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Vídeo: EUA e a Guerra do Vietnã
https://www.youtube.com/watch?v=P3sM7rFl1Zc&t=37s



COMUNICAÇÃO E MÍDIA...
• Foi a primeira guerra transmitida pela televisão, com tomadas do que

acontecia nos campos de batalha. A CBS foi o principal canal a cobrir a
guerra. Jornais, revistas e rádios até em então eram os principais meios de
comunicação.

Outros meios de mídia e 
comunicação foram o cinema, 
fotografias e a música, tendo 

como o John Lennon, integrante 
dos Beatles, considerado 

também o grande porta-voz do 
movimento antiguerra do 

Vietnã. 
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MOVIMENTO DE CONTRACULTURA...
• Contracultura foi um termo usado para caracterizar os diversos movimentos civis

e políticos, que ocorreram em diversos países do Ocidente, principalmente nos
anos 60 e 70;

• Movimento Negro;
• Destacam-se o movimento hippie e beat (Mov. Literário), que questionava

princípios como tolerância, liberdade sexual, igualdade entre as raças e gêneros e
introduzindo alguns elementos da cultura oriental como alimentação, e uso de
substâncias alucinógenas, como a maconha e o LSD;

• O movimento feminista, ganha mais força com as passeatas pelas ruas que
terminavam com a simbólica queima de sutiãs, uma maneira de mostrar que as
mulheres queriam mais liberdade e participação social na vida política e
econômica.
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Os Panteras Negras eram integrantes 
de um polêmico grupo 

revolucionário americano, surgido na 
década de 1960 para lutar pelos 

direitos da população negra. 
Defendiam a resistência armada 

contra a opressão dos negros. Entre 
1966 e 1970 pelo menos 15 policiais 

e 34 “panteras” morreram em 
conflitos urbanos.

VÍDEO: Pantera Negra e os Panteras Negras
https://www.youtube.com/watch?v=oHBkKu0EkVM
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O pastor batista liderava uma corrente moderada,
adepta da não-violência, que defendia a obtenção da
igualdade racial por meios pacíficos, com a extensão do
direito ao voto a todos os negros e o uso de táticas
como boicotes e desobediência civil sem atos violentos.

Apesar do assassinato de King em 1968, sua luta gerou a
aprovação da Lei dos Direitos Civis, em 1964, A lei que
acabou com a segregação racial, foi assinada pelo
presidente Lyndon B. Johnson.
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Do início dos anos 60 até a década de 80 as causas
do movimento feminista foram ampliadas e nesse
período as mulheres passaram a lutar contra qualquer
tipo de discriminação ou opressão sofridas em busca da
completa igualdade social.

VÍDEO: A História do Feminismo
https://www.youtube.com/watch?v=8oWRw
wazg0o&t=57s


