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RESUMO 

 

 

Em Linguística Aplicada (LA), as investigações sobre o uso da linguagem em contextos 

institucionais, diferentes das do domínio pedagógico, começaram a se delinear, sobretudo nas 

pesquisas de base etnográfica, em meados dos anos 1990. Segundo Moita Lopes (1998; 

2011), constituem exemplos de tais pesquisas aquelas ambientadas em contextos profissionais 

como o jurídico, o da enfermagem hospitalar e o da segurança pública, assinalando o interesse 

acadêmico pelo modo como as pessoas agem discursivamente ao se utilizarem da leitura e da 

escrita em situações de trabalho. Tendo por pano de fundo o campo da LA, na acepção ora 

elucidada, e sua interface com os Estudos de Letramento, a presente investigação se constitui 

de uma pesquisa descritiva, com abordagem de dados qualitativa e traços de vertente 

etnográfica (MOREIRA; CALEFFE, 2006; BOGDAN; BIKLEN, 2006; CANÇADO, 1994). 

O objetivo mais amplo consiste em discutir as práticas de letramento em atividades censitárias 

desenvolvidas por Técnicos e Agentes de Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), na realização da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). 

Especificamente, busca identificar e caracterizar as rotinas letradas atinentes ao contexto de 

trabalho dos referidos servidores, no sentido de contribuir para a ampliação do foco das 

pesquisas sobre o Letramento nesse locus em particular e, consequentemente, favorecer uma 

melhor compreensão de suas ocorrências linguageiras como meio de legitimação do discurso 

institucional inerente ao domínio censitário. Em termos de abordagem teórica, a pesquisa se 

baseia nos postulados dos Estudos de Letramento (STREET, 2014 [1995]; 1993; 1984; 

HAMILTON, 2000; KLEIMAN, 1995; OLIVEIRA, 2008; 2010; ROJO, 2009), com ênfase 

no Letramento Laboral (PAZ, 2008), valendo-se, ainda, de algumas contribuições oriundas do 

Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999; 2006; 2008; MACHADO, 2005; 

GUIMARÃES et al., 2007). A partir das categorizações propostas por Hamilton (2000) acerca 

dos elementos visíveis e não visíveis nos eventos e práticas letradas, as descrições 

empreendidas têm apontado para a relevância do processo instrucional oferecido pelo IBGE 

aos seus servidores e também para as recorrentes ações linguageiras orientadas para o 

convencer, constitutivo ao fazer profissional desses participantes. Essas estratégias discursivas 

se fazem notar, sobretudo, no trabalho dos Agentes de Pesquisa, cujo grupo está diretamente 

vinculado ao contexto de vida dos informantes quando das circunstâncias de coleta nos 

domicílios, figurando, portanto, como porta-vozes institucionais da esfera pesquisada frente à 

conjuntura social. 

 

 

Palavras-Chave: Práticas de letramento no trabalho. PNAD/IBGE. Pesquisa qualitativa. 

Linguística Aplicada.  
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ABSTRACT 

 

 

In Applied Linguistics (AL), the investigation towards the use of language in institutional 

contexts, that one different from the educational field, had its starting point in the mid-1990s, 

especially through ethnographic researches. According to Moita Lopes (1998; 2011) these 

investigations are likely to take place within professional contexts such as the juridical 

system, hospitals and nursing institutions as well as the ones concerning public safety, setting 

forth the academic interest in the way one discursively behaves when using reading and 

writing in their work place. Having the scientific background of the AL field, defined and 

herein elucidated, together with its interface with the literacy studies, this investigation is a 

descriptive research with a qualitative approach and traits of ethnographic component 

(MOREIRA; CALEFFE 2006; BOGDAN; BIKLEN, 2006; CANÇADO, 1994). The broader 

objective of this master’s thesis is to discuss literacy practices in census activities carried by 

technicians and research agents of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), 

when carrying out the National Household Sample Survey (PNAD). Also, this study 

specifically attempts to identify and characterize literate routines related to the working 

context of these servants in order to contribute to the enhancement of the scope of researches 

on Literacy in this particular locus, thus, promoting a better understanding of their utterances 

as a means to legitimate the institutional discourse inherent within the census area. In terms of 

theoretical approach, this thesis is based on Literacy Studies (STREET, 2014 [1995]; 1993; 

1984; HAMILTON, 2000; KLEIMAN, 1995; OLIVEIRA, 2008; 2010; ROJO, 2009), with 

emphasis on Labor Literacy (PAZ, 2008), as well as some contributions from the Socio-

discursive Interactionism (BRONCKART, 1999; 2006; 2008; MACHADO, 2005; 

GUIMARÃES et al., 2007). In accordance with the categorizations proposed by Hamilton 

(2000) towards the visible and non-visible elements in Literacy events and practices, the 

analysis has pointed out the relevance of the continuum education offered by IBGE to its 

servants as well as the importance of guidance on oriented utterances in order to boost the 

skills of such servants to convince, once this is one of the key abilities within the job of the 

participants. Such discursive strategies are noticed especially in the work of research agents, 

whose group is directly linked to the context of the life of their informants when collecting 

their information at their houses, hence, these research agents also work as institutional 

spokesmen within the social conjuncture of the people they speak to. 

 

 

Keywords: Literacy practices at work. PNAD/IBGE. Qualitative research. Applied 

Linguistics. 
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trabalho científico: padronização e abordagem crítica (MEDEIROS; MEDEIROS, 2009). 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 
Bom, uma PNAD é um minicenso, né? Quer dizer, como [...] o 

Governo não tem condição de fazer um Censo todo ano, então essa 

PNAD, ela é uma espécie de acompanhamento, como se fosse um 

minicenso. É... é mais barato, a resposta [...] às vezes até capta 

melhor assim a realidade, porque a PNAD, durante muitos anos, foi a 

‘menina dos olhos’ do IBGE... 

(Levi, Técnico do IBGE) 

 

 

1.1 PERCURSO DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

desejo por investigar a temática contemplada nesta empreitada acadêmica 

começou a ganhar contornos em 2011, quando li o artigo O agir 

linguageiro em questionário de pesquisa, de autoria das professoras Anna 

Rachel Machado e Célia Brito (2009). Na época, um fato que me chamou a atenção foi a 

constatação de que muito pouco havia sido escrito a respeito do gênero questionário, ao 

menos em se tratando do contexto brasileiro em termos de pesquisa científica na área da 

linguagem. 

Encontrei o texto fazendo buscas pela internet em vista do meu interesse particular 

pelo referido gênero, oriundo de um lampejo que rotulei como uma necessidade acadêmica. 

Esse processo me conduziu a uma investigação específica sobre os questionários de pesquisa 

utilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão da instância 

pública federal conhecido pela sigla IBGE, o qual é responsável, dentre outras atribuições, 

pela realização sistemática de pesquisas de natureza demográfica e estatística em todo o 

território nacional. 

O meu fascínio surgiu enquanto servia àquela instituição na função de Agente de 

Pesquisa e Mapeamento, no biênio 2011-2012, ao mesmo tempo que participava como aluna 

do IV Curso de Especialização em Linguística e Ensino de Língua Materna, ofertado no 

campus avançado da UFRN em Currais Novos. 

Ao cursar a disciplina Letramentos & Práticas Discursivas, ministrada pela Profª. 

Drª. Ana Maria de Oliveira Paz, hoje minha orientadora, entrei em contato com os Estudos de 

Letramento e alguns de seus respectivos trabalhos de pesquisa, mais particularmente o 

letramento na esfera do trabalho, foco de investigação da referida docente. 

O 
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Esse circuito de leituras me conduziria, naturalmente, ao conhecimento dos gêneros 

textuais/discursivos, o que me levou a observar com outros olhos, sob o viés dessas novas 

iluminações teóricas, as demandas de textos orais e escritos que circulavam diariamente em 

meu local de trabalho. A partir daí, percebi que essas produções mereciam ser alvo de alguma 

investigação mais acurada, sobretudo na perspectiva dos estudos da linguagem, ampliando o 

olhar, assim, para além dos questionários de pesquisa que tanto me seduziam. 

Tendo abraçado essa ideia, compartilhei com a Profª. Ana Paz a possibilidade de 

formalizar tal estudo à luz dos Estudos de Letramento, o que se consolidou através de uma 

produção acadêmica realizada como exigência para a avaliação final da citada disciplina. 

Passados alguns meses, veio o período de entrega do trabalho de conclusão do curso de 

especialização, requerendo a produção de um artigo científico. 

Foi, então, nesse intervalo, que aproveitei a temática a respeito da qual já vinha 

investigando, ainda que superficialmente, e busquei explorá-la de forma consistente, dando-

lhe uma roupagem mais embasada em termos teóricos, conforme ia me apropriando dos textos 

sugeridos pela Profª. Ana Paz, a qual me acompanhou no processo de orientação do trabalho 

final para a obtenção do título de especialista. 

Ao término desse processo, demos vida ao artigo intitulado Evento de letramento no 

trabalho: descrevendo a aplicação do gênero questionário na Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais (MUNIC) (COSTA; PAZ, 2013), que rendeu frutos do ponto de vista 

acadêmico: uma publicação na obra conjunta Práticas linguísticas diferenciadas 

(MEDEIROS; MEDEIROS, 2013) e o desejo de continuar investigando as manifestações 

letradas que integram as rotinas de trabalho dos servidores do IBGE. 

Assim, ainda no ano de 2013, inscrevi-me para a seleção de mestrado do Programa 

de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL) oferecido pela UFRN, pleiteando uma 

vaga como discente na área de Linguística Aplicada, especificamente na linha de pesquisa 

Letramentos e Contemporaneidade. 

Passados os trâmites do processo seletivo, todos coroados de êxito, começamos a 

estabelecer os marcos investigativos sobre as práticas de letramento desenvolvidas por 

Técnicos e Agentes de Pesquisa do IBGE circunscritos no Estado do Rio Grande do Norte. 

Daí, direcionamos o nosso foco para as demandas de produção oral e escrita observáveis 

durante uma operação de coleta específica: a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), em sua edição 2014. 
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1.2 UMA ESCOLHA DE PESQUISA NO VASTO CONTEXTO DO IBGE 

 

Por que a PNAD? 

Quando nos referimos ao IBGE, o pensamento comum emanado do meio social logo 

remete à ideia de Censo demográfico, ou contagem da população. Entretanto, embora seja um 

fato desconhecido da maioria dos brasileiros, o IBGE realiza, de maneira sistemática e 

ininterrupta, inúmeros levantamentos de dados junto à sociedade em variados segmentos, a 

fim de prover as informações estatísticas que compõem o quadro das pesquisas de 

responsabilidade desse Órgão
1
. 

Apesar de conter semelhanças metodológicas com o Censo Demográfico por se 

tratarem, ambas as pesquisas, de um inquérito domiciliar de base populacional, a PNAD 

apresenta espectro muito mais amplo do que o Censo em termos de abrangência temática e em 

menor intervalo, dado que investiga todos os anos, permanentemente, as características 

basilares da população brasileira, como trabalho e rendimento, educação e habitação. 

Além desses temas fixos, a Pesquisa
2
 contempla outros de periodicidade variável, 

como as características sobre migração, fecundidade e nupcialidade, saúde e segurança 

alimentar, os quais são definidos a cada edição de acordo com as necessidades de informação 

do País. Nesse sentido, a relevância da PNAD consiste no fato de que se traduz como “[...] um 

importante instrumento para formulação, validação e avaliação de políticas orientadas para o 

desenvolvimento socioeconômico e a melhoria das condições de vida no Brasil”
3
. 

Em vista do caráter grafocêntrico que orienta situações de natureza institucional e 

não institucional características da contemporaneidade (OLSON, 1997; ONG, 1998 [1982]; 

GNERRE, 1985), no contexto do IBGE não é diferente: cada uma das operações de pesquisa 

desencadeadas nessa instância vindica um denso conjunto de procedimentos específicos, 

movimentando variadas demandas de textos orais e escritos produzidos pelos seus servidores. 

                                                           
1
 No link <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/sintese.php#I>, disponível na página 

virtual do IBGE, é possível visualizar o tema e a síntese do vasto rol de pesquisas levado a cabo e 

divulgado pelo Órgão. Essas operações são realizadas em períodos específicos, podendo ser mensais, 

trimestrais, anuais, quinquenais ou decenais, conforme os objetivos e a metodologia de cada pesquisa. 

 
2
 O termo Pesquisa, sempre que empregado com letra inicial maiúscula, referir-se-á à PNAD ao longo 

desta dissertação. Quando grafado com inicial minúscula, estaremos nos reportando à presente 

investigação acadêmica. 

  
3
 Cf. link com a síntese do Volume Brasil 2014. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/ 

estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2014/default_brasil.shtm>. Acesso em: 10 jan. 2016. 

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/sintese.php#I
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De acordo com Coulmas (2014, p. 108), as instituições da sociedade moderna 

constituem comunidades letradas visto que “[...] dependem da escrita, e várias delas estão 

associadas a uma variedade particular de língua escrita”. Ainda na perspectiva do autor, 

 

A sociedade moderna se baseia na dissociação da palavra e do falante por 

meio da escrita. Raro é o dia em que as pessoas não interajam pela escrita 

com instituições públicas [...]. As instituições, tal como as conhecemos, têm 

uma história e escrevem sua própria história produzindo novos documentos a 

cada dia. [Elas] estabelecem suas próprias regras, códigos de conduta e 

convenções linguísticas, e sua produção escrita as identifica tanto quanto as 

variedades de fala identificam a classe social, o grau de instrução ou a 

origem regional de um indivíduo. (COULMAS, 2014, p. 108) 

 

Na circunscrição de trabalho do IBGE, podemos destacar, dentre as atividades que 

envolvem a utilização de textos na modalidade escrita, o preenchimento dos questionários de 

pesquisa, as anotações em blocos de papel (observáveis durante as atividades de coleta bem 

como os registros escritos ocorridos tanto nas capacitações virtuais quanto presencialmente), 

além das recorrentes práticas de leitura dos impressos institucionais, a exemplo dos mapas 

cartográficos e dos manuais de instrução, veiculados em diferentes suportes. 

No âmbito da oralidade, que, no caso do IBGE, geralmente se apresenta ancorada em 

peças escritas
4
, constituem parte das rotinas de trabalho desses servidores as seguintes 

situações: as conversas estabelecidas entre o agente e o informante, que antecedem a 

realização das entrevistas para a coleta de dados no contexto de aplicação dos questionários; a 

troca de telefonemas originados das agências aos informantes da PNAD e aos próprios 

agentes com vistas à revisão das informações coletadas; as conversações de tira-dúvidas nas 

aulas expositivas ministradas pelos técnicos supervisores durante as capacitações presenciais; 

além de inúmeras outras práticas.  

Partindo dessas ponderações preliminares acerca das atividades letradas específicas 

dessa esfera e tendo em vista o nosso interesse em investigar os desdobramentos da 

linguagem inerentes ao contexto institucional de trabalho do IBGE, elegemos a seguinte 

questão de pesquisa: 

                                                           
4
 Sobre essa questão, respaldamo-nos na concepção de Marcurschi (2010), segundo o qual as 

diferenças entre fala (no âmbito da oralidade) e escrita (no plano dos letramentos) “[...] se dão dentro 

do continuum tipológico das práticas sociais de produção textual e não na relação dicotômica de dois 

polos opostos. Em consequência, temos a ver com correlações em vários planos, surgindo daí um 

conjunto de variações e não uma simples variação linear.” O autor ainda salienta a existência de uma 

série de textos orais e escritos que são produzidos de forma espontânea nos mais variados domínios 

discursivos, exemplificando-a: “Os textos se entrecruzam sob muitos aspectos e por vezes constituem 

domínios mistos. Observe-se o caso dos textos de um noticiário televisivo. Trata-se de textos 

originalmente escritos que o leitor só recebe oralmente.” (MARCUSCHI, 2010, p. 38).    
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Como se constituem as práticas de letramento na esfera de trabalho dos Técnicos e 

dos Agentes de Pesquisa do IBGE durante a realização da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD)? 

 

Sob a perspectiva dessa questão, o objetivo mais amplo do nosso estudo consiste em 

descrever as práticas de letramento efetivadas durante as atividades censitárias desenvolvidas 

por Técnicos e Agentes de Pesquisa do IBGE na realização da PNAD. 

Especificamente, interessa-nos identificar e caracterizar as rotinas letradas atinentes 

ao contexto de trabalho dos referidos servidores, no sentido de contribuir para a ampliação 

dos estudos de letramento nesse locus em particular, bem como compreender as ocorrências 

linguageiras desencadeadas nas atividades da PNAD.  

Em termos metodológicos, optamos pela pesquisa qualitativa de cunho etnográfico 

por compreendermos que, para se ter acesso às identidades dos sujeitos em situações de 

trabalho na condição de usuários da escrita, bem como “[...] às formas como participam de 

eventos em que a escrita é central” e às consequentes práticas forjadas no arranjo social em 

que estão engajados, é imperativo “[...] estudar as práticas de uso da linguagem escrita 

próprias desses âmbitos” (VÓVIO; SOUZA, 2005, p. 44). 

Ademais, a abordagem qualitativa propicia o exame mais detalhado tanto das 

interações estabelecidas entre os sujeitos pesquisados, quanto da maneira como essas 

interações se dão em determinados contextos. De acordo com Vóvio e Souza (2005), 

particularmente no âmbito das pesquisas sobre letramento, essa perspectiva metodológica se 

mostra apropriada uma vez que se interessa por apreender, por meio da linguagem, os 

elementos constituintes das identidades dos sujeitos, focalizando os contextos e os usos da 

leitura e da escrita no cotidiano desses indivíduos. 

Quanto aos pressupostos teóricos adotados, tomaremos por base os postulados dos 

Estudos de Letramento como prática social (STREET, 2014 [1995]; 1993; 1984; 

HAMILTON, 2000; KLEIMAN, 1995; 2005; OLIVEIRA, 2008; 2010; ROJO, 2009), com 

ênfase no Letramento Laboral (PAZ, 2008), lançando mão, ainda, de algumas contribuições 

aventadas sob a ótica do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999; 2006; 2008; 

GUIMARÃES; MACHADO, 2007). 

No âmbito da Linguística Aplicada (LA), área em que a presente pesquisa se 

inscreve, investigar tais práticas situadas de linguagem se justifica uma vez que responde aos 

anseios dos modos transdisciplinar (SIGNORINI; CAVALCANTI, 1998) e indisciplinar 

(MOITA LOPES, 2011; 1998) de se fazer LA. Uma vez emancipada da Linguística Geral, 
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essa área do conhecimento abandonou “[...] a restrição de operar somente em investigação em 

contextos de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras [...] e tradução”, passando a 

contemplar, especialmente a partir dos anos 1990, “[...] contextos de ensino e aprendizagem 

de língua materna, no campo dos letramentos [...] e em outros contextos institucionais (mídia, 

empresa, delegacia de polícia, clínica médica etc.)” (MOITA LOPES, 2011, p. 17). 

Ao discorrer sobre o fato de que a linguagem como prática social incorpora o objeto 

de estudo da LA, noção consensualmente aceita hoje pelos linguistas aplicados em atividade, 

Menezes et al. (2011) ressignificam a ideia de Kalaja (s.d. apud MENEZES et al., 2011, p. 

26) acerca da existência de duas visões da LA: “[...] uma restrita, definida como pesquisa em 

ensino e aprendizagem, e uma ampla – a LA [voltada] para problemas do mundo real”. 

Assim, ao ampliar essa discussão, os referidos autores defendem que há não apenas 

duas, mas três concepções que contornam o desenho da LA em suas dimensões teóricas e 

pragmáticas, a saber: i) ensino e aprendizagem, ii) aplicação de Linguística e iii) 

investigações aplicadas sobre estudos de linguagem como prática social (MENEZES et al., 

2011, p. 26). É, pois, sobre essa terceira vertente ora elucidada que ancoramos o marco 

investigativo do presente trabalho. 

A esse respeito, é ilustrativa a afirmação de Signorini (1998) em torno das pesquisas 

desenvolvidas em LA que centram foco nos rituais específicos das instituições, na perspectiva 

da linguagem como uma regularidade local que se movimenta em dadas condições de uso. 

Daí porque a autora chama a atenção para o fato de que, nesse tipo de estudo, o pesquisador 

deve optar por metodologias de base interpretativista, que evitem obscurecer a sua 

participação na construção do campo de referência, isto é, no locus pesquisado, quando da 

análise das práticas de linguagem. 

No intuito de evocar as pesquisas acadêmicas sob o escopo da LA vinculadas aos 

estudos de letramento em contextos extraescolares, podemos mencionar os trabalhos de Paz 

(2008), Costa (2012), Silva (2013) e Oliveira (2015), todos do Programa de Pós-Graduação 

em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, voltados 

especificamente para as práticas de letramento em ambientes profissionais. 

Ainda no referido Programa, verificamos a existência de um quinto trabalho em 

andamento, circunscrito nesse mesmo recorte, de autoria da mestranda Lindneide Medeiros, 

com orientações de análise que se alinham em muitos aspectos aos adotados por nossa 

investigação. Acerca dessas produções acadêmicas, dada a sua relevância e pertinência 

teórico-metodológica, trataremos de forma mais detalhada no capítulo Aportes Teóricos, 

particularmente, na seção intitulada O letramento em contextos de trabalho. 
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Em se tratando dos estudos no campo da linguagem relacionados ao IBGE e/ou com 

abordagem temática afim, o único trabalho que encontramos
5
 foi a dissertação defendida por 

Costa (2004), sob o título Designação e referência: uma análise enunciativa no Censo 

Demográfico 2000. A referida pesquisa está filiada ao Departamento de Linguística do 

Instituto de Estudos da Linguagem (IEL/Unicamp) e apresenta uma análise semântico-

enunciativa das designações domicílio e morador. A análise focaliza as enunciações presentes 

nos materiais utilizados na realização do Censo Demográfico 2000, assim como a questão 

4.08, do Questionário da Amostra, em que aparecem as designações cor e raça. Atualmente, a 

pesquisadora desenvolve o seu trabalho de doutoramento seguindo a mesma linha 

investigativa, com o tema Os processos de identificação nos formulários: o Censo 

Demográfico de 2000. 

No que compete à estrutura organizacional da presente dissertação, dividimo-la em 

cinco capítulos, incluindo-se estas considerações iniciais que trazem as discussões mais 

amplas acerca do estudo proposto. Aqui, destacamos a trajetória da pesquisa, seus objetivos e 

a questão norteadora para a sua efetivação, além de apresentarmos, de forma incipiente, os 

aspectos que inserem a investigação proposta na pauta da LA, os apontamentos teóricos e 

metodológicos adotados e a revisão da literatura em torno da temática contemplada. 

No segundo capítulo, Pressupostos Metodológicos, apresentamos o enquadre 

epistemológico a que a pesquisa se filia dentro da Linguística Aplicada como grande área da 

linguagem. Na sequência, detalhamos os seguintes aspectos: a abordagem e a natureza da 

pesquisa; o objeto de estudo em face dos objetivos propostos; o cenário da investigação; a 

caracterização dos colaboradores; os instrumentos utilizados no processo de geração dos 

dados, que incluem a observação, os questionários aplicados, as entrevistas e os registros de 

pesquisa; e a descrição do percurso empreendido para a geração dos dados. 

O terceiro capítulo explicita os aportes teóricos que norteiam o nosso estudo, 

versando sobre o letramento como prática social e as concepções correlatas de eventos e 

práticas de letramento, ampliando o foco para as práticas letradas desencadeadas no domínio 

laboral. Para a compreensão das atividades linguageiras em situação de trabalho, discorremos 

sobre os postulados do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), fazendo interface com as 

noções de agir geral, agir de linguagem, textos e discursos conforme discutidas à luz do ISD.  

                                                           
5
 Esta afirmação é feita considerando-se o mapeamento que realizamos junto ao banco virtual de teses 

e dissertações do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), bem 

como das instituições de ensino superior USP e Unicamp. As buscas foram empreendidas no início do 

segundo semestre de 2015. 
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O quarto capítulo se dedica a lançar o olhar sobre as peculiaridades do IBGE na 

condição de esfera de trabalho pesquisada. Para tanto, apresenta a descrição dos dados 

gerados a partir das categorias de Hamilton (2000), pormenorizando os seguintes elementos 

que constituem as práticas de letramento efetivadas por Técnicos e Agentes de Pesquisa na 

PNAD: os participantes, o ambiente/domínio, os artefatos/recursos materiais e imateriais e 

as atividades/rotinas que integram a situação ora investigada. 

O último capítulo evidencia as considerações finais apontadas em face das 

percepções da pesquisadora oriundas mediante o estudo empreendido, seguidas das 

referências utilizadas ao longo do trabalho e dos apêndices que explicitam os modelos de 

instrumentais utilizados para a geração dos dados desta investigação. 
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2 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O Brasil é muito grande, é gigante, e o IBGE é de todo o Brasil. 

(Samuel, Técnico do IBGE) 

 

 

ste capítulo objetiva explicitar o enquadre epistemológico a que a pesquisa 

se filia dentro da Linguística Aplicada como grande área da linguagem, 

além de versar sobre a abordagem e a natureza da pesquisa, apresentando o 

seu objeto de estudo em face dos objetivos propostos; o cenário da investigação; a 

caracterização dos colaboradores; os instrumentos utilizados no processo de geração dos 

dados, os quais incluem a observação, os questionários aplicados e as entrevistas feitas junto 

aos colaboradores, bem como os registros de pesquisa. Por fim, discorre acerca do percurso 

empreendido para a geração dos dados que elegemos como necessários aos objetivos 

pensados para esta investigação. 

 

2.1 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA: PERSPECTIVAS EM LINGUÍSTICA 

APLICADA 

 

Ao pontuar que a Linguística Aplicada (doravante LA) consiste em uma área 

autônoma da linguagem a qual tem progredido no sentido de ampliar seu escopo de atuação 

para além do contexto pedagógico, Almeida Filho (2005, s. p.) explica que essa área do saber 

 

possui metodologia própria, nem sempre ensinada explicitamente em 

programas nacionais de LA no país, manifesta-se em estudos ou investigação 

sistemática a partir de tópicos constituídos de fenômenos a partir do seu 

objeto de direito (os fenômenos de uso da linguagem e ações da vida social) 

em subáreas reconhecidas hoje como a da Tradução, Ensino-Aprendizagem 

de Línguas, Usos da Lexicografia e Terminologia (dicionários, por 

exemplo), além de Relações Sociais Mediadas pela Linguagem 

(empresariais, familiares, de gênero – homem/mulher, profissional – 

paciente/cliente/pessoa do público).  

