com base na lista eleitoral do partido. Somos deputadas 

nacionais e não há deputados distritais em Timor-Leste. A Lei eleitoral exige uma quota 

e deveres para mulheres em cada lista eleitoral por partido: entre quatro pessoas no 

mínimo, uma tem de ser mulher. Os eleitores em Timor-Leste não têm a possibilidade 

de votar num deputado particular, pelo que todos os candidatos baseiam a sua campanha 

no programa eleitoral pelo qual são candidatos. 

 

Prepondera no processo eleitoral a cor da sigla e a linha política adotada. A julgar pela 

diversidade de opiniões e propostas, o ideal de gênero do GMPTL se condensa definitivamente, 

com todas as suas convicções, após os resultados das urnas. O Paramento Nacional, assim, 

conforma e define os trilhos seguidos pelo grupo parlamentar, dando-lhe a personalidade que 

mantém. 

No processo eleitoral, embora não especificado, existem fortes possibilidades de a 

questão de gênero ser um item a mais a ser debatido pelas candidatas, tornando outros itens da 

linha elementos necessários no conjunto de promessas a serem discutidas.  

O espelho social criado no parlamento voltado aos direitos e assuntos das mulheres, é 

formado por fragmentos, assuntos diversos de interesse público, nesse enfoque, pela junção 

desses mesmos interesses, que pelas mãos das mulheres parlamentares se tornam específicos -  

a sua linha própria.    

Quem analisa um contexto sócio-político procura pinçar as transformações e suas causas 

na busca da compreensão do porque o antes se converteu no depois. Sob “os olhos do 

Parlamento” essa apreensão política adquire exigente atenção quando levada pela questão de 

gênero. Foi esse o panorama visado na próxima indagação a poder da qual foi tecido a seguinte 

analise: 

“Acredito e sonho num futuro em que Timor-Leste seja próspero, no qual as mulheres 

possam viver livres da cultura patriarcal, sem PRESSÃO do homem, em que todos 

gozassem dos mesmos direitos e deveres. Um futuro em que elas pudessem também ter 

poder de decisão e todas as crianças com os mesmos direitos pudessem sorrir dando 

beleza a sua pátria querida. Como parlamentar, as nossas perspectivas para o futuro é ter 
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uma percentagem de mulheres favoráveis no parlamento. Essas parlamentares deverão 

ter capacidade para analisar e formular leis, serem capazes de tomar decisões de acordo 

com as exigências de Timor-Leste, que haja um governo muito sensitivo ao gênero, e 

com poderes de decisão e capacidade suficientes para desempenhar o papel 

convenientemente. Por último, conseguir-mo-nos eleger uma Presidente da República 

Mulher, com capacidade e coragem para desenvolver esta nação do milênio”. 

  

 O ponto de vista da depoente denota os resultados de um processo de desenvolvimento 

econômico e social que refletiria as correspondentes estruturas sociais benfazejas e menos 

desequilibradas quanto ao aspecto de gênero, das minorias e vulneráveis. A preocupação da 

sociedade em “poder viver livre da cultura patriarcal, sem pressão do homem” (sic), é um 

reflexo daquela no estagio atual com todas as suas dificuldades, da ruína fumegante sócio-

econômica que ressurgiu, na procura de estruturar-se paralelamente em que se atualiza por 

força de sua dinâmica e experiência. 

 O futuro tem haver com o presente, e sob esta estrada estaria a maior participação 

política das mulheres a ocupar um espaço que potencialmente já lhes é de direito nos partidos 

políticos (30% das cadeiras), mas de fato é parcialmente ocupado.  

 Essa projeção da depoente é quase um padrão universal que tornam os ideais mais 

legítimos, mas olvidos ou alheios às necessárias contradições que essa mesma sociedade guarda 

encimada por seus representantes, como instituição única, num horizonte de crônica 

dependência da ajuda estrangeira. 

  Pode-se afirmar que uma parlamentar fora outrora uma liderança comunitária que 

assumiu compromissos e responsabilidades mais abrangentes, um novo status, através das 

urnas. Indagar-se sobre essa condição, esse patamar de atuação em face do eleitorado, é um 

requisito que, relativamente, significaria um modo de visibilidade e manutenção da imagem 

referendada pelos sufrágios recebidos a poder de permanentes ações concretas. Por esse ângulo, 

procurou-se inquirir à depoente quais programas complementares implementaria a ponto de 

torná-la “mais presente” junto aos eleitores, se haveriam vinculações com ONGs ligadas às 

componentes do GMPTL e que projetos decorrentemente foram elaborados. Eis a resposta:   

 

O orçamento do GMPTL está incluído no Orçamento Geral do Estado, porém, temos 

acordos bilaterais com alguns Organismos internacionais, tais como a UNDP e 
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UNIFEM. Estas nos apóiam em termos financeiros, pagando os salários dos 

funcionários do nosso Centro de Estudo do Gênero (CEG), suportando algumas 

atividades e materiais do escritório durante dois anos de atividade, após os quais 

passarão para a responsabilidade do Parlamento Nacional. A UNDP, através do seu 

programa junto ao Parlamento Nacional alocou ainda uma especialista em gênero, que 

apóia e aconselha o GMPTL. 

 

A superficialidade da resposta pouco atingiu as finalidades da pergunta, porque esta 

objetivou “captar” os passos mais elementares que ligariam as parlamentares do GMPTL aos 

seus eleitores e a eles oferecendo uma periódica “satisfação” das atividades desenvolvidas no 

Parlamento. As informações oferecidas referem-se às relações bilaterais entre o Estado 

timorense e organismos internacionais, mormente aqueles ligados às Nações Unidas. 

A pergunta visou – digamos – definir que “sensores” sociais são regados diretamente com 

as atividades parlamentares relativas ao gênero desenvolvidos na Casa, além dos públicos e 

disseminados nos instrumentos oficiais e da mídia. O detalhe relativo à eventual ligação das 

integrantes do GMPTL com eventuais ONGs que lhes serviriam de base para a construção de 

sua plataforma eleitoral seria um interessante indicio da capilarização marcante – e nos dias de 

hoje, natural, no processo de representação política –, da clareza dos canais que uniriam as 

bases às representantes parlamentares de forma que esse mesmo processo democrático de 

representação fosse melhor esclarecido.   

Os recursos oferecidos ao Centro de Estudo de Gênero (CEG) apenas detalham uma 

assessoria que coadjuva o grupo, reciclando-o, como dito.   

A comunicação entre eleitores de parlamentares teoricamente significaria um canal que 

não poderia ser interrompido apesar da representante ter suas lentes nos interesses nacionais. 

Estar permanentemente sensível às reivindicações das bases seria um fator de sobrevivência e 

continuidade dessa representante no patamar que se encontra. Isto posto, indagou-se a 

depoente, já que dessa base dependeria, logo precisando estar em fina sintonia, que 

necessidades seriam as mais corriqueiras na comunidade, e numa reflexão mais profunda das 

mesmas, que fatores culturais e sociais as escorariam e legitimariam a ponto de peculiarizá-la. 

Como resposta,... 

 

Na convivência ou contacto junto as bases eleitorais, as nossas preocupações neste 

momento são o bem estar da família. É sabido que quando a família é pobre, a mulher é 

que sofre mais. A mulher é o motor da sobrevivência da família. Ela deve, de qualquer 
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maneira, ser capaz de gerir o pouco que tem, para a alimentação, vestuário, 

mensalidades ou custos do ensino dos filhos e de mais necessidades da vida cotidiana da 

família. Por vezes, surge a violência doméstica, que é um assunto muito vulgar em 

Timor-Leste. Outra preocupação prende-se com o abuso sexual das mulheres, o vírus do 

HIV/SIDA e outros assuntos de saúde primária. 

 

 Pobreza e violência andam de mãos dadas. A família, como centro do espaço privado, 

portanto restrita aos seus membros, inicialmente, condensa as tensões mais concretas relativas à 

sobrevivência e sua manutenção. No caso do Timor-Leste, as circunstâncias que envolvem esse 

núcleo fundamental atestam permanentemente a maioria das famílias, submetendo os mais 

fracos aos mais fortes. Como pano de fundo estaria uma cultura patriarcal monolítica que, 

frente às dificuldades objetivas, resiste às mudanças concebendo as iniciativas como anomalias 

parcialmente toleradas. 

