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2- INDOCHINA - Atuais Vietnã , Laos e Camboja
- Ex-colônia francesa.
- II Guerra Mundial – ocupada por japoneses.
- 1941 – Fundação do Vietminh:

Liga Revolucionária para a independência do Vietnã.
- Líder: Ho Chi Minh ( um dos fundadores do partido comunista - 1931)
- Orientação majoritariamente comunista.
- Luta contra os japoneses proclamação da independência em 1945 com a

expulsão dos japoneses e o fim da 2ª Guerra Mundial - Não aceitação
da França
- 1946 – 1954: Guerra da Indochina. FRA X Vietminh
- 1954: Batalha de Dien Bien Phu – expulsão dos franceses
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- 1954 – Conferência de Genebra:
- Independência do Vietnã, do Laos e

do Cambodja
- Divisão do Vietnã em duas regiões,

paralelo 17
 Vietnã do Norte – socialista
 Vietnã do Sul - capitalista

A proposta era a de uma divisão temporária
para realização de plebiscito e reunificação
da região segundo opção da maioria
( projetos socialista ou capitalista)
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1960 Vietnã do Sul cancela plebiscito e eleições por medo do comunismo.
Inicia-se a Guerra (1960 – 1975):

Vietnã do Sul X
Vietnã do Norte

Vietcongs = guerrilheiros

comunistas do sul
Apoio dos EUA

- Auge da participação dos EUA: 536 mil soldados (1968).

- 50 mil americanos mortos.
- 2,5 milhões de vietnamitas mortos.
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Montagem feita por MachoCarioca /  Public Domain / 
(a) Batalha da Vila Hamo

Durante a ofensiva do Tet / 
Department of Defense. 
Department of the Navy.

U.S. Marine Corps / Public Domain. 
(b) helicópteros no Vietnã 1966 / 

James K. F. Dung, SFC, Photographer 
/  Public Domain.

(c) Mortos do massacre de My Lai na estrada 
/ Ronald L. Haeberle /  Public Domain.

(d) Acampamento vietnamita sendo queimado / 
Army Specialist Fourth Class Dennis Kurpius

/ Public Domain. 
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Aldeia bombardeada                                                                 Efeito do agente laranja

com Napalm em 1965.   Aviões americanos

despejam  “agente laranja”
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Oposição:

- Oposição de jovens a guerra e a hipocrisia da sociedade americana.

- Movimentos pacifistas desarticulam política norte-americana:

- Movimento Hippie

- Panteras Negras

- Beatniks
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Década de 1970
- Aproximação dos EUA com a China e bombardeio aos países vizinhos –
Laos e Camboja.
- Objetivo Neutralizar a influência soviética no Vietnã do Norte e isolar

norte - vietnamitas.
- 1973 Acordos de Paris – EUA retira-se da guerra.
- 1975 Comunistas do Norte vencem e tomam a capital do Sul – Saigon.

Comunistas pró-URSS tomam o poder em Laos.
Comunistas pró-China tomam o poder em Camboja - Khmer

Vermelho –
Liderança Pol Pot: ditadura violenta que eliminou metade da população

em 3 anos.
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