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1. Faça a leitura do texto abaixo com calma. Depois recorte e cole no seu caderno. 
 

Tentando imaginar um mundo diferente 
 

Vamos imaginar que estoure uma nova guerra 
mundial que levasse ao fim da humanidade. Então, 
passado algum tempo, extraterrestres chegassem 
ao nosso planeta e quisessem entender como os 
seres humanos chegaram ao seu fim. 
Possivelmente eles teriam que entender o que é 
um conflito entre nações, e antes, precisariam 
entender o que é uma nação. Hoje em dia, parece 
algo natural o fato do mundo ser dividido em 
diferentes países/nações. Da mesma forma, nosso 
sistema econômico e social atual, o capitalismo, 
parece que sempre existiu. Na verdade, ambas as 
coisas foram resultado de processos históricos que 
ocorreram no século XIX, há cerca de 200 anos. Na 
música “Imagine”, o artista John Lennon propunha: 
“Imagine um mundo onde não existisse países? 
“Imagine um mundo sem necessidade de ganância 
ou fome?”. O objetivo das aulas de história é 
sempre perceber como nossa realidade não é algo 
natural, que sempre esteve ali, mas resultado de 

transformações históricas. Também sempre devemos ter em mente a possibilidade de 
imaginar futuros diferentes, que nós mesmos possamos escrever. 
 

2. Assista a videoaula no Youtube, produzida pelo Canal Futura, e anote no seu caderno as 
informações que estão apresentadas no quadro da aula. 
 
Nome do vídeo: Nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias – História – 8º ano – 
Ensino Fundamental 
(Caso tenha pego o arquivo da aula pelo facebook ou blog você pode apenas clicar no link abaixo. Caso tenha pego a folha impressa na escola, você pode 
pesquisar no youtube pelo nome do vídeo. Lembre-se que é do “Canal Futura”). 
https://youtu.be/1fM_-97htFw?list=PLNM2T4DNzmq6VMFjm3MLk1C0XKv7U_9HB  
 

3. Escute a música “Imagine”, de John Lennon, e então escreva no seu caderno sobre o 
que você acredita que a música trata e qual era a intenção do artista com a música. 
(Caso tenha pego o arquivo da aula pelo facebook ou blog você pode apenas clicar no link abaixo. Caso tenha pego a folha impressa na escola, você pode 
pesquisar no youtube pelo nome da música. Neste link está legendado, se você pesquisar no Youtube, procure pela versão legendada). 
https://youtu.be/cTVEHOBMchI  
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