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Candidato com identificação nº 2973442
Referência: Parecer sobre o pedido de revisão da Prova de Proficiência em Inglês – Sessão de
Novembro de 2016 – interposto por Ely Carlos Silva Santos.
Para fundamentar o parecer ora apresentado, esta Banca Examinadora primeiramente apresentará a
pergunta, a resposta prevista e, depois, transcreverá a resposta do candidato para, então, apresentar a
apreciação da mesma.
Pergunta 1: Considere o parágrafo [1]. O autor apresenta o principal objetivo deste artigo. Qual é
esse objetivo e como ele pretende alcançá-lo? (2,0)
Resposta Prevista: O principal objetivo é traçar as principais [implicações das] contribuições dos
povos ameríndios para a teoria antropológica. Ele pretende alcançar esse objetivo sugerindo
pensamentos mais profundos a respeito do perspectivismo ameríndio.
Resposta do Candidato: O objetivo do artigo é debater a origem radical da contribuição que os
continentes civilizados por intelectuais circularam durante a metade do século, mas que não foram
completamente absorvida pela antropologia* sic.
Para alcançar tal objetivo, o autor discorrerá acerca das implicações na contribuição da teoria
antropológica a respeito da vivência dos sujeitos, sugerindo o debate no pensamento do
perspectivismo ameríndio, tema que vem se ocupando nos últimos anos* sic.
Pergunta 2: Considere o parágrafo [2]. O autor explica o perspectivismo como uma cosmologia,
que imagina o universo habitado por humanos e não-humanos dotados de um mesmo tipo genérico
de alma. Quais as implicações dessa noção cosmológica? Ilustre sua resposta com um exemplo
retirado do texto. (2,5)
Resposta Prevista: Por possuírem uma alma semelhante, os seres possuem conceitos semelhantes, o
que significa que todos os sujeitos enxergam as coisas da mesma maneira.
Exemplos podem variar:
•
Seres não-humanos se enxergam como dotados de figura e hábitos humanos;
•
O que um humano enxerga como sangue, um jaguar pode enxergar como uma bebida;
•
O que um humano enxerga como lamaçal na beira de um rio, uma anta pode enxergar como
um lugar de cerimônia.
Resposta do Candidato: As implicações dizem respeito aos tipos de sujeitos que procuram conviver
a partir do círculo de convivência baseado no cognitivismo e nas suas capacidades próprias. Assim,
a possessão de sujeitos semelhantes implica na possessão de conceitos similares, o que determinará
para que os conceitos convivam. Por exemplo, os seres ou sujeitos de sangue ou o jaguar que vive
com os mesmo da sua espécie* sic.
Pergunta 4: Considere o parágrafo [5]. O autor, partindo de um conceito perspectivista, considera
equivocada a visão que Weiss tem a respeito do mundo dos Campa. Qual a principal diferença entre
a visão de Weiss e a visão perspectivista? (2,0)

Resposta Prevista: Enquanto Weiss afirma que os diferentes seres veem as mesmas coisas de
maneiras diferentes, a visão perspectivista diz que os diferentes seres veem coisas diferentes de
maneira semelhante.
Resposta do Candidato: A diferença é que na formulação de Weiss, o fantasma das coisas
acontecem por si mesma por meio da inversão do problema de passar para alguém. Já no
perspectivismo, a inversão seria tipicamente na visão antropológica* sic.
Pergunta 5: Considere o parágrafo [6]. Qual a razão pela qual as ontologias ameríndias são
consideradas um tipo de antropologia invertida? (2,0)
Resposta Prevista: Elas pressupõem uma comparação de modos de se experimentar o mundo,
fazendo uma comparação explícita entre os modos pelos quais os diferentes tipos de mentalidade
representam culturalmente o mundo.
Resposta do Candidato: As antologias ameríndias são consideradas um tipo de antropologia
invertida por ser inerentemente comparativas, pressupondo a comparação entre as diferentes
espécies de grupo naturais, experimentados no trabalho de onde seus efeitos serão influenciados de
várias maneiras* sic.
APRECIAÇÃO DA BANCA: A justaposição da resposta prevista e da resposta do candidato à
pergunta 5 leva a Banca à substituição da nota originalmente atribuída de 0,5 para 1,0.
Após criteriosa revisão e levando em conta os argumentos apresentados pelo candidato, a Banca
Examinadora decide por substituir a nota final inicial de 4,5 para 5,0 (conceito REGULAR).
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