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A guerra do Vietnã 

 
 

Resumo 

 

Independência da Indochina 

Durante a Guerra Fria, diversos processos de independência na África e na Ásia 

ocorreram, combatendo o imperialismo que dominava países dessas regiões 

desde o século XIX. No caso da península Indochina, durante a 2ª Guerra Mundial 

o processo de libertação da região se intensificou, sobretudo na região vietnamita, 

enfrentando os colonizadores franceses e japoneses. 

A Indochina, portanto, inicialmente era uma colônia francesa composta por países 

que hoje conhecemos como: Camboja, Laos e Vietnã. No entanto, durante a 

Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento francês pela ocupação nazista, a península foi invadida pelo 

Japão devido aos interesses do país no Sudeste asiático.  

Com a invasão, um exército foi formado para combater as pretensões japonesas, o que se tornou uma das 

principais causas do fortalecimento do sentimento nacionalista no Vietnã.  Visando não somente proteger o 

território, mas também lutar pela sua independência, criou-se a Liga Revolucionária para a Independência do 

Vietnã, mais conhecida como Viet Minh, liderada por Ho Chi Minh. 

Em 2 de setembro de 1945, horas após a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, o líder comunista 

Ho Chi Minh declarou a independência do Vietnã, aproveitando também que a França estava extremamente 

enfraquecida com o fim do conflito mundial. A França, no entanto, não reconheceu o novo país e ocupou o 

sul do Vietnã. A partir daí se iniciou uma série de conflitos que ficaram conhecidos como a Guerra da 

Indochina (1946-1954).  

Durante a guerra, que durou oito anos, os comunistas chineses de Mao Tsé-Tung apoiaram o Viet Minh, 

enquanto os Estados Unidos ajudaram as forças francesas e anticomunistas vietnamitas. Utilizando táticas 

de guerrilha para barrar o poderio francês e estrategicamente usando o território a seu favor, os vietnamitas 

impuseram derrotas significativas a sua antiga colônia. Diante das derrotas francesas, em 

1954, na Conferência de Genebra, a França reconheceu a independência do Vietnã do Norte, do 

Laos e do Camboja.  O território do Vietnã foi dividido em dois Estados soberanos: Vietnã do 

norte, uma república comunista liderada por Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul, um governo pró-

ocidente governado pelo imperador Bao-Dai. 

 

Guerra do Vietnã (1955-1975) 

Uma das cláusulas do Tratado de Genebra previa a realização de eleições para uma possível reunificação do 

país. Contudo, o contexto de polarização ideológica da Guerra Fria influenciou novamente no surgimento de 

conflitos, devido à oposição por parte do Vietnã do Sul à unificação vietnamita. O resultado desses impasses 

foi o início de uma série de ataques organizados por guerrilheiros do norte e conflitos entre os dois exércitos, 

que iniciaram a chamada Guerra do Vietnã (1959-1975).  

Inicialmente os conflitos ocorreram apenas entre os dois países, com apoios distintos dos blocos socialistas 

e capitalistas, que passaram a treinar soldados, enviar armas e capital para o sucesso de seus aliados 

ideológicos. No entanto, temendo a expansão do socialismo na Ásia e o fortalecimento do bloco rival, os 

Estados Unidos logo ampliaram os esforços de interferência na Guerra. 
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Assim, em 1964, o suposto ataque vietnamita à embarcação norte-americana USS 

Maddox transformou a postura norte-americana de uma interferência indireta para a 

atuação prioritária do exército americano na Indochina. Em 1965, cerca de 184 mil 

soldados norte-americanos chegaram no Vietnã para tentar resolver de forma rápida o 

conflito e garantir na região a hegemonia capitalista.  

O que antes parecia ser uma guerra rápida contra a maior potência econômica do mundo 

contra um pequeno país asiático se tornou uma catástrofe. A guerra não teve o fim rápido esperado e se 

prolongou até 1975, deixando milhares de baixar para o exército norte-americano, gastos exorbitantes com 

os conflitos e uma série de protestos internos, mobilizados por jovens e grandes ativistas políticos, como 

Martin Luther King Jr., que eram contrários à guerra.  

Para o Vietnã, os conflitos também foram catastróficos, gerando a destruição de cidades e áreas rurais férteis, 

a morte de milhares de pessoas e cicatrizes até hoje abertas pela violência extrema dos soldados americanos 

no uso de técnicas de tortura e armas químicas avassaladoras. 

A guerra teve fim em 1975, com a vitória do Vietnã do Norte, contudo, já em 1973, desgastado e sob pressão, 

o presidente Nixon decidiu assinar um cessar fogo e retirar suas tropas do país, evitando ainda mais baixas e 

gastos. Assim, com a vitória do norte, o Vietnã foi unificado em 1976 e se tornou parte do bloco socialista. 
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Exercícios 

 

1. (UECE-2010) A Guerra do Vietnã, além de representar uma das faces da Guerra Fria, é considerada uma 

derrota militar dos Estados Unidos. Resultou na morte de crianças, jovens e velhos vietnamitas, assim 

como, de muitos jovens norte-americanos. Sobre esse conflito, assinale a afirmação verdadeira.  

a) Apesar de difícil inicialmente, a Guerra do Vietnã, foi um desafio superado pelos Estados Unidos.  

b) O conflito vietnamita foi polarizado apenas entre os EUA e o Vietnam sem o auxílio de outros 

países.  

c) A Guerra do Vietnã representou a luta entre uma grande potência capitalista e um país do Terceiro 

Mundo.  

d) O conflito foi considerado justo pela população americana que não organizou mobilizações de 

protestos pacifistas. 

