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Resumo 

O Timor Leste possui uma história de formação de seu estado nacional 

bastante conturbada. Localizado no oceano índico é o segundo país mais 

jovem do mundo, alcançando sua independência em 2002. A ilha do Timor é 

formada pelo Timor, a oeste, colonizado pelos holandeses e agora pertencente 

à República Indonésia e o Timor Leste. Este foi colônia Portuguesa até 1975, e 

possuiu um ambiente político aparentemente calmo até maio de 1975, quando 

começa a Revolução dos Cravos em Portugal. Período de grande agitação 

política, em que o processo de descolonização foi iniciado. O Timor, da noite 

para o dia, viu o surgimento de partidos políticos e a partir daí, surgiu 

divergências ideológicas que dividiu a população e causou instabilidade no 

país. Permitindo que a indonésia pudesse justificar a invasão ao Timor Leste.   

A Indonésia é formada por 17.000 ilhas, seus 245 milhões de habitantes 

estão divididos em cerca de 300 etnias falando mais de 500 dialetos. O 

domínio e coesão territorial do país só foram mantidos fruto de uma política 

violenta de repressão aos movimentos separatistas, que estouraram após a 

conquista da independência.  

Este trabalho buscou entender e desvendar os motivos pelos quais a 

indonésia invadiu o Timor Leste e como se sucedeu o período de invasão, 

conhecido como o processo militar de tomada de território, que vai de meados 

do mês de setembro de 1975 até dia 7 de dezembro do mesmo ano.  

  Descobriu-se que a história da invasão Indonésia sobre o Timor Leste se 

entrelaça com a Guerra Fria e imperialismo Estadunidense e Australiano. E vai 

além da tentativa de repressão por parte da Indonésia do movimento de 

independência do Timor, para impedir levantes de independência pelo território 

Indonésio. Os motivos da invasão transpassam por questões geográficas e 

geopolíticas, como a proximidade geográfica do Timor com a China comunista, 

que fez com que - no contexto da Guerra Fria - a Indonésia recebesse apoio 

dos EUA e da Grã-Bretanha preocupados com o avanço comunista. Outro 

motivo é a importante posição geopolítica que a ilha do Timor ocupa no 

sudeste asiático, possuindo em seu mar territorial o único corredor de águas 

profundas, para os submarinos australianos passarem para o Norte. Além 

disso, evidenciam-se questões econômicas, já que o Timor Leste possui 

gigantescas reservas de petróleo em seu mar territorial. A pesquisa também 

procura esclarecer como as atrocidades produzidas pela invasão e ocupação 
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do território Timorense não foram denunciadas pela comunidade internacional, 

que levou “a panos quentes” estes acontecimentos. Portanto, tenta entender o 

cinismo internacional diante de uma guerra tão desigual do ponto de vista de 

armamento e número de soldados. É uma pesquisa bibliográfica, baseada 

numa literatura essencialmente portuguesa e timorense, pois fora estes dois 

países, pouco se fala de um povo que sofreu em silêncio durante quase três 

décadas inteiras.  

 

 

Introdução  

 

 

 O Timor Leste possui uma história de formação de seu estado nacional 

bastante conturbada. Localizado no oceano índico é o segundo país mais 

jovem do mundo, alcançando sua independência em 2002. A ilha do Timor é 

formada por dois territórios. O Timor, a oeste, colonizado pelos holandeses e 

agora pertencente a República Indonésia, e o Timor Leste. Este foi colônia 

portuguesa por quatro séculos até ser invadido pela indonésia. A colonização 

portuguesa no Timor ocorreu de forma bastante peculiar. O Timor Leste não 

possuía grandes riquezas e naquela época sua localização e recursos naturais 

não eram vistos como fatores importantes. Seu principal produto de exportação 

era o sândalo, uma árvore que quando cortada, a madeira de cor marrom 

escura era usada como tingimento para tecidos, como o pau Brasil era para 

América. A igreja católica e seu missionarismo foram os principais 

responsáveis pela colonização portuguesa. A igreja católica via o território do 

Timor como um ambiente onde se poderia disseminar a fé cristã em um lugar 

do mundo onde as religiões hindu e muçulmana eram predominantes. A partir 

de 1556 os padres e missionários que desembarcavam no Timor Leste 

“fundaram conventos, criaram seminários, e se dedicaram à educação dos 

filhos dos diversos régulos que reinavam na ilha do Timor” (SANTOS, 2011, p. 

363). 

  Foi somente em 1703 que o Timor Leste pôde conhecer seu primeiro 

governador, António Coelho Guerreiro. Com a vinda dele a ilha criou-se a 

capital e patentes militares. Mesmo assim, Portugal continuou não dando muita 

importância a colônia. Em 1898 passou a ser distrito autônomo e não depender 



mais da Índia portuguesa ou Macau. Esse ambiente político no Timor 

aparentemente calmo foi destruído quando em maio de 1975 começa a 

Revolução dos Cravos em Portugal, período de grande agitação política em 

que o processo de descolonização foi iniciado. O Timor, da noite para o dia, viu 

o surgimento de partidos políticos e a partir daí as divergências ideológicas que 

dividiu a população e causou instabilidade no país. Permitindo que a indonésia 

pudesse justificar a invasão do Timor Leste.   

