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Memória, patrimônio e cultura na construção do valor social da pessoa  

em uma aldeia timorense 
 

 

Daniel Simião

 

 

 

 

Resumo  
A partir de etnografia realizada em um suku de Maubara, discutem-se os 

mecanismos pelos quais elementos potencialmente acionados como patrimônio 

cultural (saberes e técnicas envolvidos na realização de rituais – ―estilos‖ ou ―lia‖ – 

e a memória das Casas tradicionais e suas hierarquias) são articulados, localmente, 

na construção do valor social atribuído a seus praticantes. Busca-se aqui perceber 

os impactos que a valorização e o reconhecimento como patrimônio podem ter 

sobre configurações de poder local na aldeia, na medida em que competem com 

outras fontes de status na construção da pessoa. Partindo de observação de terreno 

em torno do conflito entre dois moradores da aldeia, um dos quais um respeitado 

l   n ’ n, o texto explora o potencial de políticas de patrimonialização, ainda 

incipientes em Timor-Leste, para as dinâmicas de significação do que há décadas se 

expressa na categoria ―kultura‖ e seus impactos sobre a construção do valor da 

pessoa e da Casa na socialidade local. 
 

 

Introdução 
 

A valorização de elementos tidos como ―culturais‖ no processo de 

modernização timorense é uma questão vital e carrega grandes contradições no 

desenvolvimento de políticas públicas no país. Por um lado, discursos 

modernizadores que visam instituir valores de ―direitos humanos‖ cobram uma 

fiscalização estatal sobre práticas culturais que afetariam elementos caros desse 

ideário, como a igualdade de gênero. Por outro, políticas de patrimônio e turismo 

valorizam e promovem uma imagem de ―cultura‖, aportando inclusive recursos 

financeiros para realização de cerimônias e preservação de signos culturais.  

Nesse texto, exploro possíveis efeitos das políticas de patrimônio em uma 

dimensão bastante localizada da socialidade timorense: a construção do status 

associado a pessoas e seus efeitos sobre formas locais de administração de 

conflitos. O argumento apresentado aqui parte da constatação de que a associação a 

signos tidos como culturais é parte importante da construção do valor da pessoa nas 

aldeias timorenses, e pode ser acionado em uma ecologia de signos de prestígio 
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comumente presentes no universo das aldeias. Nesse sentido, exploro a ideia de 

que, ao fortalecer elementos estéticos do que é visto como cultura, políticas como 

as de patrimônio podem ser acionadas localmente como forma de reforçar as 

posições de sujeitos que buscam, na relação com os signos cultuais, fonte de 

prestígio e agência local, impactando inclusive sobre a forma como relações de 

poder e status se dão localmente. Para isso fundamento a análise no estudo de um 

caso acompanhado ao longo de quatro anos em um suku do subdistrito de Maubara, 

envolvendo uma figura associada aos rituais locais (um l   n ’ n reconhecido na 

região) e seu jovem cunhado. 
 

 

Timor-Leste e a patrimonialização da “kultura” 
 

Para situar o problema da mobilização do patrimônio em uma economia 

simbólica do prestígio na aldeia, é preciso reconhecer que o crescente espaço que 

políticas de memória e valorização de tradições têm ganho em Timor-Leste 

recentemente envolve uma tensão entre a positivação da tradição e as críticas ao 

dom nio reconhecido como ―kultura‖
 27

, muitas vezes marcado por assimetrias de 

poder. Nesse sentido, Silva e Simião (2016) registram que:  
 

East Timorese ‗culture‘ is used as a political and explanatory 

device to convey administrative projects and challenges related to 

distinct realms of social action. The 2002, 2006 and 2011 United 

Nations Development Program (UNDP) reports on human 

development in Timor-Leste show, for example, that ‗culture‘ 

poses an administrative challenge to be overcome as a necessary 

step to build an efficient public administration, health policies 

regarding HIV, modern education practices, a more productive 

agriculture, gender equality and the end of domestic violence 

(Zhiming 2013: 104-7). On the other hand, these same reports 

mention that ‗culture‘ or ‗local traditions‘ are valued as vehicles 

for the introduction of more efficient education policies and for 

tourism promotion, among other things (Zhiming 2013: 104-7). 

