
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

TRABALHO DE TRANSCRIÇÃO 

 TÉCNICO PERICIAL LEITURA LABIAL 

 

NATUREZA DA PERÍCIA: Transcrição – Leitura Labial 

REQUISITANTE/SOLICITANTE: Bialski Advogados Associados 

DATA DO TRABALHO: 19 a 20 de maio de 2022 

PERITOS ASSISTENTES TÉCNICOS: Anderson Marcondes Santana Júnior, 

Daniela Cristina Silva Lima Ramos Guidugli e Giovana Giroto. 
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CENTRO DE PERÍCIAS CURITIBA, inscrita no CNPJ sob o número 

32.180.260/0001-82, situada na Rua Mato Grosso, nº 497, Conjunto 05, Bairro 

Água Verde - Curitiba/PR, E-mail: contato@cpcpericias.com.br, Telefone: (41) 

3434-4191, vem através dos peritos em Leitura Labial que estes subscrevem, 

apresentar o presente trabalho pericial de leitura labial. 

Transcrição por meio de Leitura Labial, requerida por Bialski Advogados 

Associados, tendo concluído os exames periciais determinados, passa a relatá-

los com verdade e com todas as circunstâncias, da forma como segue: 

I – OBJETIVO PERICIAL 

O presente expediente do labor pericial tem como finalidade transcrição, por meio 

de “Leitura Labial”, de fala questionada, em conversa captada por câmera de 

televisão, de conversa ocorrida durante o jogo de futebol entre Corinthians X 

Internacional, durante disputa de bola, no vídeo recebido através do solicitante, 

conforme especificado em tópico próprio. 

Nas imagens periciadas, analisar fala compreendida entre o intervalo de tempo 

de 00:00:09.503 a 00:00:10.623, concluindo se houve a pronúncia da palavra 

“macaco”, conforme alegação de suposta injúria racial, ou qualquer outra fala no 

contexto da discussão, apresentada no vídeo e passível de transcrição por meio 

de Leitura Labial.  

 

II – MATERIAL EXAMINADO 
 

Trata-se de arquivo de imagem, vídeo recebido através de endereço eletrônico 

(de: daniel@bialski.com.br para: contato@cpcperícias.com.br), contendo o 

diálogo da transcrição em Leitura Labial solicitada. 

 

mailto:contato@cpcpericias.com.br
mailto:daniel@bialski.com.br
mailto:contato@cpcperícias.com.br
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Referido material, recebido através do solicitante, contém o total de 28 segundos, 

sendo repassado aos peritos responsáveis técnicos em sua integralidade, 

preservando os dados e características de idoneidade. 

 

III – DOS EXAMES 

O vídeo periciado, descrito em tópico anterior, apresenta imagem em cores, com 

áudio de narração de comentarista de televisão, produzido por câmera fixa com 

zoom, apresentando imagens do jogo, sem descontinuidade, com qualidade 

necessária para a perícia.  

Imprescindível salientar que, o vídeo foi analisado na integralidade e as 

informações, obtidas através da Leitura Labial, transcritas abaixo, 100% do 

trecho com a fala questionada, em milissegundos, apresenta boa 

luminosidade na região orofacial, além da posição frontal dos interlocutores, 

condição indispensável para a perícia.  

Quanto ao exame pericial de Transcrição, por meio de Leitura Labial, em função 

da sua característica intrínseca de observação pessoal, fora realizada 

individualmente em um primeiro momento e posteriormente em conjunto, 

concluindo pelo mesmo resultado.  

Os peritos responsáveis pela leitura labial, Anderson e Daniela, são pessoas com 

deficiência auditiva bilateral de grau severo a profundo e utilizam-se, desde a 

infância, de leitura labial para a sua comunicação habitual. 

Os exames foram realizados com base na fonética articulatória1 e fonologia 

articulatória, utilizando como referência o vídeo descrito e apresentado neste 

trabalho. Assim, a transcrição realizada, leva em consideração informações de 

contexto e tempo para inferir a fala associada. 

Pelo exposto, estes peritos concluem e passam a expor: 

 

                                                
1 A Fonética articulatória é um dos principais ramos da FONÉTICA, que é a ciência responsável pelo 

estudo dos sons utilizados na linguagem humana. Tendo como ponto de vista de análise os aspectos 

fisiológicos e articulatórios da produção da fala, a fonética articulatória se encarrega da observação, 

descrição, classificação e transcrição dos sons produzidos. Disponível em - https://fonologia.org/fonetica-

articulatoria/  

 

https://fonologia.org/fonetica-articulatoria/
https://fonologia.org/fonetica-articulatoria/
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TRANSCRIÇÃO 
 
- INÍCIO DA TRANSCRIÇÃO –  
 
00:00:03.243 a 00:00:03.623 - Rafael Ramos: “Eiii...” 

00:00:07.263 a 00:00:08.503 - Rafael Ramos: “Cê tá loco?!” 

00:00:07.463 a 00:00:07.503 - Edenílson: “maluco!” 

00:00:09.503 a 00:00:10.623 - Rafael Ramos: “Pô, caralho!” 

 
- FIM DA TRANSCRIÇÃO –  

 

A transcrição acima conclui que a fala questionada se trata da expressão “Pô, 

caralho” e não há menção da palavra “macaco”, como supostamente foi alegado, 

no trecho da discussão do vídeo analisado. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ALEGAÇÃO DA SUPOSTA UTILIZAÇÃO DA 

PALAVRA “MACACO”: 

A palavra “macaco” inicia com a letra “m” considerado pelo quadro fonético da 

IPA2 como uma letra BILABIAL. O quadro fonético da IPA é um sistema de 

notação de símbolos fonéticos internacional, onde cada um dos símbolos faz 

referência a parâmetros articulatórios, utilizado inclusive nos registros de 

pronúncia de dicionários. Apesar de ser um quadro de símbolos, tem como 

parâmetro a articulação labial. Abaixo, colacionamos o quadro fonético da IPA, 

em português, revisado até 20193. 