   

 

Sob esse mesmo viés, Moita Lopes já afirmava, em fins dos anos 1990, que uma das 

preocupações até então recentes alçadas nas pesquisas desenvolvidas em LA tinha estreita 

relação com as investigações voltadas aos problemas de uso da linguagem em contextos de 

ação ou em contextos institucionais. O que se delineava, no âmbito das pesquisas de natureza 

aplicada, era “[...] um interesse pelo estudo das pessoas em ação no mundo [...]”, focalizando 

E 
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aspectos ligados ao modo como os interactantes agem discursivamente (MOITA LOPES, 

1998, p. 110). 

Corroborando essa afirmação, Signorini (1998) nos lembra de que, não obstante o 

vínculo que ainda disputa junto à tradição científica moderna, a LA tem priorizado de forma 

incisiva “[...] a referência de uma língua real, ou seja, uma língua falada por falantes reais 

em suas práticas reais e específicas, numa tentativa justamente de seguir essas redes, de não 

arrancar o objeto da tessitura de suas raízes” (SIGNORINI, 1998, p. 91; grifos nossos). 

Assim, ao traçar o panorama que emoldura as pesquisas em LA, Moita Lopes (1998) 

reafirma o caráter interdisciplinar que se concebe bastante alinhado ao percurso dessa ciência 

na contemporaneidade. No corolário dessa visão, o linguista aplicado,  

 

 

[...] partindo de um problema com o qual as pessoas se deparam ao usar a 

linguagem na prática social e em um contexto de ação, procura subsídios em 

várias disciplinas que possam iluminar teoricamente a questão em jogo, ou 

seja, que possam ajudar a esclarecê-la [...]. Isso quer dizer que a pesquisa em 

si é aplicada. (MOITA LOPES, 1998, p. 102). 

 

 

Nesse sentido, o mesmo autor postula que as pesquisas interdisciplinares, por se 

desenvolverem em contextos situados, chamam para si a responsabilidade de se ouvir a voz do 

outro, da abertura para o diálogo igualmente interdisciplinar. Ao lançar mão dos princípios da 

ética e do respeito, o linguista aplicado interessa-se “[...] por ouvir o que o outro está dizendo 

com a finalidade de analisar como suas ideias se coadunam com as perspectivas que se tenha” 

(MOITA LOPES, 1998, p. 104).  

Além desse dizer, recorda ainda o teórico do nosso dever de privilegiarmos a 

percepção possibilitada pelo lugar de fala dos participantes quando arraigados ao horizonte 

social em que a investigação está sendo realizada, caso das pesquisas de orientação 

etnográfica. Essa metodologia tem sido amplamente utilizada por parte de linguistas aplicados 

em variados contextos de pesquisa que não o escolar, cuja concepção é a que fora instaurada 

nos primórdios dessa ciência (MOITA LOPES, 1998; 2011; MENEZES et al., 2011). 

Em vista dessas discussões, tomamos como ponto de partida a necessidade de se 

pesquisar os desdobramentos da linguagem como um fenômeno complexo e situado, dado o 

papel social desempenhado por esta como articuladora das atividades desenvolvidas por 

profissionais do serviço público vinculados ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Nesse sentido, concebemos o fato de que a presente investigação reúne, em seu 

escopo teórico e metodológico, elementos abarcados pela LA que elucidam o uso da 
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língua/linguagem no contexto real dos interactantes, fruto de uma socioconstrução que se 

circunscreve em um recorte de tempo e de espaço específicos.  

Outra contribuição ensejada por este estudo tem a ver com iluminar o conhecimento 

sobre o modo como os sujeitos agem discursivamente no mundo, conforme apontado por 

Moita Lopes (1998), em especial no mundo do trabalho (BRONCKART, 2008; 

NOUROUDINE, 2002; SOUZA-E-SILVA, 2002). Isso porque os sujeitos pesquisados se 

valem de variados recursos linguageiros da ordem do oral e do escrito inerentes ao 

cumprimento das atribuições laborais que lhes são cotidianamente requeridas, agregando 

características dessa instância específica de atuação profissional. 

Para tanto, esta pesquisa se debruça sobre uma esfera da atividade humana ainda não 

contemplada pelos cânones investigativos das ciências da linguagem aqui no Brasil, a que 

designamos, neste estudo, de domínio censitário. A escolha dessa terminologia encontra 

respaldo no fato de levarmos em consideração a tradição que o IBGE detém, especialmente 

junto à população e a outras instâncias públicas, quanto à realização de pesquisas de natureza 

censitária, que são os chamados Censos Demográficos. A configuração atual desse tipo de 

operação é realizada no Brasil desde 1940 e têm como principal objetivo fazer a contagem 

populacional no intervalo de dez anos em todo o universo da amostra, permanecendo em 

plena atividade sob os cuidados da Instituição, constituindo, desse modo, uma característica 

identitária do IBGE que dispõe de grande prestígio no contexto da conjuntura social. 

Ademais, a opção por se definir o objeto em perspectiva nos moldes da 

heterogeneidade teórica e metodológica da LA tanto reafirma a sua postura interdisciplinar e 

transdisciplinar
6
 quanto amplia o seu foco investigativo no âmbito da academia. Desse modo, 

essa abertura/ampliação contribui “[...] para o aumento da diversidade temática, para o 

abrandamento das fronteiras entre as áreas [e] para um encontro mais fraterno [...]” com 

outros campos do saber (MENEZES et al., 2011, p. 48), propiciando demandas de 

inteligibilidade em torno de questões sociais em que a linguagem assume papel central 

(MOITA LOPES, 2006).  

                                                           
6
 Embora Moita Lopes (1998) conteste a posição da LA como uma ciência transdisciplinar, pois, para 

ele, “não se pode fazer LA transdisciplinarmente”, visto tratar-se de “[...] um modo de investigação 

que envolve uma forma de produção de conhecimento que corta várias disciplinas” (MOITA LOPES, 

1998, p. 109), nós a entendemos, neste estudo, sob o prisma de ambas as acepções. A partir do que 

advoga Celani (1998), a Linguística Aplicada, “[...] em uma visão transdisciplinar, face à situação de 

pesquisa que se apresenta, e que tem a linguagem na sua base, olha para as disciplinas múltiplas que 

tem à sua volta e através delas vai além do âmbito de cada uma em particular.” Além disso, a autora 

ainda enfatiza a vocação transdisciplinar da LA em vista de sua “[...] preocupação com o social, com o 

humano, [que] há tempos tem sido objeto de pesquisas em Linguística Aplicada e, de fato, é 

componente fundamental na definição de uma disciplina” (CELANI, 1998, p. 120, 118; grifos nossos). 
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2.2 ABORDAGEM DE DADOS E NATUREZA DA PESQUISA 

 

A presente investigação apresenta uma abordagem metodológica pautada na pesquisa 

qualitativa de base etnográfica, ao levar em consideração o fato de que “[...] o estudo do 

letramento deve ser vinculado a aspectos etnográficos” por se construir em estreita relação 

com a cultura que o circunda (MARCUSCHI, 2001, p. 31). 

 Em conformidade com Moreira e Caleffe (2006), a pesquisa qualitativa busca 

explorar as características não mensuráveis de indivíduos e cenários, haja vista que o dado, 

frequentemente de natureza verbal, é gerado com base na observação, na descrição e na 

gravação. 

Ao tecerem considerações sobre a investigação qualitativa, Bogdan e Biklen (2006) 

afirmam que esse tipo de pesquisa, bastante popularizado nas Ciências Humanas, apresenta 

pelo menos cinco características, as quais ilustram com muita propriedade o percurso 

metodológico empreendido na realização deste estudo. 

A primeira delas pondera que a fonte direta dos dados é o seu ambiente natural de 

ocorrência, em que o pesquisador figura como instrumento central. Em outras palavras, os 

dados são gerados no seio da situação e complementados por meio do contato direto com as 

pessoas que integram o cenário pesquisado. 

A segunda característica, vinculada à primeira, postula que a natureza da 

investigação é sempre qualitativa, cujos resultados escritos contêm citações oriundas de dados 

que incluem “[...] transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, documentos 

pessoais, memorandos e outros registros oficiais” (BOGDAN; BIKLEN, 2006, p. 48). 

Em terceiro lugar, há um interesse maior pelo processo em oposição aos resultados 

ou produtos, de sorte que esse tipo de estratégia, o qual se mostra sensível às variações do 

contexto pesquisado, patenteou “[...] o modo como as expectativas se traduzem nas 

atividades, procedimentos e interacções diários” (BOGDAN; BIKLEN, 2006, p. 49). 

O quarto aspecto elucidado revela que a análise dos dados geralmente segue o viés 

indutivo, pautada na abstração dos fatos, que vão sendo interpretados à medida que são 

extraídos ou gerados. Nesse patamar, o pesquisador se preocupa em perceber quais são as 

questões mais relevantes, agrupando-as mediante suas particularidades. 

Por fim, a quinta propriedade pontua que a ênfase está no significado que os entes 

pesquisados dão aos fatos, lançando luz sobre o que os autores chamam de “dinâmica interna 

das situações”, capturada durante o processo investigativo. Essa postura visa manter o rigor 

das informações geradas, no sentido de apreender de maneira fidedigna as impressões e 
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pontos de vista de quem as produziu, visto que o seu processo de condução “[...] reflecte uma 

espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos”, dado que estes não são 

abordados por aqueles de uma forma neutra (BOGDAN; BIKLEN, 2006, p. 51). 

No tocante ao aspecto etnográfico, Cançado (1994) considera que a etnografia é, em 

termos conceituais, a descrição de uma cultura ou de grupos humanos que apresentam um 

nível mais ou menos definido de unidade cultural. Para Moreira e Caleffe (2006), a etnografia 

tem a ver com um método, cujo ponto de partida é a interação entre o pesquisador e os pares 

pesquisados. Assim sendo, o trabalho de campo configura o principal meio de 

obtenção/geração de dados, o que demanda do estudioso o seu “envolvimento direto, 

prolongado e intenso [...] na vida e nas atividades do grupo a ser pesquisado” (MOREIRA; 

CALEFFE, 2006, p. 85).  

No caso da pesquisa em foco, dizemo-la qualitativa e de vertente etnográfica uma 

vez que a nossa proposta é investigar as práticas e os eventos de letramento observáveis no 

contexto de atuação de um grupo específico em um dado ambiente de imersão, que é a esfera 

profissional de Técnicos e Agentes de Pesquisa do IBGE diretamente envolvidos na execução 

da PNAD. 

Desse modo, buscamos priorizar o ambiente de trabalho desses servidores no intuito 

de apreender as suas rotinas laborais ante a observância sistemática das recorrentes práticas de 

leitura e de escrita ali desenvolvidas. Isso inclui os procedimentos dos quais os servidores 

fazem uso para efetuar determinadas atividades, o modo como manipulam os artefatos 

materiais contendo textos escritos e os recursos linguageiros de que se valem no âmbito da 

oralidade, dentre outros fatos inerentes àquele segmento e que interessam a esta pesquisa. 

 

2.3 OBJETO DE ESTUDO E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O presente estudo se ocupa das práticas de letramento desenvolvidas na esfera de 

trabalho de servidores públicos do IBGE lotados em agências de coleta da Unidade Estadual 

do Rio Grande do Norte (UE/RN). 

Nessa perspectiva, focaliza as atividades de leitura e de escrita desenvolvidas por 

Técnicos e Agentes de Pesquisa na operacionalização da Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílios (PNAD), em sua ocorrência registrada no ano de 2014. 
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A PNAD, por seu turno, é uma das inúmeras pesquisas levadas a cabo pelo IBGE, de 

periodicidade anual
7
 e amostragem probabilística

8
, implantada em 1967 com o objetivo de 

produzir informações básicas capazes de subsidiar estudos sobre a realidade socioeconômica 

do Brasil. O seu público de investigação compreende a população residente em domicílios 

particulares (permanentes e improvisados) e em unidades de habitação em domicílios 

coletivos, tanto na área urbana quanto rural, espalhados por todo o território nacional 

brasileiro. 

A referida Pesquisa é realizada sob a tutela da Coordenação de Trabalho e 

Rendimento (COREN), que integra a Diretoria de Pesquisas do IBGE, e seu procedimento de 

coleta em campo, isto é, nos domicílios selecionados na amostra, é efetuado por Técnicos e 

por Agentes de Pesquisa e Mapeamento devidamente treinados para esse fim. 

Os temas principais da PNAD são trabalho e rendimento, abrangendo as áreas 

demográfica, de saúde, consumo alimentar e nutrição, condições de habitação e equipamentos 

domésticos, educação e cultura, nível econômico do domicílio, dentre outros. Esses temas têm 

sido mantidos em todas as ocorrências da PNAD desde 1967 e aparecem no chamado 

questionário básico. 

Todavia, em função das mudanças ocorridas na conjuntura social do País, a PNAD 

sofreu algumas modificações estruturais e metodológicas, passando a abranger, em 

determinados períodos e de forma paralela à pesquisa básica, as pesquisas suplementares e 

especiais. Estas se destinam, respectivamente, a aprofundar os temas permanentes 

investigando outros assuntos de interesse que se interliguem com os da pesquisa básica, e a 

tratar de assuntos de ampla complexidade, requerendo, em alguns casos, um tipo de 

amostragem distinto
9
. 

Lançando mão dessas informações de base que apontam para a dimensão da 

relevância da PNAD em termos políticos e sociais e tendo em vista a realização desta 

investigação, elegemos a seguinte questão de pesquisa: 

                                                           
7
 Diz-se anual porque a fase de coleta é efetuada em um dado recorte de tempo uma única vez por ano, 

geralmente entre os meses de outubro a dezembro.  Anos de ocorrência da PNAD: 1971 a 1973, 1976 

a 1979, 1981 a 1990, 1992, 1993, 1995 a 1999, 2001 a 2009 e 2011 a 2014. Em anos de Censo 

Demográfico, cuja operação de coleta se dá decenalmente, a PNAD é suspensa, tornando a ser 

realizada no ano posterior. 

 
8
 Para o Estado do Rio Grande do Norte, a fração da amostragem é de 1/450 domicílios (Fonte: Livro-

Texto Entre e conheça a PNAD, publicação interna do IBGE). 

 
9
 Em 2014, ano da ocorrência alvo desta investigação, a PNAD realizou as pesquisas básica e 

suplementar, integrando temas como características da educação e qualificação profissional e 

mobilidade sócio-ocupacional, além de outros vinculados aos programas sociais do Governo Federal. 
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 Como se constituem as práticas de letramento na esfera de trabalho dos Técnicos 

e dos Agentes de Pesquisa do IBGE durante a realização da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD)? 

 

Assim, no intuito de responder a essa questão, traçamos os seguintes objetivos: 

 

Geral: descrever as práticas de letramento efetivadas durante as atividades 

censitárias desenvolvidas por técnicos e agentes de pesquisa do IBGE na realização da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). 

Específicos: 

(1) identificar as rotinas letradas atinentes à esfera de trabalho dos técnicos e agentes 

de pesquisa do IBGE; 

(2) caracterizar as práticas de letramento demandadas na execução da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios em sua edição 2014; 

(3) contribuir para a ampliação do foco dos estudos de letramento no domínio do 

IBGE com vistas a uma maior compreensão de suas ocorrências linguageiras. 

 

2.4 CENÁRIO DA INVESTIGAÇÃO 

 

O IBGE
10

, fundado em 29 de maio de 1934 e com sede no município do Rio de 

Janeiro, é um órgão da administração pública federal subordinado ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. Sua conjuntura institucional é composta por quatro 

diretorias (Executiva, de Pesquisas, de Geociências e de Informática), contando ainda com 

dois outros órgãos centrais: o Centro de Documentação e Disseminação de Informações 

(CDDI) e a Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE). 

Para que suas atividades possam abranger todo o território nacional, o IBGE integra 

uma ampla rede de pesquisa e disseminação, composta por 27 Unidades Estaduais e seus 

respectivos setores de Documentação e Disseminação de Informações, sendo vinte e seis nas 

capitais dos Estados e uma Unidade no Distrito Federal, além de cerca de 580 agências de 

coleta de dados sediados nos principais municípios da Federação, estando sete delas situadas 

em municípios-polos do Estado do Rio Grande do Norte. 

                                                           
10

 O termo que aparece nos documentos oficiais do IBGE para nomear essa autarquia é, por extenso, 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nesta pesquisa adotaremos apenas a 

expressão que corresponde à sigla IBGE, em vista de sua popularidade na sociedade. 
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O Estatuto da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

regulamentado pelo Decreto nº. 4.740 de 13 de junho de 2003, estabelece as principais 

diretrizes que regem esse Órgão, fazendo menção ao lema comum da Instituição (“Retratar o 

Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da 

cidadania”), expresso no Artigo 2°, e às demais atribuições que competem à autarquia. 

 

 

Capítulo I 

da Natureza, Sede e Finalidade 

 

Art. 1°.   A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

fundação pública, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, instituída nos termos do Decreto-Lei nº 161, de 13 de fevereiro de 

1967, com duração indeterminada, e sede e foro na Cidade do Rio de 

Janeiro, rege-se pela Lei nº 5.878, de 11 de maio de 1973, por este Estatuto e 

demais disposições que lhe sejam aplicáveis. 

 

Art. 2°.   A Fundação IBGE tem como missão retratar o Brasil, com 

informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da 

cidadania, por meio da produção, análise, pesquisa e disseminação de 

informações de natureza estatística – demográfica e socioeconômica, e 

geocientífica - geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental. 

 

Art. 3°.   Compete à Fundação IBGE, ainda: 

        I - propor a revisão periódica do Plano Geral de Informações 

Estatísticas e Geográficas, criado pela Lei nº 5.878, de 1973, após consulta à 

sociedade por meio da promoção das Conferências Nacionais de Estatística - 

CONFEST e de Geociências – CONFEGE, a serem realizadas em intervalos 

não superiores a cinco anos; 

          II - atuar nos Planos Geodésico Fundamental e Cartográfico Básico, 

criados pelo Decreto-Lei nº 243, de 28 de fevereiro de 1967, e no Sistema 

Estatístico Nacional, mediante a produção de informações e a coordenação 

das atividades técnicas, em consonância com o Plano Geral de Informações 

Estatísticas e Geográficas – PGIEG, sob sua responsabilidade, instituído pela 

Lei nº 5.878, de 1973, e aprovado pelo Decreto nº 74.084, de 20 de maio de 

1974; e 

         III - acompanhar a elaboração da proposta orçamentária da União 

referente ao previsto no Plano Geral de Informações Estatísticas e 

Geográficas. 

 

Art. 4°.   A Fundação IBGE poderá: 

         I - manter cursos de pós-graduação, de graduação e de treinamento 

profissional, desde que em áreas correspondentes àquelas de competência da 

Fundação IBGE e afins, observada a legislação educacional vigente; e 

         II - firmar acordos e outros ajustes, em áreas de sua competência e 

afins à sua missão institucional, a título gratuito ou oneroso, com entidades 

públicas ou privadas, preservadas, na produção e uso das informações, as 

concepções básicas estabelecidas, as normas técnicas e operacionais 

expedidas e o sigilo previsto em lei.
11

 

                                                           
11

 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/estatuto.shtm>. 

Acesso em: 04 maio 2015. 

http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/estatuto.shtm
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Podemos observar, em face desse fragmento da Lei, quão complexa e ampla é a 

estrutura do IBGE no que tange às atividades que são desenvolvidas tanto internamente, 

mediante a constante realização de pesquisas em variados segmentos, quanto junto à 

sociedade civil brasileira, a qual desempenha o duplo papel de provedora das informações de 

interesse da Instituição e receptora dessas informações tão logo tratadas estatisticamente. 

De acordo com o Regimento Interno
12

 da Instituição, às Unidades Estaduais (UE) 

competem as funções de planejar, coordenar, executar e controlar as atividades técnicas e 

administrativas do IBGE no limite de suas jurisdições. O Art. 78 estabelece que o Órgão 

pode, além disso, instituir agências, subordinadas às Unidades Estaduais, nos municípios da 

Federação em que julgar necessário. 

 

 

Quadro 1 – Estrutura organizacional do IBGE 

 

I - Órgãos colegiados de direção superior 

 

 Conselho Técnico 

 Conselho Curador 

 Conselho Diretor 

         

II - Órgão de assistência direta e imediata ao Presidente 

 

 

 Gabinete 

 

III - Órgãos seccionais 

 

 Auditoria Interna 

 Procuradoria Federal 

 Diretoria-Executiva 

 

IV - Órgãos específicos singulares 

 Diretoria de Pesquisas 

 Diretoria de Geociências 

 Diretoria de Informática 

 Centro de Documentação e 

Disseminação de Informações 

 Escola Nacional de Ciências Estatísticas 

V - Órgãos descentralizados  Unidades Estaduais 

     Fonte: Acervo da pesquisa. Elaborado com base no Estatuto da Fundação IBGE,  

     Art. 5º., Cap. II. 

 

 

No contexto dessa estrutura organizacional, as agências de coleta são entidades 

menores vinculadas às suas respectivas Unidades Estaduais, representadas legalmente por um 

chefe e um substituto, que são servidores efetivos lotados nas agências em que atuam. 

Em termos de distribuição de cargos e funções, cada agência de coleta é integrada 

por servidores do quadro funcional efetivo, notadamente Técnicos em Informações 

                                                           
12

 Regimento publicado pela Portaria nº 215, de 12 de agosto de 2004. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/regimento.pdf>. Acesso em: 16 maio 

2015. 

http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/regimento.pdf
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Geográficas e Estatísticas, também chamados de Técnicos de Pesquisa, e servidores 

contratados, que, por sua vez, desempenham a função de Agentes de Pesquisa e Mapeamento. 

O registro de imagem que se segue evidencia a parte externa da Unidade Estadual do 

IBGE no Rio Grande do Norte, à qual estão subordinadas todas as agências de coleta do 

Estado.  Além da referida Unidade, três dessas agências, situadas em diferentes municípios do 

RN, serviram de cenário a esta investigação, tendo em vista a nossa necessidade de apreender 

as vozes e percepções dos colaboradores quando atuantes em contextos sociais distintos. 

 

 

Figura 1 – Fachada da Unidade Estadual do IBGE no RN, Natal/RN 

 
                                     Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 

As atividades desempenhadas pelos Técnicos do IBGE e, mais particularmente, pelos 

Agentes de Pesquisa e Mapeamento se caracterizam em grande medida como um serviço de 

natureza externa às dependências do Órgão, uma vez que esses servidores realizam 

recorrentes atividades de serviço nas chamadas coletas de campo. Todavia, é nas agências e 

na Unidade Estadual onde ocorrem os primeiros direcionamentos práticos da PNAD e em 

cujo domínio circula uma significativa parte das demandas oficiais de leitura e de escrita 

relacionadas à sua operacionalização, o que justifica a nossa opção por esses espaços laborais 

como cenário para a realização desta pesquisa. 

Além disso, a Unidade Estadual integra o espaço físico onde está lotada a equipe 

técnica que atua na coordenação estadual e na supervisão das pesquisas circunscritas no 

Estado, cujos servidores têm por função acompanhar os procedimentos atinentes ao 

andamento da PNAD
13

.  

                                                           
13

 Todos esses procedimentos, incluindo as funções de cada servidor, serão apresentados e descritos 

com propriedade no quarto capítulo, especificamente no tópico sobre os participantes da PNAD. 
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É para as dependências da Unidade, também, que retornam todos os artefatos 

materiais utilizados durante as operações de coleta, especialmente os questionários de 

pesquisa aplicados na amostragem de todo o Estado, concentrando uma gama de peças 

escritas que caracterizam a natureza do trabalho desses servidores e, consequentemente, as 

práticas de letramento inscritas naquela instância laboral. 

 

2.5 OS COLABORADORES 

 

O nosso estudo dispôs da participação de 21 colaboradores. Todos eles são 

servidores do IBGE no Estado do Rio Grande do Norte, sendo 17 do sexo masculino e os 

demais do sexo feminino. A fim de preservarmos a identidade desses sujeitos, nós os 

designaremos nesta pesquisa com nomes fictícios. No quadro que se segue, a relação dos 

colaboradores está distribuída em conformidade às respectivas funções desempenhadas por 

eles no IBGE, referidas pelos códigos AP, TS e CH
14

. 

 

Quadro 2 – Relação de colaboradores da pesquisa 

AGENTES DE PESQUISA 
(AP) 

TÉCNICOS 
SUPERVISORES (TS) 

Abraão 

Amós 

Benjamim 

Davi 

Efraim 

Esaú 

Esdras 

Gerson 

Isaque 

Ismael 

Jacó 

Noemi 

Raquel 

Rute 

 

Judá 

Levi 

Manassés 

Sarah 

 

 CHEFIAS (CH) 
 
 

Rubem 

Salomão 

Samuel 

             Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Para fins didáticos, propomos a divisão desses colaboradores em dois grupos 

distintos: 1) o dos Técnicos em Informações Geográficas e Estatísticas, o qual inclui os 

                                                           
14

 Esses códigos que correspondem às funções dos servidores serão utilizados junto aos pseudônimos 

para identificar as falas destacadas ao longo do capítulo 4. 
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supervisores e as chefias, a cujo grupo denominamos, nesta investigação, simplesmente de 

Técnicos; e 2) o dos Agentes de Pesquisa e Mapeamento, referidos por nosso estudo como 

Agentes de Pesquisa.  

O primeiro grupo diz respeito a 7 servidores efetivos do quadro funcional do 

Instituto, lotados na Unidade Estadual e em agências de coleta do RN. No tocante à função 

desses servidores, três ocupam posição de chefia e os demais desempenham atividades na 

supervisão ou na coordenação de pesquisas estatísticas. Suas idades se inserem na faixa de 33 

e 64 anos, com tempo de serviço na Instituição variando de 8 a 40 anos de funcionalismo 

público.  

O grupo seguinte é composto de 14 servidores em regime de contrato temporário
15

 da 

Instituição, lotados em agências de coleta subordinadas à UE/RN. Uma vez que o contrato 

não pode ultrapassar o período de 36 meses, esses servidores estão no IBGE entre o período 

de 7 meses a 2 anos
16

, com a faixa etária variando entre 21 e 50 anos de idade. Todos têm o 

Ensino Médio completo, que é a formação escolar mínima exigida para o cargo. 

Salientamos que desses 21 colaboradores, somente os Agentes de Pesquisa e os 

Técnicos serão classificados na condição de participantes, em respeito à nomenclatura das 

categorias de análise
17

 proposta por Hamilton (2000) adotada por este estudo.   

  

2.6 INSTRUMENTOS DA GERAÇÃO DOS DADOS 

 

De acordo com Silva e Batista Jr. (2011), no âmbito de uma investigação acadêmica, 

os instrumentos de geração e/ou coleta de dados dizem respeito às várias técnicas utilizadas 

com vistas à produção ou à coleta de dados que deverão constituir o corpus de análise da 

investigação. Em termos práticos, esses instrumentos viabilizam a construção/formulação de 

                                                           
15

 Consoante o disposto nos editais lançados pelo IBGE com vistas ao provimento de cargos para 

Agentes de Pesquisa e Mapeamento, essa seleção se dá por meio de Processo Seletivo Simplificado e é 

destinado à contratação temporária de pessoal visando à realização de pesquisas econômicas e 

sociodemográficas. Esse processo está amparado nos termos em vigor da Lei nº 8.745 de 09 de 

dezembro de 1993, a qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/-

home/presidencia/noticias/pdf/edital_06_2013_pss.pdf>. Acesso em: 18 maio 2015. 

