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EDITAL N° 11/2020 - PPGCISH/UERN 

 

 A Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas – 

PPGCISH, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, torna público, pelo 

presente Edital, a seguinte decisão:  

O PPGCISH acata a recomendação da Assessoria Jurídica da UERN em relação ao 

Processo n° 776/2020, referente à análise do recurso do candidato Luiz Antônio Gomes Lopes ao 

Edital de Seleção n° 08/2019 – PPGCISH/FAFIC/UERN. De acordo com a supracitada 

recomendação, o PPGCISH deve 1) reabrir o prazo recursal pertinente à prova escrita para o 

candidato Luiz Antônio Gomes Lopes; 2) entregar-lhe o espelho das respostas à prova escrita do 

processo seletivo. Tendo feito isto, ainda de acordo com a recomendação da Assessoria Jurídica 

da UERN, garante-se ao candidato o seu pleno direito ao contraditório e à ampla defesa. Nesses 

termos, com o compromisso de total respeito ao bom andamento do processo de seleção n° 

08/2019, procederá o PPGCISH. 

Assim, 

1) reabre-se ao supracitado candidato, por um período de até 48h a partir do momento da 

divulgação desde Edital, o prazo recursal à prova escrita. Dado que a UERN se 

encontra atualmente sem quaisquer atividades presenciais devido à crise de saúde 

pública, o recurso deve ser encaminhado exclusivamente ao e-mail ppgcish@uern.br, 

envio depois do qual o referido candidato receberá confirmação de recebimento e, no 

dia 07/05/2020, resposta oficial, que será publicada no site do Programa 

(http://propeg.uern.br/ppgcish); 

2) Divulga-se, anexos a este Edital, os espelhos de prova requeridos pelo candidato. 

 

Mossoró, 04 de maio de 2020 

 

 

 
   

  

  

  

___________________________________  

Prof. Dr. Francisco Linhares Fonteles Neto  

Coordenador do PPGCISH  

Portaria n° 0080/2018-GR/UERN  
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ANEXO I 

 

ESPELHOS DE RESPOSTAS DA PROVA ESCRITA DO EDITAL DE SELEÇÃO N° 08/2019 – 

PPGCISH/FAFIC/UERN 

 

Espelho da questão 1: 

 

O candidato(a) deve apresentar uma reflexão interdisciplinar, pautada no texto de Ciro Flamarion 

Cardoso, estabelecendo um diálogo bem fundamentado e articulado teoricamente e que apresente 

de forma clara e precisa os problemas da pós modernidade nas Ciências Sociais e seus desafios 

para as Humanidades.  

É preciso que o texto seja elaborado levando em consideração os pontos elencados pelo referido 

autor sobre a História e seus paradigmas rivais (“iluminismo”, marxismo, escola dos Annales): os 

desafios para a elaboração do conhecimento científico de Humanidades no contexto da pós 

modernidade e das rupturas com os valores iluministas que pautaram a sociedade Ocidental, nos 

últimos três séculos; os limites e possibilidade de se produzir Ciências Humanas levando em 

conta os conceitos de cultura x civilização, verdade x fato x ficção, de verossimilhança e 

apreensão do real; explicitar uma crítica ao ideal narrativista/discursivista oriundo da pós-

modernidade que negligencia o saber das/nas humanidades como uma prática dotada de métodos 

e postulados científicos estritamente circunscritos e estabelecidos. 

 

Espelho da questão 2: 

 

O/A candidato/a deverá apresentar inicialmente os princípios básicos das Epistemologias do Sul 

tais como promover a desfamiliarização com as Epistemologias do Norte e a validação dos 

conhecimentos produzidos pelas perspectivas que sofreram e sofrem injustiças. Em seguida deve 

elencar os conceitos-chaves das Epistemologias, tais como compreensão de mundo não-

eurocêntrica, diversidade epistêmica, compreensão de tempo e temporalidades . Ainda no intuito 

de caracterizar como opera as epistemologias do Sul, deve identificar seus objetivos, os modos de 

produção da não-existência e as características do pensamento abissal. Com isto ele consegue 

responder a primeira parte da questão. Para responder a segunda parte acerca das possibilidades 

de trespassar as linhas abissais, deve versar sobre o pensamento alternativo de alternativas: a 

ecologia dos saberes, a tradução cultural e os pequenos desvios como combinações complexas em 

vistas a uma ação revolucionária. 

 

Espelho da Questão 3: 

 

O texto apresentado para a reflexão do candidato (a) foi o seguinte: 

A categoria analítica Emoções desponta no contexto de consolidação da Teoria da Prática, quando 

do segundo deslocamento teórico-metodológico da Antropologia, na década de 1970. Elemento 

básico da análise de complexos interacionais, de sociabilidades e de sensibilidades, as emoções 

podem ser entendidas, em linguagem simmeliana, como fenômeno emergente do encontro 

tensional entre culturas subjetivas (indivíduos sociais reflexivos, entendidos como selves auto-

espelhados), cujo precipitado intersubjetivo emerge como cultura objetiva, isto é, como cultura 

emotiva e como códigos de moralidade externos operados pelos indivíduos sociais.  