 

 

República Indonésia 

 

 

 Formada por 17.000 ilhas, território de herança da colonização 

holandesa que até 1949 dominava o arquipélago da Indonésia. O país hoje 

possui a maior população muçulmana do mundo alçando 86% da população, 

porém seus 245 milhões de habitantes estão divididos em cerca de 300 etnias 

falando mais de 500 dialetos. O domínio e coesão territorial do país só foram 

mantidos fruto de uma política violenta de repressão dos movimentos 

separatistas que estouravam após a conquista da independência.  

Se república é uma forma de governo de estado eleito pelo cidadão com 

tempo de governo limitado, a Indonésia esta longe de ter sido propriamente 

uma República. De 1945 a 1967 Sukarto foi presidente da Indonésia. Sua 

proximidade com o comunismo desagradou os EUA e países aliados que 

apoiaram um golpe de Estado onde o general Suharto assume o poder em 

1967 e permanece nele até 1999. Ele foi reeleito cinco vezes e governou 

sempre com apoio militar. O governo de Suharto marcou a história da 

Indonésia com corrupção, repressão e opressão popular, principalmente para 

deter o avanço comunista e impedir os movimentos separatistas.  As relações 

internacionais de alinhamento com a política econômica e ideológica dos 

países ocidentais e do sudeste asiático, como a Austrália, foram mantidas 

durante todo o governo de Suharto. A indonésia só foi conhecer eleições 

diretas em 2004 quando Susilo Bamgbang Yudhoyono foi eleito.    



 

Timor Leste  

 

 

Timor Leste 

 

 

Poucos são os registros sobre o Timor que antecedem a chegada dos 

colonizadores portugueses.  

Antes da dominação portuguesa encontram-se três referencias 
escritas sobre o Timor. A primeira data de 1225, na literatura chinesa, 
a segunda de 1365, na literatura javanesa e a terceira de 1488, na 
literatura árabe. As possessões portugueses no Sudeste asiático 
tiveram inicio em 1511, com a tomada de Malaca, quando devem ter 
sido iniciadas as visitas dos portugueses à ilha do Timor. Entretanto 
segundo MENEZES (2006, p. 122) somente em 1515 é que foram 
encontrados os dois primeiros registros da presença portuguesa em 
Timor. (SANTOS, 2011, p. 362) 

 O Timor português teve uma história pacata de colonização. Quando os 

portugueses chegaram à ilha em 1511 encontraram ali “populações 

organizadas em pequenos estados reunidas em duas confederações: Servião e 

Belos que praticavam religiões animistas2”. Essa população ainda não tinha 

tido contato com o islamismo e budismo, religiões que praticamente 

dominavam há séculos as ilhas ao redor.  
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 Desprovido de um mercado consumidor significativo, possuindo um 

caráter ainda primitivo de organização do território, comercializando como 

produto mais importante o sândalo, o Timor Leste despertou o interesse de 

Portugal por influência da Igreja católica. A colonização, portanto, teve um 

aspecto essencialmente missionário, pois a Igreja via no Timor um refúgio para 

irradiar a fé cristã numa região dominada por outras religiões. Os padres que ali 

chegam fundaram conventos e seminários, dedicando-se a educação dos filhos 

dos régulos (ou nobres) que na cultura timorense eram os detentores do poder 

e possuíam caráter divino. Na estratificação social da população do Timor 

abaixo dos régulos vinha o povo e depois o escravo. Assim catequizando os 

filhos da classe dominante da população o restante seria influenciada a aderir à 

religião católica, como de fato foi. De acordo com a bibliografia encontrada, a 

religião católica não entrou em conflito com a cultura timorense, muito pelo 

contrário, ocorreu uma “osmose” entre o catolicismo e a cultura timorense, em 

que os valores e dogmas católicos como respeito, manutenção da família e 

solidariedade foram muito bem assimiladas pela população. Essa relação entre 

cultura e religião permitiu a disseminação do catolicismo entre o povo 

timorense e assim Portugal estendeu sua colonização sem episódios violentos 

e de importância política até a Revolução dos Cravos, excetuando-se os 

acontecimentos da Segunda Guerra Mundial.  

Um fato que não podemos deixar de citar foi quando a Holanda, sob a 

ação da Companhia Majestática Holandesa das Índias Orientais, tentou 

dominar por meio da força o território do Timor: 

Em 1651, os holandeses conquistaram Kupang, no extremo oeste da 
ilha de Timor, e começam a penetrar até a metade de seu território. 
Em 1859, um tratado firmado entre Portugal e Holanda fixa a fronteira 
entre o Timor Português (actual Timor Leste) e o Timor Holandês 
(Timor Ocidental). Em 1945 a Indonésia obteve sua independência, 
passando o Timor Ocidental a fazer parte de seu território.  

