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O mundo da Guerra Fria e os movimentos culturais 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, Capítulo 8 

 

Relevância para a aprendizagem 

A década de 1960 foi um período de mudanças drásticas na cultura, na política e na sociedade 

do Ocidente. Estas transformações abrangeram desde o processo de desestalinização e o início da 

coexistência pacífica na União Soviética; a luta da população afro-americana por seus direitos civis nos 

Estados Unidos; até aquelas relacionadas à cultura, com a ascensão da onda hippie. Esses movimentos  

são fundamentais para a compreensão do panorama histórico do século XX e marcaram o início de um 

novo momento no Ocidente. Com o intuito de compreendê-lo, esta sequência didática é dedicada a 

analisar o conceito de coexistência pacífica durante a Guerra Fria, bem como os movimentos culturais 

e sociais desse período. Neste sentido, os alunos farão uma pesquisa e uma apresentação sobre os 

movimentos culturais de contestação dos jovens estadunidenses da época.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender o que caracterizou a política de coexistência pacífica. 

• Conhecer e analisar as mudanças culturais ocorridas durante a década de 1960. 

• Reconhecer a importância da luta dos movimentos negros por direitos civis e contra o racismo 

nos Estados Unidos 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

A Guerra Fria: confrontos de dois 
modelos políticos. 

(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e 

as tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e 

estadunidenses. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A Coexistência Pacífica 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: divididos em duplas 

Recursos e/ou material necessário: lápis, caderno, giz, lousa 

Inicie essa aula explicando aos alunos sobre o período stalinista na União Soviética. Saliente o 

caráter totalitário e violento desse momento histórico. Lembre os alunos da definição de totalitarismo: 

um sistema político no qual o Estado não reconhece limite algum para sua autoridade, seja no 

ambiente público ou privado. Associe essa definição com a conduta de Josef Stalin (1878-1953) 

enquanto Premiê Soviético (cargo semelhante ao de um primeiro-ministro no Parlamentarismo), 

comandando com mão de ferro o país, anulando as manifestações contrárias ao seu poder por meio 

de exílios na Sibéria (nos gulags, campos de trabalho forçado) e da execução de seus desafetos 

políticos.  

Destaque a ausência de diálogo com o Ocidente e a criação de uma barreira ideológica e 

política conhecida como “Cortina de Ferro”, que isolou o bloco socialista do mundo capitalista após a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Ao longo desse isolamento, Stalin incentivou a indústria de 

base, além de alimentar a corrida armamentista, como também faziam os Estados Unidos no mesmo 

período, o que aumentou a tensão tanto no bloco socialista como no capitalista. Exemplifique o 

sentimento de medo que existia na época, comentando com os alunos sobre a construção de bunkers 

domésticos para os civis se protegerem de um ataque nuclear, das orientações de estocagem de 

comida e equipamentos necessários para sobreviver a um inverno nuclear (situação climática 

decorrente da explosão de bombas atômicas, que levantariam uma enorme quantidade de poeira na 

atmosfera, bloqueando grande parte da luz solar, esfriando a superfície terrestre) e do próprio clima 

de paranoia que se instaurou na sociedade americana.  

Na segunda parte da aula, trabalhe com os alunos as origens da Coexistência Pacífica entre 

Estados Unidos e União Soviética. Explique-lhes que, após a morte de Stálin, o novo premiê eleito pelo 

Partido Comunista da União Soviética, Nikita Khruschev (1894-1971), iniciou um processo conhecido 

como “desestalinização” e condenou publicamente as atitudes e ações de Stálin durante o seu 

governo.  

Esse posicionamento de Khruschev foi o ponto de partida para a chamada Coexistência 

Pacífica, caracterizada por uma série de negociações entre os blocos socialista e capitalista, 

contrariando o pensamento hegemônico da época, que, até então, considerava impossível a 

convivência pacífica entre os dois blocos. Tal fato foi responsável pela aproximação entre os governos 

ocidentais e a União Soviética, bem como pelo estalecimento de acordos importantes, como a redução 

da produção de armamento nuclear e a descentralização do regime soviético, que provocara o 

aumento de poder de decisão do Politburo, comitê central do Partido Comunista da União Soviética. 
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Com o processo de desestalinização, ocorreu uma série de agitações políticas na Hungria e na 

Polônia, as quais foram violentamente reprimidas pelo Pacto de Varsóvia, a aliança militar que 

englobava todos os países socialistas sob a influência da União Soviética. O mais famoso desses 

movimentos foi a “Primavera de Praga”, que ocorreu na capital da antiga Tchecoslováquia, e teve como 

sua principal característica o pacifismo. A população tcheca chegou a se colocar na frente de tanques 

para evitar o conflito e a violência. 

