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RESUMO: Este trabalho analisa as construções discursivas sobre o colonialismo português
e as relações de poder em Timor-Leste a partir da análise da capas e contracapas de três
edições do periódico “Cadernos Coloniais”, do período salazarista do Estado Novo. Busca-se
perceber a discursivização dos sujeitos e dos ambientes coloniais a partir de dispositivos de
poder que usam de imagens e textos, acabando por evidenciar relações de poder assimétricas
do fenômeno colonial, este sustentado em um sistema de dádivas. As construções discursivas
se prestam ao incentivo do projeto colonial, servindo como dádiva aos colonos e recompensa
aos colonizadores. Os discursos são construídos e inventados no sentido de conduzir o
projeto colonialista para o qual a língua, atuando como dispositivo de poder, categoriza,
hierarquiza, seduz e forma opiniões pertinentes ao propósito colonial.
Palavras-chave: Colonialismo. Timor. Relações de poder.
ABSTRACT: This paper analyzes the discursive constructions Portuguese colonialism and the
power relations in East Timor from the analysis of covers and back covers of three editions of
the journal “Cadernos Coloniais”, from the salazar’s era of New State. It seeks to realize the
discursivization of people and colonial environments from power apparatus that use images
and texts, they show asymmetrical power relations of the colonial phenomenon, this
maintained in a donation system. The discursive arrangement of words lend to themselves to
the stimulus of colonial project, availing as bounty to the settlers and reward to the colonizers.
The discursive constructions are shaped and created to guide the colonial project in which the
language, acting as a power device, categorizes, ranks, seduces and mould relevant opinions
to the colonial purpose.
Keywords: Colonialism. East Timor. Power relations.