Challenges involving the promotion of gender equality and 

environment conservation are the issues most frequently 

discussed in discourses and proposals about how to manage 

‗culture‘ for governance purposes. Similar dynamics have been 

observed in Indonesia (Davidson and Henley 2007) and 

Melanesia (Lindstrom 2008, LiPuma 1995). In many of these 

contexts, the administrative challenges requiring the management 

of ‗culture‘ contemplate modernizing projects which constitute 

the processes of expansion and legitimization of national 

communities by state agencies.  

                                                           
27

 Adoto a grafia ―kultura‖, tal como registrada em tétum, para me referir ao campo discursivo que se 

constrói em torno da objetificação de práticas sob o rótulo de tradição e ancestralidade. 
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Essa dualidade em relação em   ―kultura‖ tende a levar pol ticas de registro de 

memória e patrimônio a voltarem-se para alguns tipos específicos de narrativas e 

bens culturais, que não ofendam um projeto modernizador de sociedade, tais como 

narrativas sobre a resistência à ocupação indonésia e elementos culturais facilmente 

estetizáveis, como as casas sagradas (uma lulik). A arquitetura e simbologia das 

casas sagradas timorenses, têm sido, desde o período colonial, objeto de ansiedade 

epistemológica e estetização, tomadas como expressões culturais sui generis. O 

casamento entre o fomento ao turismo e as políticas de patrimonialização cultural 

tem alçado tais artefatos ao centro das imagens que evocam a nacionalidade leste-

timorense. Recursos da cooperação técnica internacional, como o Fundo do 

Embaixador dos EUA para preservação cultural, administrado pela USAID, por 

exemplo, têm sido vertidos para a reconstrução de casas sagradas nos distritos de 

Ainaro, Bobonaro, Oecusse e Lautem (Zhiming 2013,77). A imagem mesmo do 

que é percebido como uma ―casa tradicional‖ timorense aparece em diversas 

imagens de divulgação do Ministério do Turismo e da Secretaria de Cultura.  

Do ponto de vista das práticas de governo transnacionais, Silva e Simião (2012) 

sugeriram que o apoio à reconstrução das casas sagradas e sua transformação em 

signos de nacionalidade e diversidade cultural deve-se, em parte, às qualidades 

estetizáveis das mesmas. Tais qualidades respondem aos anseios de autenticidade, 

presentes nas narrativas nacionais e à busca de exotismo, motor fundamental da 

indústria do turismo. Por outro lado, elas ajudam os agentes do Estado a reforçar 

vínculos com redes locais no nível do suku ou das aldeias. Em todas as cerimônias 

desse tipo de que pudemos participar nos últimos três anos, um lugar especial era 

reservado aos representantes do Estado (normalmente, o chefe do suku, mas 

também funcionários de Díli e de agências de cooperação). Ao lado dos espaços 

reservados aos manefoum e aos umane (tomadores e doadores de mulheres, 

respectivamente), há, agora, uma cabana especial para as autoridades do Estado. 

Nesse sentido, tem crescido no campo estatal timorense práticas e discursos que 

estetizam e valorizam as casas sagradas como objeto ―cultural‖ a ser promovido 

para a desejável intensificação do desenvolvimento econômico. De todo modo, a 

associação da valorização das casas sagradas com o reconhecimento do valor de 

operadores da kultura, como l   n  n’  e     n ’ n , é inevitável. Como figuras 

responsáveis pela comunicação privilegiada com os ancestrais e operadores 

indispensáveis aos rituais, entre eles aqueles que estruturam formas de resolução de 

conflitos, tais pessoas têm seu valor colado ao valor social atribuído à kultura.  