 
16

 Dados referentes à época em que os colaboradores foram contatados, em meados do mês de março 

de 2015. 

 
17

 Essa distinção é tratada no tópico 4.1.1, o qual descreve os participantes da PNAD 2014 que 

colaboraram com esta pesquisa.  

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/pdf/edital_06_2013_pss.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/pdf/edital_06_2013_pss.pdf
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“[...] informações relativas aos aspectos do objeto de estudo que queremos caracterizar, 

identificar, analisar etc.” (SILVA; BATISTA JÚNIOR, 2011, p. 72). 

No rol dessas técnicas, as mais comumente utilizadas em pesquisas de natureza 

qualitativa são a observação, que pode ser participante ou não participante, a depender da 

orientação investigativa e dos objetivos do pesquisador, o uso de questionários de pesquisa 

direcionados aos colaboradores, a realização de entrevistas estruturadas ou semiestruturadas e 

os registros de campo. 

Para a constituição do corpus, optamos por duas técnicas distintas, conforme 

apontado por Erickson (1981 apud CANÇADO, 1994, p. 56): o olhar e o perguntar. 

Lançando mão da primeira técnica, que compreende os vários procedimentos de observação 

disponíveis ao pesquisador, realizamos junto aos servidores diversas anotações de campo e 

registros fotográficos dos espaços pesquisados e de seus materiais de trabalho. No tocante ao 

perguntar, fizemos uso de gravações de entrevistas e a aplicação de diferentes modelos de 

questionários junto aos colaboradores.  

O nosso objetivo era, a todo o momento, apreender a compreensão que os 

colaboradores têm de suas próprias atividades em seu contexto de atuação profissional, 

sobretudo quando se observa a articulação de determinadas estratégias de linguagem 

utilizadas a fim de dar conta das demandas individuais e coletivas de trabalho, que, conforme 

se verá no capítulo 4, são bem peculiares às pesquisas populacionais de natureza estatística. 

 

2.6.1 A observação: captando as rotinas do cenário 

 

Com vistas à realização desta investigação, optamos pelo tipo de observação não 

participante (CHIZZOTTI, 2006), em que o pesquisador acompanha atentamente as rotinas de 

atividades circulantes no ambiente investigado, sem nele intervir. É durante esse 

procedimento que os registros de campo são feitos, em notas contendo a descrição de 

fenômenos peculiares captados mediante a interpretação do pesquisador e das conversas 

informais travadas com os membros do locus pesquisado.  

No tocante ao nosso estudo, o período de observação ocorreu em momentos 

esparsos, a partir de dezembro de 2014, tendo sido retomado em fevereiro e março do ano 

seguinte, dado que a PNAD ainda estava em fase de encerramento. Esse período exigia dos 

colaboradores constantes idas a campo, dificultando a realização do processo de observação, 

tanto nas agências de coleta quanto nas dependências da Unidade Estadual. 
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Amparados por esse tipo de técnica, um dos nossos propósitos iniciais era o de 

acompanharmos os agentes do IBGE durante uma operação de coleta em campo, nos 

domicílios da amostra, a fim de apreendermos o conjunto de procedimentos e as práticas 

linguageiras utilizadas por aqueles servidores no decurso da coleta de dados junto ao 

informante, momento em que efetivamente são aplicados os questionários de pesquisa da 

PNAD. Todavia, essa meta não pôde ser concretizada porque feria um importante princípio do 

IBGE, previsto na Lei nº 5.534/68, que dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de 

informações estatísticas em face do caráter sigiloso das informações prestadas. Esse fato 

inviabiliza não só a presença de pessoas estranhas à Instituição no domicílio da amostra como 

também o conhecimento público sobre quem são e o que dizem esses informantes
18

. 

Em razão disso, outra consequência da observância à referida Lei sobre o nosso 

trabalho de pesquisa foi a não participação de informantes da PNAD como possíveis 

colaboradores desta investigação acadêmica, dado o nosso desconhecimento de suas 

identidades. 

Não obstante esses percalços, durante a etapa de observação levada a efeito na 

Unidade Estadual foi possível perceber relevantes processos ligados sobretudo à revisão dos 

questionários de pesquisa da PNAD, que compreende o processo de crítica, além de diversas 

outras atividades linguageiras inerentes à operacionalização da PNAD, como telefonemas aos 

informantes, conversas com colegas de trabalho com mais tempo de experiência na pesquisa 

no intuito de sanar dúvidas, consultas ao Manual do Entrevistador, dentre outras. 

 

2.6.2 Os questionários: um dizer por escrito  

 

Na concepção de Richardson (2009), o questionário compreende uma entrevista 

estruturada responsável pela descrição das características e pela mensuração de determinadas 

variáveis de um grupo social. 

                                                           
18

 A Lei nº 5.534 de 14 de novembro de 1968 dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de 

informações estatísticas e dá outras providências. O Art. 1º assevera que “[...] toda pessoa natural ou 

jurídica de direito público ou de direito privado que esteja sob a jurisdição da lei brasileira é obrigada 

a prestar as informações solicitadas pela Fundação IBGE para a execução do Plano Nacional de 

Estatística (Decreto-lei número 161, de 13 de fevereiro de 1967, artigo 2º, §2º)”. Em contrapartida, o 

Parágrafo Único do mesmo Artigo assegura que “as informações prestadas terão caráter sigiloso, 

serão usadas exclusivamente para fins estatísticos, e não poderão ser objeto de certidão, nem, em 

hipótese alguma, servirão de prova em processo administrativo, fiscal ou judicial, excetuado apenas no 

que resultar de infração a dispositivos desta lei”. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/ 

home/disseminacao/eventos/missao/leiobrigatoriedade.shtm>. Acesso em: 16 maio 2015. Os destaques 

em itálico são nossos para efeito de realce. 

http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/leiobrigatoriedade.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/leiobrigatoriedade.shtm
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Quanto aos tipos de pergunta, podem ser categorizados em questionários de 

perguntas fechadas e de perguntas abertas, e ainda os que combinam ambos os tipos de 

perguntas (RICHARDSON, 2009).  

Para a geração do corpus, fizemos uso de dois modelos de questionários, cada um 

direcionado a um grupo específico de colaboradores (cf. APÊNDICES A e B). O primeiro 

questionário, aplicado aos supervisores e à coordenação estadual da PNAD, continha, em sua 

primeira versão
19

, 17 perguntas variando entre abertas e fechadas, elaboradas após algumas 

conversas com um dos supervisores colaboradores da pesquisa. Na segunda versão, o 

questionário contemplou afinal 12 perguntas abertas, tendo sido aplicado individualmente em 

dezembro de 2014 nas dependências da Unidade Estadual do IBGE no RN. 

O outro questionário, voltado ao segundo grupo de colaboradores formado por 

Agentes de Pesquisa e Mapeamento, compunha-se de 14 questões abertas e três questões que 

combinavam perguntas abertas e fechadas, totalizando 17 questões. Esses instrumentais foram 

aplicados presencialmente em grupos de dois a três colaboradores, durante os meses de 

fevereiro e março de 2015, tanto na Unidade Estadual quanto nas agências de coleta que 

serviram de cenário à nossa investigação. 

Vale ressaltar que a aplicação do referido instrumental era sempre precedida de 

francas conversas entre esta pesquisadora e os colaboradores, no sentido de esclarecê-los 

acerca dos princípios éticos que orientam a pesquisa qualitativa em Linguística Aplicada. Tais 

princípios incluem, entre outros aspectos, a adesão espontânea dos sujeitos e o seu direito ao 

anonimato, no intuito de conscientizá-los quanto à importância de sua participação no 

processo de geração dos dados. 

No que toca a essas questões, Vóvio e Souza (2005, p. 51) pontuam 

 
[...] a necessidade de observar o aspecto ético que permeia as pesquisas na 

área de linguagem, como o compartilhamento de responsabilidades e a 

explicitação de seus objetivos, de modo que todos os envolvidos tenham 

conhecimento e consciência dos possíveis tratamentos e usos dos dados 

obtidos, bem como das possíveis implicações quando da divulgação dos 

resultados. 
  

                                                           
19

 Antes da efetiva realização da pesquisa junto aos colaboradores, todos os nossos instrumentais 

foram remetidos para o gabinete da Chefia Estadual do IBGE/RN para serem apreciados em plenária 

formada por um grupo de servidores especificamente para esse fim. Uma vez analisado, o referido 

instrumental sofreu algumas reformulações na sua composição, de modo que todas as perguntas 

fechadas e algumas das abertas, consideradas institucionais pela Plenária, foram retiradas e deslocadas 

para outro instrumental, o roteiro de entrevista semiestruturado destinada a outro colaborador (cf. 

APÊNDICE D), o qual se prontificou a responder àquelas perguntas via gravação em áudio. 
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Além de contemplarmos esses aspectos, salientamos que ambos os questionários 

apresentavam em seu preâmbulo alguns apontamentos a respeito dos objetivos pensados para 

a nossa investigação, seguidos do Termo de Autorização para Utilização de Informações, o 

qual era lido e assinado por cada colaborador como forma de assegurar a sua participação 

aderida voluntariamente no momento da apresentação da pesquisa. 

 

2.6.3 As entrevistas: as impressões do face a face 

 

Para Richardson (2009, p. 207), a entrevista é uma relevante técnica que “[...] 

permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas”, constituindo-se de uma 

conversa de caráter intencional, geralmente estabelecida entre duas pessoas, embora possa 

envolver mais participantes, dirigida por uma delas visando à recolha de informações sobre 

outrem (BOGDAN; BIKLEN, 2006). 

Nas investigações de cunho qualitativo, as entrevistas consistem em um instrumento 

utilizado para se obterem dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, possibilitando ao 

pesquisador “[...] desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo” (BOGDAN; BIKLEN, 2006, p. 134). 

Em se tratando da aplicação dessa técnica com vistas à geração dos dados desta 

investigação, realizamos quatro entrevistas a partir de dois roteiros semiestruturados (cf. 

APÊNDICES C e D). Nesse tipo de técnica, as questões estão focalizadas em um tema central 

de interesse do pesquisador, complementadas por outras perguntas incidentais demandadas no 

intercurso da entrevista (MANZINI, 1990/1991). 

Das quatro entrevistas levadas a cabo, uma delas foi efetivada com um colaborador 

específico e as demais realizadas junto a três técnicos com larga experiência de atuação na 

PNAD. Esses encontros foram previamente agendados e se deram entre os meses de março e 

abril de 2015 nas dependências das agências e da Unidade Estadual. 

As entrevistas tiveram uma duração média de 20 a 35 minutos de gravação em áudio, 

articuladas a partir de um roteiro contendo 14 questões relacionadas às experiências 

vivenciadas por esses servidores na PNAD, às suas práticas de leitura e de escrita, à 

relevância da PNAD para a formulação de políticas públicas brasileiras, além de contemplar 

outros aspectos vinculados à dinâmica daquela operação de coleta. 
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2.6.4 Os registros de pesquisa: resguardando memórias 

 

No intuito de consolidar as informações levantadas no período de observação, os 

pesquisadores se valem de um recurso muito comum nas investigações qualitativas de base 

etnográfica: os registros de pesquisa. Em nosso estudo, tais registros dizem respeito, 

sobretudo, às notas de campo feitas a partir das conversas com os servidores nas agências e na 

Unidade Estadual, em cujo ambiente procurávamos, para além desses diálogos, observar 

variados aspectos da complexa malha que tece as rotinas de trabalho dos Técnicos e dos 

Agentes de Pesquisa responsáveis pela realização da PNAD. 

Assim, a cada visita realizada àquele espaço de trabalho fazíamos um registro por 

escrito dos principais fatos decorridos, a fim de mantermos um elo entre as ações emanadas 

na visita anterior e as seguintes, à guisa de um diário. O nosso propósito primordial era captar 

de maneira fidedigna as vivências desses servidores no trato de suas atividades laborais, 

produzindo informações que pudessem contribuir para a descrição dos dados. 

Nesses registros também eram feitos apontamentos diversos relacionados ao objeto 

de estudo desta pesquisa, como questões pendentes do encontro anterior, dúvidas que surgiam 

ao longo da investigação e anotações de meios de contato. 

Além disso, esses registros foram fundamentais para a elaboração dos instrumentais 

de pesquisa utilizados para a geração de dados, caso dos roteiros de entrevistas e dos 

questionários, os quais foram (re)construídos a partir das interlocuções entre a pesquisadora e 

os técnicos supervisores da PNAD registradas para posterior apreciação.  

 

2.7 PERCORRENDO A GERAÇÃO DOS DADOS 

 

A investigação teve início na primeira semana de dezembro de 2014, período em que 

a PNAD estava sendo finalizada, com uma visita a uma das agências do IBGE situada no 

interior do Estado. Durante essa visita, houve um tempo considerável de conversas junto a 

alguns servidores contratados a respeito do andamento da coleta, em cuja oportunidade foram 

feitos diversos esclarecimentos sobre os objetivos da investigação e estabelecidos quem 

seriam os Agentes de Pesquisa responsáveis pela operacionalização da PNAD 2014 lotados 

naquela agência, vislumbrados como possíveis colaboradores. 

Ainda na agência, um dos servidores intermediou um telefonema para o supervisor 

da PNAD na Unidade Estadual do IBGE acerca da realização da presente pesquisa acadêmica, 
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possibilitando uma breve conversa entre a pesquisadora e o citado supervisor. Na ocasião, 

ficou agendada uma nova visita, desta feita às dependências da referida Unidade. 

Na segunda semana de dezembro, concretizou-se a visita agendada, momento em que 

pudemos percorrer as dependências da Unidade Estadual e conhecer o corpo de servidores 

que, no ano de 2014, estavam diretamente envolvidos com a operação de coleta de dados da 

PNAD. Ainda nesse encontro, recebemos diversos exemplares de publicações exclusivas do 

IBGE, cujos materiais impressos foram utilizados na PNAD e que viriam a constituir parte do 

material de estudo. 

Travados esses primeiros contatos, no mês de janeiro, conversamos em gabinete com 

o Chefe da Unidade Estadual do IBGE no Rio Grande do Norte, o qual solicitou de nossa 

parte um ofício institucional expedido pelo Programa de Pós-graduação em Estudos da 

Linguagem (PPgEL/UFRN), atestando todos os objetivos de nossa pesquisa, a solicitação de 

servidores do IBGE aptos a participarem como colaboradores bem como as amostras dos 

instrumentais de pesquisa a serem por nós utilizados, que deveriam constar no anexo do 

referido ofício. 

Uma vez tendo expedido esse documento em conformidade com as solicitações 

feitas, aguardamos cerca de 40 dias até sua resposta, período que nossa investigação em 

campo ficou estagnada, visto que não tínhamos ainda a autorização devida para realizá-la 

junto aos servidores. 

Em meados de fevereiro de 2015, finalmente recebemos a resposta à nossa 

solicitação, permitindo a efetiva realização desta pesquisa acadêmica desde que observadas 

algumas modificações em parte de nossos instrumentais de pesquisa
20

. Contempladas essas 

modificações, partimos para a aplicação dos questionários junto aos servidores que, após 

terem sido previamente consultados e orientados pela pesquisadora sobre em que consistiria o 

trabalho de participação, aceitaram colaborar voluntariamente, respeitando-se os preceitos 

éticos
21

 em que nos respaldamos sob o horizonte da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 

2011; CELANI, 2005). 

                                                           
20

 A respeito dessas modificações, tratamos no tópico Os questionários: um dizer por escrito, neste 

mesmo capítulo. 

 
21

 Sobre essa questão, é ilustrativa a fala de Moita Lopes (2011) ao responder a pergunta – Por que é 

crucial pensar a questão ética? – por ele próprio levantada: “Tendo em vista a multiplicidade de 

discursos com que nos defrontamos atualmente, muitos deles entendidos no passado como ilegítimos, 

tornou-se crucial submeter todas as nossas práticas, inclusive as de pesquisa, a princípios de natureza 

ética, uma vez que nem todos os significados são válidos. Tais princípios nos devem fazer avaliar as 

vantagens que levamos em detrimentos de outros, assim como nos devem fazer recusar significados 

que façam sofrer, um parâmetro do qual não podemos nos afastar.” (MOITA LOPES, 2011, p. 22) 
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Salientamos que, ao fim de cada aplicação desse instrumental, logo era realizada a 

sua digitação para posterior sistematização de dados, de modo a evitarmos o acúmulo de 

tarefas. Ao todo, foram respondidos 18 questionários, sendo um para cada colaborador. As 

etapas de aplicação e digitação foram empreendidas nos meses de fevereiro e março. 

Vencida essa etapa, realizamos as quatro entrevistas semiestruturadas, ocorridas nas 

duas primeiras semanas de abril. Por se tratar de uma tarefa bastante minuciosa, a transcrição 

dessas entrevistas levou um tempo considerável, possibilitando-nos uma atenta audiência das 

falas dos colaboradores, à medida que íamos destacando as respostas mais significativas que 

apontavam para os propósitos da nossa investigação. 

Durante os meses de abril e maio, passamos à sistematização dos dados gerados 

nesse percurso e à apreciação dos impressos contendo textos escritos, que nos foram 

entregues ainda no período das visitas. 

Concluída a organização desse material, em meados de junho, retornamos à Unidade 

Estadual com uma cópia em formato de brochura contendo a transcrição fidedigna de todos os 

questionários aplicados e de todos os depoimentos das entrevistas, com a relação de materiais 

escritos de uso institucional da PNAD 2014 coletados para estudo e apreciação, além dos 

registros fotográficos feitos nas dependências da instituição pesquisada. 

Essa brochura foi entregue pessoalmente ao chefe da referida Unidade, acompanhada 

de um documento que reforçava os objetivos da pesquisa, ao mesmo tempo que solicitava a 

autorização formal para o uso dos dados, na produção desta dissertação e como material de 

discussão em apresentações de trabalhos e publicações de cunhos acadêmico e científico 

na área da Linguística Aplicada (cf. APÊNDICE E). 

 

2.8 A DEFINIÇÃO DO CORPUS 

 

O corpus da pesquisa é constituído das falas dos servidores do IBGE oriundas das 

entrevistas semiestruturadas realizadas durante o período de observação e das respostas aos 

questionários aplicados no mesmo período. Salientamos que as transcrições das entrevistas 

foram adaptadas do que prescreve o Projeto de Estudo da Norma Urbana Culta de São Paulo – 

NURC/SP nº. 338 EF e 331 D² (PRETI, 2009). 

Além desses dados, integram parte do corpus os materiais impressos publicados pelo 

IBGE utilizados exclusivamente por servidores da Instituição na operacionalização da PNAD 
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2014. Dentre esses materiais, destacamos o Manual de Entrevista, o Caderno de Atividades, o 

Questionário Básico e a Carta ao Informante. 

 

 2.9 AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

A fim de descrevermos como se desenvolvem as práticas de letramento depreendidas 

no contexto de trabalho dos Técnicos e Agentes de Pesquisa do IBGE participantes da PNAD, 

faremos uso das categorias descritivas propostas por Hamilton (2000), que enumera a 

existência de elementos visíveis (participantes, ambientes, artefatos e atividades) e de 

componentes não visíveis (participantes ocultos; domínio de práticas dentro das quais o 

evento ocorre, considerando seus sentidos e suas funções sociais; recursos que propiciam o 

surgimento de valores não materiais, compreensões, modos de pensar, sentidos, habilidades e 

conhecimentos; e rotinas estruturadas e trajetos [no sentido do método] que facilitam ou 

regulam ações, isto é, regras de apropriação e elegibilidade), dentro das práticas que dão 

origem aos eventos de letramento (HAMILTON, 2000). 
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3 APORTES TEÓRICOS 

 

 

 
[...] As pessoas, [...] os universitários, a comunidade científica em 

geral do Brasil continuam clamando que a PNAD seja preservada, 

não quer que acabe. Então eu acho que [...] o objetivo da PNAD... ela 

deve ser preservada, acho que ela não acaba tão fácil. 

(Samuel, Técnico de Pesquisa do IBGE) 

 

 

 

o intuito de responder à questão de pesquisa traçada para este estudo, qual 

seja, Como se constituem as práticas de letramento na esfera de trabalho 

dos Técnicos e dos Agentes de pesquisa do IBGE durante a realização da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)?, buscamos ancoragem teórica nos 

Estudos de Letramento (STREET, 2014 [1995]; 1993; 1984; KLEIMAN, 1995; OLIVEIRA, 

2008; 2010; ROJO, 2009), com ênfase nas práticas constitutivas da esfera laboral (PAZ, 

2008), e também nos postulados oferecidos pelo Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), 

focalizando a compreensão das atividades de linguagem para o agir comunicativo em 

situações de trabalho (BRONCKART, 1999; 2006; 2008). 

 

3.1 SOBRE LETRAMENTO 

 

Uma das teses mais centrais dos chamados Novos Estudos do Letramento, 

terminologia postulada por Street (2014 [1995]; 1993; 1984), é a compreensão do letramento 

como prática social, que amplia as discussões sobre o modo como as pessoas utilizam os 

textos e o que fazem com eles nos variados domínios discursivos, que integram contextos 

históricos e sociais distintos. 

Ao se reportar à concepção de Grillo (1989 apud STREET 2014 [1995]), Street 

argumenta que o letramento pode ser compreendido como um tipo de prática comunicativa. 

Para tanto, o autor situa o estudo dessa noção no âmbito das investigações de vertente 

etnográfica, isto é, na conjuntura própria dos diferentes contextos sociais em que a 

língua/linguagem se manifesta, conferindo-lhe significados para além dos “termos idealizados 

e prescritivos” dos discursos educacionais (STREET 2014 [1995]). 

Para reforçar a sua adesão à compreensão de letramentos sociais, Street (2014 

[1995]) critica frontalmente o modo conjectural dispensado pela Sociolinguística e pela 

Pedagogia à abordagem das práticas letradas. Segundo o autor, uma das principais questões 

N 
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levantadas na obra de 1995, que nos serve de principal aporte nesta investigação, tem a ver 

com a possibilidade de “[...] mover o estudo do letramento para longe de generalizações 

idealizadas sobre a natureza da Linguagem e do Letramento e na direção de entendimentos 

mais concretos das práticas letradas em contextos sociais ‘reais’”. E acrescenta: 

 

A abordagem das práticas letradas [...] representa uma visão particular da 

noção de “língua real” – isto é, a leitura e a escrita são inseridas aqui em 

práticas sociais e linguísticas reais [...], em vez de, como já se tornou 

convencional na sociolinguística, ilustradas por meio de exemplos 

hipotéticos ou, como em boa parte do discurso educacional, representadas 

como termos idealizados e prescritivos. (STREET, 2014 [1995], p. 19; grifos 

do autor). 

 

A expressão Novos Estudos do Letramento, também referida pela sigla NEL, é uma 

tradução do inglês New Literacy Studies (NLS) e, embora nos remeta para a compreensão de 

que tais estudos são recentes, as pesquisas acadêmicas em torno desse fenômeno já vêm sendo 

articuladas há mais de três décadas em vários países.  

No que pese a crescente adesão de pesquisadores, observada nos últimos anos, aos 

princípios adotados por Street a respeito das questões que focalizam o letramento, discussões 

de cunho teórico-pragmático como as empreendidas por Graff (1979) em The Literacy Mith 

evidenciam que não estamos diante de uma compreensão tão nova sobre o fato. Nessa obra, 

lançada nos final dos anos 1970, o autor já evidenciava o pensamento que parece perdurar até 

os dias de hoje: o de que problemas sociais envolvendo aspectos como classe, gênero e etnia 

eram mais sintomáticos em sujeitos com baixos níveis de letramento (GRAFF, 1979 apud 

STREET, 2014 [1995]). Assim, ao se reportar à complexidade do tema, Street (2014 [1995], 

p. 34) ensaia algumas críticas para essa afirmação, estabelecendo que a realidade humana, no 

que toca à questão do letramento, “[...] é mais complexa e mais difícil de enfrentar 

politicamente e exige análise qualitativa, mais do que quantitativa”. 

No Brasil, a expressão adotada em lugar de Novos Estudos do Letramento é apenas 

Estudos de Letramento (OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008). Nesses aportes, prevalece o 

argumento de que os letramentos – terminologia usada no plural tendo em vista que há não só 

uma, mas várias formas de manifestação desse fenômeno – sob a ótica das práticas sociais,  

 

[...] são fruto de relações de poder; servem a propósitos sociais na construção 

e troca de significados; formatam e são formatados pela cultura; sofrem 

interferência de posições ideológicas, podendo estas serem explícitas e 

implícitas; são dinâmicos à medida que são determinados por injunções de 

natureza econômica (globalização), tecnológica (recursos da mídia e da 
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internet), política (políticas públicas de educação) e histórica (certas práticas 

valorizadas numa determinada época que perdem o seu valor noutro tempo). 

São, enfim, múltiplos, dêiticos, ideológicos e críticos (BAYNHAM, 1995; 

LEU et al., 2004 apud OLIVEIRA, 2010, p. 329). 

 

 

No afã do desenvolvimento das pesquisas que diferenciam o impacto social causado 

pela prática da escrita das que centram foco na alfabetização como uma competência 

individual, os estudos sobre letramento se interessam por examinar “[...] o desenvolvimento 

social que acompanhou a expansão dos usos da escrita desde o século XIX, tais como [...] as 

mudanças políticas, sociais, econômicas e cognitivas” (KLEIMAN, 1995, p. 16). Essas 

mudanças, por assim dizer, têm estreito vínculo com a franca utilização dos recursos de 

natureza escrita nas sociedades tecnológicas.  

Partindo desse princípio, Kleiman (1995), baseando-se em Scribner e Cole (1981 

apud KLEIMAN, 1995, p. 19), define o fenômeno do letramento como “[...] um conjunto de 

práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 

contextos específicos, para objetivos específicos”. Essa concepção que vislumbra o alcance 

social da escrita para além do domínio de uma habilidade se justifica por contemplar a noção 

de letramento como “[...] um processo que penetra a sociedade independentemente da própria 

escolarização formal” (MARCUSCHI, 2010, p. 30). 

Visto dessa perspectiva, o letramento não se limita – e nem poderia, dado o seu 

caráter predominantemente social – a ocorrer somente na circunscrição do domínio escolar, 

que habitualmente vê as práticas de escrita como um produto com um fim em si mesmo. É, 

pois, na vida em sociedade, estratificada em domínios públicos e privados, como a família, a 

igreja, a rua, as instâncias do trabalho, dentre muitos outros, que emergem as experiências 

reais de uso da leitura e da escrita, requerendo dos indivíduos competências específicas no 

cumprimento de determinados interesses, propósitos e funções. 

