
Changing politics and the politics of change: como uma “Caixa de Pandora”. 

“Consciência crítica da Nação”  

(Afmend Sarmento) 

 

Prólogo 

«Para o Aristóteles do livro I da Política, por outro lado, o homem é 

zoon politikon – literalmente, um animal cuja orientação é a polis – e a 

vida política é uma parte necessária de seu desenvolvimento pleno...»  

(Sigmunt Bauman, 1993, 218). 

 

Curiosamente, começo com esta inquietação encontrada algures: 

- será que o panorama político em Timor Leste já respondeu aos anseios dos 

founders fathers em criar condições necessárias para o summum bonum e bonum 

commune?    

O ponto de partida parte da análise racional sobre o desenvolvimento do país, e 

esta deriva da contemplação do modus vivendi dos timorenses, as tendências principais 

e os desafios para o VI Governo de Unidade Nacional.  Esta “consciência crítica da 

nação” surge da contemplação do mundo vivido à minha volta. Estive a folhear o livro 

do Professor Michael S. Drake, Political Sociology for a Globalizing World
1
, encontrei 

esta belíssima frase: “Changing politics and the politics of change”. A partir dessa frase 

tentarei estabelecer a hermenêutica da mudança política (a política, no seu sentido 

original, vem do grego polis, isto é, “cidade”) na nossa sociedade actual, mormente da 

transferência do poder da “Geração de 75” para “Geração de Santa Cruz” e a 

remodelação/reestruturação do V para VI Governo Constitucional. 
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Changing politics:transferência do poder  da “Geração 75” para “Geração de 

Santa Cruz”. Bênção ou Maldição? 

«O amor à pátria é considerado, antes de tudo, um dever incondicional de 

reconhecimento para o lugar do qual recebemos nossa identidade: a língua, as 

tradições, as leis e tudo o que nos constitui. Associada muitas vezes a outros 

objetos de afeição – Deus, país, família, amigos – a pátria deve ter a dedicação 

total de seus cidadãos» (CÍCERO, 1985, I, 1). 

O que é problemático relativamente ao conteúdo da transferência do poder é o 

carácter cultural dos valores da democracia – as formas como as elites políticas tomam 

as decisões. Amartya Sen (Prémio Nobel da economia) frisou que “a democracia é vista 

como uma ideia ocidental, estranha ao mundo não ocidental
2
”. Com a mesma tónica 

diria Dom Basílio, bispo de Baucau, numa entrevista dada em Roma, “a democracia, 

por exemplo, não é um costume da governação timorense, de maneira que nós passamos 

de um sistema tradicional para um sistema moderno e tudo isso acarreta uma 

aprendizagem (...) para saber viver esta nova situação”. Sim, a democracia é uma nova 

cultura adquirida pelo povo timorense na era da Independência. Etimologicamente a 

democracia designa-se como poder do povo, para o benefício do bem comum, da polis. 

Neste ambiente vital (sitz im leben) da mudança política nesta nobre terra do sol 

nascente, quer-se reflectir, antes de mais nada, sobre transferência do poder executivo 

nas mãos de Xanana Gusmão para Dr. Rui Maria de Araújo sem haver o processo 

normal de eleição. Ora, este acto é democrático? 

É um acto a louvar porque Timor - Leste como país democrático, apesar de ser 

uma nova nação, mostrou ao Mundo Internacional a sua própria individualidade 

política, ainda que seja contraditória com a Constituição da República Democrática de 

Timor Leste (C-RDTL, 112). Porque noutros países, se houvesse uma mudança sem o 

processo de eleição, esta representaria a instabilidade política nacional.  

Inserido no âmago deste novo panorama político, considera-se pertinente fazer a 

análise em duas vertentes antagónicas: por um lado, pode-se considerar uma “Benção”, 

pois os nossos líderes antigos não estão apegados ao poder, por outro lado, é uma 

“Maldição”, no sentido de que há várias questões nacionais a colocar, sendo estas 
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consideradas uma condição sine qua non, para a prática de uma boa acção política. Pois 

considera-se que “faça o que deve ser feito para que aconteça aquilo que quer que 

aconteça
3
” para libertar o povo da pobreza e da miséria. No entanto, pode-se constatar 

que na realidade isso não aconteceu desde o Primeiro Governo até o Quinto Governo 

Constitucional. Aliás, isso não ocorreu nos mandatos dos famosos triunviratos: Mari 

Alkatiri, Ramos Horta e Xanana Gusmão. 

1. Bênção. 

             Fazendo parte da nova geração, desta querida terra, sinto orgulho por ter 

grandes líderes como Kay Rala Xanana Gusmão, Mari Alkatiri, José Ramos-Horta, 

Mau-Hunu, Taur Matan Ruak, Francisco Guterres Lu-Olo, Lere Anan Timur, José Luís 

Guterres, Amo Belo (este homem perdeu-se na arena política dos lideres timorenses – 

ninguém se lembra dele). Esta camada intelectual constitui para nós, nova geração, uma 

vis repraesentative – uma força de representação daquilo que é “ser timorense”. Aqui, 

publicamente presto a minha homenagem aos heróis da libertação nacional, mormente 

os saudosos Nicolau dos Reis Lobato, Francisco Xavier do Amaral, Nino Konis 

Santana, Mau-Hodu, Sahe, Dom Martinho Lopes (ainda que ninguém se lembre da 

contribuição desta figura para a libertação de Timor) entre outros, pela vossa dedicação 

e luta. Hoje Timor é “um País livre” e “uma Sociedade livre”. 

