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ROCK ANOS 50 

Uma mistura de ritmos, toma conta dos jovens e incendeia uma geração... com 

uma flechada... o cupido faz apaixonar e esquenta a pista com o bom e velho 

rock and roll. 

 

 

 

 

Para ver a imagem clique:  

http://www.dance2swing.com/images/IMG-042.jpg 
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 Na década de 50, a sociedade estadunidense tradicional e conservadora, 

começa a ser contestada pela juventude, rotulada de rebeldes sem causa: O rock 

and roll, fez com que os jovens acompanhassem, essa rebeldia, através do cinema, 

da música e da dança, ou seja, o rock and roll se opunha à postura tradicional e à 

manutenção das instituições vigentes da época. A música convidava à dança e ao 

amor, descrição de carros possantes, de garotas, histórias de colégio e dramas da 

adolescência. 

 

Atividade 

 

01. Estabeleça uma discussão com seus colegas de classe, e apresente uma 

proposta de pesquisa para descobrir, como era o comportamento da 

juventude nos anos 50. 

02. Descubra ainda o contexto histórico da década de 50, nos EUA, onde surge o 

rock and roll. 

 

 

 

 

Veja a imagem no link:  

http://www.explorepahistory.com/images/ExplorePAHistory-a0h2o8-a_349.jpg 
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História do Rock 

 

 O movimento musical denominado rock and roll surgiu nos EUA, nos anos 

1950. As origens deste ritmo já haviam surgido há muito tempo, porém foi somente 

após a II Guerra Mundial que a música negra teve aceitação pela geração 

americana da década de 50. O rock se origina do blues, que significa triste, 

melancólico, ou ainda, oriundo de hematomas, que surgiam na pele dos escravos 

americanos ocasionadas pela depressão, causados por uma tristeza profunda, pela 

sua condição aprisionada. 

 O blues surge do encontro de tradições africanas e européias no Delta do 

Mississipi, ao final do século XIX fundindo o seu grito com as canções de trabalho, 

os acordes dos hinos religiosos e a estrutura das baladas, o negro chegou ao blues. 

O grito primal era uma espécie de reconhecimento do ambiente em meio às 

plantações de algodão e refletia a necessidade de comunicação do escravo. A 

proibição do uso de instrumentos explica parcialmente o fortalecimento da tradição 

oral. As canções de trabalho (work songs) refletem uma concepção diferente de 

música: para o negro da África Ocidental, “a música e a dança não são 

manifestações isoladas de arte e sempre foram usadas como uma função 

estritamente comunitária”, como afirma Chacon. 

 Havia canções de jovens para conquistar moças, de mães para acalmar 

filhos, de chefes para impor ordem na comunidade, de guerreiros para criar 

coragem, de sacerdotes para influir sobre a natureza, de trabalhadores para 

cadenciar e suavizar suas tarefas. Destas tradições surgem work-songs nas 

plantations de algodão do sul do EUA, algumas em forma de pergunta e resposta, o 

que animaria mais tarde o blues e o rock. 

 Em sua adaptação no continente americano, os escravos se identificaram 

com o povo oprimido de Israel em busca da libertação. Da conversão ao cristianismo 

surgiram a Gospel Songs, hinos costurados com trechos da Bíblia e work-songs, 

reforçando a recriação musical negra que daria origem ao Blues, que estabeleceu 

uma ponte entre as work-songs do século XIX e o rock dos anos 50 do século XX, 
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legando para a posteridade elementos da cultura africana, remodelados pela 

convivência européia nos EUA, o que se estenderia para todo o mundo ocidental, 

seja pela força das redes de produção e comercialização, seja pela imediata 

identificação corporal e das atitudes com a juventude. 

 

 

Atividade 

 

01. Comente a influência do pós-guerra no comportamento e valores da 

juventude americana. 

02. Em 6 grupos de 5 pessoas, pesquise em 3 bibliografias diferentes, toda a 

informação que puder do fenômeno Rock and Roll nos anos 50. 