 O espaço privado, além desse ambiente, é envolvido por correspondentes estruturas 

sociais ladeadas por instituições políticas do Estado em formação em certas áreas e ausentes em 

outras. O ambiente familiar, assim, preserva e impermeabiliza as tradições, principalmente 

aquelas relativas ao papel secundário da mulher. 

 “A violência doméstica é um assunto muito vulgar em Timor-Leste”. A opinião 

resignada da depoente é uma realidade inconteste no país. A paulatina conscientização do 

eleitorado feminino aos argumentos periódicos de candidatas a cargos eletivos, não somente ao 

Parlamento Nacional, vigorariam aos assuntos de primeira necessidade e utilitários, tornando a 

principio o fundamento das discussões de gênero tomadas pelo eleitor, em sua região e 

coletividade uma questão de perspectivas de sobrevivência, saúde e educação que, atendidos e 

combinados, subiriam a um degrau mais reflexivo ligado à cultura que se convive e se concebe.  

 A noção das discussões de gênero no âmbito parlamentar precisa estar 

permanentemente nutrida com informações e experiências de outras sociedades de modo a 

servir-lhe de subsídios para uma ação prática adequada à dimensão política que se encontra as 

parlamentares do GMPTL e genuinamente práticas quando estas estão em suas bases cercadas 

de planejamentos e ações específicas. O conhecimento dessas fontes, convertidas na 

diminuição dos anseios locais, é a consagração dialética da teoria que serviu para a prática e 

esta a retroalimentando. Além do CEG, indagou-se a depoente as minúcias dessas fontes, 

obtendo-se como resposta o seguinte esclarecimento: 
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“O GMPTL tem feito alguns treinamentos para capacitar as mulheres deste grupo 

parlamentar nomeadamente treinamento sobre orçamento sensitivo ao gênero, CEDAW, 

Team Building e HIV/SIDA. Foram ainda promovidos cursos de informática e ainda 

temos outros treinamentos previstos para o ano próximo (2010), de acordo com o plano 

de atividades atrás mencionado. Promovemos também algumas discussões em formato 

de mesa redonda para que as deputadas melhor pudessem compreender as matérias a 

discutir no plenário do Parlamento Nacional. Temos uma oficial de pesquisa para nos 

ajudar, recolher e processar informações em várias áreas.” 

 

 O esforço de especialização por parte do GMPTL quanto à questão de gênero refletiria 

um elemento de convicção, permanência e coesão do grupo, consolidando ainda mais as 

responsabilidades assumidas diante da sociedade timorense sobre o assunto. O desafio teórico, 

por mais sofisticado que seja, é levá-lo às bases convertendo-se em ações práticas e úteis 

concernentes às necessidades das mulheres de cada localidade, elevando-as, igualmente, ao 

papel masculino, em co-orientadoras dos destinos da família, além, propriamente, às obrigações 

que a cultura as delegou sem as consultar ou sem que percebessem. 

 No âmbito do Parlamento Nacional, esse permanente trabalho preparatório dotaria as 

parlamentares de maior perspicácia em analisar o contexto por diversas dimensões, as 

favorecendo no sopesamento de estratégias que as possibilitassem levar ao palco das discussões 

mais importantes do cenário nacional os direitos das mulheres, conquanto, é claro, as condições 

reinantes do país já conhecidas. No caso do Timor-Leste, a prática é realmente um desafio à 

teoria. 

 O termo “cidadania” é sociológica e antropologicamente relativo à cultura e sociedade 

que o concebe. Pela ótica da realidade timorense, esta radiação e estruturação, que no país flui, 

é proporcional ao grau de sua dependência do estrangeiro e interesses deste e daquele. Assim, o 

termo consagrado em sociedades mais socialmente avançadas no tocante à participação política 

efetiva, no Timor-Leste, por suas carências básicas, poderia ter uma interpretação mais 

primária ou até mesmo outra. Indagou-se a Presidente do GMPTL como que ela conceberia 

esse termo num país no qual faz parte do corpo parlamentar.  

 

Julgo que esta questão, de alguma forma, já foi abordada nas respostas anteriores. Ainda 

assim gostaria de lembrar que num país ainda muito dominado pelo sistema patriarcal, 

muitas mulheres têm dificuldade em fazer ouvir a sua voz. 
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“Cidadania é a pertença passiva e ativa de indivíduos em um Estado-nação com certos 

direitos e obrigações universais em um específico nível de igualdade” (VIEIRA
97

, apud 

Janoski, 1998, p.34). 

 A sociedade humana evolui a cada passo na medida em que empreende e se relaciona 

diante de seu processo de construção da realidade social. Em meio à civilização, seus avanços 

foram acelerados ou contínuos. Cada estágio de desenvolvimento trouxe a confirmação de seus 

anseios individuais na realidade social que engendrara. 

Direitos humanos e cidadania foram suas concepções mais inovadoras. No seio do 

Estado, a luta pelos direitos individuais e coletivos, ao longo dos tempos o moldou, firmando 

ou tornando mais concreto o ideal democrático a partir da liberdade, igualdade de direitos e o 

seu reconhecimento.   

Ensinou-nos Bobbio a respeito que... 

 

“Enquanto a relação entre mudança social e nascimento dos direitos de liberdade era 

menos evidente, podendo assim dar vida a hipótese de que a exigência e liberdade civis 

era fundada na existência de direitos naturais, pertencentes ao homem enquanto tal, 

independentemente de qualquer consideração histórica, a relação entre o nascimento e 

crescimento dos direitos sociais, por um lado, é a transformação da sociedade, por 

outro, é inteiramente evidente. Prova disso é que as exigências de direitos sociais 

tornaram-se tanto mais numerosas quanto mais rápida e profunda foi à transformação da 

sociedade”
98

. 

Para Bobbio as mudanças sociais exigiam da sociedade um maior componente de 

liberdade e direitos civis, tornando a vontade do indivíduo cada vez presente na concretude de 

sua decisão em participar da sociedade. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) trouxe os germens da 

cidadania nas sociedades – principalmente as ocidentais – que se preparavam para mais se 

adaptarem às exigências de sociedades que participavam e amadureciam envoltas nesse 
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processo, pois do “Artigo 1. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As 

distinções sociais não podem ser fundamentadas senão sobre a utilidade comum”.  

 Viver decentemente – seria isso somente o desejo do cidadão que se tornava consciente 

de sua participação social? Para o educador Dermeval Saviani, citado por Oliveira, ser cidadão 

significa ser sujeito de direitos e deveres: “Cidadão é, pois, aquele que está capacitado a 

participar da vida da cidade e, extensivamente, da vida da sociedade” 
99

.  

Para Norberto Bobbio, “O direito do cidadão é a conversão universal, em direito 

positivo, dos direitos do ser humano” 
100

, ou também: “Cidadania é o direito de ter uma idéia de 

poder expressá-la” 
101

. A simplicidade dessa argumentação só seria suficiente para justificar os 

anseios individuais sem a necessária, contudo, dialeticidade obrigatória no trato de um conjunto 

de forças sociais e políticas muitas vezes contraditórias e complexas. 

“Do liberalismo vem à idéia dos direitos individuais, do laissez-faire, laissez-passer e 

da consciência da liberdade como valor primordial para a vida tanto individual quanto em 

sociedade” 
102

. 

A cidadania viria, portanto, após esse árduo processo de confrontos entre a concepção 

individual e o meio social, a ser o que sempre foi: ao amadurecimento sem data para encerrar-

se da consciência de ser duplamente projetada, ou seja, no indivíduo que se vê refletida na 

realidade – perpétua descoberta. 

Tudo se relaciona e tudo se transforma. Mudanças quantiqualitativas e 

qualiquantitativas; a luta dos contrários. As leis dialéticas também nos mostram que o processo 

social se opera para legitimar as direções políticas e sociais historicamente moldadas, 

mostrando vertentes e direções que as legitimam. A questão de gênero é um importante fato 

social. 
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Antes, porém, um prerrequisito teórico se faz necessário para melhor entendermos a 

questão de gênero, qual seja a reflexão sobre o conceito de identidade enfocado num contexto 

em globalização, principalmente.  