Porque é uma bênção? Graças à luta destas figuras, que implementaram valores 

como: a virtude cívica, a primazia do interesse público, a construção do bem comum, o 

amor à pátria, o envolvimento com a coisa pública, a participação política, os deveres e 

responsabilidades dos cidadãos, entre outros
4
. E porque, hoje temos uma Constituição, 

Bandeira e Hino Nacional como símbolos do país. Mas mais do que tudo, o povo vive 

numa atmosfera de liberdade incondicional. É o que Leibniz chamou harmonia 

preestabelecida
5
. 

Como bênção também, pois estes heróis nacionais construíram o país do «zero», 

como diria Dr. Rui Maria de Araújo, “edificaram as nossas instituições democráticas e 

traçaram aquilo que é a essência dos valores democráticos de Timor-Leste: a paz, a 
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reconciliação, a solidariedade, o pluralismo, a tolerância e o diálogo
6
”. Podemos dizer 

sine ira et studio (sem ressentimentos nem preconceitos) que há sinais positivos de 

mudança nesta década de “Ukun Rasik-an”. Porém, sinceramente, também se pode 

afirmar que “há mais política” do que o desenvolvimento nacional. Aqui, notamos 

claramente, que os “founders fathers” são mais homo politicus do que homo technicus, 

na construção deste jovem país. Não seguindo o instinto racional de conduzir o país à 

meta política para alcançar o bem supremo (bonum commune) que é próprio à cidade. 

Como enfatiza Max Weber: «o homem político deve dedicar-se ao serviço de fins 

nacionais ou humanitários, sociais, éticos ou culturais...
7
», mas constata-se que se  

privilegia o interesse pessoal e partidário, mais do que o interesse nacional.  

Assim, verificamos que desde o I até V Governo (salvo erro VI também) não se 

implementou a filosofia «The right man in the right place». Verifica-se isso por 

exemplo, através da aprovação dos vários  Orçamentos Gerais do Estado, com grandes 

quantias de doláres (Milhões), mas o povo ainda vive no limiar da pobreza. Ora, 

actualmente em Timor verifica-se um duplo fenómeno:  (1) uma  desigualdade ao nível 

económico: há ricos e pobres. A gravidade de tal situação está no facto de os ricos se 

tornarem cada vez mais ricos à custa dos pobres; (2) uma desigualdade ao nível social, 

isto é, a má distribuição dos bens da nação. O fenómeno “século do dinheiro” 

denominado pelo Thomas More, “neste século de dinheiro, onde o dinheiro é o deus e a 

medida universal, grande é o número das artes frívolas e vãs que se exercem unicamente 

a serviço do luxo e do desregramento”, favorece nesta sociedade fragmentada e 

heterogénea uma grande discriminação social. No meio da pobreza, criar-se-ão mega 

projectos de ZEESM e Tasi Mane, edifícios luxuosos como o Ministério das Finanças, 

que servem para mostrar “como é que algumas pessoas podiam viver rodeadas de tanto 

luxo, enquanto milhares de pessoas enfrentavam a miséria, a privação e o desespero
8
”. 

Em suma,  verificamos, claramente,  o duplo movimento político de Max Weber: “ou se 

vive “para” a política ou se vive “da” política
9
”, isto é, quem vive “para” a política 
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transforma a polis, colocando o interesse comum como ordem sacra, pelo contrário, 

quem vive “da” política procura primeiro o seu interesse pessoal ou partidário. 

Pós 13 anos da Restauração da Independência e 13 na obra de construção da 

polis pela geração de 75, constata-se que não haver grande sucesso. Para manter a 

influência deste zoon politikon, os líderes antigos começaram a fazer «política 

romântica». Esta ocorre entre Xanana Gusmão e Mari Alkatiri, CNRT e Fretilin com o 

grande apoio do velho amigo Ramos Horta. O resultado desta política tem o seu 

culminar com a  transferência do poder executivo para o Dr. Rui Maria de Araújo, com 

a benção: «Tu és o meu filho predilecto, em ti pus todo o meu agrado»(Mc 1, 11; Luc 3, 

22). Assim, Dr. Rui torna-se o homo intelligens entre os muitos timorenses deste 

triunvirato: MA, XG, RH. 

Numa publicação recente do jornal Matadalan, onde se publicou uma foto na 

qual Xanana está a beijar Taur Matan Ruak, suscitaram-se vários comentários: Xanana 

– Taur Homo? Claro, que não é o famoso conceito de homosexualidade, mas o termo 

Latim «Homo - Homem», no qual  se mostra claramente, esta cultura política romântica 

na nossa terra. Na minha opinião este beijo surge como um acto de agradecimento, não  

de Xanana ao TMR, mas sim do eis - Primeiro Ministro ao Presidente da República, por 

ter aceite o seu pedido de resignação e por ter dado posse ao Novo Governo. Pode-se 

afirmar que este é o culminar da sua estratégia política. Todos nós esperamos que este 

beijo, não seja «o beijo da traição de Judas» (Lc 22, 48; Mt 26, 47-50).  