Além disso, comente com os alunos sobre os atritos entre a União Soviética e alguns países 

comunistas durante esse período. Esclareça que tanto a China como a Albânia se colocaram contra 

esse afrouxamento diplomático empreendido pela Convivência Pacífica e romperam com a União 

Soviética. A China voltou a se aproximar dos Estados Unidos na década de 1970, enquanto a Albânia 

se isolou totalmente tanto do bloco socialista como do bloco capitalista, tornando-se o país mais 

fechado do mundo até 1991, quando o governo socialista foi derrubado. 

Para finalizar essa aula, escreva na lousa a seguinte pergunta: “Podemos dizer que a 

Coexistência Pacífica caracterizou um momento de maior abertura política no bloco socialista? Por 

quê?”  

Espera-se que os alunos digam que não, pois a União Soviética sufocou militarmente os 

movimentos de abertura política na Polônia, na Hungria e na Tchecoslováquia. A Coexistência Pacífica 

foi um processo diplomático entre os Estados Unidos e a União Soviética dentro das medidas de 

desestalinização, o que não significava que haveria uma abertura política no bloco socialista. Encerre 

a aula salientando que o projeto de Khruschev era estabelecer uma maior pacificação nas relações 

entre os dois blocos, e não a abertura ou a desintegração do bloco socialista. 

 

Aula 2 – Anos rebeldes: os Movimentos Sociais e Culturais 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: laboratório de informática ou biblioteca 

Organização dos alunos: em grupos 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, cartolina ou papel Kraft, canetas colorida, tesoura sem 

ponta e cola. 

Comece explicando aos alunos que esta aula será dedicada aos movimentos sociais e culturais 

que eclodiram nos Estados Unidos a partir da década de 1960. Inicie a aula revisando alguns conceitos 

da aula anterior, como o processo de desestalinização, a Coexistência Pacífica e os movimentos de 

abertura política que ocorreram no Leste Europeu. Nesse momento, comente com os alunos que os 

jovens foram os principais protagonistas nos movimentos que demandavam maior abertura política 

no Leste Europeu, particularmente na Primavera de Praga. Esse protagonismo da juventude não 

ocorreu apenas no bloco socialista, mas também nos Estados Unidos. Tanto os movimentos pelos 

direitos da comunidade afro-americana como o movimento hippie daquele período eram compostos 

essencialmente por camadas da juventude que contestavam o american way of life, ou seja, a vida 

baseada no consumo. 
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Após essa breve contextualização, divida os alunos em grupos para iniciarem uma pesquisa no 

laboratório de informática ou na biblioteca. Cada grupo terá que montar um painel a respeito do 

movimento social sorteado para apresentá-lo na aula seguinte. Se possível, incentive os grupos a 

preparar um sarau baseado na pesquisa, com músicas e textos que representem a época.  

Os temas a ser sorteados entre os grupos para a pesquisa são: o american way of life, os 

beatniks, o movimento Black Power, os Panteras Negras e o movimento hippie.  

Oriente os alunos a buscar informações sobre a origem do movimento, quem foram seus 

representantes mais significativos e qual foi o impacto dele para a sociedade estadunidense. Na 

sequência, escreva na lousa os tópicos que devem constar nas apresentações e instrua a pesquisa de 

cada grupo sugerindo, inclusive, possíveis temas para ser apresentados no sarau, de modo que o 

trabalho fique ainda mais rico. Ressalte a importância da identificação das fontes pesquisadas e 

estimule-os a buscar textos, imagens ou outros documentos (como músicas e filmes) produzidos pelos 

movimentos indicados.  

 

Aula 3 – Sarau e apresentações sobre os movimentos sociais e culturais 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula  

Organização dos alunos: em um semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia (caso os alunos queiram projetar alguma imagem ou vídeo 

pesquisado ou elaborado por eles), fita adesiva para afixar os painéis. 