Giddens
103

 destaca a influência do risco e da dúvida que vem assaltando o indivíduo e 

seu reflexo maior a sociedade, e vice-versa, no aspecto ontológico e filosófico, quando disse...  

“Processos de mudanças engendrados pela modernidade estão intrinsecamente ligados a 

influências globalizantes, e a simples sensação de ser presa das maciças ondas de 

transformação global é perturbadora. Mais importante é o fato de que tal mudança é 

também intensa – cada vez mais atinge as bases da atividade individual do eu”. 

(GIDDENS, 2002, p.170).  

  

 

Por tudo que teoricamente acima está exposto e fora dele, nos pontos de vistas referidos 

pela depoente está mais que visível que a concepção de cidadania pela mulher timorense, 

principalmente, de forma geral, encontra-se em processo inicial de formação e definição de sua 

eventual postura futura. Isso implica que sua característica maior nessa etapa se encontraria no 

destaque de suas concepções públicas por intermédios de grupos e movimentos sociais que, no 

caso de gênero, procura ressaltar, a partir da solidificação nas condições básicas de 

sobrevivência, noções essas gerais, porém imprescindíveis, relativo aos anseios de igualdade da 

mulher timorense.  A discussão acima comentada sobre o óbice levantado pelo sistema 

patriarcal não pode ser deslindado dessas mesmas condições objetivas de sobrevivência, as 

quais se traduzem nas relações e nos correlatos conflitos e controvérsias que emergem da 

sociedade na forma, por exemplo, na violência contra mulher, denunciada sem descanso pelos 

membros do GMPTL e, lá fora, pelas ONGs voltadas para mesma finalidade, mormente a Rede 

Feto.    

A próxima pergunta foi a seguinte: “Para a Presidente do GMPTL, qual é o sentido de 

se lutar pelos direitos das mulheres num contexto tão peculiar como o do Timor-Leste? Que 

estímulos sociais se apropria para a multiplicação de iniciativas semelhantes às suas?  

 

Lutar pelos interesses das mulheres em Timor-Leste não é fácil; é mesmo muito difícil, 

pois, como sabem, Timor é um país recém independente, que precisa de novos 

procedimentos e novas leis que estejam de acordo com os costumes e a cultura 
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timorense. Nesta vagatura, importa-me salientar que é necessário começar do zero. No 

entanto, como membro do Parlamento Nacional, procuro ajudar as mulheres em termos 

de encaminhá-las para o sistema judiciário, caso necessitem, e formular (propostas de) 

leis à semelhança da de violência domestica, igualdade de gênero e outros 

procedimentos necessários. É de se realçar a luta para que o orçamento geral do Estado 

seja um orçamento sensível ao gênero e ainda fiscalize a implementação deste 

orçamento e observar a existência de equilíbrio de gênero nas decisões tomadas, tanto 

pelo parlamento como pelo Governo. O segredo de se lutar pela Mulher é este: 

sintonizar com atenção as preocupações, procurar lutar para que elas não estejam 

caladas e sem poder. 

 

O permanente fluxo de dependência que o país como um todo está submetido a partir de 

sua estrutura econômica e social, escoando para os demais extratos dele constituinte, 

proporciona à sociedade timorense características peculiares. O “começar do zero” é uma 

redundância do atual panorama político do país, que sob essas mesmas circunstâncias, possui 

estruturas correspondentes que não condizem exatamente com os anseios esperados pela 

sociedade civil. A nobre iniciativa do grupo de parlamentares em encaminhar as mulheres ao 

sistema judiciário seria um indicio das dificuldades encontradas pelas próprias interessadas “em 

seguirem com as suas próprias pernas” diretamente na busca de seus direitos. Esse tipo de 

indicação política, por mais bem intencionado e humanitário que seja, reflete os desvãos sociais 

e institucionais das mulheres a busca de seus direitos mais elementares. Se o que é feito é 

aquilo que é possível ou está ao alcance, à participação e posterior fiscalização no Orçamento 

Geral do Estado pela diretriz proposta de gênero já é um aspecto factível a infundir as ações 

governamentais à sociedade.  

Complementando a pesquisa de campo, solicitou-se à Presidente do GMPTL sua 

concepção quanto aos conceitos de “família tradicional timorense” e “família timorense” num 

país que necessita de urgentes transformações sociais, sendo assim respondida: 

 
A família é a célula mais importante da sociedade. A família timorense é por vezes 

compreendida como sendo constituída não apenas pelo pai, mãe, filhos, mas, sim, por 

todos os elementos que moram juntamente numa determinada casa. Poderá ser a mãe, 

sogra, em regra viúva, uma irmã solteira, ou ainda mesmo quem, por razões várias, 

esteja a ser criado nessa casa. A família timorense é em regra religiosa e acredita que o 

sacramento do casamento é indissolúvel. Muito arraigado, encontra-se ainda o conceito 

de Barlaque, no qual o noivo tem de oferecer à família da sua noiva um determinado 

conjunto de bens, negociados em cada caso. Em compensação, a família da noiva deve 

retribuir com outros bens igualmente negociados. Assim, o pretendido, mais do que uma 

“compra” da mulher, pretende-se criar laços de amizade e de parentesco entre os 
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membros das duas famílias. No sistema tradicional de justiça, quando se considera que 

houve ofensas por leviandade, é-se punido, através de pagamento de multas, sejam estas 

de natureza pecuniária, sejam em espécie (por exemplo, um búfalo). Por vezes esta 

justiça tradicional, reconhecida pela Constituição da República Democrática de Timor-

Leste, não pode, no entanto, ser aplicada nos casos em que estejamos perante a prática 

de um crime. Nas áreas remotas, alguns filhos casam-se menores de idade e continuam a 

viver com os pais. Gostaria de realçar que a família timorense ama-se mutuamente e 

partilham o pouco que tem com os seus parentes, ajudando-se mutuamente. 

 

  

  A finalidade da pergunta foi coletar elementos antropológicos que caracterizasse a 

família timorense presa à tradição e aquela reflexiva às mudanças que necessitaria para se 

adaptar a uma realidade material de carência que a estimularia em novos horizontes. A alusão à 

indissolubilidade do casamento alimentado pela tradição do barlaque é sem sombra de dúvida 

uma corrente de digitais patriarcalistas, que inferiorizam a mulher além de seus papéis ditados 

pela cultura. As intenções otimistas e tradicionais dessas concepções encobrem o fato de que a 

“mulher pretendida” é a razão da maior integração entre famílias, conquanto a reciprocidade 

das obrigações, relevando, por último, o noivo ao outro “elo dessas intenções”. As necessárias 

transformações da sociedade passam, nomeadamente a que a família timorense persegue, são 

intestinas, porque as condições sócio-culturais atuais a agridem a partir das necessidades 

básicas fragmentadas por anos de guerras, e pela dependência econômica e lentidão do 

desenvolvimento econômico, político e social decorrentes.  

 Num cenário periférico de interesses globais, alimentado por fatores geopolíticos locais 

que torna o Timor-Leste sustentado, as correntes que influenciam a sociedade como um todo, 

no caso especifico da família tradicional, ideologicamente tão presente no país, tende a levá-la, 

em relação às tradições que a peculiarizariam, mudanças mais rápidas e adequadas à sua 

natureza. 

 O corte político representado pelas opiniões das principais esferas governamentais quanto 

às suas concepções sobre a aplicação e perspectivas levadas às suas esferas de competência 

sobre igualdade de gênero retrata que o imperativo de se semear tais idéias transformadoras à 

sociedade timorense é “semi-espontanea”, pois do outro lado está à imposição das Nações 

Unidas e estrangeiras, referendada pelo governo do país, em concordar com o plano Millenium 

Development Goal. 

 Essa condição externa, todavia, não ofusca absolutamente as pioneiras iniciativas da 

sociedade civil em se concentrar e pinçar desse ponto na cultura patriarcal sob a ruína 
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econômica que o país emergiu após reconquistar a independência. Os méritos nativos são 

incontáveis. 