Assim, a ilha de Timor na parte oeste, com capital em Kupang, 

atualmente faz parte da República da Indonésia. E a parte a leste, com capital 

em Díli, pertenceu a Portugal desde o século XVI até 1974.  

Mesmo com a colonização missionária, Portugal nunca deu importância 

política ao Timor. O primeiro representante – Antonio Coelho Guerreiro - 



chegou à ilha somente 200 anos depois da conquista do território. Como 

também praticamente não investiu na colônia, fundando a primeira escola em 

1962. Em 1898 foi dada a Timor autonomia administrativa o que a desligou da 

dependência das outras duas colônias orientais de Portugal: Macau e Índia.   

 

 

 

Cultura timorense 

 

 

Baseada nunca rede de regras sociais sob o valor do respeito à família e 

hierarquia social, a sociedade timorense era, sobretudo, patriarcal e machista 

do ponto de vista ocidental. Entretanto, o povo timorense não figurava como 

um conjunto unido no território da ilha. Explicado pelo fato de: 

(...) umas das mais evidentes singularidades que caracterizam a 
pequena ilha do Timor é o fato de ser um território muito acidentado. 
Por isso a cobertura humana é muito compartimentada. Para se 
compreendera a dimensão destes dois fenômenos tão ligados entre 
si, basta dizer que os linguistas modernos distinguiram nele quinze 
línguas diferentes e um número muito maior de dialetos. Isto significa 
que cada comunidade viveu durante séculos fechada sobre si 
mesma, protegida por acidentes naturais, muitas vezes 
intransponíveis, e quase sempre com relações hostis ou acordos 
efêmeros para os vizinhos. Os grupos étnicos cultivavam desde 
sempre uma forte coesão interna, baseada na estrutura do 

Localização do 

Timor Leste. 

Percebe-se no 

mapa a enclave 

territorial 

Oecussi-Ambeno 

na porção  da 
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parentesco e respeito sagrado pelos chefes e os velhos, (...). 
(MATTOSO, 2005, pg. 28).   

Porém dá para se falar de uma cultura timorense de forma universal, 

pois apesar da pouca comunicação entre os povos que lá habitam, suas 

sociedades estão fundamentadas nos mesmo valores. Situação possibilitada 

por duas razões: os povos do Timor originalmente vieram de uma mesma etnia, 

os Fatalucos, que provavelmente até o século XI ou X ocupavam toda ilha; ou, 

e acrescido a isso, o território ter sido invadido de norte a sul pelos Malaios, 

povos falantes de línguas astronésias e que trouxeram consigo sua cultura.    

Outro ponto peculiar da cultura timorense é o casamento. Os noivos 

nunca se escolhem, elas são escolhidas pela família do noivo em concordância 

com a família da noiva. E o pedido sempre necessita partir da família do noivo, 

o contrario seria um atrevimento social por parte da mulher. A escolha é feita 

mediante preenchimento de uma série de requisitos de comportamento social 

dos noivos antes e depois do noivado, bem como se a família segue as 

tradições apropriadamente. Toda a da aldeia fica envolvida nos pedidos, 

organização e transmissão das noticias sobre o casamento para os moradores. 

Como se todo o corpo social fosse responsável pela manutenção dos valores 

tradicionais. A família do noivo paga o “Barlaki” para a família da noiva, um 

valor negociado, que pode ser tanto em moeda como em mercadoria de grande 

valor comercial. Mediante o pagamento a mulher vira propriedade da família do 

marido e fará dela o que quiser. O “Barlaki” funciona como uma espécie de 

seguridade social. Os noivos nunca podem contestar a escolha, muito menos a 

mulher, já que pouco pode se virar sozinha sem a família.  Isso implicaria em 

uma desonra para a família.   A pena para quem não segue as tradições é a 

exclusão social e o recebimento de rótulos que para a cultura timorense são 

humilhantes e motivo de vergonha.  

Quanto à estratificação social, esta era preservada mediante a pouca 

dinâmica econômica do país. A maioria da população era pobre e conhecia o 

seu lugar como despossuídos. A camada da população que foi tocada pela 

civilização ocidental era mais abastada, normalmente descendiam de 

portugueses que ocupavam cargos de funcionários públicos.  



O trabalho dentro e fora de casa, incluindo a agricultura de subsistência 

familiar e criação dos filhos era destinado às mulheres – os homens só 

trabalhavam fora de casa, quando trabalhavam. Seu papel era de cuidar e 

proteger a propriedade e a aldeia. 

Na comunidade predominavam os valores de dignidade, solidariedade 

honestidade e respeito à propriedade alheia. Roubos e desvirtuações 

implicavam na exclusão social completa. A família - irmãos, primos e tios - 

eram uma coisa só e se ajudavam mutuamente.  