Material de referência:  

• American way of life : representação e consumo de um estilo de vida modelar no cinema norte-americano dos anos 
1950 (Tese de Doutorado). Disponível em: <http://tede2.espm.br/handle/tede/277>. Acesso em: 5 set. 2018. 

• JÚNIOR, Wander Wilson Chaves. Geração beat: uma arte de amigos. Disponível em: 
<http://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/article/viewFile/12750/12317>. Acesso em: 5 set. 2018. 

• VAUGHAN, Patrícia Anne. A imagem americana de beleza física e as mudanças provocadas pelo “Black Power” na 
década de 60. Disponível em:< http://www.revistadeletras.ufc.br/rl22Art08.pdf>. Acesso em: 5 set. 2018. 

• CHAVES, Wanderson da Silva. O Partido dos Panteras Negras. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/topoi/v16n30/2237-101X-topoi-16-30-00359.pdf>. Acesso em: 5 set. 2018. 

Esta aula será dedicada às apresentações dos grupos. É esperado que estes citem, ao menos, 

as informações pontuadas a seguir sobre os movimentos pesquisados: 

• American way of life: era a síntese do modo de vida dos Estados Unidos da América nos 
anos de 1950. Ou seja, era o conjunto de padrões sociais mobilizados pelo alto consumo e 
pautados nos valores conservadores – de família, por exemplo. Aqui, o que pode ser 
explorado como fonte história são cartazes que tragam estímulos à compra de 
eletrodomésticos ou carros ou mesmo as representações cinematográficas, analisando o 
papel das mulheres e dos jovens, bem como suas vestimentas e posturas. 

•  Beatniks: foi um movimento literário que surgiu nos Estados Unidos logo após a Segunda 
Guerra mundial. Originou-se como uma forma de contestação ao padrão literário anterior 
e visava romper com as normas preestabelecidas, propondo um texto compulsivo, que 
tratava sobre sexo, música (jazz), e contrário à ideia de consumo e de outros padrões 
estabelecidos pelo American way of life. Aqui, podem ser lidos trechos do livro On the road 
(Na estrada) de Jack Kerouac, por exemplo.  

http://tede2.espm.br/handle/tede/277
http://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/article/viewFile/12750/12317
http://www.revistadeletras.ufc.br/rl22Art08.pdf
http://www.scielo.br/pdf/topoi/v16n30/2237-101X-topoi-16-30-00359.pdf


 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

3º bimestre – Sequência didática 1 

• Black Power: surgiu durante o contexto de confrontamento da comunidade negra 
estadunidense contra o establishment branco anglo-saxão que imperava nos Estados 
Unidos. Inspirado pelos discursos de Malcolm X, que defendia o uso da violência como 
resposta aos gestos de intolerância e racismo, e pela ideologia maoísta (vertente socialista 
que defendia uma transformação não apenas no âmbito político e econômico, mas 
também cultural), esse movimento social clamava pela movimentação da comunidade 
afro-americana na construção de sua autodeterminação. Alguns membros mais radicais 
defendiam a criação de um país apenas para a comunidade negra dos Estados Unidos. 
Muitos artistas participaram desse movimento, como a cantora Nina Sinome, por exemplo, 
cujas canções e até mesmo a  biografia podem ser utilizadas como fontes. 

• Panteras Negras:  esse movimento tinha uma postura mais combativa e violenta e acabou 
se tornando alvo de uma forte reação do governo estadunidense, que o enxergava como 
um movimento terrorista. Seus integrantes defendiam o uso da força para se protegerem 
do racismo e para garantir a autonomia da comunidade afro-americana. Os alunos podem 
indicar ou exibir documentários e fotografias de passeatas e protestos dos Panteras 
Negras. Uma figura que pode ser explorada é a de Huey Newton, por exemplo.  

Os grupos que forem trabalhar com os movimentos afro-americanos podem explorar as 

questões em torno do surgimento de lideranças negras na sociedade estadunidense, como o pastor 

protestante Martin Luther King (1929-1968), defensor de uma postura mais pacífica diante das 

questões raciais, e o líder muçulmano Malcolm X (1925-1965), que expressava uma postura mais 

combativa e radical. Uma sugestão que pode enriquecer a pesquisa é a reprodução de trechos dos 

discursos desses líderes. 