Na esteira do proposto por Street (1984), Hamilton (2000) defende que os postulados 

teoricizantes das práticas letradas têm por dever enfatizar “[...] as relações sociais e 

institucionais dentro das quais o letramento está inserido” (HAMILTON, 2000, p. 16). Para a 

pesquisadora, os letramentos institucionalizados apresentam caráter dominante e estão 

associados a organizações formais, tais como a escola, a igreja, os locais de trabalho, os 

estabelecimentos comerciais, os sistemas burocráticos. Essa acepção faz oposição aos 

chamados letramentos vernaculares, que nascem de forma assistemática, condicionados ao 

movimento natural da vida cotidiana das culturas locais (HAMILTON, 2002 apud ROJO, 

2009).  
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No tocante aos letramentos dominantes, cujo enquadre interessa ao curso desta 

investigação, tais constructos “[...] preveem agentes (professores, autores de livros didáticos, 

especialistas, pesquisadores, burocratas, padres e pastores, advogados e juízes) que, em 

relação ao conhecimento, são valorizados legal e culturalmente”. Esses agentes, em vista do 

seu estatuto de pertença que se circunscreve em um dado recorte de espaço-tempo, “[...] são 

poderosos na proporção do poder da sua instituição de origem” (ROJO, 2009, p. 102).  

À luz dessa compreensão, Rojo (2009) fala dos multiletramentos ou letramentos 

múltiplos, cujo conceito envolve questões relacionadas à multimodalidade das mídias digitais, 

à multiplicidade de práticas de letramento circulantes em diferentes esferas da sociedade 

contemporânea e à multiculturalidade, no sentido de que “[...] diferentes culturas locais vivem 

essas práticas de maneira diferente” (ROJO, 2009, p. 109). 

No corolário das discussões sobre os letramentos múltiplos, Rojo (2009) recorre aos 

conceitos bakhtinianos de esfera de atividade ou de circulação de discursos e de gêneros 

discursivos
22

. Assim, sob o viés da segunda acepção apresentada, qual seja, a multiplicidade 

de práticas de letramento, a pesquisadora advoga a existência de diferentes esferas de 

atividades na sociedade contemporânea: doméstica e familiar, escolar, do trabalho, 

acadêmica, científica, jornalística, publicitária, política, religiosa, artística etc., que envolvem 

os interactantes em diferentes situações comunicativas, como produtores ou 

receptores/consumidores de discurso (ROJO, 2009). Corroborando esse pensamento, Oliveira 

(2010) assevera: 

 
Sabemos que o mundo é textualizado. Leitura e escrita estão em toda parte. 

O que circula, portanto, na rua ou em ambientes comunitários são modos de 

inscrição específicos (placas, propagandas, faixas, outdoors, fachadas etc.) 

de grande força comunicativa e que, por isso, merecem atenção. Consumir e 

saber produzir os inúmeros textos que se distribuem nos mais variados 

contextos sociais significa não apenas ter acesso a essas práticas 

comunicativas mas também assumir uma forma de poder que a muitos é 

negada. (OLIVEIRA, 2010, p. 330) 

 

 

Em face dessas altercações conceituais apresentadas e considerando a perspectiva do 

objeto de estudo proposto pela presente investigação, assumimos a compreensão de que as 

práticas de leitura e de registro de textos, articuladas na esfera de trabalho do IBGE, se 

constituem em um domínio específico de letramento. Neste estudo, designamos o conjunto 

                                                           
22

 Nesta investigação, trataremos os gêneros da esfera de trabalho do IBGE na condição de artefatos, 

em respeito à terminologia cunhada por Hamilton (2000), que constitui o principal eixo teórico 

adotado por nosso estudo.  
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dessas práticas de letramento censitário, por se referirem a “[...] uma compreensão mais 

social e contextual sobre os usos e significados da leitura e da escrita” em consonância com 

“[...] os traços específicos da língua escrita originalmente previstos para o conceito [de 

letramento]” (STREET, 2009).  

Nesse sentido, concordamos com Oliveira (2010) quando ressalta que os letramentos, 

mediados por produções orais e escritas de natureza diversa, implicam, naturalmente, ter seu 

uso sujeito ao sistema de atividades no qual as pessoas estão inseridas. Dito de outro modo, 

dependem “[...] dos papéis que as pessoas exercem e do que elas necessitam fazer por meio 

desses textos em determinadas situações” (OLIVEIRA, 2010, p. 330), ou, mais precisamente, 

no desvelar dos eventos de letramentos. 

 

3.1.1 Eventos de letramento 

 

Tanto os eventos de letramento quanto as práticas que deles emanam são aspectos 

que se realizam no seio das sociedades grafocêntricas, as quais são permeadas por aparatos 

ideológicos e simbologias diversas capazes de afetar a compreensão dos textos escritos 

produzidos pelos sujeitos. Nas palavras de Street (2014 [1995]; 1984; 1993), esses construtos 

se perfazem no chamado modelo ideológico de letramento. 

Entende-se por modelo ideológico, pois, aquele em que os eventos e as práticas de 

letramento estão necessariamente vinculados aos aspectos culturais e às estruturas de poder 

vigentes em uma sociedade (STREET, 2014 [1995]; 1984; 1993), de modo que a produção de 

sentido da escrita é atravessada por essas estruturas. 

Esse arquétipo se opunha ao que Street (1984) cunhou de modelo autônomo de 

letramento, cuja concepção, orientada para as habilidades, postulava que a escrita seria “um 

produto completo em si mesmo”, não estando, portanto, limitado ao contexto em que foi 

produzido para ser interpretado (KLEIMAN, 1995). 

Todavia, em entrevista concedida em 2009 aos professores Gilcinei Teodoro 

Carvalho e Marildes Marinho para a revista Língua Escrita, Street ressignifica o conceito de 

modelo autônomo de letramento, por ele creditado na publicação de 1984. Nas palavras do 

próprio pesquisador:  

 
O modelo autônomo é ele mesmo, sem dúvida, um exemplo clássico de 

ideologia. Isto é dizer que todos os modelos são ideológicos e o modelo 

autônomo é apenas um dos exemplos de modelo ideológico. Assim, os 

modelos não estão em uma situação de oposição absoluta, como se um fosse 

identificado em detrimento de outro. (STREET, 2009).  
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Semelhante ponderação em torno do modelo autônomo de letramento é também feita 

por Oliveira (2010). Segundo a autora, não é possível a prevalência de um letramento 

autônomo tendo em vista que, mesmo em discursos aparentemente neutros, perpassam 

ideologias diversas que, na prática, os descaracterizam como tais. A esse respeito, ela afirma:  

 

Embora se possa entender, a partir desse contraponto, que apenas esse 

modelo alternativo está atravessado de ideologias, como a própria 

adjetivação indica, apresentando-se o modelo autônomo como neutro, no 

sentido de que busca a universalização das práticas de letramento, e como 

hegemônico, por estar a serviço do poder de um grupo particular, não se trata 

de uma relação tão simples. Com vistas a essa relação, é importante entender 

que, mesmo as concepções que se apresentam como neutras (letramento 

autônomo), camuflam pressuposições culturais e visões particulares do 

mundo social, interessadas em sustentar determinadas relações de poder, 

sendo, por isso, ideológicas. (OLIVEIRA, 2010, p. 333). 

 

Sob o enfoque modelo ideológico, os eventos de letramento podem ser 

compreendidos como eventos situados, de caráter comunicativo, invariavelmente mediados 

por textos escritos. Tal expressão, cuja noção foi primeiramente utilizada por Heath (1982 

apud MARCUSCHI, 2001, p. 37), reporta-se a “[...] qualquer ocasião em que uma peça de 

escrita integra a natureza das interações dos participantes e seus processos interpretativos”. 

Para Kleiman (1995, p. 40), os eventos são validados por “[...] situações em que a 

escrita constitui parte essencial para fazer sentido da situação, tanto em relação à interação 

entre os participantes como em relação aos processos e estratégias interpretativas”. Nesse 

sentido, sempre que atividades de leitura e de escrita acontecem de maneira contínua em 

contextos reais e ante uma perspectiva etnográfica, dizemos que há um evento de letramento. 

 

Figura 2 – Representação das práticas e eventos de letramento sob a perspectiva do modelo ideológico 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bevilaqua (2013, p. 105). 

Prática de letramento: 
cultura, identidade, discurso, conjunto de práticas sociais; 

concepções amplas de leitura e escrita (STREET, 2012), que 
norteiam a constituição do evento. 

 

Evento de letramento:  
a instância de uso do letramento; é 
mediado pela escrita (o texto é sua 

materialização). 
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Na figura 2, Bevilaqua (2013, p. 105) explica que a esfera externa é da ordem do 

potencial, isto é, do que pode vir a constituir um evento: “[...] as instâncias sociais, culturais, 

ideológicas e discursivas”, responsáveis por dar forma e materializar, nesses eventos, os 

significados subjacentes ao uso da leitura e da escrita. A esfera interna é da ordem da 

atualização, sendo, portanto, passível de ser observada. Trata-se do uso do letramento na 

instância in loco, que tem como pano de fundo o contexto social e as dimensões culturais e 

ideológicas constitutivos do modelo ideológico de letramento. 

 

3.1.2 Práticas de letramento 

 

Ao conceber a noção de práticas de letramento, Baynham (1995, p. 39) postula que 

esse construto corresponde às “[...] formas culturalmente aceitas de se usar a leitura e a escrita 

as quais se realizam em eventos de letramento” (cf. figura 2), envolvendo “[...] não apenas o 

que as pessoas fazem, mas o que elas pensam sobre o que fazem e os valores e ideologias que 

estão subjacentes a essas ações”. 

Marcuschi (2001) parece ressignificar esse conceito, ao afirmar que as práticas 

letradas são paradigmas que construímos para os usos culturais em que produzimos 

significados a partir da leitura e da escrita. Por se tratar de um tipo de processo que se concebe 

na ciranda da história humana, engendra ideologias diversas, muitas vezes implícitas, que 

surgem e se desenvolvem, especialmente nas atividades envolvendo leitura e escrita, em 

contextos sociais basilares da vida cotidiana, como a família, o trabalho, a escola, no dia a dia 

de burocratas e intelectuais, além de inúmeras outras circunstâncias análogas (MARCUSCHI, 

2010). 

À luz dos estudos de letramento, Kleiman (1995) explica que as práticas, cujo termo 

é usado no plural em vista da intrínseca relação com o já referido modelo ideológico, “[...] são 

social e culturalmente determinadas, e, como tal, os significados específicos que a escrita 

assume para um grupo social dependem dos contextos e instituições em que ela foi adquirida” 

(KLEIMAN, 1995, p. 21). 

Expandindo essa noção, Barton e Hamilton (2000, p. 6) se reportam a tais práticas 

como “[...] processos internos individuais e sociais que conectam as pessoas com as outras e 

essas são incluídas em representações formais nas ideologias e nas identidades sociais, 

envolvendo valores, atitudes, sentimentos e relacionamentos sociais”, o que denota a 

amplitude do fundamento ideológico que é constitutivo às práticas letradas. 
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3.1.3 O letramento em contextos de trabalho 

 

Durante as atividades de trabalho humanas, mais particularmente as de cunho 

institucional, as práticas de leitura e de escrita figuram como uma das formas mais autênticas 

e singulares de uso da língua/linguagem empreendidas pelos interactantes. As formas escritas, 

em especial, assumem o papel de articuladoras de tarefas e de condutas necessárias à 

realização de muitos dos objetivos sociais demandados nos foros institucionais (COULMAS, 

2014), somando-se e fundindo-se a outras atividades rotineiras no dia a dia das corporações. 

A esse conjunto, pois, de habilidades envolvendo práticas de leitura e de escrita 

empreendidas pelos sujeitos em situações de trabalho denominamos letramento laboral (PAZ, 

2008).  

De acordo com Paz (2008, p. 42), 

 

[...] ao focalizarmos o letramento no local de trabalho, estamos concebendo-

o não apenas como um fenômeno situado, mas também como fenômeno 

múltiplo, visto que sua efetivação é motivada pelos inúmeros usos da leitura 

e da escrita, estabelecidos em atendimento às demandas de comunicação que 

ocorrem em um dado contexto laboral. 

 

 

Em conformidade com o exposto, um aspecto que legitima o letramento como prática 

social no âmbito do trabalho é o fato de que essa faceta do letramento se insurge como uma 

exigência na efetivação de determinadas tarefas requeridas pelos sujeitos no desvelar de suas 

atividades, e que têm na leitura e na escrita dois relevantes suportes. No tocante a esse 

aspecto, é ilustrativo o argumento de Oliveira (2010, p. 331) quando afirma: 

 

Especificamente no domínio do trabalho, ambiente altamente competitivo, a 

busca de estratégias efetivas para interagir, ganhar acesso à informação e 

dela fazer uso para solucionar problemas ligados ao funcionamento e 

produtividade da organização aponta para a necessidade de ‘novos 

letramentos’ que permitam aos jovens em geral agir e interagir na ‘era do 

conhecimento’, cujo tom recai nas ideias dos indivíduos ou na sua 

capacidade para pensar e criar, o que exige o desenvolvimento de várias 

competências do ponto de vista profissional. 
 

 

Na visão de Coulmas (2014), as instituições que constituem o que ele chama de 

sociedade das letras, como o governo (representado pelo poder público), a igreja 

(representada pela religião) e a escola (como escopo institucional da educação), estabelecem 

seus próprios padrões e normas graças ao meio escrito, o qual é responsável por acumular um 
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acervo de literatura produzida em cada um desses segmentos bem como fixar as regras que 

colaboram para sua conservação e transmissão. 

Além disso, o teórico lembra que as estruturas corporativas da sociedade das letras 

legitimam e garantem certa estabilidade da modalidade escrita da língua, mesmo quando 

mediadas por outras atividades ancoradas na oralidade, como a leitura de textos em voz alta, 

as recitações e soletrações, dentre outras (COULMAS, 2014). 

Em se tratando do circuito das atividades laborais da Fundação IBGE, que assume a 

condição de instituição pública de prestígio e, portanto, socialmente reconhecida, as práticas 

de leitura e de escrita se concebem como fenômenos indissociáveis das rotinas de trabalho 

desenvolvidas nessa esfera, visto que não só permeiam tais atividades como caracterizam o 

ofício de uma significativa parcela de seus servidores. 

Como exemplos dessas ações letradas no contexto de trabalho ibgeano
23

, podemos 

mencionar atividades mais simples e corriqueiras envolvendo a leitura e a escrita, como a 

anotação de recados em papéis adesivos fixados na tela do computador; o registro de números 

de telefone em agendas; o envio de mensagens via emails corporativos; a leitura de 

publicações de editais, avisos, comunicados e outros textos informativos disponibilizados em 

murais; a consulta a manuais e mapas cartográficos, além de inúmeras outras práticas 

análogas. 

Dentre as atividades mais complexas e restritas, destacamos o tratamento estatístico 

que é dispensado aos dados coletados nas pesquisas censitárias e a produção de materiais 

impressos, tanto os de circulação interna, para uso exclusivo dos funcionários, quanto os 

destinados ao público externo, a exemplo dos volumes que contém informações que podem 

ser acessadas por qualquer pessoa
24

. Essas atividades, dada a sua natureza peculiar, 

concentram-se sob a alçada de um grupo restrito de servidores da autarquia, portadores de 

formação acadêmica e filiação institucional específicas para o desempenho dessas funções. 

Sobre esse aspecto, Marcuschi (2010) propõe uma proveitosa discussão ao tratar 

sobre quem e em que proporção se dá a utilização dos gêneros de textos (orais e escritos) mais 

                                                           
23

 O termo ibgeano e suas respectivas variantes são um neologismo derivado do nome da instituição, 

criado pelos próprios servidores com o intuito de nomear atividades diversas desenvolvidas no IBGE. 

 
24

 A página virtual <http://www.ibge.gov.br/home> disponibiliza uma variedade de textos produzidos 

pela Instituição que pode interessar a diferentes tipos de público. Particularmente no link Canais, é 

possível acessar o banco de dados do IBGE, contendo informações sobre séries estatísticas de todas as 

cidades e estados brasileiros, dados geográficos de outros países, além de canais temáticos; produtos e 

serviços da Instituição (biblioteca, loja virtual, questionários eletrônicos); conteúdo histórico; artigos e 

apresentações; dentre outros. 

http://www.ibge.gov.br/home
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recorrentes em determinados domínios discursivos, citando como exemplo o contexto do 

trabalho. Segundo o autor, nas atividades de trabalho, “[...] nem todos fazem uso da escrita na 

mesma intensidade ou em condições idênticas. Não é apenas uma questão de distribuição de 

tarefas. É também uma questão de delegação de tarefas, um fato muito comum na prática da 

escrita em contextos de trabalho.” (MARCUSCHI, 2010, p. 20; grifos nossos). 

Fundamentados nessa concepção de letramento específico de um domínio, 

compreendemos que as práticas e os eventos de letramento no exercício laboral se perfazem 

sempre que quaisquer registros são produzidos na modalidade escrita da língua, ou quando a 

leitura dessas peças escritas se realiza em instâncias sociais de trabalho, engendrando 

concepções e ideologias inerentes ao segmento em que ocorrem. 

Essas produções podem ocorrer nas entidades públicas governamentais; no âmbito de 

outros serviços públicos e privados, como a saúde, a educação, a segurança e a assistência 

social; ou, ainda, nos demais domínios de natureza social institucionalizados ou não, 

incluindo outros empreendimentos de trabalho autônomos. 

No que compete às pesquisas acadêmicas sob o escopo da LA que centram foco no 

letramento em contextos laborais, conforme as conceituações e abordagens aqui discutidas, 

temos o trabalho desenvolvido por Paz (2008), intitulado Registros de ordens e ocorrências: 

uma prática de letramento no trabalho da enfermagem hospitalar. Essa tese encerra uma 

relevante investigação – e talvez a pioneira no circuito de pesquisas da LA no Brasil – 

versando sobre o letramento em ambientes de trabalho que não o de natureza pedagógica. 

Elegendo por contexto de pesquisa uma instituição pública hospitalar, o objetivo do 

estudo citado é compreender e descrever o processo de produção do gênero registro de ordens 

e ocorrências no domínio da enfermagem. O referido gênero constitui artefato de relevância 

por contemplar, segundo Ito et al. (2005 apud PAZ, 2008), um resumo do plantão relatando 

os problemas e as intercorrências mais importantes, além de reunir informações alusivas ao 

trabalho das áreas clínicas e administrativas, cuja escrita ocorre em livros devidamente 

designados para esse fim. Em termos de produção escrita, a elaboração do gênero pode ser 

realizada por um ou mais membros da equipe de trabalho, implementada, paulatinamente, no 

decurso da atividade ou ao final de cada turno empreendido. 

Na esteira do proposto por Paz (2008), o segundo trabalho diz respeito à dissertação 

de Costa (2012), que tem por título Letramento no trânsito: eventos e práticas na formação 

de condutores de veículos. Nessa pesquisa, a autora investiga as atividades de leitura e de 

escrita realizadas em eventos de formação de condutores de veículos, estendendo a discussão 
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para a compreensão das políticas públicas vigentes no trânsito a partir das práticas letradas 

realizadas pelos condutores/aprendentes no decorrer de sua formação. 

Nessa mesma seara, encontramos a dissertação de mestrado intitulada Ô de casa, 

com licença, posso entrar? São os Agentes Comunitários de Saúde e suas práticas de 

Letramento no Programa Saúde da Família, de autoria de Silva (2013). A pesquisa visa a 

compreender o processo de desenvolvimento da escrita realizada por Agentes Comunitários 

de Saúde, atendendo às exigências do Programa de Saúde da Família (PSF), em setores 

circunscritos no município em que atuam. A relevância dessa investigação reside na 

identificação de práticas de letramento, a exemplo dos registros de monitoramento feitos pelos 

Agentes, práticas essas que ultrapassam os artefatos de escrita estabelecidos e fornecidos pelo 

Ministério da Saúde. A implementação dessas atividades de escrita é de iniciativa dos 

próprios profissionais, na perspectiva de obterem subsídios para a realização dos relatórios 

institucionais do PSF.  

Sobre atividades de escrita da esfera virtual, o chamado ciberespaço, temos o estudo 

realizado Oliveira (2015), no qual a pesquisadora contempla eventos e práticas de letramento 

em contexto de políticas públicas antidrogas, mais precisamente, em locus de pesquisa 

formado a partir da atuação de policiais militares do Programa Educacional de Resistência às 

Drogas (PROERD). Nessa ótica, os formadores do Programa desenvolvem ações voltadas 

para a prevenção ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, no âmbito das instituições 

escolares por meio da divulgação de relatos, ações, iniciativas e campanhas de prevenção em 

uma rede operativa virtual. Particularmente, a pesquisa tem como objeto de estudo os posts do 

blog PROERD no Sertão, publicados por policiais militares da região do Seridó/RN, no 

intuito de dar visibilidade ao trabalho levado a efeito e, consequentemente, contribuir para 

atenuar e coibir o problema da drogatização entre crianças e adolescentes em idade escolar. 

Por fim, a pesquisa empreendida por Lindneide Medeiros, com o título Letramento e 

trabalho: um estudo sobre práticas de letramento dos profissionais do CRAS em curso de 

formação para a maternidade, tem por objetivo destacar os eventos de letramento 

promovidos por profissionais ministrantes de aulas que constituem o currículo do curso de 

formação para a maternidade. No referido curso, o qual é destinado a mulheres gestantes 

assistidas pelo Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), a pesquisadora analisa as 

práticas letradas da equipe de profissionais que ministram as aulas, no intuito de estender as 

questões concernentes aos estudos da linguagem como prática social nas esferas laborais. 

Dentre as contribuições da referida pesquisa, encontra-se a expansão da abordagem 

proposta por Nouroudine (2002) e retomada por Paz (2008), no que tange ao letramento como 
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trabalho, sobre o trabalho e no trabalho, incluindo, nessa abordagem, a perspectiva do 

letramento para o trabalho. Essa expansão deve-se ao fato de os profissionais ministrantes do 

curso estarem imbuídos no propósito de preparar as grávidas assistidas para o desempenho da 

maternidade. 

 

3.2 SOBRE O INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO 

 

Na seção anterior, apresentamos parte do nosso lastro teórico expondo algumas 

discussões acerca do letramento na perspectiva das práticas sociais. Partimos da compreensão 

de que o letrar-se não é equivalente à mera aquisição do código escrito, já que surge em 

profusão em outros domínios da vida humana, não se restringindo, portanto, somente à esfera 

escolar. 

Ainda sob esse enfoque, afunilamos a discussão fazendo interface com as 

concepções de eventos e de práticas de letramento, focalizando, mais particularmente, as 

práticas letradas depreensíveis em contextos de trabalho, emolduradas por um painel que 

apresenta as respectivas pesquisas acadêmicas realizadas sob o viés do chamado letramento 

laboral (PAZ, 2008). 

Nesta seção, as proposições teóricas se voltarão para o Interacionismo 

Sociodiscursivo, cuja corrente tem se dedicado a investigar o papel da linguagem em 

situações específicas no eixo das realizações humanas, materializada em textos orais e 

escritos. Nesse sentido, uma das contribuições do ISD ao nosso estudo tem a ver com as 

teorizações e aplicações interessadas na análise do aspecto linguageiro em circunstâncias de 

trabalho, sobretudo o de natureza institucional, que confere destaque às atividades 

desempenhadas coletivamente (BRONCKART, 2006; 2008). 

Assim, embora o propósito desta investigação não contemple, necessariamente, a 

análise de textos ou de gêneros de textos, a nossa preocupação em historicizar a base 

epistemológica do ISD na apresentação das noções por nós utilizadas se justifica dado o 

intuito de mostrarmos o percurso dessa corrente, bem como a constante adesão de 

pesquisadores nacionais e estrangeiros que sugere a posterior consolidação do ISD no quadro 

das pesquisas sobre linguagem. 

Uma vez dispondo dos conceitos de agir geral, agir de linguagem, texto e discurso, 

ampliaremos essas elucidações teóricas vinculando as noções de atividades/ações de 

linguagem no âmbito do trabalho humano. 
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3.2.1 Raízes epistemológicas do ISD 

 

O Interacionismo Sociodiscursivo filia-se a uma psicologia da linguagem que se 

inscreve no movimento do chamado Interacionismo Social, conforme advoga Bronckart 

(1999, 2006, 2008). Esse Interacionismo Social, mais amplo, diz respeito a uma corrente 

científico-filosófica que tem por objetivo legitimar uma concepção do estatuto do humano. 

Os fundamentos teoréticos desse construto são bastante heterogêneos e estão 

pautados nas obras de pensadores das ciências humanas e sociais, como Vygotsky e Spinoza, 

reforçados pelas contribuições de Darwin, Hegel, Marx & Engels, Dewey, Mead, dentre 

muitos outros
25

. De acordo com Bronckart (2006, p. 123), as ideias articuladas por esse 

conjunto de pensadores foram responsáveis por evidenciar 

 

[...] o caráter indissociável dos processos de organização social das 

atividades, de regulação dessas atividades pela linguagem e de 

desenvolvimento das capacidades cognitivas humanas e, consequentemente, 

abrem caminho para uma abordagem de explicação do funcionamento 

psicológico humano, que implica, necessariamente, a história das interações 

humanas, tais como elas se organizam nas atividades e nas produções 

verbais coletivas. (Grifos do autor) 

 

 

Visto como um segmento da ciência do humano fundamentado epistemologicamente 

no Interacionismo Social, o ISD tem como especificidade postular que o problema da 

linguagem é absolutamente central e, portanto, decisivo para a compreensão dessa teoria 

multidisciplinar. Nessa perspectiva, a linguagem constitui não somente um meio de expressão 

de processos de ordem psicológica, entre os quais está a percepção, a cognição, os 

sentimentos e as emoções, mas, em sendo uma atividade social, figura como o instrumento 

fundante e organizador desses processos, em suas dimensões especificamente humanas 

(BRONCKART, 2006). 

Por extensão, o ISD toma como unidades de análise a própria linguagem, na acepção 

ora apresentada, além das condutas ativas (ou o “agir” de linguagem) e o pensamento humano 

consciente. Disso decorre, também, o fato de os adeptos ao ISD privilegiarem o estudo das 

ações verbais e não verbais, e não necessariamente os gêneros de texto. Segundo assevera 

Machado (2005), uma das teses precípuas desse construto é conceituar os gêneros à luz de um 

                                                           
25

 As referências aos autores citados encontram-se nos trabalhos de Bronckart (2006; 2008). Optamos 

por não mencioná-las em nosso trabalho por se tratarem de referências retomadas do autor. 
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dado contexto, isto é, na sua relação com as atividades, incluindo as ações de linguagem e os 

textos/discursos.  