Introdução
Este estudo busca entender as construções discursivas coloniais acerca do
colonialismo português no que se refere ao projeto colonial lusitano em Timor, hoje
Timor-Leste. De acordo com Said (1998), o projeto colonial português buscou
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legitimação através do “consenso cultural” que consistiu naquilo que o autor considera
um “empenho sempre renovado e difuso”. Por um lado, buscava-se o consenso de
que homens e mulheres “de bem” aceitassem que “os territórios longínquos e as suas
populações fossem subjugados” (SAID, 1998, p.32). Por outro, insuflava-se “as
energias da sociedade metropolitana, de modo que os cidadãos honrados pudessem
pensar no imperium como um dever”. Segundo o autor, esse dever seria
desenvolvido em tempo prolongado, “quase metafísico, [dever] de governar
populações subordinadas, inferiores ou menos avançadas” (Ibidem, p.36). O que
significa dizer que o aparato cultural colonial, do qual a língua faz parte, chega às
colônias não só com privilégios políticos, como com a função social de “auxiliar” o
desenvolvimento das populações consideradas primitivas.
Os “Cadernos Coloniais”, publicação periódica do século XX, retratam os traços
da vida nas colônias ultramarinas portuguesas, servindo neste estudo como um
resgate da forma de discursivização sobre as colônias e os colonizados, através dos
cenários descritos de África e Ásia, dos nativos de cada colônia, seus costumes e
cultura, na maioria das vezes estereotipados, mas sempre com destaque para seu
caráter diferente, exótico e, portanto, sedutor. As capas e contracapas das edições
dos “Cadernos Coloniais” trazem imagens relativas às colônias abordadas nas
respectivas edições, bem como desenhos que compõem a arte gráfica de cada
Caderno e legendas que dão “pistas” importantes às posições políticas coloniais e
retratam o uso político da língua que, em conjunto com outras linguagens, faz parte
de uma construção discursiva colonial. Serão analisados materiais textuais e visuais
relevantes para o entendimento da maneira como a língua esteve a serviço da
empreitada colonial.
Na primeira seção deste estudo é apresentado brevemente o contexto histórico
colonial e alguns de seus desdobramentos relevantes às análises apresentadas. Em
seguida, são levantados alguns aspectos relativos aos estudos imagéticos, semióticos
e possíveis interfaces com as políticas linguísticas, alinhando o viés teórico utilizado
para as análises. Por fim, em virtude da limitação do espaço deste trabalho, são
realizadas as análises de duas capas e contracapas dos “Cadernos Coloniais” que
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enfocam o Timor português,3 como Timor-Leste era chamado no período colonial,
ressaltando as construções discursivas – textuais e imagéticas – do ideal colonialista
pretendido pelas edições.
Sobre o colonialismo português
O “Ato Colonial” de 19304 expressa, em seu artigo 2º, a Nação Portuguesa com
a missão “essencial” de “desempenhar a função histórica de possuir e colonizar
domínios ultramarinos e de civilizar as populações que neles se compreendam,
exercendo também a influência moral que lhe é adstrita pelo Padroado do Oriente.”
Este trecho do documento expressa o processo político colonialista português –
semelhante ao “sistema de dádivas” tal como posto por Marcel Mauss (1924[2013]) –
sendo “benéfico” aos povos colonizados, os quais são entendidos como selvagens e
inferiores e, ao mesmo tempo, aos colonizadores que recebem a benesse de “salvar
vidas”. A partir do “Ato Colonial”, Portugal assume uma postura mais explícita em suas
intenções colonialistas recuperando um discurso sobre a existência de uma função
histórica portuguesa de atuar nos domínios ultramarinos constituindo novo império
colonial. O Estado Novo de Salazar5 ganhou força nos planos ideológicos e políticos.
Portugal manteve o Ato Colonial até os anos de 1950, declarando a “missão
colonizatória e a indissociabilidade dos territórios no âmbito do que foi conhecido por
“domínios de Portugal”, ou o “Império Colonial”, e fixando discursivamente um regime
político, administrativo e econômico que visava não só a exploração, mas também o
povoamento das colônias por portugueses (ROSAS, 1994, p.284).
Os jornais e publicações da época apresentavam os discursos do regime
salazarista organizados no sentido de construir a imagem de um Estado em busca de
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um destino histórico inexorável para os portugueses como “raça civilizadora” ou “gênio
colonizador”. (BAPTISTA, 2006, p.103). Em mais uma aproximação ao “sistema de
dádivas” colonial, Baptista (2006, p. 113) afirma que a colonização portuguesa foi
descrita como “inteligente e devotada”, uma vez que, de início, levou o benefício da
civilização cristã e, posteriormente, empenhou-se em “promover a sua preparação
integral ao nível técnico e cultural, para melhor aproveitamento das suas
possibilidades e seu consequente rendimento, em prol do progresso e do
desenvolvimento do Ultramar português.” Conforme Baptista (Ibidem, p.114)
ironicamente aponta, a imagem de um paternalismo colonial é construída, tanto
interna quanto externamente, com portugueses “esclarecidos, afeiçoados e
orgulhosos da Pátria comum”. Aos metropolitanos, a imagem de superioridade e
benevolência reforça a invenção da nação portuguesa como comunidade imaginada
(ANDERSON, 1991[1983]) com a missão de levar conhecimento e progresso às
colônias. Aos colonos, por sua vez, “imaginados” como inferiores e selvagens, é
imposta a ideia de solução para problemas inventados, dando-lhes uma compensação
pelo seu trabalho, fé e dedicação, fazendo-lhes sentir jus ao direito de felicidade e
prosperidade que foram incutidos nos valores de sua “tradição inventada”6. Trata-se,
segundo Baptista, de um projeto colonial bem elaborado que silencia as colônias em
suas vontades e fazendo-as sentirem-se “presas” à metrópole através de valores
apelativos e pretensiosamente necessários, produzindo, segundo Russo (2007, p.76)
“mitos específicos destinados a explicar e a justificar a acção, a presença e os direitos
dos portugueses nas colónias. ”
Para conduzir as pretensões políticas coloniais portuguesas muitos são os
dispositivos de poder utilizados, englobando também a mídia e a literatura. Entendese neste estudo “dispositivo” a partir de Foucault (2000a) e Agamben (2009) que
explicam ser o dispositivo uma rede de elementos sociais, “da ordem do dito e do nãodito” organizados em função de um propósito específico, com funções estratégicas e
intenções ideológicas dominantes. Trata-se de peças em um jogo de poder que
evidenciam um discurso dominante e capturam, orientam e determinam “os gestos,
as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (AGAMBEN, 2009, p. 40).
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Agamben argumenta ainda que o “dispositivo é, antes de tudo, uma máquina que
produz subjetivações e somente enquanto tal é também uma máquina de governo”
(Ibidem, p.46).
O colonialismo português lança mão também das ciências e das artes como
dispositivos coloniais no intuito de descrever, classificar e monitorar territórios e povos,
exercida pela catalogação de informações, segundo Richards (1993) feita de forma
escrita e visual, abrangendo as mais diversas áreas de estudo científico. Os dados
levantados e o conhecimento de cunho enciclopédico geraram vasto material sobre
as colônias produzido por vários grupos profissionais que se debruçaram em fontes
diversas, tais como: relatos de viagens, estudos e monografias, relatórios, memórias,
ofícios, mapas, desenhos, fotografias, entre outros. Richards destaca que esse grande
“banco de dados” era destinado aos órgãos públicos administrativos, às sociedades
acadêmicas e a diversas instituições que faziam parte da estrutura colonial e que se
prestavam à criação de saberes e aos processos de discursivização com estatuto de
“verdade” sobre as colônias. Toda essa informação “criou entre as classes dirigentes
[...] a ilusão da posse e de domínio dos territórios anexados, colmatando os
inconvenientes – do ponto de vista eurocêntrico da boa governação e exploração [...]”.
(RICHARDS, 1993, p. 3-5)
Os dispositivos de poder no processo de colonização sustentam ainda o
sistema de dádivas, no qual as “relações mediadas constituem-se em três obrigações:
dar, receber e retribuir” (MAUSS 1924[2013], p.42). Ressalta-se que “o regime de
dádiva é aquele no qual as pessoas usam as coisas como apoio para formar relações
de longa duração” dentro das quais os envolvidos no sistema “são mutuamente
dependentes e figuram uma diante das outras de forma assimétrica” (SILVA, 2008, p.
118). Dessa forma, é possível pensar a dádiva da língua portuguesa como um dos
dispositivos coloniais que controlam os indivíduos colonizados e os saberes sobre as
colônias, estando Portugal e as colônias presos em um sistema assimétrico o qual
privilegia a metrópole e faz das colônias elementos fundamentais para o sustento do
pretendido império. Ao mesmo tempo, esse sistema faz com que as colônias creiam
na necessidade de manterem-se fiéis à metrópole dada a sua “superioridade”, à
tradição que se retroalimenta nas relações metrópole-colônia e à dádiva recebida do
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colonizador, como, por exemplo, o uso de títulos militares dados aos Liurai7, como
forma de afirmação e legitimação destes perante portugueses e timorenses
(DURAND, 2009, p. 62).
O entendimento dos elementos constituintes dos chamados “textos visuais” –
levando em conta as peculiaridades dos signos ali presentes, de seus objetos, de seus
contextos pragmáticos e de seus interpretantes – aliados à visão das dinâmicas
político-linguísticas, podem suscitar reflexões relevantes sobre os dispositivos
coloniais, favorecendo “leituras” diversificadas acerca do fenômeno colonial. A
próxima seção enfocará esses elementos e suas relações nos fenômenos
interpretativos em uma perspectiva de análise semiótica da imagem.
Sobre o texto visual
Se o aspecto plurissignificativo da palavra “imagem” pode ser ameaçador, ou
promíscuo, conforme diz Landau (2012), – uma vez que representa tanto algo material
quanto algo imaterial – talvez muito desse terreno espinhoso e escorregadio que
configura a imagem possa estar relacionado ao fato de que há algo que é mostrado
intencionalmente, mas isso constrói na mente do destinatário ou consumidor da
imagem algo que nem sempre é esperado, pretendido ou controlado. Conforme Joly
(2007[1994], p. 29), a imagem pode ser “tudo e também o seu contrário – visual e
imaterial, fabricada e natural, real e virtual, móvel e imóvel, sagrada e profana, antiga
e contemporânea [...] construtora e desconstrutora, benéfica e ameaçadora [...]
polimorfa”.
Seguindo essas elucidações, é possível observar os discursos a partir dos
“signos”8 presentes na situação comunicativa imagética. O signo está no lugar de
alguma outra coisa que é diferente dele mesmo, a qual vem a ser seu objeto, e os
observadores que desconhecem a peça observada ou os seus objetos recebem a
informação de sua existência, muitas vezes mascarada ou equivocada, por meio dos
signos ali representados. Aqueles que são conhecedores da peça e/ou dos objetos

