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ASPECTOS ENUNCIATIVOS DA CONSTRUÇÃO DE UM BANCO DE DADOS. Paula Ávila 

Nunes, Valdir do Nascimento Flores (orient.) (UFRGS). 
Atuar no âmbito do que se convencionou chamar de “fazer científico” é ter a necessidade de lidar, em 

maior ou menor medida, com dados como objetos de análise. A Lingüística, na tentativa de se estabelecer como 

ciência, não permaneceu alheia a tal tendência, preconizando a noção de dado dentro de seu escopo teórico, fazendo 

emergir também a necessidade de se teorizar sobre o assunto. No entanto, a Lingüística da Enunciação, até onde se 

tem conhecimento, parece dedicar a este um tratamento periférico, razão pela qual se tornou necessário realizar este 

trabalho. Objetiva-se, então, através da apresentação do processo de construção de um Banco de Dados de base 

enunciativa, refletir sobre o estatuto epistemológico assumido pelo dado dentro da teoria mobilizada. Para tanto, será 

apresentado um Banco de Dados de gravações de sessões clínicas, desenvolvido no Microsoft Access: o ENUNSIL – 

Banco de Dados Enunciação e Sintoma na Linguagem, criado para suprir as demandas do grupo de pesquisa cujo 

projeto se individualiza por convocar também exterioridades teóricas à lingüística da enunciação: a psicanálise 

lacaniana e a clínica dos distúrbios de linguagem. Sendo uma ferramenta calcada em uma teoria da enunciação de 

base benvenistiana, é lícito que apresente uma organização de dados muito peculiar, já que tenta, na medida do 
possível, resguardar os aspectos enunciativos de subjetividade e efemeridade da cena clínica. Tal especificidade se 

encontra presente desde o método de organização dos dados, sempre direcionados a um sujeito específico, até a 

utilização de imagens como alternativa às convencionais transcrições. Dessa forma, tenta-se traçar o percurso 

teórico-metodológico de construção deste banco, revisitando conceitos tais como transcrição (e sua insuficiência para 

a teoria mobilizada), análise e dado, constituindo o banco em si a principal contribuição para a comunidade 

acadêmica. 
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