 Sobre o jogo dessas iniciativas projetou-se as tendências sociais que, do ângulo da 

diretiva estatal, é mantida com as ressalvas das flutuações e intensidades das forças políticas 

que coadunam seus interesses e prioridades de acordo com o grau de autonomia interna que 

julgam possuir em prol dos interesses sociais.  

 A trajetória mais coerente seguida é a trajetória que até agora foi construída, porque os 

passos mais exatos a serem dados seriam aqueles a princípio pensados e depois dados. Isso faz 

com que o governo repense suas experiências e, ao sabor da necessária participação social e 

política da sociedade civil, faça em sua “umbrella” um fator de maior ou menor atuação, 

participando do drama desta como protagonista que não atua sozinho embora o seu papel fosse 

determinante. 

 Essas ralas teias de relações políticas, econômicas e sociais se interpenetram, de modo 

que as que estão acima estão ligadas com as debaixo, onde o ápice depende das bases e vice-

versa a partir da intensidade dos interesses de cada nível, adiando-se a conformação da tessitura 

da sociedade timorense para além do presente haja vista que as condições atuais estão 

inacabadas.  

 A reivindicação de equilíbrio e igualdade de gênero na atmosfera social e política do país 

destoa da realidade concreta, inundada de prioridades basilares em formação, mais desta faz 

parte como uma das forças construtoras da sociedade civil, fazendo de sua procedência legitima 

porque legitimada ao longo dos anos em ações contínuas. Cada corredor do aparelho estatal 

exige uma forma de atuação que faz do transeunte subordinados e influenciados pelos 

interesses do nível que se está. Assim, teríamos desde o Primeiro Ministro até o Grupo de 

Mulheres Parlamentares, a discussão e a cogitação de ações práticas propostas para se atenuar o 

invisível desequilíbrio social de gênero notado concretamente pelas mulheres. 

 A Rede Feto, geralmente criticada por contrariar as expectativas oficiais, ao operar no 

plano das bases comunitárias ao seu reconhecido modo, intermedeia como movimento social, 

institucionalizado pela constância e reconhecimento público, a ligação entre níveis de reflexão 

que a influenciam caracterizando-a atualmente como é. 

 A dissonância que leva as forças sociais inspiradas no mesmo propósito a se 

entrechocarem em controvérsias e coincidências que permitem que em alguns momentos ocorra 
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a oscilação entre maior e menor intensidade das transformações sociais relativas às políticas e 

projetos voltados ao assunto, denotaria os crescentes interesses que correspondentemente 

germinam a poder do tema.  

 O somatório dos esforços dos atores acima, incluindo necessariamente os paradoxos 

comuns, torna a abordagem de gênero no Timor-Leste positiva, por guardar, assim, varias 

tonalidades e ressonâncias - cada uma, ao mesmo tempo em que guarda suas conveniências, faz 

lembrar-se de um ideal que, por isso mesmo, a todos cobre porque a todos inspira.     
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APRECIAÇÕES CONCLUSIVAS  

 

Na contemporaneidade vem ocorrendo mudanças no processo produtivo, na 

organização do trabalho, gerando fortes impactos na agenda social e econômica. Tal dinâmica 

vem exigindo mudanças no paradigma da gestão pública. Hoje submetidos a uma reflexão 

crítica os pressupostos do ideário neoliberal, particularmente no que se refere às práticas 

políticas e estatais.  

Nesse quadro global, o processo de descentralização tem sido reivindicado e apontado 

de maneira positiva, identificado com o aumento de autonomia administrativa, menos 

burocracia, mais participação e novo padrão de ação coletiva. 

Além das mudanças no plano institucional e nas estratégias das políticas sociais, 

sobressaem nesse contexto a redescoberta da sociedade civil e a emergência de um novo padrão 

de relação do Estado com as organizações populares, caracterizado pelo apelo à participação e 

à co-gestão. Com essa perspectiva, ganha ênfase a reativação da esfera pública em que os 

indivíduos agem coletivamente e se empenham na tomada de decisão sobre os assuntos que 

afetam o coletivo. Assim, abre-se espaço para os movimentos sociais e associações da 

sociedade civil, que têm seu papel ampliado na construção do espaço público. Hoje, há um 

consenso quanto a importância desse processo associativo na sociedade democrática.  

Para os defensores da democracia participativa, o envolvimento dessas organizações é 

cada vez mais estimulado, como uma decisão estratégica em termos políticos. A parceria 

público-privado assume o primeiro plano da discussão.  

Neste sentido, este estudo objetivou analisar o papel que a Rede Feto desempenha na 

sociedade civil no Timor-Leste e como aquela modifica-se, por meio de suas interrelações, a 

ponto de cumprir sua missão de incentivo e estímulo às suas ONGs afiliadas. Especial destaque 

foi atribuído as experiências cotidianas de lideranças da Rede Feto, destacando o papel das 

mulheres na coordenação das Organizações-Membros.  
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A proposta da presente dissertação jamais perdeu de vista um pressuposto basilar na 

reflexão em ciências sociais, dialeticamente indispensável para se examinar quaisquer temas 

que se arroguem explorar: a relação entre o individuo e a sociedade-realidade e a realidade-

sociedade admirada pelo individuo.  

 

Embora estanques e insípidos quando tratados separadamente, os conceitos de individuo 

e realidade, após “friccionados” por multirrelações, convertem-se numa construção social 

dinâmica que resulta no mundo da sociedade inserido como um significativo detalhe no 

macrocosmo cujos véus são puxados de tempos em tempos por alguns e desfrutado pela 

maioria.   

É presunçoso tentar fotografar a realidade que salta de um contexto ao outro sem que a 

ousadia não seja criticada através da relação de quem simplesmente a assiste e a tome como 

coleta de fatos isolados. Aliás, a realidade, “vista com os olhos”, poderia ser para maioria a 

sucessão só de efeitos, e as causas... um enfadonho olhar para trás, no máximo.  

 

As ONGs no Timor-Leste tornaram-se verdadeiros instrumentos de reconstrução 

nacional; e destaque-se que as mulheres, na Rede Feto, são as lideranças/operadoras desse 

movimento social de patrocínio de influências (e mudanças) na formação da sociedade civil 

timorense. E, no entanto, a “sombrinha” permanece aberta a todos que desejam dela servir-se 

no sentido de realizar nas comunidades carentes um ideal próprio de vida!  

Os atores coletivos se multiplicam, tornam-se propositivos e em torno deles se 

articulam muitas vozes a expressarem demandas e aspirações. Compreende-se que uma 

sociedade “revitalizada” é apontada como garantia do processo democrático, no qual a 

participação aparece como estratégias de superação da pobreza política. A participação 

política passa a ser valorizada, no pressuposto de que a liberdade individual somente pode ser 

garantida numa sociedade cujos membros participam ativamente do governo, como cidadãos de 

um Estado livre.  

Segundo o depoimento de alguns gestores, representantes do Estado, a parceria constitui 

uma forma de co-participação no enfrentamento de questões de interesse social, encarada como 

delegação de atribuições mediante acordo ou contrato. Para os dirigentes das associações e 
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outras entidades de natureza comunitária a parceria com o governo é um imperativo de 

sobrevivência, uma decisão racional e estratégica para viabilizar as demandas populares. 

 

Com base nos dados desta pesquisa poder-se-ia afirmar que ocorreu forte interrelação 

entre individuo e sociedade e entre lideranças femininas no Timor-Leste na reconstrução de seu 

processo de democratização. A Rede Feto foi, por seu turno, o referencial guia nesse empenho. 

 

Ficou claro que as trajetórias individuais das lideranças as quais lhes inspirou seus 

ideais, com suas agruras e sofrimentos indizíveis, é uma micro-amostra da realidade vivida pela 

grande maioria das mulheres; mas com um “grande pormenor”: as lideranças femininas são 

mulheres diferentes que gestam/parem outras mulheres diferentes num contexto que a tradição 

lhes ordena serem iguais e obedientes.  