 

                                                
2
 IPA - Associação Internacional de Fonética (International Phonetic Association). 

3
  Disponível em - https://fonologia.org/fonetica-articulatoria-quadro-fonetico/ Acesso em: 19 de maio 

de 2022. 

https://fonologia.org/fonetica-articulatoria-quadro-fonetico/
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A letra “m”, por ser considerada BILABIAL, em sua pronúncia necessariamente 

ocorrerá a junção dos lábios na fala, sendo impossível emitir o som da palavra sem 

tocar os lábios. Bilabial4 é relativo aos dois lábios, diz-se das consoantes oclusivas 

cuja articulação se faz pelo contato do lábio inferior com o superior: /p/, /b/ e /m/ são 

consoantes bilabiais. Segundo Wikipédia: “As consoantes bilabiais são 

as consoantes que têm o som formado pelo encontro dos lábios (lábio contra lábio): 

/p/, /b/, /m/. É aquela em que a obstrução à passagem do ar resulta do movimento 

de um lábio contra o outro. Ex: quando pronunciamos a letra M, há o encontro com 

os lábios para que possa sair o som.”5 

 
                                                

4
 Disponível em: Dicionário Português online - https://www.dicio.com.br/bilabial/ Acesso em: 19 de 

maio de 2022. 
 
5
 Disponível em Wikipédia - https://pt.wikipedia.org/wiki/Consoante_bilabial Acesso em: 19 de maio de 

2022. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Consoante
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1bio
https://www.dicio.com.br/bilabial/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consoante_bilabial
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Importante ressaltar que, independente do dialeto, quando há pronúncia da letra 

“m”, sempre será bilabial. Neste caso, sendo Rafael Ramos de origem 

portuguesa, a articulação da letra “m” será a mesma utilizada na fala do 

português do brasil. 

Imagens retiradas de: Gonçalves, Cintia Schivinscki. “Módulo Biometria da voz e 

Comparação de Locutor”. Pós-Graduação Perícias em Áudio, Imagens e 

Documentos Digitais. Material de Sala de Aula. Professora Cintia Schivinscki 

Gonçalves. FTA – Faculdade de Tecnologia da Informação. Setembro de 2021. 

Portanto, diante das características intrínsecas descritas e demonstradas no 

decorrer deste parecer, resta evidente que a palavra “macaco” não consta na fala 

questionada, ficando comprovado que em nenhum momento houve a junção 

labial no início da pronúncia, com a formação da sílaba “ma”, conforme imagens 

abaixo demonstradas “frame a frame” contendo informações de tempo, conforme 

o vídeo recebido para perícia. 
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00:00:09.303 - Momento em que os jogadores se aproximam para contato físico, 

milissegundos antes da fala questionada. Sem fala. 

 

 

00:00:09.443 - Momento em que os jogadores se aproximam para contato físico, 

milissegundos antes da fala questionada. Sem fala. 
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00:00:09.503 – Início da expressão utilizada – Sílaba “Pô” 

Observa-se que há junção labial para pronunciar a letra “p” 

 

 

00:00:09.603 – Continuação da expressão utilizada – Sílaba “Pô” 

Observa-se que há estreitamento labial unindo a letra P + O, ficando a letra “o” 

evidente na imagem. 
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00:00:09.783 – Início da pronúncia da palavra “Caralho” 

Observa-se que logo no início da pronúncia da palavra “Caralho” há abertura 

da boca, para pronúncia da sílaba “ca”. 

 

 

00:00:09.943 – Término da pronúncia da Palavra “Ca” 

Observa-se abertura da boca para pronunciar a sílaba “ca”  

 

 

 



10 

   

                       
                         Perícia Judicial e Assistência Técnica  
 

 

 

 

 

00:00:10.103 – Início da segunda sílaba “ra” 

Observa-se a abertura da boca para pronunciar a sílaba “ra” 

 

 

00:00:10.283 – Término da pronúncia da palavra “ra” 

Observa-se a abertura da boca para pronunciar a sílaba “ra” 
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00:00:10.463 – Início da pronúncia da sílaba “lho” 

Observa-se a abertura da boca para pronunciar a sílaba “lho”. 

 

 

00:00:10.623 – Término da pronúncia da sílaba “lho” 

Observa-se a articulação da boca, com abertura para a pronúncia da sílaba 

“lho”, evidenciando a palavra “o”. 
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00:00:10.803 – Não há mais articulação de palavras. 

 

IV – CONCLUSÃO 

Portanto, estes peritos encerram o presente trabalho pericial de transcrição por 

meio de Leitura Labial, tendo por concluído que a fala questionada observada no 

vídeo apresentado trata-se da expressão “Pô, caralho!”, nada mais havendo a 

lavrar, produzido em 12 páginas, com ilustrações e editorações do detalhamento 

técnico, produzidas pela perícia. 

 

Curitiba, 20 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 Anderson M. Santana Júnior          Daniela C. S. L. Ramos Guidugli 
       Assistente Técnico – Leitura Labial               Assistente Técnica – Leitura Labial 

 
 
 
 
 

 

Giovana Giroto 
Assistente Técnica Revisora – Áudio, Vídeo e Documentos 
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