 

 

 

 

 

Para ver clique: 

http://www.viewimages.com/search.aspx?mid=3307643&epmid=3&partner=google 
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O Rock no Brasil 

 

 O rock chega ao Brasil em 1955, quando Nora Ney grava a versão Rock 

Around the Clock. A primeira estrela nacional do gênero é Celly Campelo (1942-) 

que lança no início dos anos 60, Banho de Lua e Estúpido Cupido. Na mesma época 

o rock se populariza com outras versões de sucessos norte-americanos, por Nick 

Savoia e Ronnie Cord (1943-). A partir de 1965 Roberto Carlos, Erasmo Carlos e 

Wanderléia tornam-se os expoentes da Jovem Guarda, variação do rock. Em 1966, 

os Mutantes revelam Rita Lee. 

 

Contexto Histórico 

 

 Na Europa e EUA, no início da década de 50, os jovens próximos de atingir 

a maioridade não tinham motivos para se orgulhar da civilização ocidental: duas 

guerras ocorreram antes do seu nascimento. Conflitos regionais ocorreram ou ainda 

permaneciam, deixando mortos ou inválidos. A convivência com a presença 

desastrosa de seus países: EUA na Guerra da Coréia (1950-1953) e a Guerra do 

Vietnã (1956-1975); a França nas guerras da Indochina (1945-1954) e da Argélia 

(1962); Inglaterra contra a desobediência civil de Mahatma Gandhi; e auge do 

capitalismo que aparentemente não empolgava a juventude. Nos EUA o racismo dos 

adultos procurava separar jovens brancos e negros, unidos pelo som do rock desde 

os anos 50. Mesmo para os filhos da classe média que passou o pós-guerra 

acumulando bens para oferecer um futuro seguro, as perspectivas de realização 

pessoal não eram atraentes. Não havia sentido seguir os passos dos pais, 

significando assim a restrição da existência ao mundo individualista de um emprego 

estável, casamento e ideais patrióticos. 

 Do bloco socialista poucas informações confiáveis atravessavam a cortina 

da Guerra Fria, algumas nada animadoras: invasão soviética em países socialistas 

que buscavam seu próprio caminho, como a Hungria (1956) e a Tchecoslováquia 

(1958). Qual a direção o jovem deveria seguir? Propostas sedutoras se 
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apresentaram aos garotos do mundo: comunidades alternativas, onde compartilhar 

era a senha de convivência, como os hippies da costa oeste dos Eua; militância 

política para derrubar o racismo (Black Panthers, Martin Luther King); ou para 

derrotar o próprio país, agente agressor internacional (pacifismo); reencontro com a 

natureza popular e folclórica de sua nação; busca de experiências místicas e 

psicodélicas. 

 Com a explosão demográfica e expansão econômica dos EUA, durante e 

após a II Guerra Mundial, a população jovem norte americana aumentou 

consideravelmente. Apesar do progresso e da industrialização, a sociedade norte-

americana permaneceu com valores morais arcaicos e preconceituosos, criando um 

vazio e uma insatisfação na juventude, principalmente da classe média. 

 É nesse contexto que surge na juventude ocidental uma nova cultura, reflexo 

de tendências comportamentais de revolta, expressa principalmente pela música. A 

partir daí começa a se configurar a formação de um mercado consumidor constituído 

basicamente por jovens de diferentes classes sociais. 

 Embora estivesse inicialmente fora dos padrões preconizados pela 

sociedade estabelecida, a cultura jovem passou a ser devidamente assimilada e 

comercializada pela indústria cultural, que a divulgou através dos meios de 

comunicação, tornando-a universal. 