 

Neste sentido, conforme COSTA
104

, apud Catherine MacKinnon, destaca com crítica 

radical o patriarcado diluído nas relações sociais ao registrar que...   

 

“O trabalho é para o marxismo como a sexualidade é para o feminismo. São 

socialmente construídos enquanto construtores, universais como atividades 

historicamente específicas, construídos ao mesmo tempo de matéria e espírito. Assim 

como a apropriação organizada do trabalho de alguns em beneficio de outros define 

uma classe (trabalhadores), a expropriação organizada da sexualidade de uns para o uso 

de outros define o sexo para as mulheres. A heterossexualidade é sua estrutura: gênero e 

família são suas formas cristalizadas, papéis dos sexos são suas qualidades 

generalizadas para a pessoa social; a reprodução é uma conseqüência; o controle é seu 

problema.” (COSTA, 1998, p.29-30). 

  

 O extremismo do pensamento acima, de termos coletados no breviário marxista, não 

poderia obviamente explicar a complexidade surgida da interação da cultura e ideologia. Não! 

O contexto político muito colaborou para acirrar as iniciativas de poucas – as depoentes entre 

outras anônimas – no sentido de produzir o ânimo e a revolta que a psicologia explicaria no 

apelo individual num sentido, numa bandeira, e converter ângulos de visão, confinados pela 

cultura e desespero, em vida voltada para muitos que contrariava o desalento contaminante que 

a tudo reinava.  

                                                 
104

 COSTA, Ana Alice Alcântara. As Donas no Poder. Mulher e Política na Bahia. 2 Coleção Bahianas, 

Salvador: NEIM/UFBa - Assembléia Legislativa da Bahia, 1998, p. 29-30. 
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 Os imperativos da tradição mais apareceram quando o último tiro foi disparado em 

defesa da soberania do país a exigir respeito quando calcava com a cultura a dignidade das 

mulheres em nome da primazia sobre todos. Após esse duro e inevitável inicio, as depoentes 

desconheceram obstáculos em face das lições que aprenderam, e novamente continuaram sendo 

provadas de outras formas. 

  

Como falar de direitos entre as cinzas? Como propalar ideais se a barriga roncava? 

Como assistir o conforto básico de uma pequeníssima minoria quando a esmagadora maioria 

vagava desnorteada a procura e a espera de assistência básica que as levasse apenas a ver o dia 

seguinte? Como estender a mão para ser ajudado e ser auxiliado por alguém que fala outro 

idioma porque veio de outra parte do mundo?  

 

Após uma guerra com balas veio outra guerra para se resgatar a identidade de um povo 

de maneira definitiva. Não existem outros mais elementos a acrescentar no berço das mulheres 

líderes. Nesse berço quase que não existem contradições, pois a apreensão lhes foi 

característica comum. Esses foram os indivíduos que serviram à dissertação, cuja empiria é um 

testemunho – nada mais.  

 

Diante do excesso de mãos estendidas, quem estava entre as quatro paredes tiveram que 

se subordinar ao poder da iniciativa das depoentes e se resignar em ver entrar pela porta aberta 

o apelo público através daquela que pela tradição deveria aos ocupantes da casa se subordinar, 

e de uma forma ou de outra, entender que as mudanças começariam a partir de casa. 

 

O voluntarismo das depoentes tinha razões muito pessoais: si mesmas, tanto no aspecto 

das convicções idealísticas como na busca de meios de sobrevivência para si e seus familiares, 

numa necessária inversão de valores tradicionais em relação daquele que deveria prover a 

família. 

SAFFIOTI
105

, embora fundamentasse a sua obra em sociedades urbanas, desenha 

razoavelmente o perfil do macho, ou melhor, homem provedor, e sua “honra ferida” quando 

                                                 
105

 SAFFIOTI, Heleieth I. B. O Poder do Macho. São Paulo: Editora Moderna, 2001, p.24. 
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passa a perceber que aquela que deveria oferecer incondicional obediência, passa a manifestar 

iniciativas que “competiriam” com sua supremacia, ou melhor, direito. 

 

“O macho é considerado o provedor das necessidade da família. Ainda que sua mulher 

possa trabalhar remuneradamente, contribuindo, desta forma, para o orçamento 

domestico, cabe ao homem ganhar o maior salário a fim de se desincumbir de sua 

função de chefe. Logo, quer seja o único provedor das necessidades familiares, quer seja 

o principal deles, não lhe é permitido fracassar.” (SAFFIOTI, 2001, p.24) 

 
  

Na família tradicional timorense, o papel do varão, como explicado em capítulos 

anteriores, era inconteste. O testemunho dado pelas depoentes esclareceu que a ruptura desses 

valores se faz na forma de conflitos que inevitavelmente levaria, para alguns casos, a uma 

aceitação instável por parte do parceiro, que muitas vezes teria a sua soberba ocultada pela 

sombra da liderança feminina que dorme no mesmo leito consigo, e, em outros casos na mera 

compreensão do marido, apoiada por um nível educacional mais elevado e, é claro, na 

contrapartida financeira que a esposa consegue trazer para casa periodicamente para aumentar a 

renda familiar.  

E o que seria o ideal de gênero que tanto abraçaram diante de um cenário em que a 

tradição ofuscava direitos e cidadania e tornava a maioria das mulheres resignada pela 

indignidade que conviviam no dia a dia? Diante das prioridades das circunstâncias, a proposta 

de equilíbrio de gênero não se aproximaria da fantasia de mulheres rebeldes com a tradição, 

com seus maridos egoístas e de filhos confusos? 

 

O verniz aparentemente excêntrico do movimento das mulheres no Timor-Leste, 

embora a sua origem fosse produto de pensamentos externos outrora trazidos para o país, 

guarda nos fatos e nas ações o movimento social plenamente amadurecido a inovar uma 

sociedade civil em processo de auto-afirmação, i.e., em descoberta progressiva de valores 

democráticos associados às sociedades plurais centradas preliminarmente na unidade e 

identificação que as fizeram coesas. 

 

A fornalha que cozeu o movimento de mulheres não esfriou. O I Congresso Nacional 

das Mulheres no Timor-Leste, em 2000, é um marco histórico no processo de organização do 

movimento e fê-las converter do voluntarismo por agregação pura e simples, de uma imitação 

das ONGs internacionais que infestavam o país, em entidades que caminhavam para assumir 



 204 

uma personalidade disseminadora de uma identidade maior que a população em geral 

recuperava.  

Cada vez mais, as mãos estendidas eram servidas por outras mãos conhecidas, que 

falavam o mesmo idioma. Mas essa impressão ainda é lenta, quase transparente, porque a 

dependência dos recursos para condução dos ideais vem em sua maior parte de fora, e a 

submissão aos fundos faz de cada ONG falta de autonomia e sustentabilidade financeira. A 

ISMAIK, ciente do peso dessa condição nos ombros na maioria das ONGs nacionais, em menor 

grau, pratica a sua política com apenas um pé em ações sustentáveis, que atenuaria sobremodo 

as incertezas de continuidade de seu trabalho, servindo de exemplo, arriscado e teimoso, às 

demais ONGs de crítica à dependência cega de fundos que a maioria se submete.  

 

A Rede Feto foi o primeiro fruto do I Congresso Nacional das Mulheres. As 

expectativas inicialmente criadas se converteram numa sucessão de esforços permanentes de 

cada membro diante de sua seara particular, oscilando a sua força aglutinadora e dinamizadora 

em momentos de proveito para maioria e desigualdade de tratamento para as menores 

associadas, que se submetiam muitas vezes às mais bem organizadas, geralmente pela 

proximidade que tinham com autoridades políticas que favoreciam por sua força de influencia a 

atração de fundos tanto nacionais como de fora. 

 

Apesar do aparato que lhe chegava às mãos, a oscilação dos trabalhos da Rede Feto em 

prol da comunidade via organizações-membros, deveu-se a dois fatores conhecidos: a 

dependência dos fundos e propriamente as mãos que a guiaram. Essa junção de fatores 

despertou críticas abaixo da “sombrinha” tornando muito dos associados errantes, pois a crença 

na sua participação orientadora e designadora de subsídios obscurecia-se nos arbítrios de quem 

mandava e operava. Mas a insistência até mesmo de quem a negava fê-la sempre viva e 

participante nas comunidades porque sob o rótulo de Rede Feto, subjaz ideais comuns de 

discussão sobre a condição da mulher na sociedade, logo uma preocupação de todos - e de 

todas. 