2. Maldição. 

Situemo-nos na esfera da história do povo de Timor. De facto, trata-se de 

aprender a arte de morrer, a ars moriendi, como se dizia na Idade Média, através do 

sangue e a morte para alcançar a liberdade. Atrevo-me a dizer que o acto de entrega do 

poder de Xanana Gusmão para Dr. Rui Maria de Araújo pode parecer-se como uma 

“caixa de Pandora”, isto é, segundo a mitologia grega, Prometeu rouba o fogo a Zeus e 

dá-o aos homens. É a desgraça da humanidade, pois Zeus ordena que seja criada 

Pandora, que é dotada de beleza e graça, mas também de mentira e de desgraça. Numa 

palavra, este acto é “uma verdadeira honra e sentido de responsabilidade” (RMA), 

porém, contém também mentira e desgraça, porque o povo ainda não sente na vida 

quotidiana o summum bonum e bonum commune. Pelo contrário, este povo sente-se 

ferido com a injustiça social praticada pelas elites políticas. Convertendo-se numa 



política de vita mea é mors tua
10

, isto é, as elites políticas perseguem o sentido da 

existência em direcção às próprias  sensações de bem-estar, enquanto o povo vive num 

oceano de miséria. 

Aqui, enumeramos “os decálogos dos males” que a geração de 75 deixou como 

uma caixa de Pandora nas mãos do Dr. Rui Maria de Araújo. Por isso, Dr. RMA tem de 

fazer política com a sabedoria do coração (sapientia cordis) e da mente (paixão e 

compaixão), seguindo a ética agostiniana: ama, et quod vis fac (ama e faz o que 

quiseres). Com mais claridade afirma-se no De civitate Dei – non intratur in veritatem 

nisi per caritatem (Não se entra na verdade senão pela caridade).  

Assumem-se aqui os três eixos fundamentais do homem político: «paixão, 

sentimento de responsabilidade, senso de proporção
11

», isto é, a “paixão” no sentido do 

“propósito de realizar ” algo para transformar a polis; para que isso aconteça, é 

necessário o “sentimento de responsabilidade”  e que se torne a estrela polar de uma 

actividade ou um projecto; finalmente, o “senso de proporção” como uma qualidade 

psicológica fundamental de um homo politicus. E, é necessário combater um grande 

inimigo comum de todo o ser humano, que é a «vaidade
12

».  

1. Existência do Conselho de Revolução Maubere (CRM) e Mauk Moruk. 

Com a existência do CRM que muitas vezes ameaça a estabilidade nacional, o PM 

RMA tem de resolver este conflito imediatamente até à raiz do problema (Sanátio in 

rádice – penyembuhan hingga ke akar). Pois, este é parte de um problema individual 

que tem origem na resistência, entre Xanana vs Mouk Moruk, mas na era da 

Independência, torna-se problema nacional. Consequência prática: o povo continua a ser 

vítima dos interesses dos poderosos, aliás, «Nai ulun hadau kadeira, povo simu 

kaisaun». Solução: se o governo não tem a capacidade para resolver que peça a 

mediação da Igreja Católica, neste assunto. 

2. Problema dos veteranos. 

O Presidente da República Taur Matan Ruak disse na sua visita à minha terra natal, 

Suco Seloi Craic, no dia 24 de fevereiro de 2015: «se não forem resolvidos os 
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problemas dos veteranos, Timor não gozará a sua estabilidade de paz e harmonia». 

Numa palavra, esta é uma questão nacional. Consequência: cria injustiça social entre os 

veteranos. Alguns veteranos (aliás veteranos-empresários) vivem o mais intenso oásis 

de prazer e tranquilidade, enquanto outros, ainda vivem na miséria.  

3. Pensão vitalícia e os corruptores  

Curiosamente, na Utopia (1516) já expressava Thomas More, «Parece-me que em 

todo lugar (...), onde o dinheiro é a medida de todas as coisas, seja bem difícil que se 

consiga concretizar um regime político baseado na justiça e na prosperidade». Perante 

isto analisa-se este quadro, em duas vertentes distintas. Primeiro, a Pensão vitalícia é 

um crime contra este povo sofredor, pois existem os eis titulares de cargos públicos  que 

gozam a vida com a pensão vitalícia e outras regalias. Esta, é transformada numa fonte 

permanente de lucro
13

 para os eis titulares. Consequência: Cria injustiça social entre 

povo e eis titulares. Quantos milhões serão roubados a este povo para pagar os eis 

titulares? Estes dinheiros devem ser utilizados para o bem comum da polis. A segunda 

vertente, no caso de corrupção é um crime contra povo quando utiliza res publica 

(coisas públicas), como bem privado (res privata), já que ela é coisa do povo (res 

populi) para o bem estar dos governantes. Consequência prática: estado perde muitos 

milhões. Solução: diz STOP à Pensão Vitalícia. De referir ainda, que o VI Governo 

deve trabalhar em estreita colaboração com a Comissão Anti Corrupção (CAC) para 

investigar os ladrões do Estado.  