Todos estes valores sobre respeito na cultura timorense tem efeito sobre 

a dignidade sentida e vivida pelo povo. Eles estavam acostumados com o 

relativo respeito que os colonizadores portugueses tinham com sua hierarquia 

social original, a aristocracia inclusive sentia-se respeitada e assim da mesma 

forma respeitava o governo português. O respeito como sendo um “valor 

primordial no plano das relações humanas” (MATTOSO, 2005, pg. 9).  

Respeitar os mais velhos, as autoridades, os padres, as religiosas, os 
professores, os liurais, os dirigentes de qualquer setor ou função, os 
pais e mães, os irmãos e irmãs mais velhos, os knanoik na’in, os 
matan-dook, os katuas, segundo uma variada escala hierárquica 
cheia de ramificações e sutilezas, é uma exigência fundamental da 
ideologia social timorense. Traduz-se em fórmulas de saudação, 
gestos e atitudes, cuja observação é muito importante em Timor, (...). 
(MATTOSO, 2005, p. 9). 

Porém, como comenta Mattoso, essa manifestação de respeito incluía 

manifestações de afeto, gestos incompreendidos aos olhos ocidentais. 

Entretanto o respeito timorense não implicava em uma relação de 

subserviência, principalmente por que originalmente é uma sociedade de 

evolução lenta estruturada em relações de parentesco. 

Diante destas observações poderemos, mais tarde, explicar o fato da 

irrupção da resistência à invasão indonésia e a luta pela construção de um 

Estado Independente estar intimamente ligado a luta pela dignidade de um 

povo.  Tratados como seres inferiores pelos indonésios no período de invasão 

e ocupação do território e submetido a um regime ultrajante a sua cultura. 

Para eles o desprezo era pior que a violência. Mais ofensiva que a 
morte em combate, era a humilhação. Mais revoltante que a tortura 
para extorquir denúncias, era a violação das mulheres. Mais 



insuportável do que a fome, era a separação arbitraria das famílias, 
como se os seus membros fossem apenas cabeças de gado. 
(MATTOSO, 2005)  
         

    

 

 

Contexto Histórico 

 

  

Guerra Fria 

 

 

A história da invasão Indonésia sobre o Timor Leste se entrelaça com a 

Guerra Fria e imperialismo Estadunidense e Australiano. 

A Guerra Fria, como todos bem sabem, foi um momento de tensão 

mundial pós-segunda-guerra que manteve o bloco capitalista, liderado pelos 

Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, em intensa disputa de poder que não se deu 

efetivamente numa briga em vias de fato. A disputa se dava no campo 

ideológico, competindo sobre a capacidade de desenvolvimento econômico e 

armamentista, como também na competição de angariar países para cada 

bloco-sistema ou suprimir tentativas de adesão. A geopolítica entra exatamente 

nessa jogada de disputa entre controles de territórios, que por instabilidade 

política e/ou econômica pudessem vir a migrar de um sistema para outro. No 

meio disso, muita gente morreu, nações interias sofreram a consequência da 

“A imagem registra uma cena de danças 

“Sergala”, “Ulik” e “Se-manu” (manifestações 

que fazem parte do “Lorsá”). Segundo a tradição 

oral “Ulik” é uma dança bem ritmada, de 

invocação aos espíritos patronais da terra. 

“Sergala” é um cântico de louvor majestoso e 

“Se-manu” é uma apresentação solene de 

cumprimentos, um canto de louvor majestoso. 

Hoje “Lorsá” é uma exibição teatral guerreira, na 

qual homens e mulheres vestem suas vestimentas 

tradicionais, se exibem publicamente e narram 

batalhas, cantam vitórias bélicas, choram-se os 

mortos, jubilam-se as solenidades, invocam-se os 

espíritos, zelam-se votos e bem querença, 

calculam-se futuros, etc. (Santos, 2011, pg. 4) 



guerra fria. Os conflitos pipocavam e explodiam em vários lugares do mundo, 

sob a cortina da geopolítica internacional. A diplomacia entre os países e 

Organizações das Nações Unidas se mostrava inoperante quando se olhava 

por baixo da máscara da diplomacia. Falar em Guerra Fria sem conflitos 

armados é tanto um equívoco como uma ingenuidade contada pela história 

oficial. Se observarmos com olhares mais atentos para a grande maioria dos 

conflitos que se desencadearam pós-segunda-guerra mundial e que perduram 

até hoje ou recém começaram a existir, conseguimos ver os resquícios dessa 

disputa ideológica entre os sistemas capitalistas e comunistas. Basta 

pensarmos como estas guerrilhas duram por anos... Quem os financia e lhes 

dá armamento e munição? É muito inviável que uma fronte armada paramilitar 

perdure por anos a fio sem ter algo que as ampare economicamente. Hoje 

estes conflitos não existem mais em decorrência da disputa entre os sistemas, 

os territórios estratégicos almejados pelo centro do sistema vencedor –

capitalismo- passaram a serem os territórios possuidores das principais 

riquezas naturais do planeta - petróleo, água e minérios. 

