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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO 
TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE NO DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA, ÁREA DE PSICOLINGUÍSTICA. 
CANDIDATA INSCRITA: PROFESSORA DOUTORA ELAINE BICUDO GROLLA. 
A Professora Doutora Elaine Bicudo Grolla submeteu-se às provas do concurso para a Livre-docência 
(Arguição do Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 23 a 25 de outubro de 2018, nos 
termos da legislação vigente na USP, conforme Edital FFLCH/nº. 013/2018 de 23/06/2018 (Prot. nº 
18.5.387.8.4). A Congregação, em reunião ordinária de 27/09/2018, aceitou o pedido de inscrição da candidata 
Professora Doutora Elaine Bicudo Grolla no concurso público de títulos e provas visando à obtenção do título 
de Livre-Docente no Departamento de Linguística, área Psicolinguística bem como aprovou os seguintes 
nomes para a constituição da Comissão Julgadora: Titulares: Profs. Drs. Jairo Morais Nunes (DL-FFLCH-USP, 
Titular, Presidente 1), Maria Cristina Fernandes Salles Altman (DL-FFLCH-USP, Titular aposentada), Mary 
Aizawa Kato (UNICAMP, Titular), Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes (UNICAMP, Livre-Docente) e Debora 
Maria Befi-Lopes (FMUSP, Livre-Docente), Suplentes: Profs. Drs. Gabriel Antunes de Araújo (DLCV-FFLCH-
USP, Livre-docente, Presidente 2), Maria Fausta Cajahyba Pereira de Castro (UNICAMP, Titular), Leonor 
Scliar-Cabral (UFSC, Titular), Evangelina Maria Brito de Faria (UFPB, Titular) e Carmen Lúcia Barreto 
Matzenauer (UCPEL, Titular). No dia 23 de outubro de 2018, às oito horas e trinta minutos, iniciaram-se os 
trabalhos com a instalação da Comissão Julgadora, a determinação do calendário e a elaboração da lista de 
pontos para a prova escrita. Às nove horas, a candidata tomou ciência do calendário e da lista de pontos para a 
prova escrita, concordando com eles. Às nove horas e cinco minutos, iniciou-se a Arguição de Memorial. O 
memorial apresentado pela Prof.ª Dra. Elaine Bicudo Grolla traça um perfil acadêmico que satisfaz plenamente 
todos os quesitos do tripé docência, pesquisa e extensão, associados ao título de Livre-Docente pela 
Universidade de São Paulo. Destacam-se em particular o volume e a qualidade de sua produção científica, com 
forte inserção internacional, o seu grande comprometimento institucional e sua notável atuação na formação de 
jovens pesquisadores. Às catorze horas, iniciou-se a Defesa de Tese, intitulada “A Aquisição de Linguagem 
e o Desenvolvimento das Funções Executivas: o Caso das Perguntas-QU de Longa Distância.”. Em sua 
tese, a Prof.ª Dra. Elaine Bicudo Grolla trata da aquisição de perguntas-qu de longa distância, tema que 
adquiriu grande relevância na área de aquisição da linguagem depois da descoberta de que crianças 
produzem padrões de perguntas inexistentes na língua alvo. Argumentando contra a hipótese de que essa 
produção reflete estruturas encontradas em outras línguas, a candidata propõe que essas produções 
inesperadas se correlacionam com funções executivas, em particular, com controle de inibição. A tese é 
bastante inovadora, revelando grande domínio não apenas do quadro teórico de que parte, mas também das 
interfaces que estabelece para explicar o fenômeno em análise. Trata-se de uma pesquisa de fôlego que abre 
caminho para desenvolvimentos substanciais nas áreas de aquisição de língua materna, aquisição de segunda 
língua e nos estudos em alterações nos processos de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Na defesa 
da tese, a Prof.ª Grolla apresentou sofisticado domínio técnico e teórico em sua argumentação, defendendo 
com segurança as suas propostas. No dia 24 de outubro de 2018, às nove horas, ocorreu o sorteio do ponto e 
início da prova Escrita (com consulta a livros, periódicos e outros documentos bibliográficos durante sessenta 
minutos, após o sorteio). A Prova Escrita, acerca do tema “A aquisição de sintaxe” foi elaborada no tempo 
regulamentar, em computador, conforme opção prévia feita pela candidata, obedecendo ao disposto na 
Portaria FFLCH nº 008/2017 de 22/02/2017. Às catorze horas, e quinze minutos, a candidata tomou ciência da 
lista e sorteou o ponto da Prova Didática. No dia 25 de outubro de 2018, às catorze horas e quinze minutos, 
iniciou-se a prova didática sobre o tema “Questões de Metodologia em Aquisição de Linguagem”, que foi 
realizada em 55 minutos. Ao longo de sua exposição, realizada com extrema naturalidade e clareza, a 
candidata demonstrou domínio da literatura e propriedade na seleção de tópicos e autores relevantes. Às 
quinze horas e trinta minutos, a candidata fez a leitura da prova escrita. Em seu texto, aborda habilmente o 
tema da aquisição da linguagem através de três fenômenos da sintaxe das línguas naturais (ordem de 
palavras, concordância e infinitivos-raiz), demonstrando mais uma vez grande domínio do arcabouço teórico e 
conhecimento da literatura pertinente. Após o término da leitura da Prova Escrita, o Senhor Presidente declarou 
publicamente a média final de cada um dos examinadores, sendo elas: Jairo de Morais Nunes: 9,9 (nove 
inteiros e nove décimos); Maria Cristina Fernandes Salles Altman: 9,9 (nove inteiros e nove décimos); Mary 
Aizawa Kato: 10,0 (dez inteiros); Ruth Elizabeth Vasconcellos Lopes: 9,9 (nove inteiros e nove décimos); e 
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Debora Maria Befi-Lopes: 9,9 (nove inteiros e nove décimos). Diante do exposto, a Comissão Julgadora, tendo 
em vista que a candidata, Professora ELAINE BICUDO GROLLA, satisfez às exigências para a Livre-
Docência, considera-a habilitada na área de Psicolinguística e submete o Relatório Final para apreciação da 
Congregação. 
Homologado pela Congregação, em sessão ordinária de 22 de novembro de 2018. 