4. Uma grande vaga de migração da juventude Lorico Asu Wain. 

O nosso sistema social é tão agressivo que tornou os jovens agressivos e violentos. 

A perda de rendimento causada pelo desemprego constitui um problema para os jovens, 

pois «a sensibilidade dos jovens é ferida pelas injustiças sociais» (Paul Ricoeur) e em 

Timor - Leste isso é um facto.  Durante os distúrbios da ocupação indonésia, muitos 

jovens deram a sua vida pela Pátria. Mais uma vez, em plena liberdade estes jovens dão 

a sua vida em terras estrangeiras para ganhar um pão digno para a sua família. 

Coitados!... É triste vermos que estes jovens partem da sua amada terra, Loro Sae, em 

busca de uma vida melhor.  
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Esta geração, que docemente, na ocupação da Indonésia era chamada de “geração 

perdida”, em plena atmosfera de liberdade contínua a sofrer o «aumento geral de 

incerteza na cultura atual
14

». Consequência: quando não há emprego, é necessário, em 

certas circunstâncias, “recorrer aos extremos” , isto é, à violência, matança, distúrbios, 

drogas, etc. Solução: O estado tem obrigação moral de criar a “(re)mercadorização do 

trabalho
15

” para os jovens.  

5. Sector da educação. 

No debate da Apreciação do Programa do VI Governo, o deputado Jorge Teme 

pediu ao ministro da educação para fazer um diagnóstico racional profundo, a nível 

nacional, para ver a causa do mal na educação. De facto, a qualidade educativa em 

Timor – Leste torna-se uma grande preocupação nacional.  

Ora, etimologicamente a palavra “educação” provém do verbo latino “educare”, isto 

é, criar e alimentar, no seu sentido original, ou do verbo educere significa conduzir 

(Ver o artigo de Dom Ximenes Belo sobre a Educação para a Paz). Bento XVI 

sublinha que “a educação é aventura mais fundamental e difícil da vida. Educar – na sua 

etimologia latina educere – significa conduzir para fora de si mesmo ao centro da 

realidade, rumo a uma plenitude que faz crescer a pessoa”. Ora, a educação consiste 

então em aprender a “sentir o gosto” do que é nobre e verdadeiramente agradável, 

aprender a apreciar o que é nobre e belo. Numa palavra, tenhamos consciência de que 

“educar é penetrar um no mundo do outro
16

”. 

Ora bem, muitas vezes os “founders fathers” denominam a nova geração com uma 

conotação muito negativa, «sarjana supermie», «sarjana sem qualidade», etc. Ora, qual é 

o cerne da questão? Independentemente das infraestruturas básicas e um curriculum 

adequado como conditio sine qua non, para uma educação qualitativa, aqui, apresentam-

se alguns problemas, que se devem ter em conta: 

1. Abrem as universidades como “quiosques” para vender conhecimentos.  Seria melhor 

disseminar os núcleos da UNTL na zona leste, sul e centro, para que os estudantes não 

se concentrassem todo em Díli.  
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2. Não há bibliotecas nacionais para os alunos (Salvo erro).  

3. Não há laboratórios para fazer experimentações. Segundo o velho adagio latino: 

Praxis sine theoria est sicut caecus in via, theoria sine praxis est sicut carros sine axi - 

A prática sem a teoria é como um cego no caminho, a teoria sem a prática é como um 

carro sem eixo.  

 

4. Não há revistas científicas nas universidades (salvo erro – desculpem, se houver), na 

qual se possa incentivar a criatividade dos alunos a fazer pesquisas científicas com o 

intuito de abrir “o leque da inteligência” (A. Cury).  

5. Os docentes não estimulam “a curiosidade epistemológica” (Paulo Freire) dos alunos, 

com o intuito de “estimular a formação de pensadores e enriquecer a arte de pensar” (A. 

Cury). Pois, é uma falha da educação no mundo pós-moderno – “a educação nos 

ensinou a gerenciar máquinas, veículos, indústrias, casa, profissão, mas não a gerenciar 

os pensamentos
17

”. 

6. Falta a “cultura de leitura” na vida quotidiana dos timorenses, nomeadamente nos 

estudantes.  Pois, a leitura abre “as janelas da inteligência” para fazer novas descobertas. 

7. Não há política da divulgação dos livros, com preços acessíveis aos consumidores em 

Timor - Leste, e mais concretamente para os estudantes.  

8. Está a crescer muito, no meio dos estudantes “a falta da honestidade científica”. O 

plágio e copy and paste ainda que sejam crimes, toleram-se nas nossas instituições 

educativas.   

9. Não ensinar os alunos a pensar criticamente (ser homo criticus), onde “os laboratórios 

são as próprias ideias” (Karl Popper), mas a ser consumidores das informações 

transmitidas pelo docente. Numa palavra, uma massa de repetidores de informações e 

não de pensadores que amam a arte da crítica e da dúvida. Em suma, poderá ser 

transmissor de informações, mas não será um mestre da vida (Augusto Cury). 

