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Seleção para o Mestrado em Linguística | Turma 2023 
 
 
 

Prova de conhecimentos específicos em Linguística 
 

Linha de Pesquisa: Linguística e Cognição 
Área temática: Psicolinguística e Teoria da Gramática 

 
RESPOSTAS DE REFERÊNCIA 

 
Candidato no._____________________ 
 
 
 
Observações: 
 

1. As respostas deverão se ater exclusivamente ao que está sendo 

perguntado; 

2. Elabore sua resposta em formato de texto e procure expressar-se de 

maneira clara, organizada e eficiente; 

3. As respostas deverão ser escritas a tinta; 

4. Para cada uma das duas questões solicitadas, será atribuída uma nota de 

0-50 (zero a cinquenta) pontos; 

5. O tempo de duração da prova é de 4 (quatro) horas. 
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Texto-base para a Questão 1: 
 

“Ciência com fronteiras” 

Patrícia Lauretti 

 

“Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, 

expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da 

competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional”. A 

descrição está na página oficial do programa, uma iniciativa dos Ministérios da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC). Mas 

quando fala em ciência, a que exatamente o texto se refere? E, principalmente, quando 

se observam as áreas contempladas, o que não está sendo dito? Ou, para quem trabalha 

na área da linguística, quais os sentidos que são produzidos por esta ausência, 

sobretudo com relação às artes e às ciências humanas? 

Essas questões mobilizaram a pesquisadora Tainá Cristina Costa Lopes, que 

defendeu mestrado no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), com orientação da 

docente Monica Zoppi, sobre os sentidos de ciência na política do Ciências sem 

Fronteiras. Tainá analisou textos diversos do site oficial do programa, assim como o 

seu projeto de lançamento, e ao final concluiu que o que se pretende com o programa 

– e está bastante claro - é o desenvolvimento econômico do país a partir da valorização 

de certas áreas do conhecimento. Tainá usou a proposta de análise defendida pelo 

professor Eduardo Guimarães, do IEL, que é a Semântica do Acontecimento. Filiada à 

Análise do Discurso, a metodologia leva em consideração a enunciação como um 

acontecimento, e o sentido de uma palavra como algo que se constrói a partir da sua 

história de enunciações, no texto em que aparece e em relação a outras palavras ali 

presentes.  

O trabalho é uma espécie de mapeamento das palavras, que leva em conta dois 

procedimentos: a reescrita da palavra, ou como ela aparece de outra forma no texto, 

agregando novos sentidos; e o domínio semântico de determinação, ou seja, que 

palavras são usadas para determinar a palavra ciência e, assim, construir o seu sentido. 

Segundo a autora, “a palavra ciência aparece nos textos analisados como: áreas 

tecnológicas, inovação, áreas de vanguarda científico-tecnológicas, áreas que vão 

trazer o desenvolvimento para o Brasil”. As palavras que estão determinando ciência, 

seriam: tecnologia, inovação e vanguarda, por exemplo. A primeira e preocupante 
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descoberta da pesquisa foi a de que, ao excluir as humanidades das áreas elegíveis, o 

Ciência sem Fronteiras delimita o que é ciência e o que não é.  “Se o programa chama 

Ciência sem Fronteiras, e é voltado para a ciência, só é ciência na concepção do 

programa, o que ele definiu como elegível, o que ficou de fora não é considerado 

ciência nesse contexto”, aponta Tainá. Ou seja, humanas e artes não são consideradas 

ciências. 

Se assim for, o que o programa considera ciência afinal? “Fui percebendo que 

a palavra vinha sempre predicada por um sentido de tecnologia e inovação. Mesmo 

nas áreas elegíveis, pouquíssimas vezes aparecia a palavra ciência. Em seu lugar 

muitas vezes foram usados termos como ‘o novo em produção de conhecimento’, 

‘conhecimento tecnológico’, etc”. 