É nesse contexto que um conflito envolvendo um respeitado l   n ’ n de 

Lisadila (suku de Maubara) e seu cunhado, um jovem porém respeitado ex-

guerrilheiro, pode dar bons elementos para se pensar o potencial de políticas de 

patrimônio para o jogo de performances locais na construção do valor da pessoa em 

uma aldeia.  
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Flaviano e Estevão 

 

Estevão e Flaviano são dois de meus mais constantes interlocutores na aldeia de 

Lisadila, em Timor-Leste. Por meio deles tive acesso ao universo das aldeias 

timorenses, significativamente distinto do ambiente urbano de Díli, por onde 

circulava até 2009.  

Conheci Flaviano em julho de 2009, quando este se apresentou como primo de 

um de meus entrevistados no ano anterior. Na ocasião, convidou-me para realizar a 

gravação em vídeo de uma grande cerimônia de inauguração de uma casa sagrada 

nas montanhas de Maubara, na aldeia de Kaikasa. Flaviano participaria do ritual na 

condição de manefoum (tomador de mulher) da casa em questão (Uma Lisan Bakal 

Mausoko Mautete). Sua esposa pertencia àquela casa, e, pelo sistema de parentesco 

ali operante, cabia aos homens que tomavam mulheres da casa cumprir com uma 

série de obrigações em eventos desse tipo. Flaviano teria que mobilizar uma grande 

quantidade de recursos (animais, bebidas e dinheiro) para serem oferecidos à casa 

de sua esposa. Para isso, contava com o apoio de seu próprio manefoum, o marido 

de sua irmã, Estevão.  

No ano seguinte fiz minha primeira viagem a Lisadila propriamente dita (a festa 

do ano anterior tinha sido em Kaikasa, e à época Flaviano morava na vila de 

Maubara). Flaviano havia então se mudado de Maubara para Lisadila, e ocupava a 

terra antes ocupada por Estevão. Este, por sua vez, mudara-se para a terra de um 

irmão seu. Notei que a relação entre os dois não parecia tão boa quanto no ano 

anterior. No curto período de uma semana em que permaneci ali, hospedado na 

casa de Flaviano, notei que os dois, a muito custo, se reuniram para assistir ao filme 

que eu fizera sobre o ritual do ano anterior. Nesse período, Estevão foi fundamental 

para minha pesquisa de então, produzindo importantes entrevistas posteriormente 

utilizadas no documentário que fiz sobre o conflito de sensibilidades jurídicas no 

país – ―Sé Mak Sala Tenkeser Selu Sala‖ (Simião, 2012).  

Em 2012 fiz uma terceira incursão a Lisadila, para um período de 3 meses na 

aldeia. Logo na primeira semana ficou claro que Flaviano e Estevão tinham 

desenvolvido um conflito sério. Alegações recíprocas de desrespeito e ameaça eram 

frequentes. Os dois já não se frequentavam e não havia meios de faze-los dialogar 

sobre o conflito, que envolvia mágoas antigas e novas, além de uma situação mal-

resolvida sobre ocupação da terra. A disputa era agravada pelo fato de estarem 

unidos por uma relação umane-manefoum. De fato, antes de eu identificar o 

conflito, ambos sempre me apresentaram a relação umane-manefoum (instituída por 

meio dos casamentos) como uma obrigação indissolúvel.
28

  

De fato, a briga entre os dois provocou grande preocupação na família, em 

especial entre os parentes consanguíneos da mãe de Flaviano, dona Margarida, e 

                                                           
28

 No document rio ―uma Lisan Bakal Mausoko Mautete‖ Flaviano chega a apresentar a importância 

dessa relação para a preservação da paz entre os timorenses. 
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que são, portanto, seus umane. Um deles, que morava a uma boa distância da 

aldeia, nas montanhas da região, chegou a fazer diversas incursões até Lisadila, 

montado em seu cavalo, para tentar intermediar o conflito e buscar alguma forma 

de resolução. Sua maior preocupação vinha do fato de que quando a mãe de 

Flaviano falecer, as obrigações rituais exigirão que Estevão, na qualidade de 

manefoum de Flaviano, ofereça um búfalo aos consanguíneos de dona Margarida. 