   O Timor Leste e sua proximidade geográfica com a China comunista, 

bem como a proximidade intelectual e política com o socialismo estabelecida 

por jovens timorenses que estudavam em Portugal e retornaram ao Timor para 

participar dos importantes acontecimentos históricos que o país estava vivendo 

– após 05/05/1975 quando Portugal deu o direito a liberdade de filiação do 

povo timorense a partidos políticos - influenciou a FRETILIN – Frente 

Revolucionário de Timor Leste Independente -, partido de esquerda criado em 

20 maio de 1974, a possuir concepções comunistas. Portanto o Timor se 

apresentou como um perigo de avanço comunista e despertou a atenção do 

EUA.  

 

 

Revolução dos Cravos 

 

  

 Mais conhecida pelos portugueses como revolução de 25 de abril, a 

Revolução dos Cravos consistiu na substituição, sob a forma de golpe militar, 



do regime Salazarista de caráter ditatorial, que estava no poder desde 1933, 

por um regime democrático.  

Oliveira Salazar governou Portugal de 1933 a 1968 inspirado no 

fascismo e nazismo, quando por problemas de saúde foi substituído pelo ex-

ministro Marcelo Caetano. A política governamental mais importante do 

governo de Salazar era a sustentação à força das colônias portuguesas. Após 

a Segunda Guerra Mundial a manutenção destas colônias ficou mais 

intolerável, pois muitos países receberam sua independência no pós-guerra e 

os movimentos independentistas cresciam entre as colônias portuguesas. 

Portugal estava demandando muitos recursos para conservar seu colonialismo, 

fruto de uma política que via as colônias como instrumento para o país possuir 

prestígio e influência contínuos. Economicamente fraco e sob um escudo de 

corrupção a situação estava desagradando os militares e grande parte da 

população. Assim em 25 de abril de 1974 ocorre o golpe militar, sem oposição, 

conduzido pelo Movimento das Forças Armadas (MFA).  

Após o golpe instalou-se em Portugal uma instabilidade política marcada 

por manifestações, ocupações, governos provisórios, nacionalizações e 

confrontos militares de concepções de direita e de esquerda que terminaram 

em 25 de novembro de 1975.  

Inicialmente a preocupação principal era com três frentes: democratizar, 

descolonizar e desenvolver. Assim, por ter norteado os motivos da revolução, a 

política de descolonização tomou frente na política do novo regime de Portugal. 

Em 27 de julho de 1974 com efeito da Lei 7/74 foi dado o direito dos territórios 

ultramarinos portugueses à independência e à autodeterminação.  

Para gerir o processo de descolonização foram escolhidos interlocutores 

nas colônias que negociariam a descolonização. Os problemas começaram a 

acontecer quando o MFA permitiu que só fossem reconhecidos e para com os 

quais só seriam negociados a independência com interlocutores de 

movimentos de independência com influência militar.  

A radicalização do processo revolucionário – com a predominância 
dos setores mais à esquerda na composição do governo português – 
está no cerne desta mudança na condução do processo de 



negociação com as forças políticas das colônias, que acabou levando 
à adoção de algumas posturas e posições equivocadas por parte de 
Portugal. Tais equívocos contribuíram sobremaneira para o 
agravamento das tensões internas e para a instabilidade política de 
várias áreas do antigo império colonial português nos anos seguintes 
à descolonização, sendo os casos de Angola e do Timor Leste  os 
mais representativos deste processo, que acabou se demonstrando 
bastante distante da “descolonização exemplar” sonhada por amplos 
setores da sociedade portuguesa, nos primeiros meses após a 
Revolução dos Cravos. (FREIXO, 2010, p. 261. Grifo nosso).  

Como consequência, no Timor Leste, a partir da revolução dos Cravos 

surgiram, de uma hora para outra, no ambiente político uma série de partidos. 

Aqueles de maior relevância foram:  

UDT (União Democrática Timorense), ASD (Associação Popular 

Democrática Timorense) que mais tarde transformou-se me FRETLIN (Frente 

Revolucionária de Timor Leste Independente), APODETI (Associação Popular 

Democrática Timorense), e num segundo plano KOTA e O Partido Trabalhista.  

 

 

Da formação dos partidos políticos à declaração de independência 

 

 

 A UDT era ligada as camadas mais abastadas da população, acreditava 

que a independência tinha que ser gradual, possuía caráter conservador e 

tradicionalista. A FRETILIN era radical e defendia a independência imediata 

tendo influencia socialista e possuía na adesão popular sua maior arma 

política. A APODETI era pró-integração à Indonésia e anti-Portugal, como 

recebeu apoio do governo Indonésio sua importância política era crescente. O 

KOTA defendia ideais monárquicos e não detinha grande importância política, 

como também o Partido Trabalhista que irrisoriamente defendia a manutenção 

do status quo.  