Sem contar que as áreas contempladas são tratadas com “áreas de vanguarda”. 

Tainá questionou. “O que é a vanguarda? Algo que está à frente. Portanto, se as áreas 

escolhidas são ciência na concepção do programa, e vêm predicadas por esse sentido 

de inovação, de algo que está à frente e, por isso, podem trazer o novo e, assim, o 

desenvolvimento para o país, o que acontece, então, com as áreas que estão excluídas? 

O que é relegado para as ciências humanas e artes? A elas é relegado o passado, um 

efeito de sentido de que elas se ocupam do que é velho, obsoleto, e, por isso, não vão 

trazer o desenvolvimento para o país”. 

Tainá ressalta que nada disso está no texto claramente. “São sentidos que se 

produzem nesta relação da palavra ciência com as outras”, e mesmo a exclusão das 

humanidades não se dá explicitamente a todo momento. A pesquisadora recorda o 

caso de uma das áreas elegíveis que é a “indústria criativa”. “Quando foram 

concedidas as primeiras bolsas, não havia uma definição muito clara do que se tratava 

essa área. Alguns alunos de artes, arquitetura e marketing se utilizaram dessa brecha 

e conseguiram algumas bolsas”. No entanto, complementa, a partir de 2013 a área 

passa por um refinamento e foi modificada para “indústria criativa voltada para a 

produção de produtos tecnológicos e inovadores”, para que as áreas excluídas – como 

as artes, por exemplo – não pudessem realmente participar do programa” 

 
Trecho do texto “Ciência com fronteiras” de Patrícia Lauretti, pulicado em Jornal da 
Unicamp, 03 de outubro de 2016 a 16 de outubro de 2016, Ano 2016, nº 671. (Disponível 
em: https://www.unicamp.br/unicamp/ju/671/ciencia-com-fronteiras. Acesso em 
10/10/2022) 

 
 



 

Universidade Federal de Juiz de Fora – Faculdade de Letras – Programa de Pós-graduação em Linguística  
Campus Universitário – Juiz de Fora, MG – CEP36036-330 – Telefone: (32) 21023134/21023135 

E-mail: ppg.linguistica@ufjf.br 

4 

 
QUESTÃO 1. 
 
A pesquisadora entrevistada por Patrícia Lauretti discute no trecho em 

destaque a compreensão do termo “ciência” no contexto de um programa de 

fomento do governo federal brasileiro vigente à época. A partir da concepção 

teórica e de aparatos técnicos da sua preferência, discuta como a Linguística 

pode ser considerada uma ciência. Na sua discussão, delimite possíveis objetos 

de análise delineados a partir da visão que você forneceu e apresente a 

relevância de uma abordagem científica da linguagem para esses objetos. 

 

Na construção do texto da sua resposta é esperado que você: 

 

- Defina de forma clara qual é o objeto da ciência da linguagem, discutindo a 

partir da abordagem teórica de sua preferência como este objeto é tratado; 

 

- Delimite um (ou mais) objetos teóricos criados pela ciência da linguagem, 

fornecendo ao menos um exemplo de fato empírico da língua que poderia ser 

tratado a partir da perspectiva que você delineou; 

 

- Discuta a relevância de uma visão científica da linguagem, tal como a 

empreendida pela Linguística. 

 

Observação: sua resposta não deverá replicar os exemplos oferecidos no texto-fonte. 

 
 
 
Na construção do texto da resposta era esperado que a/o candidata/o: 

 

- Indicasse que o objeto da ciência da linguagem é a língua, definindo-o, então, a partir 

de uma perspectiva teórica que escolhesse adotar, de modo a caracterizar a Linguística 

como uma ciência. Uma possibilidade seria, por exemplo, adotar o referencial 
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saussureano, definindo a língua como um sistema de signos, ou seja, um conjunto de 

unidades que se relacionam organizadamente dentro de um todo; 

- Delimitasse um (ou mais) objetos teóricos criados pela ciência da linguagem, 

fornecendo ao menos um exemplo de fato empírico da língua que poderia ser tratado 

a partir da perspectiva adotada na definição apresentada anteriormente. Esperava-se 

que a relação entre o objeto e a definição apresentada fosse clara. Uma possibilidade 

seria indicar como fato empírico da língua um termo que tenha variado de sentido ao 

longo do tempo e fazer diferentes ponderações quanto a este termo sob uma 

perspectiva sincrônica e diacrônica. 

