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INTRODUÇÃO
O Celpe-Bras, exame de Proficiência reconhecido para
certificação no Brasil, é estruturado em duas partes: Parte
Escrita e Parte Oral.
A Parte Escrita avalia, de modo integrado, a produção escrita, a
compreensão oral e a leitura, sendo constituída de quatro tarefas
que simulam situações comunicativas. As Tarefas 1 e 2, cujos
textos são foco deste trabalho, são compostas,
respectivamente, por um segmento de vídeo e um de áudio.
OBJETIVOS
● Apresentar o processo de preparação de um corpus de
pesquisa composto por transcrições dos textos de insumo
(enunciados + conteúdo proposto) da Parte Escrita do
Celpe-Bras;
● Apresentar e discutir os critérios utilizados para a transcrição
de textos de insumo em áudio e em vídeo considerando sua
multimodalidade;
● Ilustrar algumas dificuldades encontradas e as decisões
tomadas em relação a: caracterização dos participantes das
interações; sobreposição de falas; repetição de falas;
pontuação; uso de recursos sonoros e de textos escritos.

2017-2 T1

REFERÊNCIAS
● BRASIL.
Manual
do
candidato
do
Exame
Celpe-Bras.
Brasília,
Secretaria de Educação
Superior (SESu), MEC,
2006.
● COWAN, K. Multimodal
transcription
of
video:
examining interaction in
Early Years classrooms,
Classroom Discourse, 5:1,
6-21,

Figura 1: Tarefa 1 de 2017-2.

METODOLOGIA
● A partir da transcrição bruta dos textos, iniciou-se o processo
de revisão;
● Considerando-se os elementos de textos multimodais, foram
sistematizados critérios deliberativos de etiquetagem,
elencados numa coluna à esquerda do texto, conforme
mostra a figura 1;
● Após uma nova transcrição, levando em conta os critérios
elencados, fez-se uma última revisão para finalização do
corpus.
RESULTADOS
O corpus conta com 91 textos revisados, divididos igualmente
entre T1, T2 e seus respectivos enunciados.
Chegou-se a decisões estáveis de transcrição quanto à:
● marcação de participantes da interação;
● repetições na fala;
● músicas/canções — aqui consideradas como insumo para a
realização da tarefa —;
● textos escritos em vídeo;
● transcrição de variações específicas de fala, tais como
“pra/pro” e “tá” (no sentido de interjeição);
● pontuação da fala.