10. A dificuldade do domínio das línguas dificulta o acesso aos livros científicos, por 

parte dos estudantes. 
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Segundo a minha tese, estas são dez as lacunas, que existem nas nossas instituições 

educativas, em Timor-Leste. Se se suplantar estas dificuldades, o desafio educativo será 

vencido, pois, “a educação é o alicerce da qualidade de vida” (A. Cury). 

6. Sector da Saúde. 

A Constituição protege o povo: «Todos têm direito à saúde e à assistência médica e 

sanitária e o dever de as defender e promover» (C-RDTL, 57, 1). Uma situação de 

respeito pela saúde engloba, como exigências gerais, um “ethos” individualmente e 

socialmente adequado, para com a saúde e a enfermidade, um tratamento adequado para 

com a pessoa enferma, etc. O desejo da medicina é prolongar a vida e aliviar a dor. Na 

realidade, o nosso Hospital Nacional Guido Valadares não tem recursos logísticos 

adequados e até recursos humanos qualificados nas áreas específicas para tratar os 

nossos doentes. Pondo-se em causa o respeito pela pessoa, que deve ser protegida, pelo 

facto de estar doente.  

Professor Dr. Richard Horton da London School of Hygiene and Tropical Medicine, 

no que diz respeito às questões de saúde declarou: «Nós estamos a ponto de vivenciar 

uma fase de caos sem precedentes nos nossos serviços de saúde. (...) As pessoas vão 

morrer graças à decisão do governo de focar na competição ao invés de na qualidade e 

no cuidado à saúde». É verdade, somos “vítimas do sistema social” (A. Cury) desta 

instituição, que cuida pela qualidade da vida. Os próprios ministros de saúde de Timor  

esqueceram o seu próprio juramento, que vem de uma longa data, desde o pai da 

Medicina, Hipócrates de Cós (460-377 a.C.); o chamado princípio de não maleficência: 

primum noti nocere (antes de tudo, não causar dano). Na verdade, o nosso ambiente 

hospitalar causa dano a muita gente, com a falta de medicamentos, recursos humanos, 

de utensílios médicos, de condições mais salubres,etc. 

Consequência: temos de enviar muitos pacientes para hospitais estrangeiros com 

custos elevadíssimos. Aqui, coloco a questão ao Primeiro-ministro enquanto eis 

Ministro da Saúde: Será que não há vergonha quando alguns podem ir fazer tratamentos 

(as  elites) em  hospitais internacionais, enquanto o povo miserável tem de ser tratado 

nesta velha casa? Sim, uma coisa é certa, as elites desta sociedade não são tratadas neste 

Hospital Nacional Guido Valadares. Por favor! Cuidem este povo como o tesouro mais 

valioso do País. Construam um edifício de escala multidimensional para que se possa 

tratar a saúde do povo.    



7. Dependência excessiva da economia.  

A economia - segundo Pierre Lévy - é a gestão do lar, a boa organização da casa, 

pois etimologicamente «a palavra economia vem do grego “oikos” (casa) e 

“nomos”(administração)
18

». Consequentemente, o indivíduo que conquista a economia 

é um “micro oikos”. 

Já nos primórdios da Restauração da Independência de Timor Leste, já cantava o 

artista Armando da Silva (salvo erro - eis deputado do Partido Liberal): «negeri ini jadi 

ladang bisnis...». De facto, Timor Leste é o terreno mais fértil para os negociantes 

internacionais. Timor torna-se «a caixote do lixo internacional» (Muhammad YUNUS), 

desde negociantes até aos assessores internacionais. Os povos de Mau-bere podem ter 

orgulho de pertencerem a um país independente, mas “a new imperial age” (neo-

colonialismo) nomeadamente da Indonésia, vem acontecendo em Timor Leste. Este 

acontece numa esfera muito soft, isto é, através do domínio dos mercados timorenses, 

ainda por cima não há um controlo no mercado. Verificamos desde Tasi-tolu até Becora 

que são incontáveis as lojas de origem Indonésia, sem contar a importação dos produtos 

indonésios, preterindo-se os produtos locais pelos de origem indonésia. Exemplos 

concretos: muitos timorenses preferem beber cafe Tugu Buaya que Tais cafe. Outro 

exemplo: quase a maioria dos canais televisivos indonésios tem a maior audiência em 

Timor Leste. Até substituem as notícias da actualidade timorense com o sinetron.  Oh 

meu Deus! Lutamos durante 24 anos para afugentar os papas de tahu e tempe, afinal 

pós referendum, eles estão cá outra vez e a dominar os timorenses. Contudo, não sou 

pessimista, graças a estes empresários, uma grande parte deste povo sofredor, tem um 

emprego para sustentar a sua família, pois o governo só pensa em ajudar/dar um 

emprego a sua família por baixo da secretária. 

8. Sector da agricultura 

Agricultura – arte de cultivar a terra - apresenta-se como um conjunto de formas 

locais, variáveis no espaço e no tempo
19

. Nesta década, o modelo de desenvolvimento 

da agricultura no país, tem evoluído e da agricultura de subsistência tenta-se passar para 

uma exploração agro-industrial intensa, com a aplicação de tecnologias modernas. Essa 
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mudança no sistema agrário chama-se «revolução agrícola
20

», isto é, pode adotar novos 

meios de produção, desenvolver novas práticas e novos sistemas de cultivo e de criação 

e, portanto, engendrar um novo ecossistema cultivado. 