As comunidades, pelo nível socioeconômico em que se encontram, pouco podem 

escolher. A dependência que as faz refém as transformam em receptivas em si mesmas na 

expectativa das mãos que auxiliam, de forma que as faz ciente de que no outro estaria o 
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abrandamento de suas necessidades, amadurecendo em cada núcleo comunitário decisões e 

iniciativas, a seu tempo, a deslocá-las de sua debilidade e apatia.  

 

São estas ocasiões que o esforço da Rede Feto podem ser notado com aparecimento de 

novas lideranças femininas que se juntam às atuais e formam grupos de ação social e 

convertem programas de assistência em bandeiras de promoção de igualdade. O ideal de 

assumir compromissos diante da comunidade é um esforço de melhorar o padrão da vida de si e 

da família, bastando disciplina e coragem para contrariar interesses tão próximos e íntimos.  

 

Na verdade, poucos seriam os ideais se não tivesse uma contraprestação material que se 

aguardasse ao termo de um período de trabalho. Em muitos programas, a sugestão direta da 

cultura de sustentabilidade, fora ser um imperativo local a ser despertado, é um aspecto 

presente na liderança. Que o digam as tecelãs da Alola ao produzir o tais, que lembra o país em 

todas as partes que for comercializado. De outra forma, as permanentes reciclagens e 

treinamentos voltados à formação de mão de obra mais habilitada a desenvolver serviços na 

comunidade ou no funcionalismo público, é outro exemplo. 

 

Mas esse aparente pormenor é maior do que se deduz. Como dito, varias ONGs 

associadas à Rede Feto organizam as tecelãs coletivamente para, após confeccionar sua 

produção, comprá-la, remunerando-as com um “salário” de acordo com a produtividade de 

cada uma. Do produto posterior da comercialização da produção, logram essas ONGs lucro ou 

“mais-valia”, vislumbrando, conquanto os propósitos comunitários, uma atividade voltada à 

lucratividade de quem a idealizou e organizou. Esse é o caso da Alola, conforme depoimento. 

Embora fosse muito prematuro insinuar-se que, pelo atual estágio da nascente economia 

timorense, tratar-se-ia de circunstâncias fecundadoras da iniciativa privada no país, caberia uma 

pesquisa mais aprofundada para maior se visualizar essa impressão. 

 

O ponto de vista oficial oscila entre o reconhecimento do papel da Rede Feto e a 

subestimação e sua utilidade por motivos casuais fracamente esclarecidos. Seriam suficientes 

os argumentos de que o não preenchimento de relatórios e ausências em reuniões abertas 

sedimentassem a convicção de a Rede Feto estivesse decaindo em seu consagrado 
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reconhecimento de utilidade publica se não fossem outros interesses que sombreassem 

conclusões superficiais dessa índole? Essa foi a impressão deixada nas opiniões do Primeiro 

Ministro, mesmo nas ocasiões em que aquela mais fez para marcar a presença do Estado nos 

grotões mais recônditos do país, quando este não reunia condições básicas para lá estar. 

 

É claro que um longo caminho começaria com o primeiro passo. A fragilidade social e 

econômica que o país atravessa o faz quase absolutamente dependente da ajuda externa. A 

criação da SEPI, de sugestão do movimento das mulheres e acatado pelo governo, e da 

Assessoria da Sociedade Civil, em tais circunstancias é um indicador da boa vontade do Estado 

em ouvir o apelo dos movimentos sociais relativos à igualdade de gênero, conquanto rarefeitos 

diante das prioridades urgentes que o país atravessa. 

 

A aparente apatia do Parlamento Nacional no tocante às operações das ONGs no país, 

principalmente as estrangeiras, por essas deterem fundos, denota outra vez a condição de 

dependência do país a elas, e o mal disfarçado desinteresse em regular e acompanhar suas 

atividades, pois feririam outros interesses atrelados às suas inclinações humanitárias. O vacum 

legal que as isolaria livremente em solo timorense é um sólido indicador de que a possibilidade 

de se criar uma legislação pertinente estaria afastada para o momento.  

 

O indicador de dúvidas na liberação de verbas públicas às organizações da sociedade 

civil contempladas no Orçamento Geral do Estado por parte do Gabinete do Primeiro Ministro 

denota uma propositada falta de iniciativa de se admitir que o próprio parlamento teria poderes 

de exigir do Executivo melhores esclarecimentos sobre os critérios da destinação de tais verbas. 

O discurso sobre a Rede Feto esteve eivado de enfoques demagógicos e de interpretações 

partidárias. 

A Comissão das Mulheres Parlamentares é uma feliz presença na Casa e uma das 

primícias da legislação eleitoral. Trata-se de outro marco do movimento de mulheres a fazê-las 

representadas no local em que circunstancialmente poderão forjar seus maiores e mais perenes 

instrumentos de defesa, dentre os quais a esperada Lei Violência Doméstica em gestação na 

Casa.  
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Embora omitissem a linha partidária e ONGs das quais estariam vinculadas, seria 

perfeitamente identificável que a eficácia de suas ações em prol da sociedade, conquanto as 

condições e resoluções políticas que a governança adia em assumir, além da publicidade da 

causa que abraçaram sob o teto legislativo, as identificariam entre aquelas que foram lideranças 

comunitárias e outras que seguem tão somente diretrizes partidárias, embora esse critério fosse 

ainda dúbio.  

Feitas essas considerações, é possível afirmar-se que os objetivos gerais e específicos 

definidos para a formulação da dissertação atingiram suas metas, pois esclareceram em detalhes 

o sistema de ONGs e suas relações que fazem a “sombrinha” da Rede Feto oportuna na 

obtenção de seus objetivos a partir dos interesses sociais e políticos nas comunidades das quais 

se propuseram ouvir, conquanto conflitos internos originados de disfunções administrativas que 

puseram em risco a estabilidade do sistema como um todo. 

 

Também ficou patente que as transformações sociais das quais participa o movimento 

das mulheres é o resultado de um permanente projeto pedagógico de empoderamento o qual 

mescla nos programas assistenciais as ações de ajuda concreta com aquela de estímulo e 

formação de novas lideranças locais a se converterem em verdadeiras células na detecção das 

necessidades e interesses das mulheres na comunidade. 

Os perfis das lideranças foram amplamente dissecados por intermédio dos depoimentos 

prestados, tornando-os tristes e vitoriosas derivações de um mesmo e turbulento contexto, 

hodiernamente como força da política de formação e incentivo dos recursos humanos das teias 

que compõem a Rede Feto, ora mais planejados e racionalizados aos fins específicos de cada 

comunidade.  

Entre as mulheres líderes entrevistadas, emergem estratégias por elas utilizadas para 

articular os papéis produtivos e reprodutivos. No cenário cultural, as tradições se 

transformaram em protótipos à sociedade de mulheres, personagens que superaram as 

adversidades imediatas da dinâmica cultural com trabalho e perseverança, sendo reconhecidas e 

toleradas entre as quatro paredes e nos caminhos adiante da porta aberta. 

 

A contextualização da governança diante da Rede Feto, foi focalizada, oscilando, em 

suma, entre reconhecimento de seu papel, demagogia e casuísmo no entendimento de que o 
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mero desinteresse em momentaneamente dialogar com os representantes do Estado indicaria 

enfraquecimento de suas ações sociais. 

Igualmente poder-se-ia afirmar que as hipóteses a princípio aventadas lograram 

confirmação. Ou seja, as circunstâncias em que o movimento social encabeçado pelas mulheres 

atingiu, contribuíram par fortalecer a cidadania e o estímulo às demais forças na sociedade 

civil. A busca de seus direitos, a promoção da igualdade de gênero, às críticas à estrutura 

patriarcal, as limitações legais que faziam as mulheres vítimas de violência doméstica e o 

incentivo em elevar-se culturalmente, foram e são bandeiras desfraldadas permanentemente 

numa clara demonstração de força coletiva similares em dinâmica à outras a despertar na 

sociedade civil. 