 A UDT e a FRETILIN em janeiro de 1975 coligam-se com o objetivo 

maior de marginalizar a APODETI. As duas adotaram papéis diferentes durante 

a coligação. A UDT buscava ocupar cargos e aumentar seu poder político por 

meio da preservação do privilégio social que tinham. A FRETILIN acreditava 

nas forças das massas e buscava apoio popular, foi por isso que em janeiro de 



75 desenvolveu a campanha de alfabetização nas aldeias o que trouxe grande 

adesão popular para o partido.  

A adesão crescente a FRETILIN, tida como radical, e a conturbada 

situação que se encontrava a política timorense, incursos aqui e ali de violência 

entre a população, manipulações praticadas pela política de integração que 

confundia os inexperientes políticos timorenses formaram um ambiente de 

insegurança que levou no dia 11 de agosto de 1975 a UDT a realizar o golpe 

de Estado. Já em maio a coligação havia sido rompida pelos mesmos motivos. 

Porém o golpe de estado foi uma atitude inesperada e ao mesmo tempo 

desesperada da UDT a qual teve apoio da polícia e dos seus comandantes 

portugueses. A resposta da FRETILIN foi quase que imediata e o contra golpe 

ocorreu logo no dia 19 do mesmo mês. A guerra civil era eminente e o país 

entrou em um dos períodos mais violentos da sua história. As populações 

portuguesas e estrangeiras deixaram em massa o país. A desorganização 

econômica e administrativa se instalou no Timor.   Em 28 de novembro a 

FRETILIN, então, proclama independência do Timor Leste a qual não foi 

reconhecida nem por Portugal ou pela ONU, muito menos pela Indonésia em 

função de não cumprir a exigência de ter a participação de todos os partidos 

políticos no processo de independência. O contra golpe levou, pela 

superioridade de forças, os membros da UDT a deixarem Dili, se refugiando em 

Likisá. Por medo de mais represálias eles resolveram pedir abrigo no país 

vizinho – Indonésia.  

Surgiu aí outro episódio importantíssimo da história da invasão 

indonésia: Declaração de Balibó. Conforme documenta algumas fontes, para 

conseguir autorização para entrar na Indonésia, os membros da UDT fugidos 

do Timor foram coagidos a assinar em 30 de novembro de 1975 uma 

declaração, na qual declaravam formalmente a vontade de anexação do Timor 

ao território da Indonésia. A Declaração de Balibó foi assinada por mais seis 

integrantes dos partidos do APODETI, KOTA e Trabalhista. Seu conteúdo foi 

muito contestado, porém a Indonésia utilizou este documento para justificar, a 

partir desse momento, a invasão do Timor Leste. 

 



 

Período da Invasão  

 

 

A invasão é o processo militar de tomada de território que vai de meados 

do mês de setembro até dia 7 de dezembro do ano de 1975. Embora 

oficialmente somente em 7 de dezembro a indonésia tenha realizado a invasão, 

os registros de tropas de indonésias em território timorense começou já em 

setembro, registrando-se ataques maciços em 8 e 16 de outubro.  

As Forças armadas da República Indonésia (ABRI) permaneceram 
imobilizadas durante alguns meses, receando, decerto, penetrar no 
interior montanhoso de Timor Leste, onde um exército convencional 
teria de vencer os maiores obstáculos para ocupar o terreno. 
(MATTOSO, 2005, p. 53) 

 

Inicialmente posicionaram suas tropas e tentaram penetrar pela fronteira 

do Timor Indonésio. Ali encontram certa resistência, que não era esperada 

pelos indonésios, realizada pela FALINTIL – Força Armada de Libertação 

Nacional do Timor Leste ligada a FRETILIN.  

No dia 7 de dezembro de 1975 as tropas da Indonésia comandadas pelo 

General Benny Moerdani invadem o Timor de forma efetiva e violenta por terra, 

ar e mar. Invadem primeiramente as maiores cidades, Manatuto, Baucau e 

Atauro e a capital Dili, dando execução a uns dos objetivos da Operação 

Komodo desenvolvida nos 5 primeiros anos de ocupação.  A FRETILIN resistia 

inesperadamente, não sendo tão logo esmagada pelas forças indonésias. Em 

Dili: 

Os paraquedistas do comando estratégico tomaram a cidade pela 
manhã e também estes foram surpreendidos pela FRETILIN que, 
com a má coordenação de ataque ao porto, reagruparam as suas 
forças e preparara uma emboscada aos paraquedistas e fuzileiros 
recém-desembarcados. (CARRASCALÃO, 2002, P. 178).   