 

3.2.2 Recortes históricos 

 

Nos últimos anos, o ISD tem influenciado de maneira profícua diversos trabalhos 

acadêmicos na área da linguagem. A partir do enquadre teórico oferecido pelo ISD, 

pesquisadores estrangeiros e nacionais têm se empenhado na compreensão do agir humano 

que se (re)configura nos textos, mais particularmente, o agir implicado no trabalho docente 

(GUIMARÃES; MACHADO, 2007). 

Em termos de fundação histórica, o ISD começou a ganhar contornos no início dos 

anos 1980, com um grupo de pesquisadores coordenado por Jean-Paul Bronckart, vinculados 

à Unidade de Didática de Línguas da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade de Genebra. Entre esses pesquisadores, estavam Bernard Schneuwly, Daniel 

Bain, Joaquim Dolz e Itziar Plazaola, que, sob a liderança de Bronckart, desenvolveram um 

amplo programa de pesquisa comum. 

Seguindo a esteira dos postulados de Vygotsky, no campo do desenvolvimento, e de 

Bakhtin e Volochinov, no campo da linguagem, as discussões empreendidas pelo grupo 

passaram a focalizar a relevância conferida especialmente à linguagem. Esse novo olhar 

desencadeou estudos e pesquisas interessadas no funcionamento dos textos/discursos bem 

como nos processos de sua produção e nas diferentes capacidades linguageiras desenvolvidas 

no ensino-aprendizagem formal dos gêneros e dos variados níveis da textualidade 

(GUIMARÃES; MACHADO, 2007). 

Por volta de 2000, um novo grupo de estudiosos, também advindo da Unidade de 

Didática de Línguas da Universidade de Genebra, denominado Grupo Linguagem, Ação, 

Formação (LAF)
26

, se constitui, reunindo pesquisadores de diversas instâncias disciplinares 

(Ciências da Educação, Psicologia, Filosofia, Linguística e Filologia). 

Um dos propósitos do Grupo LAF era o de investigar a questão do agir em situação 

de trabalho, proporcionada, sobretudo, pela “[...] análise das condições de ‘formatação’ do 

agir humano em diferentes gêneros de textos produzidos sobre situações de trabalho 

(documentos de prescrição, entrevistas, textos produzidos em autoconfrontação etc.)” 

(BRONCKART, 2008, p. 11; grifo do autor). 

                                                           
26

 Algumas obras de Bronckart, como a publicada em 2008, trazem a expressão original em francês 

como referência ao grupo, a saber, Groupe Langage, Action, Formation. 
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No Brasil, os trabalhos de pesquisa orientados sob esse viés vêm se desenvolvendo 

desde 1994, através do Programa de Estudos Pós-graduados em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (LAEL/PUC-SP). 

Convém ressaltar, ainda, a crescente adesão de outros pesquisadores brasileiros, filiados a 

diferentes instituições, com trabalhos desenvolvidos em conformidade à ótica do ISD. 

Na PUC-SP, o Grupo ALTER, sigla referente à expressão Análise de Linguagem, 

Trabalho Educacional e Suas Relações, que tinha à frente a Profª. Anna Rachel Machado, tem 

contribuído de forma expressiva para a expansão dessa vertente teórica, especialmente porque 

se pauta na concepção multidisciplinar e caleidoscópica do ISD, “[...] que incentiva a 

encontrar, de forma coerente, soluções adequadas aos problemas particulares de cada 

pesquisa” (GUIMARÃES; MACHADO, 2007, p. 11). 

 

3.2.3 Noções de agir geral, agir de linguagem, texto e discurso 

 

Dentro do quadro epistemológico que emoldura o ISD, a noção que nos interessa 

centralmente, neste estudo, é a que diz respeito às ações de linguagem, também ditas 

linguageiras, particularmente na análise de situações do trabalho humano. Uma vez que o 

conceito em questão não aparece de forma estanque nas discussões propostas pelo ISD, 

apresentaremos as concepções correlatas de agir geral, agir de linguagem, texto e discurso, 

que fazem interface com a noção de atividade, evocando, ainda, outras postulações 

interligadas a essa noção. 

 Assim, a expressão agir geral diz respeito a qualquer comportamento ativo de um 

organismo. O agir geral pode ser não verbal, isto é, que não envolve o uso de signos/palavras, 

ou verbal, que corresponde ao agir de linguagem postulado por Bronckart (2006). É 

justamente esse agir de linguagem, ou seja, a nossa capacidade de nos comunicarmos 

verbalmente, a característica que nos diferencia das demais espécies.  

Nessa perspectiva, o agir de linguagem é passível de ser apreendido sob o ângulo das 

atividades coletivas (estruturas de cooperação e de colaboração que regulam as interações dos 

sujeitos com o meio, a exemplo do que ocorre nas situações do trabalho), envolvendo 

formações sociais, os recursos instrumentais de que os indivíduos dispõem para o 

cumprimento de uma tarefa e as atividades de linguagem. 

No tocante especificamente às atividades linguageiras, sua função mais ampla, nos 

termos de Habermas (1987 apud BRONCKART, 2006, p. 138), 
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é a de assegurar o entendimento indispensável à realização das atividades 

gerais, contribuindo para seu planejamento, sua regulação e sua avaliação. 

As atividades de linguagem são diversificadas, porque suas propriedades 

dependem também de opções assumidas pelas formações sociais 

[discursivas] como também e sobretudo porque elas dependem do tipo de 

atividade geral com o qual se articulam. 

 

 

Bronckart (2006, p. 139) ainda apresenta uma definição para as ações de linguagem, 

atrelando-a aos indivíduos na condição de agentes. Para o autor, essas ações constituem parte 

da atividade de linguagem “[...] cuja responsabilidade é atribuída [...] a um indivíduo singular, 

que, assim, se torna o agente ou o autor dessa ação”. Nesse sentido, o domínio da atividade 

está para a ordem do sociológico (coletivo) assim como o domínio da ação está para a ordem 

do psicológico (individual, particular), e ambas – a atividade e a ação – se realizam na forma 

de textos.  

Os textos, por sua vez, são construções que mobilizam recursos lexicais e sintáticos 

de uma língua natural, contando, para tanto, com o estoque de modelos de organização textual 

disponíveis no âmbito dessa mesma língua. Numa ótica abrangente, pode-se afirmar que o 

texto constitui uma unidade comunicativa da língua, determinada pela ação de linguagem que 

o gerou
27

. 

No que se refere ao discurso, esta noção designa a operacionalização da linguagem 

pelos indivíduos em situações concretas. Trata-se, pois, de uma referência às “[...] práticas 

e/ou processos de linguagem, em oposição ao sistema da LÍNGUA.” (BRONCKART, 2006, p. 

140; destaque do autor). Convém frisar que, no bojo dessas elucidações terminológicas, 

Bronckart (2006) emprega o termo discurso como equivalendo à expressão atividade de 

linguagem, central em nossas discussões.  

 

3.2.4 Atividades/ações de linguagem e trabalho humano 

 

No estatuto da teoria da atividade (LEONTIEV, 1979 apud BRONCKART, 2006, p. 

211), que enfatiza o desenvolvimento das formas de interação humanas sedimentadas 

histórica e socialmente, a noção de atividade aparece como referência aos “[...] quadros 

organizando e mediando o essencial das relações entre indivíduos particulares e seu meio”. 

Nessa perspectiva, a atividade é, em primeira instância, orientada por “[...] motivações, 

                                                           
27

 A concepção de texto é retomada com mais propriedade na seção 3.2.4. 
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finalidades, regras e/ou normas de ordem coletiva e social”, cujos fatores são capazes de 

exercer efeitos restritivos sobre o comportamento dos indivíduos agentes. 

Sob o eixo dessas ponderações, o trabalho humano se constitui como um tipo de 

atividade ou de prática particular da nossa espécie, que se tornou, com o passar do tempo, 

complexa e diversificada. Desde o princípio da história da humanidade, o trabalho como 

métier decorre do modo de organização coletiva destinada à garantia da sobrevivência 

econômica de um grupo. Os membros desse grupo, por seu turno, agem de acordo com a 

divisão de tarefas que lhes são distribuídas, a partir de normas, de relações hierárquicas, de 

papéis e responsabilidades atribuídas aos sujeitos, valendo-se, ainda, de outros variados 

aspectos (BRONCKART, 2008).  

No curso do trabalho humano, Bronckart (2006) observa que as atividades 

desempenhadas pelos indivíduos se dão, sine qua non, em três planos, a saber: 

a) no plano motivacional, que compreende os determinantes externos, coletivos, 

materiais ou representacionais, e os motivos individuais; 

b) no plano intencional, que contempla as finalidades de ordem coletiva e 

socialmente legitimadas, bem como as intenções interiorizadas nos sujeitos; e 

c) no plano dos recursos, em que se observa o uso de instrumentos (artefatos 

concretos à disposição dos indivíduos nas circunstâncias de trabalho, além dos modelos de 

agir oriundos do meio social) e das capacidades (recursos mentais e comportamentais de uma 

pessoa em particular). 

Lançando o olhar sobre esses três planos, conforme evidenciados pelo autor, em 

torno das atividades laborais humanas, podemos observar quão complexas e variadas elas são. 

Como consequência, fazem-se igualmente complexos e diversificados os processos atinentes 

às demandas linguageiras dos indivíduos/agentes nos ambientes de trabalho sob determinadas 

circunstâncias de ação. Estas não são neutras e transparentes: antes, a sua opacidade 

constitutiva envolve crenças, histórias particulares de vida, modos de pensar e ideologias 

várias, materializadas em ações de linguagem, ou, mais precisamente, em textos/discursos.  

Em consonância com as concepções discutidas, Bronckart (2008) postula que, ao se 

debruçar sobre as questões relativas ao trabalho, o pesquisador deve levar em conta a análise 

do ambiente humano
28

, sobre o qual incidem quatro elementos principais: as atividades 

coletivas; as formações sociais; os textos; e os mundos formais de conhecimento. 

                                                           
28

 Embora não seja propósito nosso, nesta investigação, fazer a análise do ambiente humano, optamos 

por apresentar essas noções tendo em vista que elas aparecem relacionadas à compreensão da 
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À luz dessa compreensão, o ambiente humano se constitui tanto pelo meio físico 

quanto pelas condutas das pessoas que integram esse meio, o qual se organiza em atividades 

coletivas complexas. Estas devem ser consideradas como o elemento central ou fundamental 

desse ambiente, e, quando se articulam por meio da linguagem – as atividades linguageiras – 

favorecem “[...] o estabelecimento de um acordo sobre os contextos das atividades e 

asseguram sua regulação” (BRONCKART, 2008, p. 112; grifo do autor). 

Já as formações sociais são responsáveis por patentearem a origem das regras, dos 

valores e das normas, e dizem respeito às formas concretas assumidas pelas organizações da 

atividade humana, em função dos contextos físicos, econômicos e históricos. 

Os textos, materializados nos gêneros e indexados socialmente, são os 

correspondentes empíricos das atividades de linguagem, produzidos com os recursos de uma 

língua natural. Trata-se, portanto, de “[...] unidades comunicativas globais, cujas 

características composicionais dependem das propriedades das situações de interação e das 

atividades gerais que comentam, assim como das condições histórico-sociais de sua 

produção” (BRONCKART, 2008, p. 112; grifo do autor). 

Ainda discorrendo sobre os textos, Cordeiro (2007) evoca as postulações de 

Bronckart (1999) reportando-se à importância do contexto de produção dos textos orais ou 

escritos, o qual é determinante nas suas características organizacionais. Nesse patamar, 

focaliza-se a relação de natureza dialética entre o ato material, isto é, físico, de produção 

como também os parâmetros da interação social (subjetivo) que orientam o texto.  

No que concerne aos mundos formais, ou mundos representados, são equivalentes a 

produtos de operações descontextualizadas ou generalizadas aplicadas aos textos e aos 

conhecimentos por eles veiculados. Esses mundos podem se apresentar objetiva, social ou 

subjetivamente e, sob o efeito daquelas operações, “[...] determinados conceitos são 

abstraídos dos contextos socioculturais e semióticos locais e se organizam em sistemas de 

representações coletivas” (BRONCKART, 2008, p. 112). 

No que tange especificamente às ações de linguagem, estas podem ser entendidas 

como unidades psicológicas sincrônicas que aglutinam as representações de um indivíduo 

(agente) acerca de um contexto de ação, em seus aspectos físicos, sociais e subjetivos. Nesse 

sentido, no circuito das atividades de trabalho humanas, conforme ocorre nas instâncias de 

serviço público, a exemplo do IBGE, as ações de linguagem podem se constituir tanto na 

modalidade escrita da língua quanto na oralidade. 

                                                                                                                                                                                     
atividade de trabalho tutelada pelo ISD. O nosso objetivo, portanto, é contextualizar adequadamente 

essas concepções no recorte que interessa ao nosso estudo na perspectiva teórica adotada. 
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A seguir, lançaremos mão de dois exemplos citados por Bronckart (1999) que 

elucidam formas de ação de linguagem oral e escrita observadas em diferentes situações de 

trabalho humano, destacando os elementos comuns a ambas as interações: 

 

 Exemplo 1 – ação de linguagem oral: no dia 12 de dezembro de 1996, no pátio de 

uma escola de Yverdon (espaço-tempo de produção) e no quadro de suas atividades 

profissionais (lugar social “Escola”), o senhor X (emissor), assumindo seu papel de 

professor (enunciador), dirige-se oralmente à Srta. Y (receptor), que tem, nesse 

momento, o estatuto de aluna (destinatário), para convencê-la a inscrever-se em um 

curso de recuperação (objetivo). 

 

 Exemplo 2 – ação de linguagem escrita: no dia 14 de janeiro de 1994, em seu 

escritório (espaço-tempo de produção) e no quadro de suas atividades políticas 

(lugar social), a senhora Z (emissor), deputada federal (enunciador), redige um texto 

destinado aos eleitores (destinatários), para convencê-los a responder “sim” em uma 

votação sobre proibição da vivissecção (objetivo). (BRONCKART, 1999, p. 99-100). 

 

Conforme se pode observar, as exemplificações apresentadas fazem menção a 

parâmetros comuns que integram os contextos de produção de qualquer texto/discurso 

constitutivo das ações de linguagem. Nessas ações se presentificam, simultânea e 

indissociavelmente, um espaço-tempo de produção que se circunscreve em um dado lugar 

social, e um emissor que desempenha o papel de enunciador, o qual, orientado por um 

objetivo específico, sempre se dirige a um determinado destinatário. 

 Transpondo essas ponderações discutidas por Bronckart (1999) para a proposição de 

análise advogada pelo presente estudo, assumimos a compreensão de que, nas situações de 

trabalho vivenciadas pelos profissionais do serviço público do IBGE, caso dos Técnicos e dos 

Agentes de Pesquisa, as atividades (no contexto da coletividade institucional) e as ações de 

linguagem (no contexto da individualidade agentiva) se perfazem nos eventos que 

sedimentam as práticas de letramento. 

No capítulo seguinte, veremos que é justamente a conjuntura dessas produções orais 

e escritas da PNAD, realizadas em atendimento às demandas sociais no contexto do trabalho 

censitário, o objeto de nossas discussões, as quais serão levadas a efeito em conformidade 

com as categorias propostas por Hamilton (2000) para as situações em que há letramento. 
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4 O LETRAMENTO NO DOMÍNIO DO IBGE 

 

 

   

Considero que a coleta de dados torna-se exitosa quando ocorre, de 

modo eficiente, um trabalho contínuo e seguro desde a listagem dos 

domicílios até o contato com o entrevistado, permitindo que o 

pesquisador sinta-se mais motivado ao fazer parte de um processo 

empreendido de modo relevante pelos que dele participam. 

(Ismael, Agente de Pesquisa do IBGE)              

 

 

4.1 DAS PRÁTICAS LETRADAS: UM OLHAR SOBRE AS PECULIARIDADES 

IBGEANAS 

 

 

o discorrer sobre as pesquisas desenvolvidas pelo grupo francês Langage 

et Travail
29

, que sugerem a célere expansão do aspecto linguageiro do 

trabalho e sua complexa malha de atividades, Bronckart (2008, p. 104) 

observa que “[...] as práticas de leitura e de escrita tendem a envolver o conjunto dos 

trabalhadores e a exigir deles uma capacidade real de letramento”. Nessa perspectiva, o autor 

sinaliza o rol dessas práticas como derivativas ou constitutivas do letramento desses 

profissionais dadas as circunstâncias concretas em que atuam.  

No presente estudo, empreendemos a descrição das práticas letradas dos servidores 

do IBGE em atuação na PNAD a partir de “[...] evidências empíricas observáveis nos eventos 

de letramento – quem faz uso de textos, onde e como” (OLIVEIRA, 2008, p. 103). O intuito é 

o de assimilarmos os elementos não visíveis que dão cabo dessas práticas, as quais se 

manifestam de formas sutis mesmo em situações rotineiras do trabalho, dado que não podem 

ser facilmente depreendidas no mundo material escrito (BARTON; HAMILTON; IVANIC, 

2000).     

A fim de emoldurarmos as discussões suscitadas em um modelo teórico alinhado à 

nossa proposta de descrição, lançamos mão dos elementos básicos apontados por Hamilton 

(2000). Esse arquétipo formulado pela pesquisadora surgiu da necessidade de sistematizar os 

elementos recorrentes em situações em que há letramento, objetivando principalmente definir 

e caracterizar seus eventos (atividades visíveis) e suas respectivas práticas (elementos não 

visíveis), conforme explicita o quadro a seguir. 

                                                           
29

 Na França, esse grupo tem à frente os pesquisadores Borzeix e Fraenkel (BRONCKART, 2008). No 

Brasil, o mesmo grupo, Linguagem e Trabalho, é coordenado pela Profª. Maria Cecília Pérez Souza-e-

Silva, da PUC-SP. 

A 
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Quadro 3 – Elementos constitutivos de eventos e práticas de letramento 

Elementos visíveis nos eventos de 
letramento 

Constituintes não visíveis das práticas 
de letramento 

Participantes: pessoas que podem ser 
vistas interagindo com textos escritos. 

Participantes ocultos: outras pessoas ou 
grupos de pessoas envolvidas em relações 
sociais de produção, interpretação, 
circulação e, de modo particular, na 
regulação de textos escritos. 

Ambientes: circunstâncias físicas 
imediatas nas quais a interação ocorre. 

O domínio de práticas dentro das quais o 
evento acontece, considerando seu 
sentido e propósito sociais. 

Artefatos: ferramentas materiais e 
acessórios envolvidos na interação 
(incluindo os textos). 

Todos os outros recursos trazidos para a 
prática de letramento, incluindo valores 
não materiais, compreensões, modos de 
pensar, sentimentos, habilidades e 
conhecimentos. 

Atividades: as ações realizadas pelos 
participantes no evento de letramento. 

Rotinas estruturadas e trajetos [no 
sentido de método] que facilitam ou 
regulam ações: regras de apropriação e 
elegibilidade, quem pode ou não engajar-
se em atividades particulares. 

             Fonte: Hamilton (2000, p. 17). 

 

 Com base nos elementos dispostos no quadro 3, apresentaremos, doravante, os 

participantes da PNAD, vinculando-os ao seu ambiente de atuação laboral no domínio de 

trabalho do IBGE, além de discutirmos os artefatos e recursos utilizados pelos servidores nas 

rotinas e atividades da referida Pesquisa no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

4.1.1 Participantes: perfilando quem faz a PNAD 

 

O conjunto de processos atinente a qualquer pesquisa com vistas ao levantamento de 

dados estatísticos levado a cabo pelo IBGE é sempre complexo e marcado por uma expressiva 

quantidade de pessoas envolvidas, que agem dentro e fora dos espaços da Instituição. 

Essa intensa mobilização se dá desde os primeiros direcionamentos da Pesquisa, 

quando as estratégias metodológicas e estruturais são delineadas em gabinete, passando pela 

operacionalização nas ruas. Nesse momento, os Agentes de Pesquisa se deslocam às 

residências dos informantes para a captação das respostas requeridas nos questionários, 

culminando com o retorno às agências de coleta, a fim de darem prosseguimento a outras 

ações necessárias ao circuito da operação em vigor. 

Do universo de servidores do IBGE integrados às atividades que concernem à 

PNAD, há, de um lado, os que podem ser vistos diretamente manipulando os textos escritos, 

em atividades de leitura para a consulta de conceitos ou mesmo na prática da escrita de 
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informações, a exemplo dos Técnicos da Supervisão e dos Agentes. De outro, coexistem 

aqueles que não vemos de forma direta, que é o caso dos servidores responsáveis pela 

elaboração de materiais didáticos da PNAD (manuais, caderno de atividades, exercícios dos 

módulos virtuais) e também dos instrumentos de coleta (questionários de pesquisa). 

Esses participantes ocultos, conforme prescreve a terminologia de Hamilton (2000, 

p. 17), diz respeito aos indivíduos ou grupos de indivíduos que têm parte nas “[...] relações 

sociais de produção, interpretação, circulação e, de modo particular, na regulação de textos 

escritos”. Enquadram-se nesse perfil os servidores da coordenação geral da PNAD lotados na 

sede do IBGE, no município do Rio de Janeiro, que, mesmo constituindo um grupo restrito, 

concentram sob seu domínio todas as etapas da Pesquisa em escala nacional. 

Ao delimitarmos o foco deste estudo, o qual se restringe à descrição das práticas 

letradas dos Técnicos e Agentes da PNAD circunscritos no domínio das dependências do 

IBGE no RN, trataremos destes participantes tomando como parâmetro a sua condição direta 

de colaboradores da presente investigação acadêmica.  

Assim, dizemo-los participantes dos eventos e das práticas de letramento da esfera 

de trabalho do IBGE por integrarem o quadro de servidores da referida instituição, na qual 

cumprem uma jornada semanal de 40 horas em tarefas que são realizadas tanto nas 

dependências da Unidade Estadual e nas agências quanto fora desses espaços, sobretudo 

quando há a necessidade de procederem com as operações de coleta em campo. 

Para efeito didático, categorizaremos esses participantes visíveis em três blocos 

distintos, considerando-se a hierarquia estabelecida com base nas atribuições funcionais de 

cada grupo: 

 

Figura 3 – Organograma dos participantes conforme a hierarquia na Instituição 

 
   Fonte: Acervo da pesquisa. 
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O primeiro grupo, no topo da hierarquia, é representado pela coordenação estadual 

da PNAD, cuja participante, do sexo feminino, é natural e residente no Estado do Rio Grande 

do Norte, tem formação em nível superior na área de Administração e faz parte do quadro 

efetivo de servidores do IBGE há 27 anos. As principais funções exercidas pela coordenadora, 

referida neste estudo pelo pseudônimo de Sarah, são elucidadas nas palavras da própria 

participante: 

 

Planejar local de treinamento e pessoas que participarão da PNAD; 

veículos que serão utilizados, passagens, diárias, combustível 

necessários à realização da pesquisa em todo o RN. Elaborar 

orçamento para a realização da Pesquisa em todo o RN. Organizar o 

cronograma das Entrevistas para realização, no prazo estabelecido. 

Avaliar supervisores e contratados. (TS Sarah) 

 

 

Conforme se observa na fala transcrita, o trabalho da Coordenação demanda dessa 

participante ações que são anteriores ao processo de coleta de dados da PNAD, como o 

planejamento e a gestão de recursos, e que se estendem para além desse período, no 

acompanhamento permanente do trabalho realizado por seus subordinados. Vê-se, portanto, 

que todo esse processo é permeado pela prática de leituras e produções escritas, assinaladas 

em trechos como Elaborar orçamento para a realização da Pesquisa em todo o RN e 

Organizar o cronograma das Entrevistas para realização, o que constitui parte da natureza da 

função exercida. 

O segundo grupo é ocupado por três Técnicos da Supervisão (TS) à frente das 

atividades da PNAD no RN, alcunhados por nosso estudo como Judá, Manassés e Levi. 

Todos são do sexo masculino, com idades de 33, 34 e 64 anos, respectivamente, e também 

naturais e domiciliados no município de Natal, Capital do Rio Grande do Norte. Levi, que é o 

participante mais velho do grupo, não tem formação acadêmica e é servidor público da 

instância federal há 41 anos, tendo estado à frente da PNAD por diversos anos seguidos.  

Quando questionado sobre sua participação em outras pesquisas da Instituição 

anteriores à PNAD, o referido participante testemunhou a sua larga experiência em diferentes 

trabalhos de supervisão, assinalada na seguinte resposta: 

 

POF – Pesquisa de Orçamentos Familiares (Supervisor); Censos – 

Coordenador de área e subárea; ECINF – Pesquisa sobre Economia 

Informal – Supervisor; PNS – Pesquisa Nacional de Saúde – 

Supervisor; PNSN – Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição – 

Supervisor... (TS Levi) 
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Os participantes Judá e Manassés integram o quadro de servidores do IBGE há 8 

oitos, admitidos para o cargo de Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas por meio 

de concurso público
30

. No que toca à formação acadêmica, ambos são graduados em Ciências 

da Computação, tendo um deles cursado especialização na área. 

Judá, o participante mais jovem da equipe de supervisão, nunca esteve à frente de 

outras pesquisas do IBGE, ao passo que Manassés executou atividades como supervisor em 

pesquisas populacionais de relevante espectro no Órgão, como a Contagem da População e o 

Censo Agropecuário, ambos realizados em 2007, e o Censo Demográfico de 2010. 

Embora não haja uma norma específica por parte do IBGE que regulamente a seleção 

de servidores para o desempenho das funções de supervisão, observamos que determinados 

critérios são fundantes quanto a essa definição, conforme elucidado na seguinte fala de 

Rubem
31

, técnico que exerce cargo de chefia no IBGE: 

 

Não existem critérios objetivos, não existe uma regra objetiva pra 

isso. No geral, você pega servidores que já tenham [...] experiência 

com pesquisas domiciliares ou não... que já tenham... é... trabalhado 

com pesquisa, que tenham condições de gerir equipes, e aí você 

atribui essa... Não há uma regra... é... definida. Você compõe a equipe 

às vezes de acordo [...] com a disponibilidade de pessoal que você 

tem e geralmente deixando na equipe alguém sempre que tenha 

experiência de ter trabalhado em outras pesquisas domiciliares.  

 

 

O trecho mostrado evidencia pelo menos três critérios basilares no tocante à 

composição da equipe de supervisores: a) participação do servidor em operações de natureza 

semelhante ao da PNAD (alguém que tenha experiência de ter trabalhado em outras 

pesquisas domiciliares); b) aptidão comprovada na gestão de recursos humanos (condições de 

gerir equipes) e c) liberação de servidores no período da pesquisa (disponibilidade de 

pessoal). 

