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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidas as mudanças radicais globais resultantes da 
crise do petróleo na década de 1970, como o fim do comunismo e a implanta-
ção de políticas neoliberais por Inglaterra e Estados Unidos.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

O retorno da guerra fria e a desagregação 
do mundo socialista

Cidadãos de Berlim Ocidental oferecem café para soldados da Alemanha Oriental que estão sobre 
o Muro de Berlim. Fotografia de 11 de novembro de 1989.
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 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • O Toyotismo introduzido pelas indústrias no fim da década de 

1960, revolucionou os métodos de produção e as relações tra-
balhistas. O novo sistema coincidia com as políticas neoliberais 
adotadas pelas grandes potências capitalistas mundiais.

 • A União Soviética estava falindo quando Mikhail Gorbachev as-
sumiu o poder, adotando as políticas da perestroika (reestrutu-
ração) e glasnost (transparência). Era o começo do fim do co-
munismo.

 • A queda do Muro de Berlim, em 1989, a consequente reunifi-
cação da Alemanha e as eleições diretas de Lech Walesa na 
Polônia, em 1990, aceleraram o processo de extinção da União 
Soviética, que ocorreu em 1991.

 • O resultado foi o surgimento de pequenas repúblicas democrá-
ticas no Leste Europeu e a consequente guerra entre croatas e 
sérvios, que foi considerada uma das mais sangrentas guerras 
da segunda metade do século XX.

 • Na China, um protesto contra as medidas do governo resultou 
num massacre na Praça da Paz Celestial, onde morreram milha-
res de pessoas.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Pedra, madeira e água - Caçadores e coletores. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz.

 • Livro didático. 

PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo, que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Essa linha cronológica si-
tua-se no alto das páginas. As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de 
analisar, formadoras de opinião. Atividades como debates, análises, resenhas 
de filmes e seminários são fundamentais para o exercício da opinião. É impor-
tante, porém, que os alunos associem suas opiniões a argumentos válidos. 
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AULAS 1 E 2

Realize, com os alunos, a leitura compartilhada dos tópicos 1 (página 239) e 
2 (página 240). 

Ao final da leitura do tópico 2, leia o tópico Outra dimensão: Conflitos sociais 
(página 242); na sequência, discuta com os alunos, tomando os episódios his-
tóricos da revolta húngara e da Primavera de Praga como exemplos, por que 
tentativas de democratizar o modelo de socialismo soviético imposto pela 
URSS nos países do Leste Europeu tornaram-se inviáveis no pós-guerra.

AULAS 3 E 4

Realize, com os alunos, a leitura compartilhada do tópico 3 (página 243) e o 
tópico Outra dimensão: Cultura (página 244). Em seguida, peça aos alunos que 
pesquisem a letra da música Logical Song, da banda britânica Supertramp, e 
analisem seu conteúdo. A seguir, discuta com a sala o resultado da análise.

Proceda à leitura compartilhada dos tópicos 4 (página 245) e 5 (página 246).

Após a leitura do tópico 6 (página 249), leia, com a classe, o tópico Imagens 
contam a história (página 251). Em seguida, discuta com a sala, consideran-
do que os soldados da Alemanha Oriental tinham ordens para fuzilar quem 
tentasse atravessar o muro, a atitude amigável e solidária que os alemães do 
lado ocidental tiveram com esses soldados registrada na foto. 

Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos, peça aos alunos 
que respondam às questões das seções Para organizar e Reflexões (página 
252), Vamos testar? e Conexões (página 253) ou, então, elabore um questioná-
rio para ser respondido individualmente, em duplas ou em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