7

“Rei”, na língua tétum timorense, que representa os líderes dos grupos étnicos do país.
Segundo Peirce (1990), signo é qualquer coisa que represente outra coisa – ainda que falsamente,
segundo Santaella (1983) – e cause um efeito mental podendo, conforme o autor, ser analisado de
acordo com “suas propriedades internas, seu significado, de acordo com sua referência àquilo que
indica, como representação, e de acordo com os efeitos que está apto a produzir nos seus receptores,
como interpretação” (p.74).
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são estimulados a recuperar na memória algum conhecimento pela presença do
signo. O que resulta em sensações e interpretações de ideias, discursos e “verdades”
– legitimadas por mecanismos sociais diversos – que passam a existir na mente dos
observadores e atuam como agentes construtores do discurso pretendido. A imagem,
dentro desse processo de representações e interpretações, consiste em uma
linguagem, específica e heterogênea, que propõe, por seus signos particulares, uma
ideia escolhida e orientada e que suscita desdobramentos interpretativos imbricados
na relação do “signo com seu contexto” e do “signo com seu interpretante”. Por conta
disso, com o intuito de uma cautela necessária ao ato interpretativo, Joly destaca a
importância de se “distinguir os principais instrumentos desta linguagem e o que
significa a sua presença ou a sua ausência; relativizar a sua própria interpretação,
embora sempre compreendendo os seus fundamentos” (JOLY,2007[1994], p. 53).
A relação verbo-visual estabelecida nas análises realizadas proporcionam um
entendimento dos processos de discursivização e, no caso dessa pesquisa, do
fenômeno colonial, a partir de semioses distintas, dispositivos diversos e dinâmicas
discursivas concomitantes e imbricadas umas nas outras. Os processos de
construção discursiva de um ideal colonialista, bem como as questões que tangem às
relações de poder e legitimação de “verdade(s)” com, e a partir de elementos verbovisuais atendem às lógicas institucionais oficiais e podem provocar estranhamentos e
resistências nas dinâmicas linguísticas in vivo 9 , o que se pretende explorar na
próxima sessão deste estudo.
Os discursos visuais dos “Cadernos Coloniais”: Timor em foco
Conforme nos diz Roland Barthes (1984, p. 25), “a fotografia é o advento de
mim mesmo como outro: uma dissociação astuciosa da consciência da identidade.”
Isto nos traz à reflexão sobre o que é exposto em uma fotografia como sendo esta
uma extensão do “eu” constituída no “outro” e, sendo essa identidade individual
sempre provida de ideologia, é possível entender a fotografia não como retrato da
realidade, mas como uma representação identitária de uma ideologia, a representação
de uma realidade ideológica com pretensões identitárias. Barthes (1984, p. 58) explica
ainda que “Já que toda foto é contingente (e por isso mesmo fora de sentido), a
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fotografia só pode significar (visar uma generalidade) assumindo uma máscara” e
essa “máscara” é fruto de uma sociedade e sua história.
A fotografia, usada como construção de uma pretensa identidade colonial e
usada como manifestação documentária e artística, esteve presente na “Exposição
Colonial” de 1934, na cidade do Porto, e na “Exposição do Mundo Português”, em
Lisboa, em 1940, as quais consistiram em ações que ressaltaram a “grandiosidade”
do projeto de Império Colonial pretendido por Salazar, o que incita ao entendimento
de tais exposições como dispositivos coloniais, assim como diversas publicações
verbo-visuais da época.
Dentre essas publicações, estão os “Cadernos Coloniais”, uma coleção de
livros publicados pelas Edições Cosmos, entre 1920 e 1960, somando 70 cadernos
distintos. O auge de suas publicações deu-se entre 1935 e 1941, com temas que
abrangiam as colônias portuguesas e os nativos das colônias.10 Desta coleção, foram
escolhidos três dos cinco cadernos publicados sobre o Timor português, cujas capas
e contracapas serviram de peça de análise de elementos imagéticos, semióticos e
político-linguísticos acerca do que se procurava retratar e divulgar sobre as colônias
portuguesas, especificamente Timor – hoje Timor-Leste – no período colonial
salazarista.
As fotografias presentes na capa e na contracapa das edições dos “Cadernos
Coloniais” analisadas nesse estudo não possuem autoria declarada, entretanto Paulo
Braga11 assina a autoria dos textos dos cadernos, relativos ao então Timor português.
Embora Paulo Braga tivesse orientação política socialista, possuía ideal colonial de
levar progresso às colônias, o que revela uma adesão ao sistema de dádivas de
favorecer o desenvolvimento dos “primitivos” recebendo a “benesse de civilizar”. Para
tanto, as descrições dos ambientes feitas por Braga tanto servem à propaganda da