                                                           
30

 Desde a fundação do IBGE, boa parte dos servidores era admitida via Regime Jurídico Único (RJU), 

o qual deixou de ser a única forma para provimento de cargos públicos até o advento da Emenda 

Constitucional nº 19, de 04/06/98. No âmbito federal, a Lei nº 9.962, de 22.02.2000, regida pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é a responsável por disciplinar o regime de emprego 

público do pessoal da administração federal direta. Adaptado de: <http://www.tudosobre 

concursos.com/materiais/direito-administrativo/regime-juridico-dos-servidores-da-uniao>. Acesso em: 

22 jul. 2015. 

 
31

 Técnico colaborador desta pesquisa. 

 



67 

 

Nesse sentido, podemos inferir que o conhecimento partilhado relacionado à situação 

de trabalho desses participantes se presentifica nas duas primeiras asserções, visto que uma 

das atribuições do supervisor é o repasse direto de informações aos seus subordinados, ao 

ministrar-lhes o processo instrutivo de treinamento. A etapa de instrução demanda, conforme 

se verá mais adiante
32

, um estoque de conhecimentos específicos no trato dos conceitos 

temáticos da PNAD, na manipulação dos artefatos escritos e de outros recursos materiais e 

imateriais dos quais se faz uso no decorrer desse processo.  

O terceiro grupo diz respeito aos Agentes de Pesquisa e Mapeamento (APM), 

referidos neste estudo pela expressão Agentes de Pesquisa (AP), os quais integram o quadro 

de servidores contratados do IBGE. 

Esse grupo, representado pelos chamados pnadeiros, é responsável pela realização da 

coleta de dados nos domicílios da amostra, figurando, dessa forma, como porta-vozes da 

Instituição (RICHARD-ZAPPELLA, 2002) ou portadores de discursos institucionais 

(BRONCKART, 2008).  

 Na ótica de Samuel
33

, a principal atribuição do pnadeiro é  

 

fazer a entrevista no domicílio selecionado. Ele não pode, em hipótese 

alguma, realizar a entrevista em outro domicílio. Tem que ser 

fidedigno com a amostra. 

 

 

Oriundos, em sua grande maioria, de diferentes municípios do Estado do Rio Grande 

do Norte, esses participantes compõem o quadro de maior número, predominando os 

servidores do sexo masculino e os mais jovens: dos 14 participantes, 11 são rapazes dos quais 

9 têm idade entre 21 e 30 anos, estando os demais com 34 e 39 anos, respectivamente. No 

tocante às três mulheres, suas idades são 26, 29 e 50 anos. Em face desses dados, notamos a 

prevalência de participantes que integram a chamada População Economicamente Ativa 

(PEA)
34

. 

                                                           
32

 Os pormenores relacionados ao processo de treinamento serão tratados no tópico Atividades que 

integra este capítulo. 

 
33

 Técnico que exerce cargo de chefia no IBGE e também colaborador desta pesquisa. 

 
34

 Trata-se de um conceito utilizado pelo IBGE para nomear a população que está inserida no mercado 

de trabalho ou que, de alguma forma, está procurando integrar-se nele a fim de exercer algum tipo de 

atividade remunerada. No caso de países subdesenvolvidos como o Brasil, esse índice inclui os 

indivíduos que estão entre 10 e 60 anos de idade, faixa em que os Agentes de Pesquisa da PNAD no 

RN se encontram. Informações adaptadas de <http://www.brasilescola.com/geografia/populacao-

economicamente-ativa-pea.htm>. Acesso em: 28 jul. 2015. 

http://www.brasilescola.com/geografia/populacao-economicamente-ativa-pea.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/populacao-economicamente-ativa-pea.htm
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No que respeita à formação escolar desses participantes, todos cursaram o Ensino 

Médio, que é o grau de escolaridade mínimo exigido para a admissão no cargo. Dos catorze 

Agentes, seis têm formação acadêmica em cursos de diferentes áreas do conhecimento (Redes 

de Computadores, Ecologia, Filosofia, Geografia), enquanto os demais variam entre 

estudantes universitários e pessoas que não estão frequentando os espaços acadêmicos nem se 

dedicando a outras formas sistematizadas de aprendizado.  

Apesar de se enquadrarem no regime de contrato temporário, a jornada de trabalho 

dos Agentes é semelhante à dos demais servidores do IBGE: 40 horas semanais. Todavia, 

quando do processo de execução da PNAD junto aos informantes, isto é, nos domicílios que 

compõem a amostra, eles passam a maior parte do tempo fora da Instituição, perfazendo uma 

jornada de trabalho diferenciada, podendo, inclusive, atuar na coleta em horários noturnos e 

durante o fim de semana. Isso porque  

 

por ser uma pesquisa domiciliar, muitas vezes você tem que voltar à 

noite naquele domicílio. [...] Então, quando dá 5 horas, ele [o Agente 

de Pesquisa] tem que voltar pro seu domicílio. Então se perde muita, 

muita informação por quê? [...] Ela [a Fundação IBGE] trata uma 

pesquisa domiciliar como se fosse uma pesquisa econômica, porque 

na pesquisa econômica você tem um expediente de 8 às 18; num 

domicílio você não tem isso, né? Você tem que voltar à noite. [...] O 

IBGE nada mais é do que um escravo do informante. O informante é 

que vai determinar a hora que pode nos atender, entendeu? Porque 

hoje não é raro o casal que trabalha os dois [...] e passa o dia fora de 

casa e só está em casa à noite... (TS Levi) 

 

A fala do colaborador Levi, eivada da percepção da natureza circunstancial que 

caracteriza o trabalho desempenhado pelos Agentes de Pesquisa, acaba por sinalizar as 

dificuldades que são efetivamente vivenciadas por esse grupo de participantes, sobretudo 

durante as atividades de campo, destacadas nesse trecho em particular: o IBGE nada mais é 

do que um escravo do informante. O informante é que vai determinar a hora que pode nos 

atender.... Note-se que o termo escravo, conforme empregado por Levi, coloca o Agente, 

representado, nessa porção de fala, pela autarquia (o IBGE), na condição de dependente do 

informante para que o trabalho de coleta seja realizado a contento, já que aquele está à mercê 

deste, sobretudo em termos de disponibilidade para receber o Agente.  

A fim de conhecer aspectos da complexidade evidenciada nesse tipo de trabalho, 

levamos aos Agentes de Pesquisa o seguinte questionamento: Com relação à PNAD, qual ou 

quais das etapas dessa pesquisa você considerou mais difícil de ser executada?. Para 
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responder a essa pergunta, os participantes dispunham de sete opções de respostas fechadas e 

uma aberta, seguidas do comando que induzia à justificativa da(s) opção(s) marcada(s), 

conforme podemos ver no quadro a seguir. 

 

 

Quadro 4 – Pergunta 6 do questionário aplicado aos Agentes de Pesquisa da PNAD 

 

6 Com relação à PNAD, qual ou quais das etapas dessa pesquisa você considerou mais difícil de 

ser executada? 

(    ) Realização do treinamento virtual 

(    ) Realização do treinamento presencial 

(    ) Identificação dos setores de coleta através da listagem 

(    ) Localização dos domicílios 

(    ) Ação de baixar os setores no PDA 

(    ) Transmissão das entrevistas 

(    ) Aplicação da entrevista domiciliar para coleta de dados 

(    ) Outra(s). Qual(is)? ___________________________________________________ 

 

 Agora justifique a(s) opção/opções por você marcada(s): _____________________ 

 

  Fonte: Acervo da pesquisa. Cf. apêndice A – Questionário para Agentes de Pesquisa e Mapeamento. 

   

 

Do universo de participantes, seis apontaram a última alternativa, Aplicação da 

entrevista domiciliar para coleta de dados, como a que melhor expressa o cenário de 

dificuldade que contorna a pesquisa em sua dimensão prática. Tais embaraços podem ser 

comprovados de forma mais elucidativa nas justificativas dadas pelos próprios Agentes: 

 

Isso mais no início, uma vez que a sequência das perguntas ainda não 

estavam frescas na mente, sem contar com as dúvidas que só 

aparecem em campo. E, principalmente, diante da extensão do 

questionário, saber lidar com o entrevistado e o tempo, a 

compreensão e a paciência. A descrença e o desinteresse. Saber lidar 

com o entrevistado. (AP Amós) 

 

Em determinados lugares, existe uma certa resistência para 

participar da pesquisa, por parte do informante, dificultando o 

trabalho. (AP Benjamim) 

 

Primeiro o informante não sabe sobre as pesquisas por falta de 

divulgação pré-pesquisa aliado ao sentimento de insegurança no 

cenário brasileiro atual, o que resulta em inúmeras recusas da 

entrevista. Outro fator são as classes mais elitizadas que, mesmo com 

instrução da importância, não facilitam a aplicação da entrevista. 

(AP Davi) 
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É possível observar, particularmente na exposição de Amós, que um dos pontos de 

tensão tem a ver com a falta de familiaridade, sobretudo nos primeiros dias da operação de 

coleta, com o material linguístico do questionário de pesquisa, circunstanciada pela extensão 

desse artefato: Isso mais no início, uma vez que a sequência das perguntas ainda não estavam 

frescas na mente [...]. E, principalmente, diante da extensão do questionário.... 

Benjamim, por seu turno, pontua a resistência do informante em prestar dados ao 

IBGE como um aspecto dificultoso recorrente na realização do trabalho de levantamento de 

dados, latente em locais ou setores específicos. 

O participante Davi se reporta a, pelo menos, três situações que lhe parecem 

embaraçosas no curso da PNAD, assim descritas: 1) o desconhecimento dos informantes 

sobre a existência dessa operação de coleta; 2) a falta de segurança sentida pela população, já 

que, por não haver divulgação prévia da Pesquisa, o público informante não sabe ou não 

espera a visita do pnadeiro em seu domicílio; e 3) o fator de estratificação social, sinalizando 

que cidadãos pertencentes às classes de maior poder aquisitivo se mostram maior resilientes 

na prestação de informações ao Órgão, representado pelo Agente. Esse último ponto é frisado 

pelo participante Efraim, segundo o qual pessoas de renda alta são mais difíceis de se 

sensibilizar com a pesquisa (AP Efraim). 

No tocante ao aspecto interpessoal assinalado entre o agente e seu informante, Amós 

também aponta a recorrência de dificuldades dessa natureza nas operações de campo, oriunda 

do trato relacional entre os pares envolvidos. Esse pressuposto se evidencia quando o 

participante afirma a necessidade de saber lidar com o entrevistado e o tempo, o que requer 

senso de compreensão e paciência, uma vez que a duração da coleta de informações 

geralmente é dispendiosa de tempo
35

.  

Nesse sentido, inferimos que o saber lidar com o entrevistado, conforma enfatiza o 

Agente, é requisito fundamental para superar a descrença e o desinteresse dos informantes, 

contribuindo, consequentemente, para o sucesso da coleta naquele domicílio. Richard-

Zappella (2002) salienta que, nos processos atinentes à dimensão relacional entrevistador-

entrevistado, compete ao Agente a gestão da interação estabelecida, tendo em vista que  

 
Essa estratégia de abertura que se estabelece sobre o outro se deve ao fato de 

o destinador sentir a necessidade de checar a informação, pedir 

esclarecimentos e verbalizar seu próprio comportamento e, ao mesmo tempo, 

                                                           
35

 O procedimento para coleta de dados em um único domicílio pode levar o tempo médio de trinta 

minutos a uma hora e meia, pois o questionário da PNAD é aplicado individualmente a cada morador 

do domicílio. Assim sendo, quanto maior for o número de membros da unidade domiciliar, maior será 

o tempo da coleta, e vice-versa. 
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ao fato de o destinatário não ser um simples receptor. Dessa necessidade 

resultam processos discursivos, procedimentos que visam não apenas à 

busca de um saber, mas também à construção de um trabalho relacional. Tal 

perspectiva não significa [...] que tudo isso ocorra de modo pacífico [...]. 

(RICHARD-ZAPPELLA, 2002, p. 227; grifo da autora) 

  

 

Ainda no bojo dessas discussões envolvendo os pares entrevistador-entrevistado, 

Machado e Brito (2009) esclarecem que a relação social entre os interlocutores durante 

atividades de coleta de dados em pesquisas “[...] é sempre assimétrica, com posição superior 

sendo ocupada pelo pesquisador”. Todavia, há casos em que são os entrevistados que ocupam 

essa posição, uma vez que são estes, afinal, os detentores das respostas que interessam ao 

pesquisador/entrevistador (BOURDIEU, 1993; DELAMOTTE-LEGRAND, 1996 apud 

MACHADO; BRITO, 2009, p. 142). 

Com relação à manipulação dos mapas, que constitui outro importante artefato 

contendo textos escritos, a dificuldade decorrente desse processo pode ser observada nas falas 

de Rute e Isaque, quando afirmam: 

 

O motivo se dá pela falta de prática na utilização de mapas. 

(AP Rute) 

 

Os mapas não vinham com a quadra face
36

 por isso tornava-se difícil 

localizar os domicílios. Os setores às vezes não possuíam uma 

referência e várias vezes o informante não tinha interesse em 

responder a pesquisa. (AP Isaque) 

 

A parte final da fala do colaborador Isaque aponta para outros pontos nevrálgicos 

enfrentados pelos Agentes. Esses pontos estão relacionados ao contato (ou à falta dele) junto 

ao informante: nesse jogo interacional entram em cena as representações que a população tem 

a respeito da Instituição, como o desconhecimento dos objetivos da Pesquisa ou mesmo da 

existência do Órgão, especialmente por parte das camadas populares. 

Assim, de acordo com Jacó, os informantes no geral não apresentam empecilhos 

com suas informações, mas há casos onde esses desconhecem a pesquisa ou até a própria 

instituição, cuja fala se coaduna com a de Davi no que toca a esse tipo de dificuldade 

enfrentada pelos pnadeiros. 

                                                           
36

 As palavras quadra e face são terminologias cartográficas utilizadas no IBGE, geralmente 

representadas por códigos numéricos, para designar pequenas divisões de setor em uma dada área 

pesquisada. 
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Sob o ponto de vista de um participante que integra o Órgão há mais de trinta anos, 

ao rememorar o tempo que atuou como pnadeiro no IBGE quando mais jovem, o referido 

colaborador assevera: 

 

Eu acredito que a principal queixa, pelo menos na época em que eu 

participava e acredito que ainda deva ser hoje, [...] é o informante 

que não quer dar informação. Quando você pega um informante que 

não quer dar informação é complicado, porque aí atrapalha toda uma 

amostra. [...] Então, se aquele informante colocar qualquer um tipo 

de obstáculo, fica complicado. (CH Salomão) 

 

Ainda no que tange à dificuldade oriunda do contato direto do Agente com o 

informante, a colaboradora Sarah, que está vinculada à equipe de supervisão/coordenação da 

PNAD/RN, argumenta que o sentimento de não condescendência por parte da população 

perante a visita do Agente muitas vezes ocorre em vista de que, como a entrevista é 

domiciliar e trata de assuntos pessoais como salário e programas sociais recebidos, alguns 

moradores se recusam a responder, tratando mal alguns entrevistadores
37

. Além disso, 

registra-se a ocorrência de fatores de outra ordem que podem estorvar ainda mais o trabalho 

daqueles servidores, como a excessiva exposição ao sol e a falta de segurança em alguns 

bairros.  

Diferentemente desses fatos, a dificuldade pode suscitar precisamente a partir do que 

o informante sabe ou sugere saber acerca da relevância dos dados da PNAD e seu impacto 

sobre a realidade social, caso das classes mais elitizadas, cujos membros, mesmo com 

instrução da importância, como atestou o colaborador Davi, não facilitam a aplicação da 

entrevista. Esses aspectos são respaldados por Rubem, segundo o qual 

 

há uma tendência que, no geral, quanto mais simples for o domicílio 

[...] mais fácil é esse acesso. Então é mais fácil você acessar nas 

pequenas cidades, é mais fácil você acessar o informante na zona 

rural. Quanto mais o domicílio é de alta renda, mais dificuldade você 

tem. Uma porque é difícil você às vezes acessar o morador, porque às 

vezes você tem o entrave do condomínio [...] que barra entre o 

pesquisador e o morador. A questão de segurança hoje também é um 

outro risco e uma outra dificuldade é que como tem muita gente que 

trabalha durante o dia inteiro, estuda à noite e às vezes é difícil você 

encontrar esse morador em casa durante o dia. [...] Às vezes o 

período que ele tem pra atender você é curto, a entrevista não é curta, 

                                                           
37

 Normalmente, os servidores do IBGE se referem aos Agentes de Pesquisa em situações de coleta 

como entrevistadores. 



73 

 

então às vezes você pode ter, e tem [...], dificuldade de falar com ele. 

(CH Rubem) 

 

Sobre o aproveitamento da força de trabalho dos servidores contratados na 

Instituição, observamos que somente aqueles que estão integrados há mais tempo ao IBGE 

foram remanejados para atuarem em outras operações de coleta. Isso se verifica 

particularmente nas chamadas pesquisas econômicas (em destaque na cor verde no quadro 5), 

vinculadas aos setores de comércio, serviço, indústria e construção civil, e na PNAD Contínua 

(destaque em azul), também chamada de PNAD-C, que consiste, segundo Ismael, em uma 

espécie de ‘resumo’ da PNAD, em que são focados aspectos ligados à educação e ao 

trabalho. 

O referido quadro evidencia, na segunda coluna, o tempo de serviço junto à autarquia 

de cada um dos participantes em regime de contrato temporário e, na coluna seguinte, a 

síntese das pesquisas38 em que atuaram anteriormente à PNAD 2014, expostas aqui com base 

nas respostas dos colaboradores: 

 

 

Quadro 5 – Síntese do binômio tempo de serviço/participação em pesquisas 

Agente Tempo de serviço no IBGE Participação em outras pesquisas 

Abraão 1 ano e 9 meses MUNIC, CNEFE. 

Amós 7 meses Nenhuma. 

Benjamim 1 ano e 7 meses PMC, PMS, PAC, PAS. 

Davi 2 anos PNAD 2013, PAC, PAS, PIA, PAIC, SINAPI, 

PNAD Contínua. 

Efraim 8 meses PNAD Contínua. 

Esaú 2 anos e 10 meses PNAD Contínua, CNEFE, SINAPI. 

Esdras 2 anos e 10 meses PAC, PAS, PIA, PAIC, PMS, PMC, PIMS, PIMPF. 

Gerson 7 meses PNAD Contínua, CNEFE, Pesquisas Econômicas. 

Isaque 2 anos PNAD Contínua, Pesquisas Econômicas anuais, 

PMC, PMS, PNAD 2013, SINAPI. 

Ismael 7 meses PNAD Contínua. 

Jacó 2 anos PAC, PAS, PMS, PMC, SINAPI. 

Noemi 7 meses PNAD Contínua, Censo 2010 e Censo 2000. 

Raquel 1 ano e 11 meses PAC, PAS, PIA, PAIC, SINAPI. 

Rute 1 ano e 6 meses PNS 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

                                                           
38

 As siglas apresentadas na terceira coluna não constam no campo destinado à lista de siglas e 

abreviaturas desta dissertação porque são referências a outras pesquisas realizadas pelo IBGE, 

mencionadas pelos Agentes de Pesquisa durante a geração de dados da presente investigação 

acadêmica. Para ver o significado por extenso de todas as siglas referentes a essas e outras pesquisas 

desenvolvidas pelo Órgão, cf. o link <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/ 

sintese.php#I>. Acesso em: 30 jul. 2015. 

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/%20sintese.php#I
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/%20sintese.php#I
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Uma vez que cada uma das operações de coleta citadas no quadro dispõe, 

centralmente, de uma estrutura específica em termos de metodologia, disponibilidade de 

pessoal e recursos materiais, podemos afirmar que o trabalho desses servidores é 

constantemente acompanhado de peças de leitura e de escrita que caracterizam a natureza do 

seu fazer. Essas práticas ocorrem, sobretudo, porque se exige de cada uma das operações 

listadas a realização de treinamentos na esfera virtual e presenciais, demandando eventuais 

anotações de conceitos utilizados no IBGE, o preenchimento de questionários de pesquisa 

específicos, registros por escrito nas atividades de campo, a leitura de manuais e de outros 

materiais informativos, dentre outras práticas afins. 

 

4.1.2 Ambientes e domínio: situando as práticas letradas do IBGE 

 

Para Hamilton (2000), enquanto o ambiente diz respeito às circunstâncias físicas 

imediatas nas quais os eventos de letramento ocorrem, o domínio está relacionado ao conjunto 

de representações, ou práticas, em que se manifestam esses eventos, levando em conta o 

sentido e propósito sociais que os circundam. 

Parafraseando Foucault (1987), Oliveira (2008) reforça a ideia de que o espaço de 

ocorrência de quaisquer atividades letradas não se refere somente à ambiência física/visível 

dessas ações, mas “[...] circunscreve também um espaço de discurso no qual uma pessoa pode 

tomar posição para falar dos objetos de que se ocupa em seu discurso” (OLIVEIRA, 2008, p. 

108; grifos da autora). Nesses termos, trata-se de uma instância de produção discursiva que 

manifesta o lugar (no sentido de posição) de onde os sujeitos expressam o seu dizer. 

No âmbito dessas elocuções teóricas, é pertinente a noção de domínio discursivo que 

é usada por Marcuschi (2002, p. 23) para definir qualquer “esfera ou instância de produção 

discursiva ou de atividade humana”. As dimensões discursivas incipientes nas esferas operam, 

desse modo, como “[...] enquadres globais de superordenação comunicativa, subordinando 

práticas sociodiscursivas orais e escritas” (MARCUSCHI, 2008, p. 194). 

Conforme vimos no capítulo que trata dos aportes teóricos adotados neste estudo, 

essas esferas discursivas, que estão profundamente interligadas à vida social ou institucional 

humanas, se manifestam em domínios como o religioso, o jornalístico, o escolar ou 

pedagógico, o político, o familiar, o jurídico. 

Tal noção corresponde ao que Bakhtin (2011 [1992]) chama de esferas de atividade 

humana e de circulação de discursos, as quais, segundo Rojo (2009, p. 110), “[...] não são 
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estanques e separadas, mas ao contrário, interpenetram-se o tempo todo em nossa vida 

cotidiana, organizando-a e organizando nossas posições e, logo, nossos direitos, deveres e 

discursos em cada uma delas”. 

Trazendo essas ponderações teóricas para a descrição em curso, podemos afirmar 

que o domínio no qual se inscrevem as atividades desenvolvidas pelos Técnicos e Agentes de 

Pesquisa participantes da PNAD é o do trabalho, vinculado à esfera pública da instância 

federal e circunscrito especificamente no que convencionamos chamar de domínio censitário. 

Em termos de espaço físico, o trabalho dos servidores designados para os cargos de 

supervisão e coordenação ocorre nas dependências da Unidade Estadual e é efetuado em 

equipe: tanto a coordenadora da PNAD quanto os três técnicos supervisores dividem a mesma 

sala durante todo o período da Pesquisa, trabalhando de forma conjunta e em situação de 

confinamento, respeitando-se a hierarquia estabelecida no tocante às funções desses 

participantes. 

Traçando-se um breve comparativo entre o modelo de organização do contexto 

pesquisado, em termos de linguagem, e o que postula Bronckart (2008) ao expor aspectos 

relacionados às interações humanas em situações de trabalho de natureza institucional, o 

referido teórico afirma que esse tipo de interação “[...] geralmente mobiliza mais de dois 

participantes e que a linguagem circula em modalidades fluidas, nos reagrupamentos de 

agentes que tomam papéis distintos na responsabilidade coletiva das tarefas” (BRONCKART, 

2008, p. 105-106).  

Os Agentes de Pesquisa, por seu turno, desenvolvem parte de suas atividades nas 

agências de coleta vinculadas à referida Unidade e, quando em campo, geralmente atuam 

sozinhos. Isso se dá porque a PNAD, em sua dimensão pragmática, ocorre em domicílios 

selecionados pelo IBGE a partir de critérios preestabelecidos pela Diretoria de Pesquisas do 

Órgão, delegando aos Agentes a tarefa de realizarem a coleta somente naqueles domicílios 

que compõem a amostra: 

 

Porque você não pode fazer o domicílio [isto é, a entrevista] nas 

casas vizinhas ou de frente; você tem que fazer naquele domicílio. E o 

que é pesquisado é o domicílio e as pessoas que moram dentro do 

domicílio. (CH Salomão) 

 

No intuito de corroborar essa afirmação e aprofundar algumas questões relacionadas 

aos aspectos técnicos da PNAD, o colaborador Rubem pontua que a metodologia dessa 

operação se configura como um procedimento 
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[...] todo complexo, porque segue toda uma amostragem, com 

técnicas estatísticas, em que você faz a seleção dos municípios, depois 

você faz a seleção dos setores dentro dos municípios, depois você faz 

a seleção dentro dos domicílios que vão compor a pesquisa [...] dos 

setores. E como a pesquisa tem até às vezes subamostra, às vezes você 

faz, dentro dos moradores, uma subamostra, ou seja, você ainda 

seleciona alguns pra responder algumas perguntas. Então, é preciso 

isso, você tem que levar em consideração toda a técnica estatística 

que leve em consideração desde a capacidade de [...] fazer cobertura, 

ao índice de significância, à margem de erro da pesquisa, então tem 

uma série de coisas que é levada em consideração.  

(CH Rubem) 

 

 

No domínio censitário, os servidores, ao lançarem mão da palavra falada, concebida 

como um importante movimento retórico-discursivo naquele contexto de atuação, trazem à 

tona diversos componentes discursivos que permeiam as suas rotinas laborais. Exemplo disso 

é a presença das inúmeras siglas institucionais frequentemente percebidas na fala dos 

participantes (cf. Quadro 5). Essas siglas, quando pronunciadas naquele contexto e entre 

aqueles sujeitos, são compreendidas de imediato, visto que soam como familiares. Candlin 

(2002 apud BRONCKART, 2008) se reporta a esse tipo de discurso que surge em associação 

às instituições de discursos profissionais, que aglutinam gêneros e outras práticas discursivas 

específicas do universo profissional.  

Além das siglas, outras expressões e jargões profissionais de uso corrente no domínio 

do IBGE, como ibgeano e ‘deitar’ a PNAD
39

, são articuladas na prosódia dos servidores sem 

provocar o estranhamento que normalmente causaria em pessoas não vinculadas ao Órgão. 

Outra situação ilustrativa é o fato de haver no domínio pesquisado o emprego de 

terminologias com palavras conhecidas do grande público, porém com definições específicas 

na instância. Por exemplo, o IBGE diferencia os pares trabalho e ocupação e naturalidade e 

lugar de nascimento
40

, cujos termos, no senso comum, podem se apresentar como 

designações que admitem sentidos semelhantes, ou, pelo menos, muito próximos entre si. 

                                                           
39

 A expressão deitar a PNAD foi usada pelo colaborador Samuel em uma das entrevistas concedidas 

nesta investigação e significa redimensionar o período de ocorrência entre uma edição e outra da 

pesquisa, estreitando esse intervalo. Nesses casos, uma pesquisa de intervalo anual é reestruturada 

para ter ocorrência trimestral, o que ocasiona a redução na quantidade de perguntas que compõem o 

questionário da amostra, preservando-se, todavia, o tema principal da pesquisa. 