• Hippies: movimento pacifista, de contra cultura, composto de jovens que se opunham à 
guerra, ao estilo de vida consumista estadunidense, e eram a favor do amor livre. Desse 
movimento, surgido na Califórnia, pode-se destacar a mudança no estilo das vestimentas, 
com o uso de minissaias pelas mulheres e de cabelos compridos pelos homens, por 
exemplo. Um marco do movimento hippie foi o festival de Woodstock, que teve como 
expoentes cantores como Janes Joplin e Jimi Hendrix. 

Após as apresentações dos grupos, conclua a aula explicando que tanto o movimento negro 

estadunidense como o movimento hippie eram resultados de um mesmo contexto dentro da Guerra 

Fria: o de crítica a um modelo consolidado em uma sociedade de consumo (o American way of life), 

em que o jovem deixava de ser um mero espectador e passava a ser um protagonista, atuando como 

um ser transformador da sociedade e do meio em que vivia. A mobilização dos afro-americanos estava 

relacionada com a segregação racial e com a ação de grupos radicais, como a Ku Klux Klan, uma 

organização estadunidense que perseguia e assassinava negros. Segundo o ideal desse grupo, criado 

após a Guerra da Secessão, os afro-americanos não deveriam ter direitos políticos iguais aos dos 

brancos. Até os espaços públicos deveriam ser divididos e reservados em locais apenas para os negros 

ou apenas para os brancos. Saliente o fato de que essa situação já era uma realidade em várias regiões 

dos Estados Unidos, particularmente nos estados do Sul, onde essa segregação era mais notada. 
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Outro motivo que contribuiu para a eclosão desses movimentos foi a Guerra do Vietnã, conflito 

ocorrido devido às rivalidades geopolíticas entre Estados Unidos e União Soviética. A maior parte dos 

soldados estadunidenses enviados para lutar nesse confronto era formada por jovens pobres, que não 

tinham como escapar do serviço militar obrigatório. Explicite aos estudantes que grande parte das 

tropas era composta por afro-americanos e latinos; e isso mostra como a questão social e racial foi 

fundamental no contexto dessa guerra.  

Essas duas situações geraram vários questionamentos e críticas das comunidades afro-

americanas quanto ao papel do negro na sociedade estadunidense. Ao mesmo tempo que eram 

discriminados e tinham poucas oportunidades de ascensão social, esses jovens eram enviados pra lutar 

em uma guerra que havia sido criada por aqueles que estavam no poder.  

Para finalizar a sequência, peça aos alunos que escrevam um texto relacionando os temas das 

apresentações com os aspectos da Guerra Fria trabalhados na primeira aula. É importante que esses 

textos sejam corrigidos e comentados na aula seguinte. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe-os atentamente e verifique se cada aluno: 

• Relaciona o processo de desestalinização com a abertura política promovida por 
Khrushchev; 

• Analisa o processo de coexistência pacífica como uma tentativa de reduzir as hostilidades 
entre as duas superpotências; 

• Relaciona o contexto social dos Estados Unidos com o surgimento dos movimentos 
culturais; 

• Realiza as atividades pedidas, participa e contribui com o processo de elaboração e de 
apresentação das pesquisas. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. É verdadeiro afirmar que a política da Coexistência Pacífica é o resultado do processo de 
“desestalinização” da União Soviética? Explique. 

2. Podemos afirmar que os movimentos hippie e dos Panteras Negras eram: 

a) Movimentos de caráter elitista, que defendiam a manutenção do status quo vigente. 

b) Movimentos políticos que visavam acabar com a dualidade de poder entre Republicanos e 

Democratas. 

c) Movimentos culturais que defendiam a construção de uma nova estética artística, 

principalmente musical. 

d) Movimentos sociais que buscavam contestar e romper com as estruturas da sociedade 

estadunidense. 

 

Gabarito das questões 

1. Sim, pois dentro do processo de “desestalinização” temos a crítica ao totalitarismo e ao 
isolacionismo praticado por Josef Stalin, e a política de Coexistência Pacífica vai na contra-mão 
desse pensamento. 

2. Alternativa correta: d. 