Papel especial cabe aos movimentos sociais que se distinguem pela difusão de novas 

formas de organização e, sobretudo, pela politização de temas até então considerados de esfera 

privada. Certamente, a existência de espaços independentes das instituições do governo 

representa uma fonte de democratização do poder, desde que se constituem como pontos de 

conexão entre as instituições políticas e as demandas coletivas. 

 

O estudo abre espaço para uma discussão substantiva da questão da participação no seu 

fundamento democrático, e das associações que expressam a lógica do poder. Na intersecção 

dessas dimensões, procurou-se destacar como as associações absorvem e representam as 

demandas sociais, enfrentando o embate político e influenciando a construção do espaço 

público.  

Como dito acima, quando se intenta concluir, é-se convidado a continuar. 

Independentemente dos dados levantados na pesquisa de campo, a direção da Rede Feto foi 

substituída no último mês de dezembro de 2009, quando da realização da última Assembléia 

Geral. Nesse mesmo evento, foram admitidos mais seis novos membros, quais sejam PRADET, 

HAFOTI, Feto Hadomi Familia, Hari Moris Foum, Feto Prontu Serve No Hatutan e 

Fundasaun Esperansa Enclave Oecussi, totalizando neste momento vinte e quatro membros. A 

“sombrinha” agora abriga mais interessadas! Por que será? 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 

 CIÊNCIAS SOCIAIS, MESTRADO EM SOCIOLOGIA. 
                             Disciplina: Pesquisa de Campo para Dissertação de Mestrado 

                                                                  Semestre: 2009-1 

                               Orientadora:        - Profª. Drª.  Maria Helena Santana Cruz 

                               Co-Orientadora:  - Profª. Drª.  Mônica C. Silva Santana 

 

                                                 Mestranda: Laura Soares Abrantes 

 
        

  ENTREVISTA GRAVADA ÀS LIDERANÇAS DAS ONGs DA REDE FETO 

  

  

Apresentação da entrevistada: 

 

Nome: ..................................................................................................................... 

Sexo: ....................................................................................................................... 

 

Idade: ...................................................................................................................... 

Estado Civil:............................................................................................................ 

 

Nível educacional: .................................................................................................. 

 

Profissão (que exerce): ............................................................................................ 

 

No. de filhos: ............ Idade dos filhos: ......./......./......./......./......./......./......./....... 

 

1. Descreva a sua trajetória e experiência na ONG. Foi à fundadora? Quando a ONG se 

afiliou a Rede Feto? Teu cônjuge trabalha? Qual é a profissão dele? Sua renda particular 

é maior que a de seu marido? 

 

2. Descreva os pormenores e os pontos relevantes na relação de sua ONG com a Rede 

Feto e vice versa? 

 

3. Quais são as compensações individuais, grupais e coletivas que sua ONG obtém ao 

realizar sua missão social? Qual é o contributo na promoção da cidadania? 

 

4. Liderança Comunitária: Qual é o seu estilo? Como reconheceria e incentivaria uma 

virtual liderança? 



 215 

 

5. Que estratégias utiliza para enfrentar as relações de poder e conflitos no convívio 

familiar e no trabalho comunitário?  

 

6. Que tipo de dificuldade enfrenta para concretizar projetos de formação e carreira? 

 

7. Questão de gênero: que suportes a Rede Feto inspira objetivando a permanente reflexão 

e aplicação? O que a experiência tem detectado sob a ótica pública e privada? 

 

8. Programas Sociais: quais aqueles mais bem sucedidos e o de maior receptividade entre 

aqueles estabelecidas pela ONG e de autoria própria? 

 

9. Que tipo de resistências e quais as causas declaradas ou omitidas que dificultariam a 

comunidade de um determinado programa? Que programas substitutivos aplicou? Que 

programas desistiu de aplicar? Que lições tirou dessas experiências?  

 

10. Quais as demandas apresentadas pelas comunidades a sua liderança além do incentivo 

na elaboração de novos programas assistenciais? Quais seriam as causas locais para 

isso? 

 

11. Por que acha que a sua ONG sempre é liderada por mulheres e não por homens? 

 

12. A senhora trabalha com comunidades que atuam anexa uma à outra? Quais são os 

planos para integrá-las em seus programas, se isso for possível? Quais seriam as 

características dos programas voltados a integração de comunidades? 
 

13. Como a senhora entende os princípios de racionalização voltados para uma melhoria 

dos trabalhos internos e externos de uma ONG? 
 

14. Que atrativos materiais e imateriais (características éticas e morais) a senhora assume 

para representar a sua ONG diante de um possível colaborador às causas de sua 

instituição? 

 

15. Que sugestões daria para ampliar a eficiência e o alcance da Rede Feto que coincidisse 

tanto com os seus anseios particulares como a sua missão de servir a comunidade? 

 

16. Como vê o desempenho de sua organização em ocasiões em que instituições 

governamentais também atuavam? Quais as dificuldades encontradas ou quais foram os 

pontos de convergência de esforços, se houverem? 

 

17. Sobre a mulher que trabalho em prol da comunidade, como sua família (marido e 

filhos/as) conceberiam essa iniciativa tomando-se como perspectiva a esfera privada 

(doméstico/familiar/trabalhos reprodutivos)? 

 

Muita obrigada pela atenção! 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
UNIVERSIDADE  FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS, MESTRADO EM SOCIOLOGIA 
Disciplina: Pesquisa de Campo para Dissertação de Mestrado 

Semestre: 2009-1 

Orientadora: Profª. Drª. Maria Helena Santana Cruz 

Co-Orientadora: Profª. Drª. Mônica C. Silva Santana 

 

Mestranda: Laura Soares Abrantes 
 

 

QUESTIONÁRIO PARA O PESQUISADO 
(Órgão Executivo da Rede Feto) 

 

 

1. Qual é o Plano Estratégico da Rede? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

2. O que representaria coordenar organizações-membros independentes e autônomas? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

3. Que procedimentos básicos e indispensáveis adota a Rede para coordenar 

instituições-membros de linhas administrativas tão peculiares? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

4. Quais são as disfunções e dificuldades apresentadas na condução administrativa da 

Rede perante aos seus associados? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

5. Como opera a comissão de fiscalização da Rede na destinação dos subsídios 

repassados as organizações-membros? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

6. Como afere a Rede nas comunidades beneficiadas quanto aos serviços / 

produtos/donativos repassados às organizações-membros que se incumbem dessa 

tarefa? 
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.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

7.    Rede Feto alguma vez já excluiu alguma organização-membro? Sim (   ) 

Não (   ). Se sim, qual foi o motivo considerando-se a característica de independência 

administrativa das instituições que a compõem? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

8. Qual é a natureza das relações entre a Rede Feto e organismos internacionais? Que 

requisitos precisa atender para firmar convênios com aquelas em nome dos interesses 

nacionais? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

9. Que departamento interno da Rede é o responsável pela auditoria de suas atividades? 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

10. Quais são as atividades precípuas da Rede Feto em sua missão? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

11. Como são as relações da Rede com as autoridades governamentais? Que eventuais 

divergências recíprocas poderiam advir dessa relação? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

12. De que forma são efetuados os registros contábeis da Rede Feto? Qual é a técnica 

aplicada? 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

13. A Rede possui políticas de formação de novas lideranças? A detalhe. 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

14. Na ocasião da admissão de nova organização-membro, a Rede possibilita algum 

treinamento básico para que a pretendente siga os ditames a priori estabelecidos? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

15. Extensivo ao item anterior, como explicar o princípio de autonomia adotado pelos 

organizações-membros havendo, entretanto, essa participação inicial é importante da 

Rede? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

16. Quais são os critérios iniciais adotados pela Rede para o estímulo da política de gênero 

divulgada?  

