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PROCESSO SELETIVO 2022/1

CURSO DE DOUTORADO EM HISTÓRIA – PPGHIS/UFES

PROVA ESCRITA DE CONTEÚDO (1º de fevereiro de 2022)

Dentre as questões abaixo, escolha e desenvolva duas de sua preferência:

1  –  Discorra  sobre  a  relação  entre  a  abordagem  microhistórica  e  as  disposições  das
estruturas  culturais  e  sociais,  tomando como referência  a  leitura  dos  textos  de Sahlins,
Rosental e Cerutti.

2  –  Analise  e  desenvolva  o  pensamento  de  Jessé  Souza,  em  A  Elite  do  Atraso:  da
escravidão a Bolsonaro (2019) a partir do fragmento de texto abaixo:
“A elite dos proprietários mantém seu padrão predatório de sempre. A grilagem de terra,
covarde e assassina como sempre, foi e ainda é uma espécie de acumulação primitiva de
capital  eterna no Brasil.  Os grandes latifundiários  aumentavam sua terra  e  riqueza pela
ameaça e pelo assassinato de posseiros e vizinhos, como, aliás, acontece ainda hoje. Nada
muda  significativamente  com  a  elite  do  dinheiro  de  hoje,  que  compra  o  Parlamento,
sentenças de juízes, a imprensa e o que mais for necessário para manter seu bolso cheio
(...)” (p. 114)

3 – Com base nas reflexões de José D’Assunção Barros sobre a cidade, na obra intitulada
Cidade e História, considerando a perspectiva multifatorial,  disserte sobre as dimensões
relevantes do fenômeno urbano identificáveis no estudo sobre o fenômeno das usurpações
no século IV d.C., presentes na obra  A escalada dos imperadores proscritos,  de Gilvan
Ventura da Silva.

4  –  O  patriarcado,  em  sua  definição  mais  ampla,  significa  a  manifestação  e  a
institucionalização da dominância dos homens sobre as mulheres e as crianças da família e
a extensão da supremacia masculina sobre a feminina na sociedade em geral. Embora a
definição sugira que os homens tenham o poder em todas as instituições importantes da
sociedade  e  as  mulheres  sejam privadas  de  acesso  a  esse  poder,  não  significa  que  as
mulheres sejam privadas de acesso a direitos, influências e recursos. No tocante a esses
acessos,  Lerner,  Lessa  e  Souza,  Lima  e  Nader  expressam  historicamente  como  o
paternalismo, que descreve um conjunto de relações patriarcais, se comporta em relação às
responsabilidades e as obrigações distribuídas entre o grupo protegido, de forma a manter a
hegemonia masculina, mesmo que inconsciente.
Tomando por base os autores citados elabore um texto dissertativo a partir dessas reflexões.
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