10

Disponível em
http://memoria-africa.ua.pt/Library/CadernosColoniais.aspx,
acesso
em
12/12/2015.
11
José Paulo de Oliveira Braga foi advogado e escritor português, exilado em Timor em 1931 por conta
de seus ideais políticos socialistas, onde permaneceu durante dois anos exercendo funções de
professor do ensino particular, lecionando matérias do ensino primário, secundário, as línguas
portuguesa,
francesa
e
inglesa
e
ainda
cursos
de
especialização.
(Fonte:
http://www.historyanthropologytimor.org/wp-content/uploads/2012/04/BRAGA-Paulo-_-M-C-Barreto2012.pdf , acesso em 12/12/2015)
RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 10, nº 01, jan/jul, 2018
ISSN: 2176-9125

47

metrópole sobre as terras ultramarinas, quanto à sensibilização daqueles que lá
quisessem viver para ajudar o seu desenvolvimento.
Barreto (2012, s/p) explica que o trabalho de Paulo Braga “deixa bem expresso
o seu enorme encantamento por Timor, fugindo ao discurso administrativo”, além de
retratar situações cotidianas e os costumes da população timorense, tais como: os
bazares, as lutas de galos, os rituais sagrados e a vida daqueles a quem chama
indígenas. Barreto (2012, s/p) acredita que “o autor não criticava o processo de
colonização, mas sim o diminuto trabalho desenvolvido pela administração
portuguesa” destacando a pretensão do autor em “divulgar e exaltar o carácter
colonizador da história portuguesa e não criticá-lo.
Das cinco edições existentes sobre o Timor colonial, foram escolhidos os
cadernos nº 14 - Díli – Bazar Tete (1936) e nº 42 – Timor país de sol e volúpia (1937),
os quais possuem elementos distintos entre si passíveis das análises propostas. As
edições não contempladas nesse estudo, quais sejam a de nº 21 – Nos Antípodas
(1936); a de nº 30 – A ilha dos homens nus (1938); e); e a de nº 7 – A terra, a gente e
os costumes de Timor (1939), possuem características semelhantes às das edições
aqui analisadas, o que também por questões de espaço textual, foram descartadas
neste estudo.
Edição de 1936
A edição nº 14 dos “Cadernos Coloniais”, de 1936, intitulada “Dili-Bazar Tete”,
traz imagens de timorenses com claras interferências da cultura colonizadora
portuguesa. A capa (figura 1) retrata a figura de um senhor timorense e possui a
legenda “Chefe indígena” e a contracapa, a imagem é de duas mulheres timorenses
(figura 2), ladeadas por três crianças, com a legenda “Tecedeiras indígenas”. As fotos
sugerem um comando patriarcal timorense (semelhante aos padrões europeus
ocidentais) tendo as mulheres como responsáveis pela produção de artesanato e
envolvidas com afazeres domésticos. É possível problematizar a ideia de pacificidade
e subserviência (feminina), por um lado, e a chefia feita por anciães, por outro, como
exemplos de possível controle e organização, fato que facilitaria o processo de
colonização, coadunando com o processo de colonialismo como dádiva. Esta, no
caso, é representada pela “contribuição” da metrópole para uma suposta
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melhoria nas condições de vida dessa população colonizada. Estão aqui
presentes as ideias de subalternidade para o trabalho, hierarquia de mais velhos –
suscitando as supostas sabedoria, coerência e sensatez dos mais experientes em
cargos de chefia – bem como o estatuto privilegiado masculino, que atende aos
preceitos coloniais.