Na atual circunstância, Estevão jamais concordaria em cumprir sua obrigação, o 

que significava, na leitura dos consanguíneos de Margarida, uma ruptura séria com 

obrigações ancestrais, o que poderia atrair graves infortúnios sobre todos. Daí a 

importância de encontrar um mecanismo para que a briga se resolvesse.  

As tentativas de resolução do conflito persistiram por mais de três anos, 

envolvendo lideranças locais e familiares, sempre sem sucesso. O caso somente 

chegou ao fim em 2014, não sem minha intervenção, com Estevão aceitando quase 

incondicionalmente as condições postas por Flaviano. 
 

 

Resolução de conflitos e a construção da pessoa 
 

Já argumentei em outro texto que manter um conflito, em Lisadila, pode ser 

visto como uma forma admirável de investir na construção do prestígio e da 

posição de pessoa (Simião, 2014). O processo local de resolução de conflito 

implica uma série de obrigações rituais que passam por trocas de bens reguladas 

pelas posições das partes em relações familiares marcadas por um sistema de 

parentesco em que os grupos doadores de mulheres (umane) mantêm clara 

ascendência sobre os tomadores (manefoum). Os bens trocados carregam consigo a 

própria natureza da relação entre as partes, bem como a posição de cada uma delas. 

Não é apenas a troca de bens que representa uma relação, mas a natureza dos bens 

trocados que indica a natureza da relação em si. Como já dito acerca da Melanésia, 

pessoas e relações são, aqui, indissociáveis (Strathern, 1991; Wagner, 1991), sendo 

a própria pessoa constituída pelas relações que estabelece com outras. Assim, 

podemos dizer que as coisas trocadas, mais do que representar, são, de fato, as 

relações, e, por conseguinte, são também as pessoas.  A troca materializada por 

bens incomutáveis assume, assim, um sentido de reconhecimento (Honneth, 1996; 

Taylor, 1994), tanto da existência social da pessoa (das pessoas, de fato, já que 

ambas têm algo a dar) por meio de uma relação consubstanciada nos bens trocados, 

como também o reconhecimento do tipo de pessoa-relação, evidenciado na 

natureza dos bens. 

Assim, as cerimônias para reconciliação fornecem um importante palco em que 

valores e identidades públicas são encenados. Nesse sentido, mais importante do 

que o desfecho (a resolução – ou o escalonamento do conflito) está o procedimento 

em si. Visto sob este ângulo, o conflito entre Flaviano e Estevão ganha outra 

dimensão: manter o conflito, em lugar de resolvê-lo, permite aos dois manter 
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sempre no horizonte o palco para evocação de suas imagens públicas. A disputa 

entre os dois pode, assim, ser tomada como um caso em que o conflito é desejado, e 

não evitado, sendo usado como mecanismo para se apresentar como uma pessoa de 

valor. 

De fato, o prestígio de Flaviano e Estevão na aldeia vem de diferentes fontes. 

Estevão é um ancião que já foi chefe de suku. Embora não faça hoje parte do 

Conselho de Suku, é frequentemente chamado pelo atual chefe de suku a atuar 

como l   n ’ n nos processos locais de resolução de conflito. É ainda o líder do 

grupo local responsável pelo dorai, os cânticos rituais de recepção de autoridades 

no suku.  