De facto, Timor tem os recursos-chaves para a produção de alimentos como 

sementes, solo, matéria orgânica, água etc.. Estes são abundantes, o que deveria permitir 

que a agricultura fosse uma actividade altamente sustentável. Contudo, o processo de 

modernização da agricultura nacional, tende a persistir. Apresentando-se com 

problemas, e estes mantendo-se carentes de soluções adequadas. Isto é, o fracasso das 

políticas adoptadas e práticas agrícolas inadequadas levam a uma redução significativa 

da capacidade de produção na nossa terra. Consequência: temos de importar arroz, 

milho, do Vietnam ou Indonésia, enquanto nós temos um vasto campo, muito fértil para 

a produção. Numa palavra, o sector da agricultura nacional está estagnado e a 

produtividade é pouco competitiva no mercado nacional. É urgente implementar neste 

sector, a demanda do Presidente da República: «o sector produtivo nacional – 

agricultura e indústria – tem de ser impulsionado com políticas eficientes, para ser 

reforçado, gerar nova receita fiscal e reduzir a saída de capitais de Timor-Leste
21

». 

Nos debates da Apreciação do Programa do VI Governo, o Ministro do Estado, 

Coordenador dos Assuntos Económicos e Ministro da Agricultura, está cheio de 

optimismo de que vão acontecer grandes alterações neste âmbito. Exemplo disso é  

proceder-se à replantação dos cafés, aumentar a produção do arroz e milho, entre outras. 

Todos nós esperamos que não seja uma falsa promessa. 

9. Infra-estruturas Nacionais. 

Eu ousaria dizer, que os governantes de Timor são esquizofrénicos, por terem gasto 

muitos milhões em “projectos de emergência” que acabaram por enriquecer os 

empresários. Finalmente, a utopia do progresso transformou-se numa utopia em “regime 

de substituições rápidas” (D. Innenarity), isto é, a política da implementação dos 

projectos da emergência que leva a um activismo que se “traduz numa exasperação 

inquieta” sentida pelo povo. Depois, fazem-se  projectos sem qualidade. Por fim, Marx 
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referiu-se ao que denominou de faux frais
22

, ou seja, “falsos gastos” inseridos nos 

projectos de emergência, embora sem lhe dar contribuição do ponto de vista técnico e 

produtivo. Ultimamente a sociedade civil e as ONG preocupam-se com a drenagem, em 

Dili. E o resto? 

10. Sector do Turismo 

Previamente, o que é o turismo? A palavra francesa Tour, da matriz latina tornare, 

significa voltar. Vale lembrar que “o turismo compreende as actividades que realizam 

as pessoas durante as suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno 

habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, 

negócios ou outras” (Organização Mundial do Turismo – OMT, 1994). De facto, os 

aspectos do universo turístico – lazer, prazer, entretenimento e descontracção, 

constituem o destino turístico. 

De facto, o turismo tem uma ligação estreita com a cultura local. Nesta óptica, é 

muito pertinente que apareça no VI Governo, o ministério do Turismo e da Cultura sob 

o mesmo comando. Nesta estreita relação, segundo Mathieson e Wall (1982) existem 

três formas de cultura que atraem os turistas: a) A “cultura inanimada” como, por 

exemplo, a visita a monumentos históricos; b) A “cultura retratadas” na vida quotidiana 

do destino turístico e que, em muitos casos, constituem uma das motivações principais 

para muitos turistas; c) A “cultura animadas” e que podem envolver acontecimentos 

especiais como, por exemplo, as feiras medievais ou festas com tradições culturais. 

Baseado na ideia fulcral de Mathieson e Wall, o ministério do Turismo e da 

Cultura pode começar a explanar estas três áreas de turismo: (1) turismo cultural – 

“cultura retratadas”, isto é, mostra o modus vivendi dos timorenses, por via da cultura 

de dança ou tebe-tebe, modo de vestir, etc. (2) turismo rural – “cultura inanimadas”, 

pode investir já no Parque de Nino Coni Santana, Monte de Ramelau, os lugares 

históricos deixados pelos colonializadores ou as grutas onde se  escondiam os nossos 

heróis da libertação nacional, etc. (3) turismo religioso – “cultura animadas”, um bom 

exemplo disso é a Fundação Alola, que em cada ano realiza a Feira do Natal e a Feira da 

Páscoa. Ou, outro evento de carácter mais religioso como a peregrinação ao Ramelau ou 

ao Santuário de Nossa Senhora Ai-Tarak de Soibada. 

                                                           
22

 MARX, Karl, O Capital – Crítica da Economia Política, Tomo I, Editora Nova Cultural, São Paulo 

1996, 40. 



Estes são os legados que a geração de 75 deixou à nova geração, ao longo destes 

13 anos na condução do país, rumo ao desenvolvimento nacional. Se estes problemas 

não forem resolvidos, o novo Primeiro-Ministro vai sofrer “insomnia” durante a sua 

governação. 

 

The Politics of change:a passagem do interesse partidário à Unidade Nacional. 

«O problema político da humanidade consiste em combinar três coisas: a 

eficiência económica, a justiça social e a liberdade política». 

