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Prova escrita de conteúdo (15 de agosto de 2022)

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

QUESTÃO 1
A  existência  de  vínculos  expressivos  entre  as  práticas  culturais  e  as  estruturas  e
comportamentos sociais foi analisada por diversos autores. Recentemente é possível
verticalizar tal análise, alternando entre abordagens macro e micro-históricas. Fale a
respeito disso, tomando como referência a leitura dos textos de Marshal Sahlins, Paul-
André Rosental e Simona Cerutti.

QUESTÃO 2
Analise  e  desenvolva  o  pensamento  de  Jessé  Souza,  em  A  Elite  do  Atraso:  da
escravidão a Bolsonaro (2019, p. 101), a partir do fragmento de texto abaixo: 

  “O  capital  econômico  se  torna  cada  dia  mais  concentrado  e  é  transmitido  ´pelo
sangue` – a marca mais perfeita do privilégio injusto – desde tempos imemoriais. Como
o conhecimento, daí seu caráter de capital impessoal, é tão indispensável à reprodução
do capitalismo quanto o próprio capital econômico, o capital impessoal e fundamental
que sobra para a disputa de outras classes entre si é o cultural. Se entendermos isso,
entenderemos também a situação da classe média brasileira como tropa de choque dos
poderosos de plantão. Ela vai tender – do mesmo modo que os ricos fazem com o
dinheiro – a perceber o conhecimento valorizado como algo que deve ser exclusivo à
sua classe social. Sua participação nos golpes contra as classes populares tem muito a
ver,  portanto,  com  estratégias  de  reprodução  de  privilégios  e  muito  pouco  com
moralidade e combate à corrupção”.  

QUESTÃO 3 
Com base nas reflexões presentes na obra A escalada dos imperadores proscritos, de
Gilvan Ventura da Silva, disserte sobre o fenômeno das usurpações nos séculos III-IV
d.C.  relacionando-as  às  História  Social  e  História  Política  considerando  a
problematização do objeto de pesquisa interpretado na mencionada obra.

QUESTÃO 4
No livro  Cidade  e  História,  José  D’assunção  Barros  se  propõe  a  traçar  uma visão
panorâmica sobre obras produzidas nos séculos XIX e XX que analisam o fenômeno
urbano. Com base nesta obra desenvolva uma apreciação dos processos conceituais
de  urbanização  e  de  industrialização,  considerando  interesses  dos  historiadores,
antropólogos e sociólogos pelo saber do “viver urbano” e da organização social  das
cidades.
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