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Olá, pessoal! 

 

Dando continuidade à nossa preparação para a tomada de consciência por videoconferência 

(deveria chamá-la de “videoconsciência”?), que será na próxima sexta-feira dia 08 de maio, vamos 

refletir um pouco mais sobre como a História pode nos ajudar a compreender o presente. Na 

atividade de hoje, também veremos como o conhecimento histórico pode ajudar a elaborarmos 

soluções para os problemas do presente. 

No momento em que estamos vivendo, toda a sociedade está debatendo intensamente se 

continuamos com o isolamento social, para reduzir o número de contágios e evitar um colapso no 

sistema de saúde, ou se voltamos a trabalhar para evitar uma crise econômica e o empobrecimento 

da população. A população está praticamente dividida, e os governantes estão sendo cobrados pelos 

dois lados. 

 

ATIVIDADE 

Imagine que você assumiu a presidência do Brasil neste momento da mesma forma que 

Getúlio Vargas durante o Estado Novo: você tem poderes ilimitados para governar, no entanto deve 

tomar cuidado para não desagradar a uma parcela muito grande da população – isso pode reduzir 

sua popularidade. 

Você deve buscar uma forma de resolver este problema, elaborando um Plano de 

Enfrentamento à Crise do Covid-19. Este plano deve ser escrito na forma de uma lei, detalhando os 

problemas que você quer combater ou evitar, as medidas que você pretende tomar, os prazos e 

punições para quem descumprir. Lembre-se que você deve tomar cuidado para não prejudicar sua 

popularidade. 

Para que seu plano seja bem argumentado, faça referência aos temas que nós estudamos 

durante o primeiro período de aulas online: 

• As constituições republicanas do Brasil; 

• Os governos de Getúlio Vargas; 

• A política do trabalhismo de Vargas; 

• As ações afirmativas; 



  

• A desigualdade racial; 

 

Caso tenha dúvidas com a atividade, chame o professor no Google Hangouts durante o horário de 

aula: vinicius.araujo.ieijf2@gmail.com 