 
40

 O IBGE conceitua o termo trabalho em um contexto mais amplo, definindo-o como qualquer 

atividade econômica com ou sem remuneração, ao passo que a ocupação designa o cargo, função, 

profissão ou ofício exercido pela pessoa. A naturalidade em relação ao município e à Unidade da 

Federação de residência inclui qualquer indivíduo que nasceu fora do lugar em que a mãe residia, em 
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Em face dessas particularidades ora discutidas emana a nossa compreensão de que a 

instância de trabalho do IBGE constitui uma comunidade de práticas (WENGER, 1998 apud 

PAZ, 2008). A esse respeito, Oliveira (2008, p. 108) assevera que tais comunidades podem 

ser compreendidas como “[...] um sistema de auto-organização no qual um grupo de pessoas, 

com objetivos comuns, engaja-se em torno de atividades ou empreendimentos”.  

A autora ainda argumenta que o modelo de organização desses grupos decorre de 

áreas específicas do saber e de suas atividades, que concedem aos sujeitos envolvidos “[...] 

um sentido de associação, vida coletiva, engajamento e identidade” (OLIVEIRA, 2008, p. 

108), além de um repertório compartilhado de ideias, compromissos e memórias comuns ao 

grupo, o qual é produzido e estocado com o passar do tempo. 

No contexto de trabalho dos Técnicos e Agentes de Pesquisa que atuam como 

participantes da PNAD, algumas práticas evidenciadas em seus depoimentos apontam para 

determinadas compreensões que foram construídas coletivamente no decorrer das atividades 

desempenhadas naquele ambiente. Essas orientações discursivas se fazem presentes mesmo 

nas circunstâncias de trabalho para além das dependências físicas do IBGE, quando esses 

servidores estão em campo, atuando em grupos pequenos ou de forma isolada. 

Entre essas práticas, destacamos quatro aspectos que, embora não necessariamente se 

configurem nessa ordem, parecem prevalecer sobre os demais, a saber: 

 

a) a identificação pessoal como forma de vinculação ao IBGE, que denota a 

importância de estar representando um órgão público, sobretudo da instância federal (o 

entrevistador está ali não como indivíduo per si, mas como um ente representativo de uma 

voz institucional); 

b) a ênfase que é dada ao sigilo dos dados coletados na pesquisa (reforço quanto à 

aplicabilidade da lei junto ao informante); 

c) a relevância da PNAD para a população brasileira; e, dentre outros, 

d) a necessidade de convencer o informante a colaborar com o IBGE, respondendo 

às perguntas solicitadas no questionário (capacidade de convencimento, levando o cidadão 

comum a aderir ao propósito da Pesquisa). 

                                                                                                                                                                                     
decorrência dela ter estado afastada, temporariamente, para o parto. Assim, essa pessoa é considerada 

como natural do município e da Unidade da Federação ou país estrangeiro de residência materna 

naquela ocasião. Já o lugar de nascimento se refere às pessoas não naturais da Unidade da Federação 

de residência, que pode ser a cidade ou país estrangeiro em que nasceu. (Adaptado de Pesquisa 

Nacional Por Amostra de Domicílios 2014: Notas Metodológicas. Disponível em: <http://www. 

ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2014/microdados.shtm>. Acesso 

em: 10 jan. 2016). 
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Esses quatro aspectos se fazem notar nas transcrições das seguintes falas: 

 

Primeiro cumprimento, me apresento como APM do IBGE, explico 

um pouco do que é a pesquisa, o que ela aborda e da importância 

dela para o país, e por fim pergunto se ela [a pessoa entrevistada] 

teria alguns minutos para responder o questionário. (AP Benjamim) 

 

[...] me identificava, em seguida falava um pouco sobre a pesquisa e 

entregava a carta destinada ao informante, logo depois falava um 

pouco sobre o modo de seleção dos domicílios e em seguida 

perguntava se a pessoa poderia me atender naquele momento. Se o 

morador assim concordasse iniciava o questionário. (AP Abraão) 

 

Primeiramente eu me identificava mostrando o crachá e dizia que era 

do IBGE. Ao abordar o informante, o entregava uma “Carta ao 

informante”, que explicava o objetivo da pesquisa detalhadamente. 

Feito isto, dizia que estava fazendo uma pesquisa e explicava seu 

objetivo. Em seguida, conforme aplicava o questionário, eu ia 

explicando o objetivo das perguntas até que o informante ficasse mais 

confiante da seriedade do meu trabalho. E por fim me despedia 

agradecendo sua colaboração. (AP Rute) 

 

Você tem que tentar convencê-lo [o informante], da melhor maneira 

possível. Se você não conseguir, você passa o problema para o seu 

supervisor; o supervisor vai tentar também, da melhor maneira 

possível, falando dos objetivos, porque é feita aquela pesquisa, fazer 

com que aquele informante preste as informações. E, em último caso, 

aí você já vai recorrer a níveis mais superiores, como a GPS [Gestão 

de Pessoas] ou o chefe da UE. (CH Salomão) 

 

A partir da disponibilidade do informante nos receber, explica-se 

ainda que as informações são sigilosas e de que não serão utilizadas 

para fins que não sejam os estatísticos. (AP Ismael) 

 

 

No tocante ao último aspecto elucidado, que se reporta à capacidade de 

convencimento dos Agentes, Koch (1996, p. 121) estabelece que o ato de convencer é sempre 

dirigido a um auditório universal. Para a autora, esse ato tem por objetivo “[...] provocar a 

certeza através da evidência pela razão (relações demonstrativas; implicação lógica entre as 

proposições)”, diferentemente da ação de persuadir, em que o falante é passível da utilização 

de “[...] argumentos que podem levar a inferências (mas não a verdades absolutas)”. Essas 

relações de natureza argumentativa são sustentadas pelo princípio de plausibilidade, isto é, 

podem (ou devem) ser realizadas na margem do que é socialmente e culturalmente aceitável, 
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estando, portanto, sujeitas às intenções estabelecidas pelos interactantes no ato da enunciação 

(KOCH, 1996). 

Ademais, os depoimentos demonstrados anteriormente constituem expedientes 

retóricos que remontam para as três dimensões definidoras das comunidades de práticas 

advogadas por Wenger (1998 apud OLIVEIRA, 2008). Assim, nos termos de Oliveira (2008), 

essas dimensões abarcam os seguintes pontos em comum: 

 

1) sobre o que trata – suas ações conjuntas são entendidas e renegociadas 

pelos membros continuamente; 2) como funciona – não há comunidade de 

prática sem mútuo engajamento; 3) que habilidades produzem – há um 

repertório compartilhado de recursos comuns (sentimentos, artefatos, 

instrumentos, documentos, vocabulário, símbolos, estilos etc.). (OLIVEIRA, 

2008, p. 108; grifos da autora) 

 

 

O que observamos, com base nesses apontamentos e conforme respaldado nas falas 

dos participantes, é que a dimensão do domínio censitário, configurado como uma esfera 

laboral bastante específica, não está presa ao locus institucional, geograficamente circunscrito, 

a que está vinculada: antes, tal domínio se faz acompanhar dos servidores do IBGE sempre 

que estes se deslocam para as suas atividades de campo e adentram nos domicílios da 

amostra, com o intuito de envolverem os moradores na captação das informações solicitadas 

nos questionários. 

Parece-nos que esse retorno, às agências, dos servidores portando textos escritos – no 

caso, as respostas coletadas junto aos informantes – constitui o ápice do trabalho 

desempenhado nessa instância laboral. Na realização das entrevistas, momento em que 

efetivamente os questionários de pesquisa são aplicados, inúmeros recursos de linguagem 

entram em cena a fim de que essas peças escritas sejam, afinal, trazidas à materialidade. Isso 

porque é inerente ao IBGE, na condição de instituição, cobrar dos Agentes que realizem a 

entrevista nos domicílios da amostra. 

No que concerne a esse aspecto, Richard-Zappella (2002, p. 224) esclarece: 

 

Essa interação social constituída pela entrevista realizada por meio de 

questionário é regida, ao mesmo tempo, pelos princípios da conversação 

cotidiana e os da comunicação institucionalizada. Mecanismos institucionais 

se amalgamam aos conversacionais e a relação social se estabelece na forma 

de uma relação de espaços, papéis e status. Falar é sempre participar de um 

jogo social [...]. 
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Nesse contexto, outra conceituação teórica aplicável a situações que envolvem a 

dimensão linguageira do trabalho é a dos discursos institucionais, os quais dizem respeito às 

interações “[...] que implicam a orientação de pelo menos um dos participantes em direção a 

um objetivo ou a uma tarefa central [...] convencionalmente associada à instituição em 

questão” (DREW; HERITAGE, 1992, p. 22 apud BRONCKART, 2008, p. 105). 

Assim, na comunidade de prática em estudo, os Agentes de Pesquisa, ao se 

engajarem em rotinas que lhes são costumeiras, compartilham o mesmo tipo de atividade 

central, qual seja, realizar a pesquisa de forma padronizada, à luz da missão institucional do 

IBGE, que exige de seus servidores, na prática, a efetivação do jargão (Retratar o Brasil com 

informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania), 

sempre em atenção aos prazos estipulados pelo Órgão. 

Ainda nessa comunidade específica, tanto os Técnicos quanto os Agentes executam o 

seu fazer lançando mão dos mesmos instrumentos de trabalho, no caso, o computador portátil 

(PDA), o crachá para identificação dos servidores, os manuais, as pastas personalizadas do 

IBGE, dentre outros, acerca dos quais trataremos na seção a seguir. 

 

4.1.3 Os artefatos materiais como agregados de representações no domínio do IBGE 

 

Vimos no Quadro 3, o qual resume os elementos básicos constituintes dos eventos e 

das práticas de letramento, que os artefatos, de natureza material e acessória, são todas as 

ferramentas utilizadas pelos participantes durante os eventos de letramento, incluindo-se, aí, 

as peças escritas. É nesse conjunto de ações mediadas textualmente que entram os recursos 

não visíveis, imateriais, responsáveis pela formação das práticas letradas dos interactantes. 

No âmbito dessas práticas, tais recursos se reportam a “[...] objetos, símbolos, 

imagens, discursos fabricados em atividades sociais”, cujo sentido se dá somente no contexto 

cultural dos grupos envolvidos e em conformidade às circunstâncias em que operam (COLE, 

1998 apud OLIVEIRA, 2008, p. 110).  

Cole (1998 apud PAZ, 2008) destaca a organização dos artefatos em três níveis que, 

segundo o autor, podem ser primários, secundários ou terciários.  

Em termos conceituais, artefatos primários são todos os instrumentos ou objetos de 

natureza material produzidos ou incorporados por indivíduos de um dado contexto cultural, ao 

passo que os artefatos secundários dizem respeito às representações e aos modos de uso 

desses artefatos primários. Os terciários, mais complexos em termos de organização, são 

definidos por Cole (1998, p. 61 apud PAZ, 2008, p. 94) como “[...] mundos relativamente 
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autônomos com suas regras, convenções e resultados”. Nesse nível, afirma Paz (2008), “os 

artefatos são internalizados, imaginários e compartilhados por grupos”. 

Na perspectiva do proposto por Cole (1998), Paz (2008, p. 94) sintetiza o conceito de 

artefatos compreendendo-os como quaisquer “[...] instrumentos de natureza conceitual e 

material que se apresentam nos níveis primário, secundário e terciário”. Esses instrumentos 

são responsáveis por coordenar as relações entre quem os utiliza com o mundo, o qual se 

apresenta na condição de espaço físico e de interação social. 

Adiante, listamos os principais artefatos materiais, todos invariavelmente contendo 

peças escritas, de uso corrente no domínio de trabalho dos Técnicos e Agentes de Pesquisa do 

IBGE envolvidos nas atividades da PNAD. No circuito dessas altercações descritivas, 

discorremos sobre algumas das representações suscitadas na compreensão desses servidores a 

partir do uso dos artefatos que fazem parte do referido domínio.  

A fim de apresentarmos esses artefatos de forma didática, propomos uma divisão em 

dois blocos: o primeiro diz respeito aos materiais impressos de uso institucional produzidos e 

circulantes no domínio ibgeano; o segundo trata de outros artefatos materiais não impressos 

os quais se constituem de suportes que comportam textos escritos indispensáveis à execução 

das atividades desenvolvidas pelos participantes. 

 

4.1.3.1 Materiais institucionais impressos 

 

Ao tratar sobre a relação entre as produções escritas e o sistema de trabalho, 

sobretudo o trabalho de vertente institucional, Feitosa (1998) estabelece a existência de 

escritos operacionais responsáveis por circunscreverem o que a autora chama de etnografia 

do papel. De acordo com ela, trata-se de “[...] textos, listagens e formulários que podem ser 

vistos em plena utilização na cena de trabalho e permitem o desenvolvimento de sequências 

de ações [...]” (FEITOSA, 1998, p. 40). 

Exemplos desses tipos de escritos podem ser encontrados em materiais como “[...] o 

manual de operação consultado antes de ações sobre o equipamento; são listagens verificadas 

pontualmente para dar sequência às ações; é a anotação tirada do bolso para ajudar a 

memória; é o bilhete deixado pelo colega, que elucida sobre como prosseguir determinada 

atividade etc.”. No decurso dessas postulações, Feitosa (1998, p. 40-41) ainda acrescenta: 

 

Na análise do trabalho, a observação de aspectos relativos à existência e à 

utilização desses escritos – principalmente daqueles não previstos pela 
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organização formal – trará elementos importantes para a compreensão da 

atividade de trabalho e da organização em seu todo.  

 

Nessa perspectiva, entre os materiais de natureza impressa de que se faz uso em 

diferentes momentos na execução da PNAD, listamos aqui, em ordem alfabética, aqueles 

rotineiramente observáveis nas condutas de trabalho dos servidores e cuja utilização foi 

respaldada nas falas dos próprios participantes: 

 Caderno de atividades 

 Carta ao Informante 

 Credenciais da instituição: crachá de identificação; PDA; colete; boné; pasta 

 Manual de Entrevista 

 Mapas dos setores (croquis) 

 Listagens dos setores da amostra, contendo os nomes dos domiciliados e seus 

respectivos endereços 

 Questionário de pesquisa da PNAD 

É relevante destacar que artefatos como o Caderno de atividades e o Questionário 

impresso são usados exclusivamente durante a capacitação presencial que é ministrada por um 

supervisor aos Agentes de Pesquisa escalados para o trabalho de coleta em campo. Ainda 

durante essa capacitação, faz-se uso exaustivo do Manual de Entrevista
41

, considerado um 

instrumento de coleta no quadro de conceitos e definições da PNAD, e cuja consulta se 

estende ao período de captação dos dados, conforme mostram as seguintes declarações: 

 

[Utilizamos] o Manual, para tirar as dúvidas que surgiam durante a 

entrevista, o PDA, para coletar os dados das entrevistas, além de um 

bloco de notas para anotar dúvidas a serem tiradas posteriormente. 

(AP Rute) 

 

No meio do processo de coleta de dados eu apenas utilizo o PDA, 

somente se eu precisar de alguma outra informação que não saiba no 

momento é que eu abro o manual impresso da Pesquisa; listagem; 

mapa do setor. (AP Isaque) 

 

Durante a coleta de dados, nos utilizamos principalmente do manual 

de entrevistas, no que tange à leitura, necessária para a resolução de 

dúvidas sobre as informações a serem preenchidas, principalmente no 

                                                           
41

 No linguajar rotineiro dos servidores do IBGE, o Manual de Entrevista, que é a designação oficial 

que consta na capa desse artefato, é também chamado de manual da PNAD, manual de pesquisa, 

manual de coleta e, ainda, manual de instrução, dentre outros. O que se observa é que em todas essas 

designações há o reconhecimento unânime de que se trata de um manual, sendo, portanto, um gênero 

prescritivo da ordem do expor, conforme os termos de Bronckart (1999).  
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setor rural, devido às particularidades que envolvem as atividades 

agrícolas e da pecuária. (AP Ismael) 

 

[Utilizo] o Manual do entrevistador e a agenda pessoal. (AP Jacó) 

 

Observe-se a relevância que é atribuída ao Manual, particularmente quando os 

Agentes ressaltam a função instrutiva decorrente da leitura desse artefato nas circunstâncias 

próprias de coleta. Dentre as utilidades do Manual de Entrevista, os participantes destacam as 

seguintes: tirar dúvidas que surgem durante a entrevista; consultar alguma informação 

necessária no momento da coleta; e dirimir dúvidas relacionadas a terminologias específicas 

da agricultura e da pecuária, comuns nas operações de coleta circunscritas nos setores rurais 

da PNAD. 

No curso do trabalho desenvolvido pelos Técnicos da coordenação e supervisão, esse 

artefato, cuja produção é originalmente destinada aos Agentes de Pesquisa, configura um 

elemento integrador das atividades desenvolvidas, sobretudo no acompanhamento da coleta 

junto aos Agentes. Esse fato é relatado no dizer de todos os participantes que compõem o 

corpo da supervisão/coordenação, que, ao confirmarem a prática recorrente de consulta ao 

Manual, também trazem algumas elucidações sobre o modo como esse artefato direciona o 

trabalho nas atividades de supervisão: 

 

Utilizo sempre que preciso, o conteúdo é muito extenso, não somos 

sabedores de tudo. As orientações contidas são claras e objetivas. [...] 

O Manual contém todas instruções ligadas à operação das entrevistas 

e atuação do entrevistador. Contém todas as perguntas e possíveis 

respostas. (TS Sarah) 

 

Utilizo o manual quando tenho dúvidas na aplicação dos conceitos na 

crítica dos questionários. As orientações em geral são 

compreensíveis. O material é direcionado ao entrevistador e é 

utilizado na supervisão, pois os conceitos são os mesmos. Não existe 

material direcionado à supervisão. (TS Judá) 

 

[Uso] sempre. É o computador de um lado e o manual do outro. [Ele] 

tira todas as dúvidas que, porventura, venham a surgir durante todo o 

desenrolar da pesquisa. (TS Levi) 

 

Costumamos usar com bastante frequência, as orientações são claras, 

mas acabam não abrangendo todos os aspectos encontrados em 

campo, mas a linguagem é clara e objetiva. Ele indica a forma de 

conduzir a pesquisa e corrigir os problemas que aparecem durante a 

coleta. (TS Manassés) 
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Ao afirmar que as orientações do texto do Manual são claras e que a linguagem 

empregada em sua construção é igualmente clara e objetiva, o participante Manassés o 

apresenta como um instrumento bem aceito pelo corpo de Técnicos e pelos Agentes de 

Pesquisa, além de que, por portar conceitos e definições sobre o modus operandi da PNAD, 

contribui para reforçar o ideário de padrão de conduta que se espera desses profissionais. 

Crenças e sentimentos dessa ordem são respaldados nas falas dos demais 

participantes, que veem o Manual como um recurso capaz de promover novas demandas de 

aprendizagem ao possibilitar a solução de problemas relacionados às dúvidas dos servidores 

no decorrer de suas funções laborais.  

Já em campo, além do Manual de Entrevista, as falas elucidadas convergem para o 

fato de que os servidores lançam mão, também, dos mapas e listagens e de outros artefatos 

como blocos de anotação e agendas pessoais. Esse tipo de artefato, ainda que não contenha 

textos pré-impressos de caráter institucional, são de grande funcionalidade e utilização pelos 

servidores do IBGE, sobretudo com vistas ao registro de informações circunstanciadas no 

levantamento de dados da PNAD em campo, que se insurgem como necessárias ao correto 

andamento desse processo. 

A esse respeito, Feitosa (1998) frisa a existência de escritos que funcionam a serviço 

do sistema organizacional do trabalho, os quais ela denomina de escritos gerenciais: “Eles 

propõem ou alteram rotinas de trabalho, sem fazer parte deles, uma vez que são anteriores ou 

posteriores à cena de trabalho que por eles é preparada ou desfeita.” (FEITOSA, 1998, p. 41). 

Assim, na acepção apresentada por Feitosa (1998), constituem exemplos de escritos 

gerenciais justamente materiais de leitura como os Manuais de Entrevista, por estabelecerem 

“metas, objetivos [e] parâmetros”, ao passo que as anotações avulsas em suportes diversos se 

enquadram no perfil dos escritos organizacionais, que, no circuito das atividades 

desenvolvidas dentro e fora da instituição, surgem “[...] de necessidades informacionais não 

satisfeitas ou precariamente satisfeitas” (FEITOSA, 1998, p. 41). 

Exemplificando essas postulações, os colaboradores a seguir destacam a utilização, 

marcante tanto nas circunstâncias da capacitação virtual e presencial quanto nas atividades de 

coleta, de materiais de rascunho e anotações breves em caderninhos e agendas (AP Jacó). 

Além disso, 

 

[Utilizamos] o Manual, para tirar as dúvidas que surgiam durante a 

entrevista, [...] além de um bloco de notas para anotar dúvidas a 

serem tiradas posteriormente. (AP Rute) 
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Figura 4 – Caderno institucional de anotações usado pelos servidores do IBGE 

 
        Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Embora não tenha sido explicitado nessas falas, há também a franca manipulação da 

Carta ao Informante, entregue pelo Agente na captação de dados no domicílio pesquisado. 

Essa peça escrita configura um relevante documento que porta o timbre da instituição e é 

assinado pela instância maior da autarquia (Wasmália Bivar, presidenta do IBGE).  

 

Figura 5 – Carta ao Informante da PNAD 2014 

 
                            Fonte: Acervo da pesquisa. Reprodução em formato PDF a partir 

                            de impresso fornecido pelo IBGE. 
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A força representativa da Carta reside no fato de que se constitui na única peça 

contendo texto escrito a ficar de posse do informante, servindo como uma espécie de atestado 

da efetiva ida do Agente ao domicílio da amostra. O referido artefato é produzido em 

linguagem bastante acessível, posto que com acentuado teor de argumentatividade que é 

assinalado, sobretudo, pelo uso de verbos no modo imperativo (Por favor, forneça 

corretamente as informações solicitadas...; Receba bem o pesquisador; colabore...). 

O conteúdo veiculado ao informante consta de um breve histórico da PNAD, seus 

objetivos e sua importância para a composição dos dados estatísticos relacionados à educação 

e ao trabalho, temas centrais da Pesquisa, além de excertos da Lei 5.534/68, reforçando a 

confidencialidade das informações prestadas.  

Em face das descrições apresentadas e dada a relevância da participação do 

informante para a realização desse inquérito domiciliar, é pertinente afirmar que o artefato em 

questão congrega a crença da possibilidade de uma relação amistosa entre duas categorias de 

sujeitos que se acham em polos sociais distintos, no sentido de atenuar o fosso que 

normalmente há, nesse caso específico, entre servidores públicos que ocupam cargos de alta 

gerência (Sra. Wasmália Bivar) e o cidadão comum. 

Assim, uma vez entregue ao destinatário, a Carta serve de ponte para vincular um 

discurso institucional, historicamente estabelecido, à população, que, sem uma designação 

definida, é referida genericamente no vocativo Prezado(a) Senhor(a). Apesar de o IBGE 

saber exatamente a quem o Agente de Pesquisa deverá se dirigir no domicílio da amostra, 

uma vez que esse servidor se vale dos dados contidos na listagem, como o nome completo e o 

endereço do informante, observamos que ainda prevalece o uso de um texto padrão, de caráter 

unificado, utilizado na tradução dos objetivos mais amplos da PNAD e da importância da 

adesão do informante à Pesquisa. 

No tocante às credenciais da instituição, aludidos pelos colaboradores como sendo o 

crachá funcional, o microcomputador portátil e a pasta, além de vestimentas como o colete e 

o boné, Salomão nos lembra da associação do uso desses artefatos à caracterização dos 

servidores em situações de trabalho, figurando como um modo de autenticar o selo 

institucional que eles carregam. Assim, para esse colaborador, 

 

O pnadeiro, hoje, ele tem que usar, como sempre usou, [...] os 

principais instrumentos de trabalho: um crachá, contendo a 

identificação, com um telefone pra contato, caso o informante 

desconfie daquele pesquisador, ligar para o IBGE para se certificar 

se realmente aquele cidadão está participando daquele trabalho. Aí 
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vem: é... coletes de identificação contendo o nome do IBGE, aí vem 

bolsas também, mochilas, bonés... (CH Salomão) 

 

Note-se que a fala evidenciada pelo colaborador confere ao crachá mais que um 

acessório de uso particular para fins de identificação: trata-se de um instrumento de trabalho, 

que nos leva a concebê-lo como um artefato de caráter indispensável do servidor no trato 

operacional da Pesquisa. 

Samuel respalda princípios similares relacionados tanto ao uso do crachá expedido 

pelo Órgão quanto acerca do colete, ambos funcionando como instrumentos identitários – no 

sentido primário de identificação visual do servidor – colaborando, inclusive, para facilitar a 

sua inserção nos domicílios: 

 

[...] o IBGE nunca utilizou-se de uniforme, né? É... Nunca foi exigido 

assim que você utilizasse um uniforme. Então, com o passar do tempo 

e com as pessoas com dificuldades de... acesso aos domicílios, então 

foi instituído um... era tipo um colete, um colete que foi utilizado aí na 

época do Censo e que a PNAD ficou utilizando, que caracterizava a 

pessoa como funcionário do IBGE. Só que esse colete, ele... era como 

uma credencial, se bem que o entrevistador, ele obrigatoriamente tem 

que ter um crachá, um crachá que é fornecido pela autoridade do 

IBGE, né? Além desse crachá, então, foi instituído esse colete [...]. 

(CH Samuel) 

 

 

No corolário dessas questões que envolvem o aspecto identitário dos profissionais 

dos serviços públicos e privados (BASTOS, 2002), diversos fatores de ordem cultural 

favorecem a formação de uma identidade mais ampla, conjuntural, que é socialmente 

internalizada nos sujeitos: a convivência com outros servidores do segmento; o contato com 

os materiais escritos ali produzidos; e a própria realização de tarefas rotineiras de competência 

do trabalhador, que culminam, em maior ou menor grau, na apropriação de condutas padrão. 

Aqui, fazemos uso da noção de identidade dos sujeitos em situações de interação 

profissional conforme focalizada por Bastos (2002, p. 159), que a concebe  

 

[...] como um construto social que se refere a uma série de personas sociais, 

incluindo status, papéis, posições, relacionamentos e outras identidades 

institucionais que uma pessoa pode desejar revindicar para si ou atribuir a 

outras no curso da vida social. 