Figura 1 - Cadernos Coloniais,
nº14, 1936 (capa)

Vale lembrar que, conforme Zaugg (2015, p. 168), “[...] longe de reproduzir
objectivamente a realidade – estes media visuais tendem a criar e a veicular juízos de
valor e representações estereotipadas”, sendo as fotos, portanto, importantes
afirmadores da ideologia pretendida, o que se percebe nas imagens analisadas. Na
figura 1, o “chefe indígena” encontra-se em pose frontal e num cenário rural com a
rusticidade própria da região de Bazar Tete, hoje pertencente ao distrito de Likisa, no
sudoeste da ilha12. Suas feições sérias retratam um aparente desconforto que pode
ser atribuído tanto ao fato de estar sendo fotografado, quanto aos trajes que está
usando, os quais pertencem aos costumes portugueses e não aos hábitos vestuários
timorenses. Ainda que se trate de um timorense “assimilado” – o que é possível pelo
fato de ser denominado “chefe” 13 – os trajes europeus só serviam para os trabalhos

12

Era (e ainda é) uma região de agricultores, cujos produtos cultivados (mandioca, milho, hortaliças,
banana etc.) eram vendidos nos mercados de finais de semana.
13
Os chefes tinham este estatuto legitimado pelo poder português caso requisitos determinados por lei,
para isso, verificar http://www.macua.org/livros/Aeducacaocolonialde1930a1974.htm, acesso em
15/12/2016
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administrativos por serem obrigatórios, enquanto que no cotidiano eram preferidas as
vestimentas étnicas.
Braga (1936) descreve a figura do “timorense” de forma estereotipada, com
uma docilidade que mascara o controle e o domínio coloniais, expressando a
superioridade portuguesa na infantilização e primitivismo do indivíduo colonizado:
“Toda a ingenuidade, que ou parece infantilidade ou estupidez, exteriorizada pelos
olhos dos timores (...) Então são crianças no entusiasmo” (BRAGA, 1936, p. 5).
As tecelãs e as crianças que aparecem na figura 2 também sofreram
intervenção quanto à indumentária, cujos retoques na artefinalização da fotografia são
nitidamente visíveis, deixando as personagens mais destacadas em comparação com
o cenário. As tecelãs de tais14 aparentam vestir trajes semelhantes aos das chinesas
ou de outras etnias orientais, diferentemente da lipa15 e do dorso nu, com seus colares
e adereços, de acordo com a etnia a que pertenciam. As crianças – e isso ainda
acontece nos dias atuais – geralmente andavam nuas e descalças, ou de lipa e dorso
descoberto.

Figura 2 - Cadernos Coloniais,
nº14, 1936 (contracapa)

14

Tecido tradicional, fabricado à mão apenas por mulheres, com cores e desenhos diferentes para
cada região e etnia leste-timorense. Ver http://www.unofficialeasttimor.com/1/post/2012/09/tais-a-localhandicraft-from-timor-leste.html , acesso em 15/12/2015
15

Saia típica das etnias do sudeste asiático, feita de tecido tradicional que varia em cores e
padronagens conforme a etnia, usada transpassada e amarrada com uma faixa
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Estas duas imagens destacam ações comuns do colonialismo, tais como o
moralismo nas vestimentas que encobrem os corpos, a submissão e a fragilização
femininas e a possibilidade de subserviência que facilita a exploração colonial, tal
como apontado por Maluf; Mott (1998, p. 384). Nas duas imagens, além das
fotografias, há desenhos alusivos à chegada dos colonizadores nas terras orientais:
as embarcações, o mar revolto, uma construção oriental aparentemente chinesa, a
figura de um pescador com trajes orientais (porém não timorenses) e um sol radiante
no horizonte (sol nascente = oriente). Um análise do conjunto (fotografias + desenhos)
nos traz o discurso sobre as grandes conquistas realizadas no além-mar, realizadas
após grandes desafios nas viagens realizadas, cujo prêmio teria sido o domínio do
oriente.16 A sobreposição de fotografias e desenhos suscita a epopeia portuguesa
que, ao mesmo tempo, tenta fortalecer o caráter de prosperidade oriunda do ato
colonizador, trazendo a segurança e o prestígio para os imigrantes colonizadores
portugueses, assim como produz um certo alívio àqueles que, como o autor,
encontravam-se exilados no longínquo território asiático.
Os signos apresentados evocam a disciplina e a subalternidade que
sustentam o fenômeno colonial, tratados como virtudes pelos missionários que obram
no sentido de civilizar e “melhorar” a condição de vida dos colonizados. O ideal
imaginário de conforto e segurança é absorvido pelo interpretante que não se sente
ameaçado pelos povos nativos, bem como o ideal de organização e trabalho é
atendido na possibilidade de uso da mão-de-obra timorense. O termo “chefe” remete
a uma organização social hierarquizada familiar aos europeus, demarcada por
critérios claros da organização patriarcal, com o reforço do visual “assimilado” do
homem, o que corrobora o sentimento de segurança transmitido pelo dito e pelo não
dito. A escolha vocabular “chefe” configura uma peculiar estratégia político-linguística
colonial, bem como a categoria “tecedeiras” (figura 2), a qual remete ao trabalho e à
produção de bens de consumo, ambos os casos trazem a categorização do “indígena”
– estabelecida pelo Estatuto do Indigenato presente no Ato Colonial de 1930 – o que
reforça a relação assimétrica de poderes sendo destacada no âmbito linguísticodiscursivo.