 
 

2. (UFPE/2009) A guerra do Vietnã teve repercussões que abalaram costumes e ideias do seu tempo. 

Para os Estados Unidos, a guerra do Vietnã: 

a) garantiu a sua inquestionável liderança militar. 

b) provocou questões internas e frustrações entre diferentes grupos sociais. 

c) mostrou a necessidade de intervenção na Ásia comunista. 

d) estreitou os seus laços políticos com os países comunistas. 

e) foi mais um episódio militar sem grande significado para a política internacional. 

 
 

3. (UNICAMP SP/2011) Para muitos norte-americanos, Vietnã é o nome de uma guerra, não de um país. 

Os vietnamitas parecem figuras sombrias, sem nome nem rosto, vítimas desamparadas ou agressores 

cruéis. A história começa apenas quando os Estados Unidos entram em cena. 
(Adaptado de Marvin E. Gettleman et. alli (Ed.), Vietnam and America:  

a documented history. New York: Grove Press, 1995, p. xiii.) 

Esse desconhecimento dos norte-americanos quanto a seus adversários na Guerra do Vietnã pode ser 

relacionado ao fato de os norte-americanos: 

a) promoverem uma guerra de trincheiras, enquanto os vietnamitas comunistas movimentavam seus 

batalhões pela selva. Contando com um forte apoio popular, os Estados Unidos permaneceram 

por anos nesse conflito, mas não conseguiram derrotar os vietnamitas. 

b) invadirem e ocuparem o território vietnamita, desmantelando os batalhões comunistas graças à 

superioridade americana em treinamento militar e armamentos. Apesar do apoio popular à guerra, 

os Estados Unidos desocuparam o território vietnamita. 

c) desconhecerem as tradições dos vietnamitas, organizados em torno de líderes tribais, que eram 

os chefes militares de seus clãs. Sem ter um Estado como adversário, o conflito se arrastou e, sem 

apoio popular, os Estados Unidos acabaram se retirando. 

d) encontrarem grande dificuldade em enfrentar as táticas de guerrilha dos vietnamitas comunistas, 

que tinham maior conhecimento territorial. Após várias derrotas e sem apoio popular em seu 

próprio país, os Estados Unidos retiraram suas tropas do Vietnã. 

e) consolidarem um esforço para levar ajuda humanitária ao Vietnã durante a Guerra Fria, sem contar, 

contudo, com a resistência da população local que evitou qualquer contato com os norte-americanos. 
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4. (Fatec) A Guerra do Vietnã, símbolo da resistência do povo vietnamita, submeteu as forças militares 

americanas a sua mais fragorosa derrota. Para os vietnamitas, a presença americana no Sudeste da 

Ásia apenas substituía as forças colonialistas da: 

a) França 

b) Inglaterra 

c) Holanda 

d) Bélgica 

e) Alemanha 

 

 

5. (IBMEC RJ/2012) “Entre 1961 e 1973, um total de 57.939 norte-americanos morreram no conflito da 

Indochina, a mais longa e custosa guerra externa na história dos Estados Unidos. A Força Aérea dos 

EUA jogou sobre o Vietnã uma tonelagem de bombas mais de três vezes superior ao que foi jogado na 

Alemanha durante a Segunda Guerra” 

(KEYLOR, William R. "The twentieth-century world"; an international history.  

New York: Oxford University Press, 1996. p. 375.) 

Sobre a Guerra do Vietnã é CORRETO afirmar: 

a) a derrota dos Estados Unidos no conflito terminou sendo responsável pela divisão geográfica do 

país, mantida ainda hoje. 

b) foi decisiva para a participação norte-americana na guerra a tentativa de impedir a expansão do 

comunismo pelo sudeste asiático. 

c) o fator que mais dificultou o desenvolvimento bélico dos norte-vietnamitas foi a falta de apoio 

externo. 

d) a ação dos vietcongues, com auxílio dos Estados Unidos, foi decisiva para a intervenção no Laos 

e no Camboja, regiões que abrigavam os guerrilheiros comunistas do Norte. 

e) a insatisfação do povo norte-americano com o conflito levou o presidente Nixon a desistir de tentar 

a reeleição, tão alta era a sua impopularidade. 
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Gabarito 

 

1. C 

O conflito colocou em oposição os E.U.A, que era então a maior potência global, contra um Vietnã 

considerado de terceiro mundo, dominado há décadas pelo imperialismo e que atravessou uma série de 

conflitos. 

 

2. B 

A Guerra do Vietnã provocou uma série de cisões internas nos E.U.A, mobilizando milhões de jovens em 

grupos como o movimento hippie, o movimento negro e feministas na luta contra os malefícios que a 

guerra trazia para a população americana. Essas manifestações ocorriam principalmente por conta da 

frustração dos jovens por serem enviados para a guerra e verem seus amigos e familiares morrerem por 

algo que não consideravam relevante. 

 

3. D 

Os norte-americanos não tinham um conhecimento profundo do Vietnã antes da guerra e isso acabou se 

tornando um problema para as tropas do país, pois não conheciam o território, a língua e nem a cultura 

dos considerados inimigos.  

 

4. A 

Antes da chegada dos militares norte-americanos na Indochina, a região havia sido colonizada por 

décadas pelos franceses, que também mobilizaram tropas para invadir a região e lutar contra a 

independência e autonomia dos povos nativos. 

 

5. B 

A intenção dos E.U.A era a de garantir que não surgisse uma nova expansão dos ideais socialistas sobre 

a Ásia após o sucesso da Revolução Chinesa e o fim da Guerra da Coreia.  


