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O presente trabalho está sendo desenvolvido a partir de três subprojetos elaborados 

desde meu ingresso, em 2009, na condição de Bolsista de Iniciação Científica PIBIC-AF 

CNPq/UFRGS, dentro do projeto de pesquisa “A especificidade da fala sintomática: aspectos 

enunciativos”, coordenado pela Profª. Drª. Luiza Milano Surreaux.  

Ao revisar material bibliográfico sobre transcrição e análise de dados de fala 

sintomática ao longo desta pesquisa, é visível o grande destaque dado à transcrição fonética. 

Esta busca pela fidedignidade na passagem do oral ao escrito, generalização das 

representações gráficas do material coletado e registro apenas do conteúdo oralizado são 

características muito evidenciadas em tal modelo. 

Acreditamos na necessidade do desenvolvimento de uma modalidade de transcrição que 

privilegie aspectos singulares de cada ato de fala, abordando pontos que, em nosso entender, 

produzem efeitos interessantes na interpretação de falas sintomáticas. Para isso, estamos 

construindo uma nova proposta de registro da fala sintomática, incluindo aspectos geralmente 

desconsiderados neste processo. Ao longo deste trabalho serão apresentados elementos para 

constituição de princípios metodológicos na transcrição de base enunciativa, evidenciando as 

características envolvidas e as diferentes interpretações geradas quando aspectos que cruzam a 

fronteira da oralidade também são considerados: gestualidade e prosódia.  

No primeiro momento de pesquisa (2010), a transcrição de base enunciativa foi 

inicialmente descrita e comparada aos achados sobre transcrição fonética. Percebendo a 

necessidade de considerar questões que ultrapassam o registro limitado da junção fonêmica, 

em 2011 e 2012, a partir de fatos de fala sintomática com materialidade de fala muito 

reduzida e disforme, acrescentamos à transcrição e análise destes, aspectos prosódicos e 

gestuais. A partir destas considerações, viemos elaborando elementos para constituição de 

princípios metodológicos da transcrição de base enunciativa em clínica de linguagem. Ao 

longo deste trabalho também apresentaremos a retomada de questões teóricas e conceituais 

desenvolvidas por nós, compondo a proposta em questão. 

Os fatos linguísticos examinados são oriundos de gravações de sessões de atendimento 

fonoaudiológico realizadas na Clínica de Atendimento Psicológico da UFRGS e integram o 

Banco de Dados ENUNSIL (Enunciação e Sintoma de Linguagem), do Instituto de Letras da 

UFRGS. 

 

 