16

Importante destacar que Timor foi durante muitos anos subjugado ao governo de Macau (China).
(DURAND, 2009)
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Edição de 1937
A edição nº42, de 1937, tem como título “Timor, país de sol e volúpia” numa
clara evocação a um local paradisíaco através de um slogan propagandista. Este
enunciado aproxima-se da ideologia da civilização lusotropical, de Gilberto Freyre
(1960, p.74), que defende “uniformidades” advindas da ação lusitana imbricada em
“homens e grupos de origens étnicas e de procedências culturais diversas” que, na
visão do autor, enriquece social e culturalmente a sociedade afetada, no caso a
sociedade colonial. A visão ideológica de Freyre reforça a ação dominante e opressora
do colonizador sobre o colonizado, o que o autor defende como riqueza, mas que
retrata o apagamento de culturas e identidades, consideradas “pobres”, ou inferiores.
Na capa da edição de 1937, tem-se a imagem de dois homens cuja legenda descreve
como sendo os “Indígenas de Timor” (Figura 3) e, na contracapa, uma construção de
consideráveis proporções, o “Hospital de Lahane” (Figura 4), em paisagem
montanhosa e rural. As duas fotografias possuem o olhar metropolitano português
sobre sua colônia de Timor, reforçando o estereótipo de selvagem primitivo do nativo,
bem como expondo efeitos civilizatórios da colonização nas terras timorenses. Os
homens presentes na figura 3 estão trajados e adornados com diversos elementos
étnicos de grupos timorenses, ainda que com interferências coloniais claras. Vestem
a lipa masculina, feita com o tais. Assumem uma postura de guerreiros, com armas
de luta (katana) que seguram de forma diferenciada – como que a puxar para tirá-la
da bainha e outro em “posição de sentido”. São guerreiros nobres, haja vista o uso do
kaibauk – espécie de diadema metálico – e do belak – medalhão metálico pendurado
no pescoço – porém com patentes diferentes, o que é comprovado pela diferença
entre os kaibauk usados17. É possível perceber, entretanto, que os senhores estão
posando para a foto de forma artificial comparando com seus costumes, tal a falta de
naturalidade de suas posturas, bem como por vestirem uma camisa que cobre-lhes o
dorso, prática moralista colonial e não da tradição timorense.

17

Os kaibauk variam de acordo com as etnias em termos dos adornos que apresentam (estrelas,
arabescos, etc.) mas seguem o desenho de uma lua crescente. O número de luas varia de acordo com
a idade e o nível de autoridade do timorense, sendo que quanto mais luas apresentar, mais importante
é aquele que o usa. (Explicações dadas por professor timorense em Díli, 2012. Anotações de campo)
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Figura 3 - Cadernos Coloniais, nº
42, 1937 (capa)

Na figura 4 é expressa a ostentação de edificações que retratam a ação
civilizatória nas colônias, uma prática comum que visava à consolidação da
urbanização, tanto como forma de domínio do território, e imposição de uma cultura
“superior”, quanto como propaganda em termos de infraestrutura para os portugueses
que porventura fossem residir na colônia. Assim, a imagem retrata uma tomada aérea
do Hospital de Lahane, também conhecido como Hospital Português, que, ainda hoje,
localiza-se na região sul da capital leste-timorense, Díli. De acordo com Figueiredo
(2004, p. 408), o governador Afonso de Castro, em 1862, decidiu mandar construir o
hospital "com todas as acomodações necessárias" e "em sítio saudável". 18 A foto
aérea imprime um aspecto amplo para o local representado, fazendo-o parecer bem
maior do que é de fato, o que afeta diretamente o interpretante.
A arte gráfica desta edição é feita em tons esverdeados, o que ressalta
aspectos da vegetação de Timor, com bananeiras, cactos e flores silvestres,
compondo o cenário rústico tropical contrastante à urbanidade das cidades
portuguesas e sugerindo o bucolismo e a natureza atraente para os que buscavam
uma vida mais campesina. As paisagens idílicas descritas por Braga são
simbolicamente discursivisadas através de beleza sedutora que, conforme Fishman
(1968), concorre para a construção do processo de transição pretendida entre a

18

O hospital – cujo prédio foi pré-classificado como Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO – foi
totalmente restaurado após os danos causados pelas guerras e é administrado por australianos.
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colônia precária e primitiva e um território desenvolvido, parte de uma nação unificada
e forte. São, portanto, ressaltados os aspectos pitorescos e apelativos, quer pela
natureza bucólica, quer pela tranquilidade quase poética das paisagens, que se
tornam ideologicamente significantes dentro de um processo, segundo Fishman, de
estágios sucessivos de integração político-geográfica denominada pelo autor por
“nacionismo”.

