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VIETNAME 1968 – A OFENSIVA DO TET 

 
 
 

O Tet é como a fusão do Natal com o Ano Novo, é a 
grande festa em que é preciso comprar roupa 
nova e deixar-se endividar para o ano inteiro. 
JEAN LARTÉGUY, Voyage au bout de la guerre, p. 
21. 

 
 
 
A ofensiva do Tet constituiu uma das fases mais significativas da Guerra do Vietname. O Tet, 
sendo a celebração do Ano Novo Lunar, é uma das festividades mais importantes do Vietname, 
pelo que vários autores consideraram o impacto moral da data do início da ofensiva (31 de 
Janeiro de 1968) comparável ao que se produziria num país ocidental se a mesma ocorresse na 
véspera do Natal cristão. 

 

 
 
Como antecedente preventivo desta vasta operação, duas semanas antes do início da mesma, o 
exército do Vietname do Norte havia posto cerco e desferido um forte ataque à base americana 
de Khe Sahn, guarnecida por uma importante força de fuzileiros, cerco que iria durar 11 
semanas, impossibilitando o empenhamento dos Marines nas acções que iam seguir-se. Note-se 
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que Khe Sahn se situa no extremo norte do que era o Vietname do Sul, longe, portanto, da zona 
que a ofensiva iria privilegiar. 
 

 
Base dos Marines, em Khe Sahn, na manhã de 21-01-1968 

 
Numa operação cuidadosamente preparada, numerosas forças vietcongue e do Vietname do 
Norte, cruzando as fronteiras com o Camboja e o Laos, irromperam de surpresa no território do 
Vietname do Sul. Os seus múltiplos ataques foram orientados na direcção das zonas densamente 
povoadas onde se encontravam as principais cidades do país, tanto as capitais provinciais como 
a própria cidade de Saigão, capital estadual. Aqui, chegaram a assaltar a embaixada dos EUA, 
onde causaram grandes estragos, antes de serem abatidos ou aprisionados. Esta opção 
contrastava com o que, até então, fora habitual, uma vez que as forças comunistas haviam 
concentrado as suas acções em regiões pouco povoadas, o que levara o comando militar 
americano do general Westmoreland a privilegiar os combates nas terras altas do centro do país, 
contra um inimigo disperso. Era um tipo de guerra que parecia ser favorável às forças 
americanas e aos seus aliados1 sul-vietnamitas, preocupados que estavam em causar o máximo 
de baixas às tropas inimigas, embora também à custa de perdas importantes. 
 

 
Imagem recolhida durante o ataque do Vietcongue à embaixada americana em Saigão 

 
Durante a primeira fase da ofensiva, as unidades do Vietcongue e das forças regulares do 
Vietname do Norte atacaram 39 das 44 capitais de província do Vietname do Sul e 64 sedes 
                                                 
1 Como aliados dos EUA, além das tropas regulares sul-vietnamitas, devem contar-se, ainda, unidades da 
Austrália, da Coreia do Sul, da Nova Zelândia e da Tailândia. 
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distritais, com efectivos que, na época, foram calculados em cerca de 80.000 homens. Além das 
cidades e de diversas povoações menos importantes, as forças invasoras atacaram 
impiedosamente bases militares, aeródromos, depósitos logísticos e caminhos-de-ferro. 
Empregando tácticas convencionais, todos os ataques eram precedidos de intensas preparações 
com foguetes e artilharia de campanha, logo seguidas de enormes ondas de assalto de infantaria. 
Todavia, assim que as forças americanas e sul-vietnamitas lograram recompor-se da surpresa, 
todas as penetrações foram detidas e repelidas, com severas perdas, sendo de pouca monta os 
ganhos territoriais das forças comunistas.  
 

 
Rua de Saigão após o ataque à cidade 

 
No plano das forças atacantes esperava-se que, perante a dimensão da ofensiva, se registaria um 
levantamento popular contra os EUA e o governo de Saigão. Embora um tal levantamento 
nunca tenha tido lugar, o efeito sobre o moral das tropas americanas foi devastador. 
 
Nos EUA, as notícias da ofensiva e do assalto à embaixada americana em Saigão vieram 
mostrar que a situação militar no Vietname era bem pior do que as autoridades procuravam 
fazer crer. A pretensão do governo de Washington de aumentar o efectivo da força destacada no 
Vietname em mais 206.000 homens foi muito mal recebida pela opinião pública americana, a 
qual não compreendia como é que, tendo-lhe sido dito que os rebeldes estavam a sofrer pesadas 
perdas, ainda dispunham de forças tão numerosas como aquelas que haviam lançado a ofensiva 
do Tet.  
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Do mesmo modo, uma operação envolvendo efectivos tão vastos, requerendo uma longa e 
cuidadosa preparação e os indispensáveis movimentos, escapara por completo aos serviços de 
intelligence americanos, possibilitando uma completa surpresa. Tratava-se de uma falha grave e 
denotava, por conseguinte, uma vulnerabilidade que poderia ocasionar novos dissabores 
operacionais. A ofensiva do Tet marcaria, portanto, um ponto de viragem na guerra, 
circunstância que foi muito bem percepcionada de ambos os lados da luta. Donald Oberdorfer, 
professor americano na Escola Paul H. Nitze de Estudos Internacionais Avançados, da 
Universidade Johns Hopkins, num resumo da situação que se seguiu à ofensiva do Tet, escreveu 
o seguinte: 
 

O Vietcongue perdeu os melhores elementos de uma geração de combatentes da 
resistência, e, depois do Tet, um número cada vez maior de norte-vietnamitas teve de ser 
enviado para o sul, para preencher as faltas nas fileiras. A guerra tornou-se 
progressivamente numa luta mais convencional e menos insurreccional.2 

 
Assim que, nos últimos dias de Março de 1968, se teve consciência de que terminara a primeira 
fase da ofensiva, o presidente Lyndon B. Johnson, em discurso à nação americana, manifestou a 
intenção de “iniciar um processo de paz, através de negociações”3, as quais tardariam a dar 
frutos e, mesmo assim, já no mandato do presidente Richard Nixon. 
 
Apesar da fase inicial da ofensiva se ter concluído em Março de 1968, nesse mesmo ano viriam 
a ocorrer diversas réplicas – fase 2: 05-05-1968 a 15-06-1968; fase 3: 17-08-1968 a 23-09-1968 
–, as quais se prolongaram por 1969, apanhando as tropas americanas numa atitude de crescente 
desmoralização. De um efectivo terrestre de 540.000 homens, os americanos, só no ano de 
1968, sofreriam 14.500 mortos em combate. Para o caso, de pouco valia a circunstância de 
serem as perdas dos atacantes muito superiores às dos americanos e dos seus aliados. 
Pressentindo a inutilidade do esforço, o presidente Nixon ordenaria, nesse ano de 1969, o início 
da retracção do dispositivo americano no Vietname, ao mesmo tempo que se intensificavam as 
diligências diplomáticas para pôr termo à guerra. A recolha das forças americanas estender-se-ia 
até 1975, provocando o rápido desmoronamento do exército sul-vietnamita e a consumação da 
vitória do Vietcongue e do exército do Vietname do Norte. 
 
 
David Martelo – Dezembro de 2021  
 

                                                 
2 Citado por BERMAN, Larry, No Peace, no Honor, p. 12. 
3 Ibidem, p. 14. 