 

Atividades 

 

01. Aprofunde a investigação do contexto histórico da década de 50 nos EUA. 

02. Pesquise a influência do rock and roll no Brasil. 

03. Investigue: 

         - Blues 

          - Rockabilly 

          - Hustle 
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        - Twist   

        - Rhythm and blues 

          

 

 

 

Cultura de Massa 

 

 A cultura de massa não está ligada a nenhum grupo social específico, pois é 

transmitida de maneira industrializada para um público generalizado, de diferentes 

camadas socioeconômicas. Ocorre a formação de um enorme mercado de 

consumidores em potencial, atraídos pelos produtos oferecidos pela indústria 

cultural. Esse mercado caracteriza-se pela chamada sociedade de consumo. 

 Com a industrialização dos elementos da cultura popular, o produto cultural 

se apresenta de uma forma esteticamente nova e diferente. A indústria cultural 

utiliza-se dos meios de comunicação, lança o produto em grande quantidade e, 

depois, induz as pessoas a consumirem esse produto, apelando para outras razões 

além de seu valor artístico. 

 A cultura de massa ao divulgar produtos culturais como o rock and roll, 

possibilita o seu acesso por diferentes camadas sociais. É atraente e voltada para o 

consumo generalizado da sociedade. 

 Produzido originalmente em pequenos estúdios do sul dos EUA, o rock 

alcança um sucesso rápido e inesperado, muito além da capacidade americana 

absorver ou aceitar o seu impacto. Seu sucesso é explicado pela imediata simpatia 

que o ritmo provoca numa geração de adolescentes, brancos e negros. Mas 

também, é explicado pelo rápido golpe comercial dos grandes estúdios do Leste e 

Oeste dos EUA (RCA, Capitol, Mercury). 
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Atividade 

 

01. Escreva um texto de 25 a 30 linhas utilizando necessariamente as seguintes 

palavras-chave: Dança, rock and roll, cultura de massa, consumo 

comportamento e contexto histórico. 

02. Dê um título original ao texto. 

 

 

A Dança 

 

 O ‘rhythm and blues’ é a vertente negra do Rock. É quase exclusivamente 

daí as origens do rock. Reprimidos pela sociedade branca, anglo-saxônica e 

protestante, os operários negros se refugiavam na música (o blues), e na dança para 

dar vazão, pelo corpo, aos protestos, que não eram permitidos. Os estilos de dança 

popular tornam-se mais desenvoltosos. Os negros criam o Twist, o Hustle e muitas 

outras danças que os brancos adotaram com entusiasmo. Os pares dançam juntos e 

obedecem a uma seqüência marcada de passos. Caracterizado como uma versão 

mais agressiva do blues, o rhythm and blues se formou pela necessidade dos 

cantores em se fazer ouvir nos bares, devido ao fato que os sons dos instrumentos 

elétricos exigiam um canto mais “gritado”. 

 Na década de 60 sentia-se uma mudança no ar e tudo se alterou com a 

chegada em 1961 do “Let´s Twist Again”, de Chubby Checker. Reprovada como 

uma dança imprópria, foi ganhando cada vez mais força. Fácil de aprender, divertida 

de dançar no seu ritmo característico, jovens e velhos dançavam o Twist toda noite. 

O Twist trouxe consigo uma nova idéia: os dançarinos não precisavam ter parceiros, 

as meninas não tinham que esperar quem as convidassem para dançar; toda a 

gente podia se juntar e dançar.No início havia figuras facilmente reconhecíveis, mas 
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à medida que se enraizou o Twist, foram se desenvolvendo inúmeras variações até 

o estilo de cada um se tornar pessoal e único. A influência do Twist espalhou-se: os 

vestidos eram feitos com pequenas tiras que brilhavam quando os dançarinos se 

abanavam; os modelos posavam em linhas Twist; Havia queixas de músculos 

doloridos e dores nas costas, mas a sua popularidade era suprema. 

 A dança aparece como feito coletivo, atividade em cuja realização cada 

participante se funde na ação emoção e desejo com o corpo geral da comunidade. 

No transcurso da história, a dança também é utilizada para documentar, ao reviver 

algum acontecimento; entretanto a diferença entre as formas plásticas e dançadas, 

reside em que, para obter este propósito, a dança se vale da representação sempre 

renovada dos fatos ocorridos. No decorrer dos séculos, a representação evolui, 

emigra, os fatos históricos se fundem uns com os outros, as distintas nações e 

classes lhe imprimem seu próprio caráter. 