Figura 4 - Cadernos Coloniais, nº
42, 1937 (contracapa)

A abertura do texto, sob o título “Vida e Paisagem de Timor”, corrobora as
intenções do texto visual e do “nacionismo”, imbricado no não dito dos propósitos
coloniais através de um discurso sedutor e poético. Nas palavras de Braga, Timor é
um pequeno país “que se perde, na imensidade dos oceanos, um país todo verde
cercado de azul. [...] O azul do céu e do mar e o verde das plantas saem das coisas
e enchem-nos a alma de cores; e, por isso, mesmo quando a noite cai, apressada”
(BRAGA, 1937, p. 3).
A natureza, dentro do regime de dádivas, é posta em termos de paisagem
exuberante, dotada de riquezas minerais que favorecem a fuga do caos urbano e a
promessa de prosperidade a partir do desbravamento e da exploração dos recursos
da colônia. Uma das preocupações dos imigrantes portugueses dizia respeito à
infraestrutura, e a figura do hospital atende a essa demanda reforçando os ideais de
conforto e segurança. Os indígenas, como elementos dessa mesma natureza, evocam
o intuito de ajuda e assistência considerados “necessários”, atendendo às intenções
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declaradas no Decreto Colonial de 23 de outubro de 1926. Segundo Léonard (1998,
p. 17 - grifos meus) o regime do indigenato devia permitir “assegurar não só os direitos

naturais e incondicionais dos indígenas cuja tutela nos está confiada, mas também o
cumprimento progressivo dos seus deveres morais e legais de trabalho, de
educação e de aperfeiçoamento” e, além disso, conseguir “gradualmente e com
suavidade a transformação dos seus usos e costumes, a valorização de sua
actividade e a sua integração no organismo e na vida da colónia, prolongamento da
mãe Pátria” (ibidem). Isto é, nada em matéria de direitos políticos, ou muito pouco,
“exceptuando a faculdade – muito restrita – de se tornar assimilado e de obter assim
progressivamente a cidadania portuguesa” (Ibidem, p. 18).
Os signos apresentados na capa e na contracapa dessa edição evocam o
“progresso” e o “desenvolvimento”, contrapondo o “indígena” (figura 3) e a construção
imponente (figura 4), favorecendo o discurso do progresso trazido pelo fenômeno
colonial em seu imaginário de um “antes” e um “depois”. O “antes”, selvagem, primitivo
e desprovido de civilização, dá lugar a um “depois” que representa a imagem da
modernidade e do desenvolvimento, os quais, aliados à ideia de bucolismo da
natureza, acabam por mascarar conflitos próprios da ação colonialista. O não-dito
surge a partir do que se depreende sobre os homens da foto não terem sido
denominados como timorenses ou pessoas de Timor, mas “indígenas”, uma escolha
lexical de categorização colonial e discriminatória. O fato também de se retratar um
hospital – e não uma igreja, uma escola ou um prédio administrativo – traz a ideia de
que há ações da metrópole em assegurar aos colonizadores saúde e práticas
científicas adequadas, frente às doenças tropicais comuns e à precariedade de
recursos das colônias.
Percebe-se que a arte gráfica das capas analisadas reforça “estereótipos” ou,
segundo Goffman (1982), “estigmas” criados pelos colonizadores para os indígenas,
o que em nada se aproxima da cultura timorense em nenhuma de suas etnias. Ainda
conforme o autor, a presença física (corporal) entre estigmatizados e “normais” faz
eclodir preconcepções, elaboradas pelos normais e transformadas em “expectativas
normativas, em exigências apresentadas de modo rigoroso” (GOFFMAN, 1975, p.12).
Enquanto o estranho assim é posto, são construídas “evidências” de que ele tem um
atributo que o torna diferente de outros sendo, até mesmo, de uma espécie menos
desejável. Dessa forma, nas palavras do autor, “deixamos de considerá-la criatura
RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 10, nº 01, jan/jul, 2018
ISSN: 2176-9125