(The Collected Writings of John Maynard Keynes). 

 

Desde 1984, Xanana já sonhava com a Unidade Nacional. Segundo Sara Niner, 

«uma política de Unidade Nacional foi a características principal de liderança de 

Xanana mas, mais profundamente, é um elemento inerente ao seu estilo de liderança
23

». 

Nos últimos anos, um fenómeno denominado, “confidence gap”(falta de confiança) 

corrompeu o apoio dos cidadãos à governação de Xanana. Assim, a figura de Xanana 

tornou-se, o que o filósofo Charles Taylor
24

 distingue como «marés altas», isto é, o 

fervor da população em aclamar Xanana como grande herói (2002: ganhou a eleição 

com maioria absoluta), mas após uma década de fluxo intenso começou a diminuir 

(2007 e 2012: ganhou com maioria simples). Há uma certa «reacção de fadiga» e 

«perda de simpatia» por parte de todos, porque «os políticos deixaram de ser 

configuradores do acontecer
25

» em criar condições laborais para o seu povo. Isto é, 

enquanto PM não atingiu a meta do homem político (zoon politikós). Não soube  

assumir as feições de cidadão virtuoso (civilis vir), cujas qualidades devem estar ao 

serviço da polis. Numa palavra, segundo a filosofia política clássica, Aristóteles afirma 

que o fim da política não é o viver, mas o viver bem
26

. 

Ora, 2015 é um ano da desgraça para Xanana, politicamente ou familiarmente. 

Politicamente, ele estava num “beco sem saída”, teve de lutar contra tudo e contra 
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todos, nomeadamente, os veteranos, os congressistas do CNRT. Quebrou a aliança do 

BGK, e principalmente, não respeitou a decisão do povo que votou no Partido CNRT 

em 2012. A nível familiar, divorciou-se de Kristy Sword Gusmão (não queria entrar 

neste campo, pois é uma esfera muito sensível). Para construir uma nova plataforma 

política, teve que destruir tudo. Primeiramente, destruiu a grande oposição parlamentar 

com a criação do ZEESM Oecussi. Esta tem como objectivo colocar  Alkatiri e Arsenio 

Bano a construir “o paraíso” no Enclave. Curiosamente, o Orçamento Geral do Estado 

de 2015 sobe para 133 milhões, mais do que Orçamento para a Educação (103 milhões) 

e de Saúde (86 milhões). Ocorre falar na outra face da moeda «a tentativa de criar um 

paraíso na Terra conduziria facilmente a que a Terra se transformasse num Inferno para 

os homens
27

». Depois destruiu o BGK. Alguns membros da Frenti Mudança
28

 sentiram 

uma grande injustiça na formação do novo governo. Freud diz: «enquanto houver 

política, ela dividirá a colectividade em amigos e inimigos». Contudo, aprovaram o 

Orçamento Geral do Estado com votos de unanimidade, uma coisa única no mundo. De 

facto, necessitamos mesmo do «sacrifício do intelecto» (Max Weber) para entender este 

zoon politikon. 

Já em 2007, Xanana (enquanto Primeiro Ministro) sonhava com uma vida 

próspera para os timorenses sob o lema «Adeus conflito e bem-vindo o 

desenvolvimento». Várias tentativas para alcançar o desenvolvimento foram realizadas, 

mas sem grande sucesso. Finalmente, resignou do seu locus poderoso, para manter o 

status quo, criou para si mesmo um novo ministério do qual se intitula: Ministro do 

Planeamento e Investimento Estratégico. Todo o plano e investimento estratégico do 

país está nas mãos, desta figura. Tal como diria Norberto Bobbio «o homem persegue o 
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próprio interesse tanto no mercado económico como no político
29

», seguindo o seu 

próprio instinto da “vontade do poder” (Nietszche). O desejo do poder é algo que o 

move inevitavelmente – o “instinto de poder”
30

 como habitualmente se diz. 

Estranhamente, no debate da Apreciação do Programa de VI Governo Constitucional, 

RMA criou um novo dilema dentro da sua governação, ao nomear Xanana como 

Ministro Conselheiro. O Primeiro-Ministro vai ser uma marioneta deste homem? Todos 

nós esperamos que não seja assim! Contudo, aparece aqui claramente o fenómeno da 

«invisibilidade do poder» (Michel Foucault), noutros termos, trata-se de um poder que 

não produz ameaças, mas o convencimento e a submissão simbólica ao estado das 

coisas
31

, ou seja, o poder que age de maneira subtil no quotidiano. 

Sim, a mudança política do V para VI Governo vem duma convergência política 

de vários partidos em prol do mesmo ideal: «um por todos, todos por um» para o 

desenvolvimento nacional. É interessante referir que quando se alude ao problema 

actual, nesta nobre terra de sol nascente, existe a necessidade de “mudar o paradigma”, 

ou seja, substituirmos o “paradigma político” por um “paradigma económico” e 

“social”
32

, para que este povo, possa sentir alguns benefícios da construção da polis de 

Loro sae. Sim, existe a necessidade do crescimento económico e a redução da 

desigualdade social. Urge trabalhar mais eficazmente e com responsabilidade nos 

gastos desonestos da receita do país. 