 A dança possui possibilidade representativa temporal diferente das outras 

artes plásticas com possibilidades documentais intemporais, onde a obra permanece 

e a evolução da arte vai criando fatos distintos que não destroem o anterior. Na 

dança, a obra tem vida temporal que nasce, se desenvolve e morre no momento de 

sua execução, e cada vez a evolução cria uma nova forma que substitui a anterior. 

 

 A dança reflete impressão da época, utilizando-a como matéria-prima, como 

um testemunho do conflito do homem em sua época e situação geográfica. 

Invasores e conquistadores deixam marcas de seu passado, ao mesmo tempo que 

recolhem influências e material similar que levarão para sua terra. A dança é uma 

história dinâmica e condensada da cultura, ao mesmo tempo que, um produto 

cultural da história. 
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Atividades 

 

01. Dividir a sala em três grupos. 

02. Pesquisar músicas com ritmos dançantes dos anos 50.  

03. Escolher a música para iniciar um trabalho coreográfico. 

04. Pesquisar o figurino correspondente aos anos 50. 

05. Ver filmes relacionados a este tema, nos anos 50. 

06. Escolher o tema para o trabalho coreográfico. 

07. Dar um nome à coreografia. 

08. Escrever o “Release” (breve resumo em até 7 linhas) sobre a coreografia. 

09. A música, a coreografia, o figurino devem estar em acordo com o tema 

escolhido no contexto dos anos 50, quando surge o rock and roll. 

10. Ensaiar a composição coreográfica. 

11. Mostrar o trabalho coreográfico criado. 

12. Confeccionar o figurino. 

13. Apresentar as coreografias no colégio. 

 

Sugestões de Filmes 

 

 Johnny & June (Walk The Line). Direção de James Mangold. EUA, 2005. 

 Sinopse: Cinebiografia do cantor Johnny Cash (vivido por Joaquin Phoenix), 

morto em 2003. O filme mostra desde a juventude em uma fazenda de algodão até o 

começo do sucesso nos estúdios Sun, em Memphis, onde gravou ao lado de Elvis 
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Presley, Jerry Lee Lewis e Carl Perkins. O filme também mostra seu relacionamento 

com June Carter (Reese Witherspoon), sua mulher até o fim da vida. 

 

 Na Onda do Twist (Don t Knock The Twist). Direção de Oscar Rudolph. 

EUA, 1961. 

 Sinopse: Este clássico do Twist sensação dos anos 60 iniciou uma onda 

totalmente nova de dança! 

Mitch Mason (John Cronin) é um agente de talentos que trabalha com astros do 

Rock n´ Roll em todo o país, mas o problema é que o Rock n´ Roll já teve dias 

melhores! Então Mitch e seu amigo Dizzy (Alvy Moore) decidem arrumar as malas e 

ir para Nova York em busca de novos negócios. 

Eles acabam passando a noite em uma pequena cidade e notam que lá todos 

dançam um novo ritmo chamado Twist ! Achando que pode ter encontrado o novo 

ritmo que ele estava procurando, Mitch contrata um cantor (Clay Cole), sua banda e 

uma linda dançarina (Mary Mitchell) que o encanta. Agora, tudo o que ele tem que 

fazer é convencer o dono da agência de talentos para a qual ele costumava 

trabalhar a representá-los e ainda mais importante, convencer a filha do chefe 

(Maura McGiveney) cujo interesse por ele vai além dos negócios. 

Apresentando sucessos clássicos de Dion (Runaround Sue e The Wanderer) e 

incríveis performances de Chubby Checker, The Marcels, Clay Cole e Vicki Spencer, 

entre outros, Na Onda do Twist é o filme de dança que começa onde os outros 

filmes de dança pararam! 

 

E o rock and roll nos anos 60?????  
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