 

A exigência feita ao candidato (a) foi a seguinte: 

Discuta o conceito de Emoções, na perspectiva contextualista da Antropologia das Emoções, 

enfatizando, nesse sentido, as diferenças entre concepções biológicas e culturalistas, 

individualistas e sociais de enquadramento teórico-metodológico do fenômeno, assim como a sua 

dimensão micropolítica cotidiana, expressiva e simbólico-interacional! 



Esperava-se do candidato uma resposta que considerasse os seguintes elementos argumentativos 

presentes nos textos de referência: 

Resposta: 

As Emoções constituem um fenômeno emergente do processo intersubjetivo de produção do 

social e da cultura por agentes e atores e sociais em jogo comunicacional. 

As Emoções se organizam em gramáticas públicas de sentimentos. 

Na tradição ocidental de estudos sobre Emoções, despontam as seguintes concepções acerca do 

fenômeno: Concepções biológicas, culturalistas, individualistas e sociais das Emoções. 

A concepção biológica e marcadamente individualista das Emoções tem por lastro teórico 

argumentos que enfatizam: 

- O fato de a Etnopsicologia ocidental definir a pessoa como dualidade corpo/mente, 

emoção/razão; 

- A noção universalista, essencialista e de unidade biológica e psíquica da humanidade; 

- Que as Emoções estariam situadas no corpo, na dimensão biopsíquica do humano, apenas 

circunstancialmente influenciadas pela experiência social e cultural; 

-  Que as Emoções ocorreriam universalmente, indiferente de registro simbólico: seria, assim, um 

fenômeno interior, indiferente de ser publicamente manifesto; 

- Que haveria grupos humanos mais emotivos em razão de peculiar conformação biopsíquica, tais 

como mulheres, crianças, populações classificadas como não selvagens ou primitivas; 

A concepção culturalista e marcadamente social das Emoções tem por lastro teórico argumentos 

que enfatizam: 

- Que as Emoções estão inscritas nas representações sociais e coletivas do grupo social, onde são 

operadas como linguagem expressiva e micropolítica cotidiana, cristalizando-se publicamente 

como gramática sociocultural de afetos; 

- Que as Emoções estão associadas a expressões e códigos morais, a rituais e performances 

públicos, a status e papéis sociais, a fronteiras simbólicas e obrigações nos sistemas sociais e 

culturais de reciprocidade, de autoridade e poder e de distribuição de bens materiais e simbólicos; 

- Que as Emoções (os sentimentos articulados e dirigidos ao outro relacional), - enquanto formas 

individuais socialmente mediadas de definição moral e cognitivo-expressiva da situação social e 

enquanto fenômenos que atravessam o indivíduo social de forma total (em sua dimensão 

biopsíquica e social), - constituem estratégias contextualizadas de ser e estar no jogo simbólico-

interacional; 

- Que as Emoções não são essências, tampouco são universais, abstratas e independentes de 

experiência social e cultural. 

Nessa reflexão sobre as Emoções como fenômeno cultural e social, cabe discutir, de acordo com 

os textos de referência: 

- A definição de Durkheim do fato social como formas de pensar, sentir e agir exteriores ao 

indivíduo; 

- A definição de Elias do processo civilizador ocidental pautado na individualização e na 

psicologização da agência social desde uma ideologia liberal e romântica de individualismo; 

- A Linguagem do Amor e da Amizade como possibilidades comunicativas de afirmação do self, 

do eu psicologizado e individualista, que se faz possível na modernidade urbana, 

destradicionalizada, politextual e funcionalmente diferenciada, em que as relações mercantis 

cotidianas entre indivíduos maximizadores e atomizados são fantasiadas em utopias de vínculo 

total, denso e comunitário. 

Em relação à dimensão micropolítica cotidiana, expressiva e simbólico-interacional das Emoções, 

cabe debater o seguinte: 

- As Emoções formam e informam, reforçam e performatizam as marcações de poder, de 

autoridade, de reciprocidade, de hierarquia, de obrigatoriedade e demais vínculos morais; 

- As Emoções preenchem o espaço público, desde as agências sociais que as mobilizam, como  

discursos expressivos que tensionam as formas sociais e os repertórios culturais; 

- No jogo simbólico-interacional cotidiano, as Emoções expressam, articulam e mobilizam 



micropolíticas de conformação tensa e de transformação contextual do jogo social; 

 - Gratidão, dádiva, nojo e desprezo, compaixão e etc. são Emoções no jogo micropolítico 

de transformação das hierarquias, fronteiras e circuitos sociais de poder e autoridade, formando e 

informando comportamentos, estratégias interacionais, projetos e definições do real individuais e 

coletivas. 