 

Conforme dados 35 paraquedistas foram mortos no primeiro dia. O efeito 

da resistência e das baixas dos soldados indonésios causadas pela resistência 



fomentou mais violência e uma série de represálias abusivas por parte dos 

soldados indonésios. A resposta foi dura: 

(...) cometendo toda a espécie de atrocidades, incluindo a violação 
das mulheres, a matança indiscriminada de civis, as execuções em 
massa, o saque selvagem das casas particulares, de 
estabelecimentos comerciais, de repartições públicas e até de 
hospitais, além das prisões sem qualquer motivo (...). ( MATTOSO, 
2005, p.56).    

 

 A população abandonou as cidades e se refugiou nas montanhas. As 

FALINTIL deixou Dili em 28 de dezembro. Utilizava armamentos deixados pelo 

governo português e tinham algum treinamento da época em que prestaram 

serviço militar obrigatório. Era uma guerra muito desigual do ponto de vista de 

armamento e número de soldados. Suborno, manipulação, tortura, todo o tipo 

de atrocidade era usada para extrair a informação dos prisioneiros. A Indonésia 

praticou no Timor uma tática de humilhação da população e de 

dezenraizamento do território para deixar o povo desprotegido e culturalmente 

morto, impossibilitando qualquer tipo de reação ao domínio.  Atacaram o 

território e o povo, mas essencialmente atacaram sua cultura e sua dignidade. 

Mães e filhas eram violadas na frente da família, mais tarde à invasão ocorreu 

a proibição da língua, comunidades inteiras eram retiradas de suas aldeias com 

o intuito de promover a perda de identidade do povo timorense e a ascensão  

da cultura indonésia.  

A vinculação das notícias eram extremamente manipuladas pelo 

governo indonésio. Jornalistas eram assassinados e a entrada destes no Timor 

era proibida. A Indonésia fechou o Timor com a comunicação com o mundo. De 

lá só saiam informações filtradas pelo governo indonésio.  

A invasão era justificada por denúncias de alinhamento da FRETLIN 

com o comunismo e a famosa, e não menos duvidosa, Declaração de Balibó, 

que manipulou a opinião da comunidade internacional. 

 

 

Motivos da Invasão  



 

 

  Em meio aos motivos oficiais divulgados pela Indonésia para justificar a 

invasão ao Timor, existem por debaixo da história contada, uma conjunto de 

motivos que foram muito mais efetivos na hora de se decidir pela invasão. 

Como foi dito, fazem parte da Indonésia uma quantidade infindável de ilhas e 

etnias. Os movimentos separatistas eram o grande medo do governo 

indonésio, pois se recusavam a ver seu território em processo de 

desintegração pela incursão destes movimentos. Desde o início, no governo de 

Suharto, estes movimentos eram reprimidos com violência. O Timor dividindo a 

ilha com o território indonésio, caso alcançasse sua independência, poderia 

desencadear um processo de fortalecimento dos movimentos separatistas no 

território indonésio, que os levaria a independência. Assim este é o primeiro 

grande motivo para a ocupação do Timor – repressão do movimento de 

independência.   

 Externamente existiam outros fatores que levaram a invasão e que fez 

com que as atrocidades produzidas por este processo fizesse a comunidade 

internacional levar a panos quentes estes acontecimentos. O contexto da 

Guerra Fria fez com que os EUA e Grã-Bretanha apoiassem a invasão e 

ocupação do Timor frente ao medo do avanço comunista. Como também a 

importante posição geopolítica que a ilha do Timor ocupa no sudeste asiático. 

Possuindo em seu mar territorial o “único corredor de águas profundas para os 

submarinos australianos passarem para o Norte.” (SANTOS, 2001, p. 170). 

Considerando este fator de grande importância para a Austrália, Japão e EUA 

no período da Guerra Fria. Assim obteve também o apoio da Austrália. 

 O apoio da Austrália, e que foi de grande decepção para o Timor, pois a 

Austrália era muito estimada por este país em função da defesa na Segunda 

Guerra Mundial, teve mais um outro motivo. Talvez o mais real durante o apoio 

deste na invasão. O Timor Leste possui gigantescas reservas de petróleo em 

seu mar territorial. Este faz divisa com o mar territorial da Austrália, a qual 

visionava controlar também parte do mar territorial do Timor, que, se fosse 

dividido igualmente pertenceria por direito ao Timor. O impasse internacional 



nunca foi julgado pela Organização das Nações Unidas. E, depois da invasão 

ao Timor, a ONU não julgou o caso, pois não reconheceu o governo da 

Indonésia no Timor. Mesmo assim foram feitos acordos entre a Austrália e a 

Indonésia sobre a posse deste mar territorial em litígio, em que foi dado o direto 

de exploração à Austrália.  

