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PARTE I – Indochina: aspectos  
históricos e geopolíticos                                               



A Indochina e o passado colonial francês (1)  
[FONTE: Wikipedia] 



A Indochina e o passado colonial francês (2)  
[FONTE: Atlas-historique] 



A Indochina e o passado colonial francês (3)  
[IMAGEM: a catedral Notre-Dame de Saigão por volta de 1900 - hoje na cidade de Ho Chi Minh 

FONTE: Historic Vetnam] 



A Indochina e o passado colonial francês (4)  
[IMAGEM:  Hanói (Tonkin), em 1905. FONTE: Wikipedia] 



A Indochina e o passado colonial francês (5)  
[IMAGEM:  Hanói (Tonkin), em 1905. FONTE: Wikipedia] 



A Indochina e o passado colonial francês (6)  
[FONTE: Wikipedia] 



A Indochina e o passado colonial francês (7)  
[FONTE: Hérodote] 



A Indochina e o passado colonial francês (8)  
[FONTE: Hérodote] 



A Indochina e o passado colonial francês (9)  
[FONTE: Hérodote] 



A Indochina e o passado colonial francês (10)  
[FONTE: Hérodote] 



A Indochina e o passado colonial francês (11)  
[FONTE: Hérodote] 



A Indochina e o passado colonial francês (12)  
[FONTE: Hérodote] 



A Indochina e o passado colonial francês (13)  
[FONTE: Hérodote] 



A Indochina e o passado colonial francês (14)  
[FONTE: Larousse] 



A Indochina e o passado colonial francês (15)  
[FONTE: Larousse] 



A Indochina e o passado colonial francês (16)  
[FONTE: INA - Institut National de L'Audiovisuel] 



A Indochina e o passado colonial francês (17)  
[FONTE: Wikipedia] 



Indochina - Vietname: alguns aspectos 
geopolíticos (1)  [FONTE: CIA, The World Fact Book]



Indochina -Vietname: alguns aspectos 
geopolíticos (2)  [FONTE: CIA, The World Fact Book]



Indochina - Vietname: alguns aspectos 
geopolíticos (3)  [FONTE: Wikipedia]



Indochina - Cambodja: alguns aspectos 
geopolíticos (4)  [FONTE: CIA, The World Fact Book]



Indochina - Cambodja : alguns aspectos 
geopolíticos (5)  [FONTE: CIA, The World Fact Book]



Indochina - Cambodja : alguns aspectos 
geopolíticos (6)  [FONTE: Wikipedia]



Indochina - Laos : alguns aspectos 
geopolíticos (7)  [FONTE: CIA, The World Fact Book]



Indochina - Laos : alguns aspectos 
geopolíticos (8)  [FONTE: CIA, The World Fact Book]



Indochina - Laos: alguns aspectos 
geopolíticos (9)  [FONTE: Wikipedia]



 
 

PARTE II – Indochina: o caso do Vietname   



Vietname: alguns aspectos geopolíticos (1)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia] 



Vietname: alguns aspectos geopolíticos (2)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia] 



Vietname: alguns aspectos geopolíticos (3)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia] 



Vietname: alguns aspectos geopolíticos (4)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia] 



Vietname: alguns aspectos geopolíticos (5)  
[FONTE: Bio] 



Vietname: alguns aspectos geopolíticos (6)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia] 



Vietname: alguns aspectos geopolíticos (7)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia] 



Vietname: alguns aspectos geopolíticos (8)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia] 



Vietname: alguns aspectos geopolíticos (9)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia] 



Vietname: alguns aspectos geopolíticos (10)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia] 



Vietname: alguns aspectos geopolíticos (11)  
[FONTE: Britannica Online Encyclopedia] 



 
 

PARTE III – A  guerra do Vietname na 
perspectiva dos EUA 



A Indochina: da saída francesa à entrada 
dos EUA - a “teoria do dominó” (1)  [FONTE: 

Britannica Online Encyclopedia] 



A Indochina: da saída francesa à entrada 
dos EUA - a “teoria do dominó” (2)  [FONTE: NYT] 



A Indochina: da saída francesa à entrada 
dos EUA - a “teoria do dominó” (3)  [FONTE: BIO] 



A Indochina: da saída francesa à entrada 
dos EUA - a “teoria do dominó” (3)  [FONTE: BIO] 



A Indochina: da saída francesa à entrada 
dos EUA - a “teoria do dominó” (4)  [FONTE: 

Britannica Online Encyclopedia] 



A Indochina: da saída francesa à entrada 
dos EUA - a “teoria do dominó” (5)  [FONTE: 

Britannica Online Encyclopedia] 



A Indochina: da saída francesa à entrada 
dos EUA - a “teoria do dominó” (6)  [FONTE: Global 

Security 



A Indochina: da saída francesa à entrada 
dos EUA - a “teoria do dominó” (7)  [FONTE: Global 

Security 



A Indochina: da saída francesa à entrada 
dos EUA - a “teoria do dominó” (8)  [FONTE: Global 

Security 



A Indochina: da saída francesa à entrada 
dos EUA - a “teoria do dominó” (9)  [FONTE: Global 

Security 



A Indochina: da saída francesa à entrada 
dos EUA - a “teoria do dominó” (10)  [FONTE: 

Britannica Online Encyclopedia] 



A Indochina: da saída francesa à entrada 
dos EUA - a “teoria do dominó” (11)  [FONTE: 

Britannica Online Encyclopedia] 



A Indochina: da saída francesa à entrada 
dos EUA - a “teoria do dominó” (12)  [FONTE: CNN] 



A Indochina: da saída francesa à entrada 
dos EUA - a “teoria do dominó” (13)  [FONTE: CNN] 



A Indochina: da saída francesa à entrada 
dos EUA - a “teoria do dominó” (14)  [FONTE: CNN] 



 
 

 ANEXO– A Indochina no cinema 



A Indochina no cinema: o filme 
“Indochine” (1992) de Régis Wargnier (1) 



A Indochina no cinema: o filme 
“Indochine” (1992) de Régis Wargnier (2) 
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