- Discutisse a relevância, seja social, seja teórica, de se considerar a Linguística como 

uma ciência, por exemplo, defendendo que tal perspectiva poderia fundamentar a 

participação de pesquisadores dessa área em programas de fomento como o “Ciências 

sem fronteiras”. 

 
 
 
 
QUESTÃO 2. 

 
 

Com base no caso de Ildefonso narrado abaixo, extraído do livro Vendo vozes, 

de Oliver Stacks, discorra sobre as diferenças existentes entre língua, fala, 

pensamento e comunicação numa perspectiva cognitiva. 

  

[...] Ildefonso nasceu numa propriedade agrícola no Sul do México; ele e um 
irmão natissurdo eram os únicos membros surdos de sua família e 
comunidade, e nunca tiveram instrução escolar nem contato algum com a 
língua de sinais. Era trabalhador migrante em estabelecimentos agrícolas, 
entrando e saindo dos Estados Unidos junto com diversos parentes. Embora 
fosse de boa índole, ele vivia essencialmente isolado, pois era, na prática, 
incapaz de comunicar-se com outro ser humano (exceto por meio de gestos). 
Quando foi examinado por Schaller pela primeira vez, ele parecia alerta e vivo, 
mas receoso e confuso, e com uma espécie de anseio e busca (...) Ildefonso era 
muito observador (“ele observa tudo e todos”) —, porém, por assim dizer, 
observava de fora, fascinado mas não integrado com o mundo interior da 
linguagem (...) A repetição de movimentos e sinais, enquanto Schaller tentava 
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ensinar a Ildefonso a língua de sinais, prosseguiu sem noção alguma de que 
eles tinham um “interior”, de que possuíam significado — parecia possível que 
ele (...) nunca entraria no mundo do pensamento e da linguagem. E então, de 
um modo muito súbito e inesperado, um belo dia ele entrou. A primeira 
descoberta de Ildefonso, fascinante, foi com números. De uma só vez, ele 
entendeu o que eles eram, como operar com eles, sua noção; e isso causou uma 
espécie de explosão intelectual, uma compreensão, em poucos dias, dos 
princípios básicos da aritmética. Ainda não havia uma concepção da língua (o 
simbolismo aritmético, talvez, não constitui uma língua, não é denotativo no 
mesmo sentido que as palavras). Mas a aquisição dos números, das operações 
mentais da aritmética, pôs sua mente para funcionar, criou uma região de 
ordem no caos e o direcionou pela primeira vez para uma espécie de 
compreensão e esperança.  

 

SACKS, O. Vendo vozes. Uma viagem ao mundo dos surdos. SP: Companhia 

das Letras, 2010, pp. 52-53. 

 
 
 

Na sua resposta, espera-se que a/o candidata/o: 
- Caracterize cada um dos conceitos solicitados, salientando as diferenças entre 

os mesmos de acordo com uma abordagem cognitiva compatível com a área 
da linha “Linguística e Cognição” escolhida pela/o candidata/o no ato da 
inscrição (Ex. psicolinguística, psicologia cognitiva, teoria da gramática de 
orientação formalista); 

- Explicite aspectos relevantes do caso de Ildefonso na caracterização dos 
conceitos solicitados. 

 
Observação: uma caracterização dos conceitos compatível com o solicitado no 
enunciado está disponível nas referências bibliográficas indicadas no Edital do 
processo seletivo (cf. Fernández & Cairns, 2010). 

 


