
PROCESSO SELETIVO 

DOUTORADO TURMA - 2022 

INFORMAÇÕES SOBRE O EXAME DE CONHECIMENTOS DE ANTROPOLOGIA 
(Fase 1 – eliminatória e classificatória) 

1. Realização 

1. 1. O Exame de Conhecimentos de Antropologia para o Processo Seletivo do 
Doutorado será realizado no dia 13 de setembro de 2021, das 14h às 17hs (horário 
de Brasília). (cf. item 4.1 do Edital) 

1.2 É responsabilidade da/o candidata/o a viabilização das condições necessárias de 
conexão estável e de equipamentos apropriados à realização do Exame de 
Conhecimentos de Antropologia, não cabendo ao PPGAS nenhuma responsabilidade 
sobre problemas técnicos no processo de realização do exame. (cf. item 4.3 do 
Edital). 

2. Conteúdo – perguntas e exigências formais 

2.1. O exame irá propor três questões. A/o candidata/o deverá escolher duas delas e 
respondê-las com base nas obras constantes da bibliografia sugerida abaixo. 

2.2. As exigências formais de apresentação serão especificadas no momento do 
exame. As respostas não excederão o equivalente a 5 mil caracteres com espaços 
para cada pergunta. Todos os autores/obras mencionados nas respostas, da 
bibliografia sugerida ou outros, deverão ser nelas indicados pelo sobrenome e título 
da obra, sem necessidade de outras informações bibliográficas. 

3. Bibliografia sugerida 

EVANS-PRITCHARD, E.E. Os Nuer. São Paulo, Perspectiva, 2007  
LEACH, Edmund. Sistemas políticos da Alta Birmânia. São Paulo, EDUSP, 1995 -
Introdução, Cap. 1, e cap. 6 “Gumlao e Gumsa”  
LÉVI-STRAUSS, Claude. O totemismo hoje. Lisboa: Edições 70, 1989. 
MALINOWSKI, Bronislaw: Os Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo, Ubu, 2018, 
Introdução e Capítulo 3 
SAHLINS, Marshall. Ilhas de história, Rio de Janeiro, Zahar, 1990. – Introdução, 
capitulo 1 e conclusão 
STRATHERN, Marilyn. O gênero da dádiva: problemas com as mulheres e problemas 
com a sociedade na Melanésia. Campinas: Ed. Unicamp, 2006. Prefácio; Introdução 
(Cap. 1 e 2); e Capítulo 4 
STRATHERN, Marilyn. O efeito etnográfico e outros ensaios. São Paulo, UBU, 2014, 
Cap. 12 “O Efeito Etnográfico” – Parte I 
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem. São Paulo: Cosac 
& Naif, 2002 - Capítulos 5 e 7. 



 
4. Critérios de correção 

Na correção, são avaliados: abordagem do tema, estrutura do texto e expressão. 

Em relação à abordagem, verifica-se se o texto responde objetivamente à questão. 
Pressupõe-se que a/o candidata/o demonstre a habilidade de compreender a 
questão e de mobilizar adequadamente conceitos e referências bibliográficas para 
elaborar sua resposta. No que diz respeito ao desenvolvimento, verifica-se a 
progressão temática e a capacidade crítico-argumentativa revelada. A originalidade 
dos argumentos desenvolvidos também é considerada. 

Em relação à estrutura, são avaliados, conjuntamente, os aspectos da coesão textual 
(nas frases, períodos e parágrafos) e de coerência de ideias. O grau de coerência 
reflete a capacidade da/o candidata/o para relacionar os argumentos e organizá-los 
de forma a deles extrair conclusões apropriadas e, também, sua habilidade para o 
planejamento e a construção significativa do texto. 

Quanto à expressão, são avaliados o domínio do padrão culto escrito da língua e a 
clareza na expressão das ideias. Espera-se que a/o candidata/o revele competência 
para expor com precisão os argumentos selecionados para desenvolver sua reflexão 
e que demonstre capacidade de escolher e utilizar expressivamente o vocabulário, 
evitando o uso abusivo de clichês ou frases feitas e manejando adequadamente 
termos-conceitos antropológicos. 

 