      

 

Comunidade Internacional  

 

 

 No inicio a relação do Timor com a comunidade internacional era 

bastante ingênua. Os políticos e povo timorense esperavam que os outros 

países, principalmente Portugal fossem solidários com a questão timorense e 

os ajudariam de forma mais ativa na sua autodeterminação como povo. O 

Timor não podia imaginar qual era a trama internacional que estava por trás do 

processo histórico pelo qual estava enfrentando. Não poderia lutar e nem 

mesmo seria “ouvido” frente ao poder dos motivos que incentivaram o afronto 

ao seu território.  

 Como foi visto, com base nos motivos da invasão a Austrália e a EUA 

apoiaram a Indonésia e prometeram não reagir se a ONU se posicionasse 

contra. Igreja Católica da Indonésia viu de forma positiva a invasão, pois a 

anexação do território timorense, que era essencialmente católico, fortaleceria 

pequena comunidade católica na Indonésia.  

 A ONU não reconheceu a invasão do Timor.  Instituiu no dia 12 de 

dezembro de 1975 a resolução 3485 que definiu o direito inalienável do Timor a 

auto-determinação e independência e lamentou a invasão. Logo depois a 

resolução foi renovada, mas a Indonésia continuou recrutando países adeptos 

a sua causa no Timor mediante a manipulação de informação e “proteção” 

oferecida pelos países que a apoiaram. 

 Portugal politicamente conturbado estava mais preocupado com seus 

problemas internos do que com a defesa do Timor.    

 



 

Cronologia da Invasão3 

 

 

 Ano de 1974 

 05/05 O governador Alves Almeida anuncia a total liberdade do 

povo timorense de filiação em partidos políticos; 

  11/05 Fundação da UDT; 

 20/05 Fundação da FRETILIN; 

 27/07 Pela lei 7/74, Portugal reconhece o direito à 

autodeterminação dos povos, com todas as suas consequências, 

incluindo a independência, ao abrigo da Carta das Nações 

Unidas; 

 27/07 Fundação da APODETI; 

 10/08 Realização em Dili de greves e manifestações organizadas 

pela  UDT; 

 1975 

 20/01 Forma-se a coligação FRETLIN e UDT e se desfaz em 

maio do mesmo ano; 

 17/07 Publicação da Lei Constitucional 7/75 do Conselho da 

Revolução, em que fixa o processo de calendarização da 

descolonização do Timor. Com previsão de eleição em outubro e 

a criação de órgãos transitórios;   

 08/08 A UDT proclama greve geral para exigir uma tomada de 

posição dos militares. Ocorre apoio militar; 

 15/08 A FRETILIN proclama em Dili a insurreição do povo contra 

a ofensiva da UDT; 

 18/08 Contragolpe da FRETILIN e formação da FALINTIL; 

  Começa a guerra civil entre FRETILIN e UDT  

 28/11 FRETILIN declara unilateralmente a independência  ; 

 30/11 Declaração assinada em Bali, pela APODETI, UDT, KOTA 

e Partido Trabalhista, visando a integração à Indonésia;   

                                                             
3 Dados retirados do livro: Timor: Os Anos da Resistência. Autora: Maria Ângela Carrascalão.Publicado 
em 2002.  



 07/12 Invasão da Indonésia por terra, ar e mar; 

 12/12 A ONU aprova e resolução 3485 que defini o diretito de 

autodeterminação do povo do Timor, liberdade e independência e 

lamenta a intervenção militar; 

 25/12 A ONU adota a Resolução 384 em que apela à Indonésia 

que retire de imediato as suas tropas de Timor;  

 

 

Conclusão 

 

 

Muitos foram os motivos para a invasão indonésia. Crer que foram 

somente motivos internos e preocupações da Indonésia em relação 

possibilidade de independência de suas colônias por influência da 

independência do Timor Leste é desconhecer o que se passava na geopolítica 

internacional e os interesses capitalistas do centro do sistema. O que ocorreu 

de fato foi uma correlação de “motivos”.  Que estavam baseados na vontade 

política do poder capitalista. Nada preocupavam-se com o bem estar de um 

povo, muito pelo contrário, quando mais ultrajados estivessem mais suscetíveis 

a ocupação estariam.  

O controle do petróleo timorense pela Austrália, fator central da 

preocupação australiana sobre o Timor, foi instituído sem nenhuma 

discordância significativa da comunidade internacional. Até o hoje a Austrália 

tem poder sobre grande parte do petróleo timorense e nada é feito a respeito.  

As ligações dos motivos - petróleo – comunismo – controle do mar 

territorial – sustentaram a invasão Indonésia e tornou mais difícil a resolução de 

certas questões no Timor. Um imenso cinismo internacional permeou a relação 

entre o Timor e a comunidade internacional. A força das economias do centro 

do sistema capitalista, principalmente dos EUA foi superior a influencia que a 

ONU poderia instituir.   

 A manipulação das informações promovida pela Indonésia balizava a 

opinião dos países menos informados sobre o processo de invasão. Ao mesmo 



tempo em que a reestruturação tão sonhada pelo povo do Timor foi abatida 

pela egoísta política internacional.  
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