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

17. Quais são as concepções analíticas levadas em consideração para se divulgar a política 

de gêneros através de organizações-membros com diversidades etnográficas e culturais 

no país? Como se dá a delicada iniciativa de se fazer adaptações a cada localidade? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

18. Como afere a Rede a aplicação da política de gêneros nas localidades conduzidas por 

organizações-membros independentes? Como as críticas diante de alguma divergência? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

19. Como a Rede Feto atualiza e adapta as políticas de gênero aos interesses do país? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

20. Comentários e sugestões 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

.Muito obrigada pela atenção! 
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NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS, MESTRADO EM SOCIOLOGIA 
Disciplina: Pesquisa de Campo para Dissertação de Mestrado 

Semestre: 2009-1 

Orientadora: Profª. Drª. Maria Helena Santana Cruz 

Co-Orientadora: Profª. Drª. Mônica C. Silva Santana 

Mestranda: Laura Soares Abrantes 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA O PESQUISADO 

    (Primeiro-Ministro) 
 

1. Qual é a perspectiva de V.Exª. diante do papel das lideranças das ONGs 

coordenadas pela Rede Feto? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

2. Como Chefe do governo, qual é  a política de aperfeiçoamento dos programas 

desenvolvidos a semelhança da Rede Feto? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............ 

 

3. No âmbito internacional como V.Exª. vê a participação de ONGs internacionais em 

parceria  com a Rede Feto no país? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

4. Que dificuldades vislumbra V.Exª. na articulação entre organismos internacionais 

e a Rede Feto na consecução dos problemas que o país enfrenta? Quais 

alternativas a sugerir numa visão mais abrangente? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Muito obrigada pela atenção! 
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NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS, MESTRADO EM SOCIOLOGIA 
Disciplina: Pesquisa de Campo para Dissertação de Mestrado 

Semestre: 2009-1 

Orientadora: Profª. Drª. Maria Helena Santana Cruz 

Co-Orientadora: Profª. Drª. Mônica C. Silva Santana 

Mestranda: Laura Soares Abrantes 
 

ENTREVISTA GRAVADA PARA O PESQUISADO 

(Secretária de Estado para a Promoção de Igualdade) 

 
1. Qual é a política do governo quanto a promoção da igualdade de gêneros?  

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

2. No atual contexto do Timor-Leste, o que é a política de igualdade de gêneros? 

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

3. Quais são as dificuldades em sua gestão que impediriam a aplicação efetiva do plano 

outrora estabelecido? 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

4. Quais são os órgãos internacionais que, com o governo timorense, colaboram na 

realização das políticas nacionais? 

................................................................................................................................................... 

 

5. Quais são os pontos de ingerência desses mesmos órgãos internacionais que contrariam, 

a princípio, as políticas nacionais estabelecidas, adaptando-a? 

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

6. Qual é a visão desta secretaria quanto aos trabalhos da Rede Feto? O que poderia 

melhorar para que a Rede cumprisse mais eficazmente sua missão? 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

7. Qual é a missão desta secretaria em relação a Rede Feto? 

................................................................................................................................................... 

Muito obrigada pela atenção! 
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Semestre: 2009-1 

Orientadora: Profª. Drª. Maria Helena Santana Cruz 

Co-Orientadora: Profª. Drª. Mônica C. Silva Santana 

 

Mestranda: Laura Soares Abrantes 
 

ENTREVISTA GRAVADA PARA O PESQUISADO 
(Lideranças Partidárias do Parlamento Nacional) 

 

 

1. Como vê o parlamentar a atuação das ONGs, tanto nacionais como internacionais, 

no país? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

2. Que diplomas e normas regulatórias tem o parlamento para regular o papel das 

ONGs de forma a atender os interesses nacionais com menor nível de incerteza?  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

3. Que dificuldades vê o parlamento no presente momento que o leva a monitorar as 

atividades das ONGs? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

4. Específicamente sobre a Rede Feto, como vê o parlamento o seu contributo aos 

intereses do país, e como  essa atuação poderia ser mais eficiente? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

Muito obrigada pela atenção! 
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NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS, MESTRADO EM SOCIOLOGIA 
Disciplina: Pesquisa de Campo para Dissertação de Mestrado 

Semestre: 2009-1 

 

 

             Orientadora:            - Profª. Drª. Maria Helena Santana Cruz 

             Co-Orientadora:      - Profª. Drª. Mônica C. Silva Santana 

 

Mestranda: Laura Soares Abrantes 

 

 

    Presidente da Comissão de Mulheres Parlamentares 

 
 

1. Quando foi constituído uma Comissão Interna de Mulheres Parlamentares para refletir 

os problemas de cidadania relativa às mulheres timorenses? Que desafios encontrou no 

início, e quais problemas enfrentados atualmente (quanto à tramitação de propostas de 

lei, formalidades, relações parlamentares com outros membros e partidos com outros 

interesses das mulheres e poderes executivo e judiciário, etc.) num parlamento de 

estrutura – em todos os sentidos - metamasculinizada? 

 

2. Essa comissão possui regras (formais e informais) próprias para conduzir seus 

componentes aos fins colimados? Quais? 

 

3. Como se articula a Comissão de Mulheres na tramitação de suas sugestões no 

parlamento de forma a vê-las apreciadas oportunamente? Que articulações subseqüentes 

promovem a fim de dar maior consistência às suas propostas outrora formalizadas e 

distribuídas? 

 

4. Os membros da Comissão de Mulheres estão vinculadas à alguma ONG? Se sim, quais? 

Quais redes? Quais suas funções internas? Como vê a Presidente o papel das ONGs no 

país na forma de genuínas instituições sociais no contexto timorense e como voltada aos 

interesses das mulheres, especificamente? 

 

5. Quais foram às propostas que mais lograram êxito ao longo dos anos de existência da 

Comissão? Quais as que se converteram em lei ou adquiriram maior projeção nacional 

ou internacional? 

 

6. Quais as propostas / projetos em estudo pela comissão atualmente? Quais as 

dificuldades momentâneas para levá-los adiante? Quais as estratégias para superá-las? 
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7. Existe algum elemento relativo à linha partidária da qual está vinculada cada 

componente da comissão que determina suas iniciativas políticas de atuação além, 

evidentemente, da coerência e interesse social? Se sim, quais seriam, e de quais 

partidos? 

 

8. Quais foram os principais problemas ou propostas que fizeram as parlamentares da 

comissão das mulheres lograrem a confiança de seus eleitores a ponto de serem eleitas 

no último pleito? Quais distritos ou sub-distritos pertencem? Como procedem para 

renovar esse “voto de confiança” que receberem? 

 

9. Qual é a opinião da Presidente quanto ao contexto nacional timorense e os problemas 

das mulheres, anseios, esperanças, como membro de um grupo familiar, comunidade e 

país recém (re) independente? Que perspectivas antevê com “os olhos do Parlamento” e 

como parlamentar que luta pelos interesses das mulheres para o país? 

 

10. Afora os subsídios governamentais que requisitam via orçamento federal, quais 

programas complementares conduzem para tornar “mais presente” seus papéis junto aos 

eleitores? Existem alguma vinculação com as ONGs as participam? Quais? Como? 

Quais os principais programadas planejados neste sentido? 

 

11. Na vida prática, no contacto e convivência diária junto às bases eleitorais, 

principalmente as mulheres, quais são as reivindicações comumente registradas? Quais 

os motivos culturais e sociais deduzidos a respeito? 

 

12.  Como agem os componentes da Comissão de Mulheres para se reciclarem diante das 

novas estratégias, conhecimentos e tecnologias relativos aos direitos das mulheres? 

Quais são as fontes? Como as traduzem aos anseios locais?  

 

13. O que a presidente concebe como cidadania num país democrático recém (re) 

independente no caso do Timor-Leste? 

 

14. Para a Presidente, qual é o sentido de se lutar pelos direitos das mulheres num contexto 

tão peculiar como o do Timor-Leste? Que estímulos sociais proporia para a 

multiplicação de iniciativas semelhantes às suas? Quais movimentos sociais alternativos 

sugeriam para apoiar os já existentes? Qual é o “segredo” de se lutar pelos interesses 

das mulheres num país como o Timor-Leste? 

 

15. Por último, como entenderia a presidente quanto aos conceitos de “família tradicional 

timorense” e “família timorense num país que necessita de urgentes transformações 

sociais”?                                           

 

 