Baseado na mudança de paradigma, como jovem, peço ao Primeiro-Ministro Dr. 

Rui Maria de Araújo, que considere os seguintes anseios e desejos, em nome do povo 

Mau-bere: 

1. Que toda a população de Timor tenha uma habitação digna, onde possa viver 

com toda a comodidade, tendo água potável, saneamento, electricidade, etc. 

2. Que todos os filhos/as timorenses tenham acesso a uma educação qualificada 

para que possam competir com os filhos/as dos titulares que frequentam as 

escolas internacionais. 
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3. Que todos os timorenses tenham acesso à saúde, nos cuidados básicos e 

especializados, educação em saúde, nutrição adequada, saneamento básico, 

cuidados materno-infantis, planeamento familiar, imunizações, prevenção e 

controle de doenças endémicas e outras doenças, e que a provisão de 

medicamentos revela-se essencial. 

4. Que todos os filhos/as sintam um clima de paz e harmonia, por isso, a sociedade 

política deve propiciar aos indivíduos segurança e prosperidade, concentrando-

se nas necessidades da vida quotidiana. 

5. Que todos os filhos/as timorenses tenham um emprego digno para sustentar a 

sua família. Que o mundo futuro dos timorenses se pareça mais com um 

arquipélago de ilhas de prosperidade. 

6. Que todos os timorenses se sintam iguais perante a Lei, como é sustentável 

numa boa tentativa tradicional de definir justiça no velho adágio latino do jurista 

Ulpiano do século VI: “dar a cada um o que lhe é devido - dare quique sum”. 

7. Que o governo respeite a igualdade (isonomia) e a liberdade ( eleutheros) dos 

cidadãos nesta dinâmica de construir a polis, que  visa o bem comum. 

 

Portanto, é um desafio para o VI Governo transformar estes “decálogos dos males” 

para obter bons resultados. Estamos conscientes de que o Governo não pode fazer 

milagres nestes dois anos de mandato, mas que proceda a algumas transformações, para 

o bem da nação e deste povo.  

Em suma, o interesse nacional é a ordem sacra para todos os políticos. Deixem para 

trás os interesses partidários. Sim, «a luta contínua para a causa do desenvolvimento 

nacional» (Rui Maria de Araújo). 

Epílogo 

Se olharmos para os líderes máximos da geração de 75 como "founders fathers", 

então devemos chamar a geração de Santa Cruz como "Fathers of development". Pois a 

geração de 75 sacrificou a sua vida para libertar a Pátria. Agora é o momento exacto 

para geração de Santa Cruz libertar o povo da pobreza e miséria.   Já não recuperamos 

«uma década perdida para o desenvolvimento», expressão utilizada pelas Nações 

Unidas para designar os anos de 1980, mas podemos ir mais além, com o objectivo de 



alcançar o summum bonum e bonum commune, que Aristóteles chama eudaimonia, isto 

é, alcançar a felicidade. 

Em conclusão, gostaria de partilhar convosco caros leitores, algumas 

inquietações, se Timor Leste é um país livre e democrático, impõe-se perguntar: 

 Perante a maioria de povo que vive na pobreza e miséria, «os responsáveis 

políticos e militares, (…) escutam o brado dos débeis e indefesos?». 

 Será que Timor Leste é «uma sociedade justa, livre, solidária e pacífica», 

segundo o desejo de João Paulo II
33

, enquanto começa a surgir uma «classe 

mais rica» no meio do povo sofredor? Ou será que há uma distribuição 

equilibrada das riquezas do país, cujos membros partilham equitativamente a 

honra e o ónus da nova nação? 

 Será que há uma «justiça distributiva» de forma igual para todos? Ou como se 

diz na linguagem corriqueira: o povo que rouba 50 centavos vai descansar no 

«Hotel de Becora», enquanto os corruptos andam à solta? 

 

Por isso,  em vez de sonharem  ser os megalómanos timorenses na construção desta 

polis, os governantes devem trabalhar arduamente para deixar a sua marca na história de 

Timor. Aqui, desafio sobretudo a nova geração de Santa Cruz. Faço aqui referência a 

Dom Jhon Tong, Bispo de Hong Kong. Quando foi eleito bispo não apresentou grandes 

projectos (promessas) para a sua Diocese, mas pegou na palavra SMART como lema no 

seu munus pastoral: Small: pequeno, porque apoiamos pequenos projectos. Measurable: 

verificável, porque requer um sistema de verificação dos projectos. Articulate: 

articulado, porque todos os elementos dos projectos devem ser expressos. Result: 

resultados, porque os projectos devem conduzir ao que prometeram. Time: os projectos 

devem começar e terminar em tempos razoáveis. Talvez, assim, todos juntos possamos 

“construir um oásis de qualidade de vida no deserto social” (A. Cury) em que os 

timorenses estão mergulhados.  

 

Sou optimista e acredito que vá surgir uma “nova primavera” em Timor Leste com 

este novo magnífico Governo, que se chama “Unidade Nacional” liderado pelo homo 

intelectus da nova geração, que é Dr. Rui Maria de Araújo. 
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(Este artigo representa opinião pessoal do jovem da aldeia remota; aldeia: 

Casamou; Suco: Seloi Craic; Município: Aileu) 
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