55

comum e total, reduzindo-a a uma pessoa [...] diminuída”. Segundo Goffman, um dos
tipos de estigma possível diz respeito aos estigmas tribais de raça, nação e religião
que podem ser transmitidos pela linguagem. A dinâmica da estigmatização dos
sujeitos, retratada nas figuras 1, 2 e 3, revela as forças dominantes coloniais na
manipulação das identidades dos colonizados, uma vez que constrói uma ideia falsa
da realidade, na construção imagética do “bom selvagem”. Sendo o público leitor dos
“Cadernos Coloniais”, na sua maioria, composto por portugueses que estão em
Portugal, há a intenção de retratar a esse público o exótico, o primitivismo, a docilidade
e a subserviência dos timorenses, a possível mão-de-obra e o conforto aos
portugueses que se dispusessem às aventuras coloniais.
As interferências do colonialismo português, nas imagens apresentadas neste
estudo, são refletidas em “imagens fabricadas”, tal como posto por Joly (2007[1994],
p. 44), as quais “imitam mais ou menos corretamente um modelo ou [...] propõem-no.”
Segundo a autora, essas imagens imitam “com tanta perfeição que elas se podem
tornar virtuais e dar a ilusão da própria realidade. ” (Ibidem, p.45) Em contraposição
às “imagens fabricadas”, Joly apresenta as “imagens manifestas” que se assemelham
“frequentemente àquilo que representam” (Ibidem,p. 46), tal como a figura 4, o
Hospital de Lahane. A autora esclarece que a distinção entre os tipos de imagem se
dá nos vestígios deixados pelos produtores que faz com que sejam [as imagens]
“indícios antes de serem ícones. Daí resulta a sua força” (Ibidem, p.61).
Considerações finais
Este estudo procurou promover um diálogo interdisciplinar acerca do
colonialismo português em Timor-Leste, destacando alguns dispositivos coloniais
utilizados para a condução de um projeto colonial, aqui delimitado no período
conhecido como Estado Novo. O objetivo central foi o de discutir como alguns
dispositivos coloniais, mais precisamente os verbo-visuais, trabalharam em favor do
projeto colonial. Para tanto, foram analisadas capas e contracapas do periódico
“Cadernos Coloniais”, fonte de relevantes informações sobre a produção de saberes
coloniais sobre povos e territórios colonizados.
A política de desenvolvimento e civilização das colônias atende a uma
preocupação da metrópole quanto à administração da colônia e ao controle dos
colonizados, especificamente aquilo que Foucault trata como “o controle dos corpos”
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em que, facilmente, são evidenciados sinais de uma grande atenção voltada ao corpo
(indivíduo), passível de modificação, modelagem, funcionalidade, treinamento e
direcionamento para que se torne hábil e obediente naquilo que revela (FOUCAULT,
2000b, p. 117).
Vale destacar também que, em termos de regime de produção e sob a égide
do moralismo religioso, a imposição de uma língua colonizadora, e consequente
apagamento das línguas e culturas locais, fazem parte do projeto de “progresso”
pretendido para a colônia e seus habitantes. Uma vez que exercer o domínio a
distância, segundo Richards (1993), consistia em grande desafio nem sempre bemsucedido e altamente fragilizado, a ocupação efetiva de territórios remotos (feita pela
presença militar, administrativa, religiosa e civil, entendidos como campos de domínio)
também funcionou como relevante artefato, ou dispositivo colonial, para o melhor
controle da colônia. Assim, a língua da metrópole, se ampla e majoritária na colônia,
favorecia as ações do projeto colonial e o controle dos indivíduos coloniais.
O colonialismo, ao mesmo tempo que possui dispositivos de civilizar o
colonizado, age no sentido de descivilizar o colonizador, despertando-lhe a cobiça, os
atos violentos, o ódio racial e um relativismo moral, fazendo com que encontre meios
de torturar física e moralmente os povos dominados (CÉSAIRE, 1978, p. 23). Daí
eclode os estigmas criados para os indivíduos colonizados, através de categorias
como “raça”, por exemplo. A categoria funciona, portanto, como dispositivo colonial,
legitimado por um discurso científico, e reproduzido ou reinventado em discursos
outros – como o religioso (em suas manifestações de moralidade e servidão), o
político (através das explorações pela administração das colônias), o linguístico (na
imposição de uma língua da metrópole). A manutenção da distinção entre as “raças”
é necessária ao poder colonial, em que é necessária a inferiorização de raças para
facilitar o controle metropolitano. A biopolítica estatal provê recursos tais que aqueles
grupos populacionais que melhor atendem aos mecanismos da produção possam
“viver”, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a modernidade pretendidos
(FOUCAULT, 2000a, p. 232-233).
Aqui a questão linguística desempenha papel de extrema importância, uma vez
que o fortalecimento da língua dominante pressupõe um apagamento de outras
línguas, culturas e identidades. A língua, como dispositivo colonial, corrobora os
intentos coloniais através de processos de produção de discursos na e para a língua
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da metrópole, no estabelecimento de nomenclaturas para as categorias pretendidas
para

os

colonizados,

na

interferência

(linguística)

incisiva

nas

dinâmicas

comunicativas da colônia, nos privilégios concedidos aos colonos “assimilados”, no
acesso a uma cultura e uma religião da metrópole que reforça hierarquias e prestígios
culturais, dentre muitas outras demarcações coloniais existentes.
Conforme visto neste estudo, as edições dos “Cadernos Coloniais” reforçam os
discursos pretendidos sobre Timor português. Os textos e imagens retratam
indivíduos e espaços sempre de forma a reforçar a dádiva da atuação colonial tida
como necessária ao progresso, à civilização dos timorenses e à construção de sujeitos
timorenses. Assim, o colonialismo usa de dispositivos tais que promovem uma
hegemonia possível entre os poderes locais existentes (ANDERSON, 1993) e
constroem discursos e identidades que permitem encobrir outras possibilidades
identitárias. Entende-se que as análises apresentadas nesse estudo contribuem para
a percepção quanto à presença e à força de alguns dispositivos coloniais, os quais
aqui compostos por imagens e textos, foram confrontados no sentido de compreender
o “dito” e o não-dito” que constroem o discurso colonial, seus signos e objetos.
Percebe-se que as informações linguísticas afetam o olhar de seus interpretantes de
forma a reforçar as intenções de um poder dominante e o apagamento/mascaramento
de um poder dominado.
A análise dos processos de discursivização do colonialismo, enquanto tarefa
crítica e interdisciplinar, bem como de seus dispositivos, revela mecanismos de
dominação, discriminação, racialização e exploração humana os quais não parecem
estar banidos da sociedade moderna e consistem em recorrentes ações neocoloniais,
no sentido da sobreposição de nações mais fortes sobre outras periféricas, do
imperialismo linguístico e da hierarquização das culturas. Parafraseando Said (1998),
talvez a grande questão esteja numa reconciliação entre nossa identidade, cultura,
sociedade e história com outras identidades, culturas e povos sem que haja uma
defesa do caráter expresso pelo termo “nossa”, envolvendo ufanismos desmedidos e
preferências sem valor para as relações sociais.
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