Na interlocução comigo, Estevão deixava transparecer, sempre que possível, 

mecanismos acionados para construir sua pessoa por meio dessa associação com a 

kultura, como o fato de ser ele o responsável por realizar as principais cerimônias 

públicas do suku. Isso ocorre pelo fato de Estevão dominar como poucos o recurso 

à palavra. Suas narrativas são fluentes e poéticas, seu domínio da história do suku é 

apresentado como respeitável, e suas falas transmitem a serena autoridade de um 

l   n ’ n, sempre conclu das com a expressão em tétum ―m k n ’      ‖ (isso é 

tudo), como a por um ponto final no assunto. Ocorre que sua rede de relações não 

lhe resulta muito eficaz em trazer recursos do Estado ao suku – acionar 

financiamentos e projetos, por exemplo. Neste campo, por assim dizer, moderno, 

Flaviano tem trunfos maiores.  

Flaviano é muito mais jovem, não desempenha nenhuma função ritual nas 

cerimônias da aldeia e não conhece detalhes desses processos, uma vez que, como 

ele mesmo diz, passou boa parte de sua juventude na guerrilha e não teve acesso a 

segredos cerimoniais de sua casa. Contudo, ele é um ―veterano‖, categoria oficial 

para os que participaram da guerrilha contra a ocupação indonésia. É um ex-

Flaintil, com prestigiosas relações com os antigos comandantes e, como ele 

costuma lembrar, com Xanana Gusmão e seu partido, o CNRT. Seu pertencimento 

ao mundo ―moderno‖ o qualifica a acessar outras fontes de prest gio. De fato, o 

convite que ele me fez para registrar a cerimônia em Kaikasa, em 2009, já era parte 

de uma estratégia de mobilizar recursos externos (no caso o antropólogo) para 

empoderar sua posição de sujeito na aldeia. Isso permitia a ele se mostrar como 

uma pessoa bem relacionada e com conexões importantes com o mundo 

―moderno‖. 

Nesse contexto, a disputa entre os dois permitiu a ambos desenvolver um 

excitante tema de conversas com amigos e vizinhos. Foi uma oportunidade para 

apresentarem suas insígnias e contrasta-las com a falta de valores do outro. Bem à 

moda local, é como se estivessem em uma longa briga de galos, que não interessa a 

nenhum dos dois tenha fim breve. A manutenção da querela parece, assim, mais 

vantajosa que sua resolução.  
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Desfecho 

 

O fato de Estevão, mesmo sendo um homem da kultura, ter cedido, ao final do 

processo, às exigências feitas por seu umane, Flaviano, indica que suas insígnias 

como l   n ’ n não lhe conferiram o suficiente prestígio para angariar apoio público 

à sua causa. No campo da kultura, teve de ceder à hierarquia umane-manefoun; no 

campo ―moderno‖, não tinha trunfos a apresentar.  

A hipótese que trago a reflexão é a de que a valorização recente das casas 

sagradas como objeto de políticas de patrimonialização pode vir a operar mudanças 

neste tipo de situação. Embora Maubara já tenha se beneficiado da reconstrução de 

casas sagradas, as políticas de apoio ao patrimônio ainda não chegaram ao suku de 

lisadila. O tema, contudo, é objeto de ansiedade de algumas lideranças locais, que 

vem me procurando para intermediar projetos nesse sentido. Minha própria 

presença no suku, associada à produção audiovisual, é vista como oportunidade 

para acessar recursos de apoio à kultura.  

No conflito aqui apresentado, o fato de o homem da kultura não poder ancorar 

sua busca por apoios em uma fonte moderna de legitimação (o acesso aos recursos 

do Estado) parece ter tido consequências para o desfecho do evento – e, 

possivelmente, para a ―face‖ de Estevão junto   aldeia. Em circunstâncias novas, 

com um operador da kultura sendo diretamente empoderado por políticas de 

patrimonialização, o desfecho poderia ser bem diferente.  

Dominar as tecnologias de construção de narrativas e as fórmulas rituais pode, 

por meio de políticas de patrimônio, ganhar valor em um novo campo de 

construção de status, expandindo assim seu poder de agência. Essa é, contudo, uma 

questão em aberto. Ao contrário da fórmula narrativa de Estevão, ponho aqui não 

um ponto final, mas uma interrogação: m k n ’      ? 
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