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CONTEÚDO VÍDEOS PARA SEREM ASSISTIDOS 
Guerra Fria https://www.youtube.com/watch?v=xH3-_DwgYbs&feature=emb_title 

  
   
   
   
   

QUESTÂO 1 – Elaborar o mapa mental do vídeo. 

QUESTÂO 2 –  Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones (1967) 

Era um garoto 
Que como eu 
Amava os Beatles 
E os Rolling Stones  

Girava o mundo 
Sempre a cantar 
As coisas lindas 
Da América  

Cantava viva à liberdade 
Mas uma carta sem esperar 
Da sua guitarra o separou 
Fora chamado na América  

Stop! Com Rolling Stones 
Stop! Com Beatles songs 
Mandado foi ao Vietnã 
Lutar com vietcongs  

Eu te amo, meu Brasil (1970)  

As praias do Brasil ensolaradas 
O chão onde o país se elevou 
A mão de Deus abençoou 
Mulher que nasce aqui tem muito mais amor 



 
 

O céu do meu Brasil tem mais estrelas 
O sol do meu país mais esplendor  
A mão de Deus abençoou 
Em terras brasileiras vou plantar amor   

Eu te amo, meu Brasil, eu te amo 
Meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil 
Eu te amo, meu Brasil, eu te amo 
Ninguém segura a juventude do Brasil  

A banda brasileira Os Incríveis marcou época ao cantar acontecimentos e ideias que afetavam 
especialmente a vida dos mais jovens no final da década de 1960, como ilustram as letras 
citadas. 

Essas letras estão relacionadas, respectivamente, aos seguintes contextos internacional e 
brasileiro daquele momento: 

 

 

A - declínio do liberalismo - patriotismo militarista.

 

B - apogeu do imperialismo - naturalismo romântico. 

 

C - bipolaridade da Guerra Fria - nacionalismo ufanista.

 

D - política da coexistência pacífica - conservadorismo ambiental. 

QUESTÂO 3 – Se há apenas cinco ou dez anos dissessem a alguém em Cuba que um 
presidente norte-americano visitaria a Ilha, a resposta seria um sorriso irônico; mas se fosse 
mencionada a possibilidade de ver os Rolling Stones tocando em Havana, a reação teria sido 
uma gargalhada – ou um grito, se a pessoa assim informada tivesse seus 60 ou 70 anos de vida. 
Porque aqueles que fomos jovens em Cuba na década de 1960 dificilmente esqueceremos as 
críticas políticas quando confessávamos ouvir os Beatles ou os Stones. Quem poderia ter 
previsto? Definitivamente, os tempos estão mudando. 

LEONARDO PADURA. Adaptado de Folha de S. Paulo, 12/03/2016. 

As considerações do escritor sobre a sociedade cubana indicam que, na década de 1960 e no 
momento atual, as diferenças entre as condições de vida são contextualizadas, respectivamente, 
pelos seguintes aspectos das relações internacionais: 

 

 

A - expansão mundial de regimes totalitários – supremacia das concepções neoliberais

 



 
 

B - crescimento da influência global soviética – afirmação da hegemonia norte-americana

 

C - bipolaridade entre capitalismo e socialismo – multipolaridade da ordem econômica

 

D - política externa independente na América Latina – integração das nações subdesenvolvidas

 

 

 