 

Nesse sentido, as identidades não são categorias sociais permanentes e estáveis: 

antes, se formam em um movimento de construção e reconstrução, dinâmica e 
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colaborativamente, no fluxo das interações humanas (BASTOS, 2002). A autora ainda 

ressalta um aspecto marcante relacionado à qualidade dinâmica da identidade, que é a 

“manipulação de impressões”, observável em “encontros de serviço”, isto é, nos embates 

sociais em que o profissional contata e se comunica com o público (GOFFMAN, 1959; 1992 

[1961] apud BASTOS, 2002, p. 160). A primeira expressão aspeada diz respeito “[...] aos 

diferentes recursos utilizados pelos indivíduos para se mostrarem e se manterem sob uma luz 

favorável quando na presença de outros”. 

No caso do IBGE, além dos fatores citados, o processo identitário oriundo do uso de 

equipamentos credenciados opera duplamente nessa construção, pois favorece tanto a 

vinculação quanto a preservação desse vínculo, já que, em havendo a necessidade, o servidor 

poderá retornar outras vezes àquele mesmo domicílio. Desse modo, compreendemos que a 

impressão deixada pelo Agente na sua primeira ida a determinada residência é fator 

determinante para a garantia (ou não) desse retorno.  

 

4.1.3.2 Artefatos materiais não impressos 

 

Dentre os materiais de natureza não impressa que comportam textos na modalidade 

escrita, destacamos a presença de dois aparatos tecnológicos amplamente utilizados pelos 

servidores do IBGE no curso de suas atividades laborais: o PDA e o laptop. 

Antes de aprofundarmos essas discussões, convém informar que até o Censo 

Demográfico de 2000 os questionários de pesquisa eram todos reproduzidos em papel. Após 

os Censos 2007, o levantamento de dados para fins estatísticos passou a ser realizado 

exclusivamente em formulários digitais, disponibilizados em um computador portátil, de uso 

padronizado pela Fundação IBGE, que ficou conhecido pela sigla PDA (Personal Digital 

Assistant)
 42

. 

O referido equipamento comporta os questionários de pesquisa que apresentam 

conteúdo semelhante aos tradicionais, além de hospedar outros recursos que facilitam e 

direcionam o trabalho de coleta dos Agentes de Pesquisa. Com o passar do tempo, a adoção 

do questionário virtual depositado no coletor eletrônico se estendeu a todas as pesquisas 

realizadas pelo Órgão, que, em sua página virtual, possibilita que os questionários sejam 

baixados livremente
43

. 

                                                           
42

 Ou Assistente Digital de Uso Pessoal, embora o uso corrente adotado pelos servidores do IBGE seja 

o da sigla que corresponde à expressão em inglês, já explicitada. 
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No que se refere aos laptops, são computadores portáteis de uso interno nas 

dependências da UE e das agências, utilizados em diversos momentos da PNAD: na 

realização do treinamento virtual; para a transmissão e envio de dados, incluindo-se as 

mensagens eletrônicas via e-mail; para baixar e enviar setores de coleta, com seus respectivos 

questionários; para o armazenamento de informações gerais relacionadas à Pesquisa; para a 

realização do processo de crítica da PNAD, quando são lidos e revisados todos os 

questionários aplicados nos domicílios. Nas dependências da UE, os laptops são utilizados 

pelos supervisores, sobretudo, para a realização da última etapa mencionada, que é a revisão 

crítica dos dados da pesquisa. 

 
Figura 6 – PDAs da PNAD. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 

 

Figura 7 – Laptop usado no IBGE 
 

 
Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 

O primeiro artefato é usado tanto nas dependências da Unidade e das agências quanto 

fora da repartição, particularmente nos domicílios contemplados na PNAD. Em alguns casos, 

                                                                                                                                                                                     
43

 Dependendo da pesquisa, alguns questionários utilizados como instrumentos de coleta podem ser 

preenchidos virtualmente por meio de programa específico, ao passo que outros podem ser 

visualizados e extraídos da página virtual do IBGE em formato PDF. Optamos por não entrar nas 

discussões relacionadas à mudança desse suporte uma vez que não é este o foco do nosso estudo, visto 

que altercações nessa direção demandariam desta pesquisa outra linha de investigação. 
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o seu uso se estende à residência dos Agentes de Pesquisa, que, portando cada um o seu 

próprio PDA, têm a devida autorização por parte do IBGE para levarem esse equipamento 

consigo caso a operação de coleta não seja concluída até o final do expediente nas agências. 

Acerca da relevância do uso desse artefato no processo de coleta de informações da 

PNAD, os colaboradores Samuel e Salomão postulam: 

 

Hoje, eu sei que é indispensável é o PDA, né? Também se ele [o 

Agente] for sem o PDA ele não vai conseguir fazer a entrevista, até 

porque é a ferramenta principal pra fazer a entrevista. (CH Samuel) 

 

O material de coleta, hoje, é o PDA. Todo o trabalho hoje é feito no 

PDA, diferentemente como era feito antigamente, que era no papel. 

Todo... pnadeiro, ele utiliza um PDA pra registrar as respostas dos 

informantes. (CH Salomão) 

 

 

Ao tratar sobre o valor identitário que esse instrumento confere ao servidor no 

desempenho de suas atividades em contextos fora da instituição, Rubem assevera a intrínseca 

relação entre a utilização do PDA, sobretudo quando manuseado pelos Agentes, e sua 

condição de servidor do IBGE. Sob a percepção desse colaborador, os participantes da PNAD 

que agenciam as atividades de campo foram beneficiados com a informatização dos 

procedimentos de coleta, especialmente junto ao informante, visto que  

 

[...] há uma tendência, inclusive, [...] de [o Agente] ser bem recebido, 

até porque o próprio equipamento passou a fazer parte da 

identificação visual do entrevistador. Então, a gente sempre nota, por 

exemplo, o entrevistador do IBGE vai tá aí com o PDA. Se chega 

alguém na casa e a pessoa não traz o PDA, o informante, ele 

estranha, ele já estranha quando ele não tem essa identidade visual... 

Então [...] foi bem recebido, eu acho que foi bem recebido e ele 

tornou-se uma identidade visual do nosso entrevistador. (CH Rubem) 

 

 

Quando questionado sobre as dificuldades vivenciadas pelos servidores no que se 

refere ao redimensionamento da estrutura institucional em termos de atualização tecnológica, 

ocasionada, particularmente, com a informatização dos meios operacionais de coleta, o 

colaborador Rubem lembra que esse quadro de dificuldades tornou-se mais evidente nos 

servidores mais antigos da casa, já bem habituados ao trabalho manual inerente ao sistema 

burocrático ibgeano, que, antes da tecnologização, era profundamente marcado pelo franco 

manuseio de papel e por atividades manuscritas. 
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Na contramão dessa situação, os servidores mais jovens, por dominarem as novas 

tecnologias informacionais contemporâneas possibilitadas pelo conhecimento engendrado nas 

variadas demandas da vida social, parecem não dispor de grandes embaraços no tocante à 

utilização de artefatos que são de uso específico do Órgão, a exemplo do PDA. Assim, nas 

próprias palavras de Rubem, 

 

[No início dessa mudança] você teve dificuldades... hoje você não tem 

mais essa dificuldade. Na transição você teve uma dificuldade com os 

técnicos mais antigos da casa que tinham dificuldades com 

informática. Com o pessoal mais novo, os contratados, eles já 

entraram basicamente sabendo isso e já entraram fazendo isso, mas 

com os técnicos mais antigos que tinham dificuldade de informática é 

que a gente teve uma... uma dificuldade maior. (CH Rubem) 

 

 

Corroborando esse dizer, o colaborador Samuel traça uma breve comparação entre o 

modus operandi da PNAD em termos de coleta antes e após o advento da informatização, 

pontuando relevantes questões oriundas dessas mudanças, explicitadas no seguinte trecho: 

 

É... são coisas bem distintas do que era de papel pra hoje. A 

dificuldade, não só do pnadeiro como do próprio supervisor, de fazer 

a crítica do material – a gente tinha que passar folha por folha, então 

era complicadíssimo. Hoje não; hoje, o próprio sistema ele 

complementa com o salto. Na hora que você marca uma quadrícula, 

ele dá o salto automático. No papel, não; no papel nós tínhamos que 

prestar bem atenção, ler, “vá para quesito tal”; se você não fizesse 

isso, não prestasse atenção, você errava a entrevista quase toda. Lá 

na frente você ia descobrir que tinha errado um salto. Mas era lá na 

frente, você já tinha perdido um monte de tempo, já tinha feito um 

monte de pergunta desnecessária, aí é que você percebia que tinha 

realizado um salto errado. A diferença básica e que eu acho que é 

fundamental é essa, do questionário de papel pra o questionário 

digital. (CH Samuel) 

 

 

Conforme é possível observar, a fala do servidor, permeada de palavras e expressões 

específicas da instância (pnadeiro; salto automático; marcar uma quadrícula), evidencia, por 

um lado, a complexidade do processo, em termos operacionais, de trabalho do supervisor e do 

Agente (revisão crítica do material; leitura atenta na marcação das respostas; atenção às 

instruções de comando, como em “vá para quesito tal”) e, por outro, a relevância da 

informatização nos recursos de coleta, que incidiu, particularmente, na economia do tempo 

empregado e na diminuição da margem de erros no ato do preenchimento dos questionários. 
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4.1.4 Atividades: desenhando as rotinas laborais dos servidores  

 

As atividades, segundo Hamilton (2000), dizem respeito ao conjunto de ações que 

são realizadas pelos participantes nos eventos de letramento, e engendram “[...] rotinas 

estruturadas e trajetos que facilitam ou regulam ações; regras de apropriação e elegibilidade, 

quem pode ou não se engajar em atividades particulares” (HAMILTON, 2000, p. 17). 

Ao caracterizar as atividades que se apresentam como uma imposição em uma 

determinada comunidade de prática por resultarem de uma exigência institucional, Oliveira 

(2008) destaca quatro aspectos que parecem predominar nesses casos, a saber: 

a) o envolvimento em outras atividades de escrita; 

b) a natureza cooperativa das produções textuais; 

c) o fato de esses escritos serem regidos a partir de propósitos coletivos; e 

d) a integração de uma atividade de caráter dialógico, no sentido de que várias vozes 

são postas em cena, capazes de representar ou construir a identidade dos participantes 

envolvidos (OLIVEIRA, 2008). 

Sob essa malha conceitual, é pertinente afirmar que em qualquer contexto de trabalho 

humano, sobretudo os de natureza institucional, as atividades constituem parte relevante da 

rotina das organizações e são distribuídas entre os seus membros a partir de determinados 

critérios, correspondendo ao que Bronckart (2006) chama de divisão de tarefas. 

De acordo com o autor, essa divisão diz respeito aos papéis e responsabilidades 

específicas atribuídas a cada membro em um determinado grupo de trabalho, “[...] e a 

efetivação do controle dessa organização se traduz, necessariamente, pelo estabelecimento de 

uma hierarquia” (BRONCKART, 2006, p. 209). 

No caso da PNAD, a divisão de tarefa se faz marcante quando se define quem fará o 

que no percurso da execução da Pesquisa. Por exemplo, a função de operar em campo, isto é, 

aplicar os questionários nos domicílios, é sempre dos Agentes que trabalham em regime de 

contrato temporário, ao passo que as funções de natureza interna, ligadas à coordenação e à 

supervisão, são de responsabilidade de servidores da Casa
44

. 

Essa estratificação percebida na delimitação das atribuições dos participantes da 

PNAD corrobora o dizer de Bronckart (2006), quando este afirma que as atividades delegadas 

nas equipes de trabalho são definidas com base nas funções institucionais e na hierarquia dos 

grupos estabelecidos. 

                                                           
44

 Cf. a figura 3, neste capítulo, a qual expõe o organograma dos participantes da PNAD conforme a 

hierarquia na Instituição. 
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Ao focarmos o quadro geral de realização e estruturação da PNAD, é possível 

elencar as seguintes atividades envolvendo práticas de leitura e de escrita realizadas pelos 

participantes: 

 

Quadro 6 – Etapas de atividades da PNAD. 

1ª Etapa  Planejamento da pesquisa 

2ª Etapa  Capacitação a distância 

3ª Etapa  Capacitação presencial 

4ª Etapa  Operação de coleta (realização das entrevistas) 

5ª Etapa  Trabalho de supervisão (crítica do material coletado) 

6ª Etapa  Tratamento estatístico e catalogação dos dados 

7ª Etapa  Divulgação dos dados na imprensa 

                  Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Com base no quadro disposto acima, vê-se que a primeira etapa de atividades que 

contorna a PNAD em termos práticos é o planejamento da pesquisa. Essa etapa se dá na sede 

do IBGE na cidade do Rio de Janeiro e é restrita a um grupo de servidores da autarquia não 

contemplados em nossa investigação. Seguindo a terminologia de Hamilton (2000), trata-se 

de uma atividade que está sob a competência dos participantes ocultos, já que não podemos 

vê-los diretamente no trabalho de produção e manipulação dos textos da PNAD.  

Assim, ao ponderar sobre as atividades desenvolvidas no processo de pré-coleta, o 

participante Manassés ressaltou que a etapa de planejamento compreende, dentre outras ações, 

a preparação dos materiais de leitura e de escrita que são utilizados na realização da PNAD 

em todo o Brasil, a exemplo dos artefatos já apresentados em nossa descrição.  

O momento seguinte ao planejamento diz respeito à capacitação a distância (cf. 

Figura 6), de responsabilidade da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE), 

direcionada tanto aos Técnicos quanto aos Agentes de Pesquisa escalados para atuarem na 

PNAD. 

Essa etapa da Pesquisa encerra uma exigência institucional que objetiva equipar os 

servidores de forma prévia à realização da capacitação presencial, tornando-os aptos a 

reconhecerem e aplicarem de forma correta os conceitos fundamentais articulados na PNAD. 

De forma prática, a capacitação não presencial permite aos Técnicos da supervisão e 

coordenação e aos Agentes a efetiva participação na operação de coleta da referida pesquisa. 
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O curso na modalidade de Ensino a Distância (EaD), cujo acesso é restrito aos 

servidores cadastrados para essa finalidade, é intitulado Conceitos fundamentais da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2014 e deve ser realizado durante o expediente 

de trabalho dos pnadeiros em computadores credenciados do IBGE, previamente instalados 

nas dependências da Unidade Estadual e das agências. 

Os temas que compõem o programa do curso são disponibilizados no Ambiente de 

Aprendizagem Virtual que hospeda a plataforma Moodle da Escola Virtual do IBGE
45

. Em 

função de sua extensão, a realização do curso demanda muitas horas de leitura dos 

participantes, visto que contém 

 

diversos módulos relacionados ao manual de entrevista, desde a 

localização do setor, passando pela abordagem, relevância da 

pesquisa e crítica. (AP Amós) 

 

Arquivos em PDF, slides, atividades online e vídeos. (AP Davi) 

 

Manuais, exercícios entre um módulo e outro e uma prova final.  

(AP Raquel) 

 

 

Figura 8 – Interface de módulo utilizado na capacitação virtual da PNAD. 

 
Fonte: Escola Virtual do IBGE. Disponível em: 
<http://madrugaibge.blogspot.com.br/2014/10/ibge-escola-virtual.html>. 

Acesso em: 29 abr. 2015. 

                                                           
45

 Disponível em: escolavirtual.ibge.gov.br/cursos. 

http://madrugaibge.blogspot.com.br/2014/10/ibge-escola-virtual.html
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Figura 9 – Interface do Módulo 1 com atividade 

 
          Fonte: Escola Virtual do IBGE. Disponível em:  

 <http://madrugaibge.blogspot.com.br/2014/10/ibge-escola-virtual.html>. 

 Acesso em: 29 abr. 2015. 

 

A figura 9 contém um exemplo de lâmina com exercícios para fixação e verificação 

de aprendizagem do conteúdo estudado no módulo. No canto direito inferior da tela, conforme 

indicado pela seta em azul, é possível observar que se trata da página 30 de uma sequência de 

471 lâminas, o que revela a expressiva quantidade de leituras e também de práticas de escrita 

que são realizadas pelos servidores/cursistas durante o processo instrucional da PNAD na 

modalidade EaD. Além dessas peças contendo textos escritos, como os módulos com 

informações teóricas da PNAD, os exercícios de fixação e a atividade de caráter avaliativo 

realizada ao final do curso, e outros multimodais, a exemplo dos vídeos e imagens 

ilustrativas, o participante Ismael enfatiza que  

 

a plataforma utilizada para o treinamento baseia-se na exposição de 

informações de modo segmentado, com grande quantidade de 

imagens que visam ilustrar os conceitos apresentados, auxiliando na 

fixação. [...] De modo didático, a plataforma apresenta, ainda, 

diversos exercícios ao final de cada módulo para esclarecer melhor 

os assuntos e, principalmente, apresentar situações que podem surgir 

no cotidiano do trabalho do pesquisador e de que maneira é possível 

solucioná-lo
46

. (AP Ismael) 

 

                                                           
46

 O termo pesquisador foi usado, na fala desse participante, com o sentido de entrevistador da PNAD, 

que é a função desempenhada pelos Agentes de Pesquisa. 

http://madrugaibge.blogspot.com.br/2014/10/ibge-escola-virtual.html
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É pertinente destacar a fala da servidora Noemi, para quem a etapa do treinamento 

virtual configurou-se como sendo uma das mais difíceis da PNAD, haja vista que, na ótica 

dessa participante, 

 

[...] por depender da internet, nem sempre [eu] estava disponível. E 

no meu caso específico, estava trabalhando na PNAD Contínua, tinha 

que suspender a leitura constantemente. (AP Noemi) 

  

Na passagem dessa etapa, são considerados aptos para participarem da capacitação 

presencial todos os servidores que obtiveram nota igual ou superior a 7,0 na avaliação final do 

curso a distância. 

No tocante à capacitação presencial, na edição da PNAD 2014 essa etapa ocorreu 

durante a primeira semana de novembro, em um hotel situado no município de Mossoró/RN, 

cujo município sedia uma das agências de coleta do IBGE no estado do Rio Grande do Norte. 

O processo instrucional é ministrado por um dos Técnicos da supervisão aos Agentes 

de Pesquisa e se traduz em um procedimento bastante intenso. Durante o treinamento, há 

muitas atividades envolvendo a prática de leitura e de escrita, possibilitadas, sobretudo, pelo 

manuseio dos artefatos de natureza impressa, conforme podemos ver nas seguintes 

ponderações: 

 

Slides, manuais, questionário impresso, questionários eletrônicos, 

papel e lápis. [...] O material tinha uma linguagem direta e clara, 

apesar de antigo. (AP Esdras) 

 

Manuais, cadernos de atividades e o próprio PDA. Não houve 

dificuldade em compreender esses materiais pois apresentavam uma 

linguagem de fácil entendimento. (AP Raquel) 

 

Apostilas com conteúdos teóricos que abordava o conteúdo de 

maneira clara, e caderno de exercícios que exibiam situações que 

possivelmente poderíamos encontrar durante a aplicação dos 

questionários. Compreendi o material perfeitamente, pois o mesmo 

continha uma linguagem clara e objetiva, e era rico em exemplos. 

(AP Rute) 

 

Manual de entrevista, suplemento, questionário (impresso) e caderno 

de exercícios. (AP Gerson) 

 

O propósito central desse procedimento é capacitar os servidores no sentido de 

empoderá-los para o cumprimento de atividades específicas. Isso se evidencia sempre que o 

Técnico, na condição de instrutor, se vale da apresentação de determinadas nomenclaturas, do 
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repasse de instruções sobre a correta utilização dos equipamentos de trabalho desses técnicos 

e agentes, dentre outras práticas, tendo em vista que 

 

um pnadeiro, pra ir a campo, ele tem que passar por um processo de 

treinamento, porque digamos que tem aqueles que são mais antigos, 

já participaram de várias... as dificuldades não são grandes. [...] 

Você logo no início tem dificuldade, mesmo sendo da Casa; e 

principalmente pra quem não é da Casa ou que vai fazer a PNAD 

pela primeira vez, esse sim tem quer ser treinado, tem que passar por 

um processo, porque é no treinamento que se tira todas as dúvidas. 

Você não pode sair de um treinamento com nenhum tipo de dúvida; 

pra isso tem os instrutores lá. E eles estão ali pra isso: pra orientar, 

pra dizer como é que você vai fazer. (CH Salomão) 

 

 Além disso, é também durante a capacitação presencial que são reafirmados e 

discutidos os valores e princípios éticos da Instituição, pois, conforme salientam os 

participantes que integram a supervisão da PNAD, compete aos Agentes 

 

[...] ser educados com os moradores, evitar assuntos como religião, 

política, futebol e respeitar, sempre, as respostas fornecidas. Informar 

que as informações são sigilosas. (TS Sarah) 

[...] identificar-se, fazer breve exposição sobre os objetivos da 

pesquisa; fazer os questionamentos de forma clara explicando quando 

surgirem dúvidas. (TS Judá) 

 

[manter] cordialidade, clareza na fala, linguajar adequado e 

paciência. (TS Manassés) 

 

Tão logo é realizado o treinamento presencial, dá-se início ao período de coleta de 

informações nos domicílios selecionados na amostra, as chamadas operações de coleta 

(entrevistas), cuja execução compreende um período médio de 90 dias. Na PNAD 2014, esse 

processo ocorreu entre os meses de novembro de 2014 a fevereiro de 2015.  

Durante o procedimento de coleta, muitas atividades de leitura e de escrita marcam o 

trabalho dos participantes. Nesse sentido, a principal prática de escrita observada nesse 

período é o registro das respostas dos informantes no questionário, que constitui atividades de 

retextualização (MARCUSCHI, 2010), além das anotações em bloquinhos de papel e em 

agendas pessoais, realizadas sobremaneira pelos Agentes de Pesquisa. 

Quanto às práticas de leitura, os Agentes costumam ler os mapas dos setores e as 

listagens que contêm o nome completo e respectivos endereços de todos os informantes cujo 

domicílio foi selecionado na amostra, além da leitura dos próprios questionários de pesquisa, 
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que acompanham esses servidores na quase totalidade do processo de recolha de dados da 

PNAD.  

Confirma esse fato o colaborador Salomão, segundo o qual, antes da informatização 

dos recursos de coleta, 

 

havia mais escrita. Hoje, há mais leitura. Porque você tinha que ler e 

escrever. Hoje, não: você especificamente lê, mas as respostas já tão 

ali, você é só é... marcar a correta, a que ... a pessoa lhe respondeu. A 

pessoa lhe respondeu uma resposta X, você já tem ali todas as 

respostas pra marcar o que você quer, excetuando-se quando chega 

na parte de trabalho e rendimento, você tem que colocar... a profissão 

da pessoa... Essa é a parte um pouco mais trabalhosa que a maioria 

dos pnadeiros tem um pouquinho de dificuldade, você identificar a 

profissão, o quê que a pessoa faz, ou a atividade, mas isso você pode 

colocar lá uma síntese do que você quer e quando você chegar no 

gabinete, com mais calma, você vai e corrige da maneira que você 

quer. É até uma maneira de você não perder tempo em campo. 

(CH Salomão) 

 

Sobre a relevância do ato de se ler a listagem e consultar o mapa do setor a ela 

anexado, fica patente nas falas de alguns colaboradores o fato de que essa prática deve ser 

realizada com zelo e cautela, principalmente porque resulta em uma ação fundamental para a 

correta localização dos domicílios. Confirmam esse dizer os servidores Esdras e Ismael: 

 

As mudanças geradas pelo crescimento das cidades fazem com que 

muitas vezes as casas e os domicílios nem sempre estejam ocupadas 

ou obedeçam à listagem [que] nos [é] dada, o que dificulta encontrar 

os domicílios selecionados. (AP Esdras) 

 

A localização dos domicílios é, por vezes, o fator mais difícil de ser 

selecionado na coleta, pois é resultado de etapas anteriores que 

devem ser realizadas de forma minuciosa. Quando isso não ocorre, 

redobra-se o trabalho para que as entrevistas não sejam realizadas 

em domicílios que não sejam os selecionados na amostra. (AP Ismael) 

 

Ainda no tocante à entrevista, quando observada como um evento comunicativo e 

não como uma forma linguística, Hoffnagel (2010) a considera qual “[...] uma constelação de 

eventos possíveis que se realizam como gêneros (ou subgêneros) diversos” (HOFFNAGEL, 

2010, p. 196). Assim, de acordo com essa autora, trata-se de um gênero típico da oralidade, 

cujo modelo canônico apresenta uma estrutura assinalada por perguntas e respostas, em que 

aparecem, “[...] pelo menos, dois indivíduos, cada um com papel específico: o entrevistador, 



99 

 

responsável pelas perguntas, e o entrevistado, responsável pelas respostas” (HOFFNAGEL, 

2010, p. 196). Para Blanchet (1996 apud MACHADO; BRITO, 2009), a entrevista, por ser 

oral, diretiva ou semidiretiva, impõe “[...] um tipo de interação da qual dificilmente o 

entrevistado pode escapar”. 

No percurso de nossas leituras, encontramos outros autores que se prestam a 

investigar a entrevista em diferentes perspectivas, a exemplo de Levinson (1979), cujas 

postulações, por serem pioneiras no trato desse objeto, serviram de base a diversos estudos 

contemporâneos como os desenvolvidos por Richard-Zappella (2002), Schneuwly e Dolz 

(2004) e Hoffganel (2010), entre outros. 

Transpondo essas elucidações teóricas para a descrição das atividades da PNAD, 

temos que o entrevistador corresponde ao grupo dos Agentes, que têm por dever ler as 

perguntas para o informante, o qual figura na condição de entrevistado, explicá-las sempre 

que necessário e marcá-las ou escrevê-las nos questionários que estão depositados no PDA. 

No processo de coleta em si, quando o Agente já localizou o domicílio a ser 

pesquisado e se encontra diante do morador/informante, esses servidores se valem de algumas 

estratégias discursivas bastante específicas a fim de facilitar a captação das respostas. 

Algumas dessas estratégias são evidenciadas no dizer dos próprios colaboradores, conforme 

destacamos a seguir: 

 

Conciliar seriedade com simpatia e humor. As pessoas se sentem mais 

dispostas quando se dá uma atenção mais calorosa a elas. No 

começo, um cumprimento e dizer brevemente o propósito. E, no 

decorrer, criar um ambiente de cumplicidade e descontração. 

Estamos falando da vida deles. (AP Amós) 

 

Primeiro cumprimento, me apresento como APM do IBGE, explico 

um pouco do que é a pesquisa, o que ela aborda e da importância 

dela para o país, e por fim pergunto se ela teria alguns minutos para 

responder o questionário. (AP Benjamim) 

 

Ao localizar o domicílio chamo o morador pelo nome que consta na 

listagem, sou cordial e explico a pesquisa, sua importância e pergunto 

se o mesmo dispõe de tempo para responder. Caso o mesmo não 

tenha possibilidade ou não esteja em domicílio retorno em outro 

momento ou procuro agendar um dia para retorno. (AP Davi) 

 

Explico o objetivo da pesquisa e o assunto das perguntas; se aceito, 

entro no domicílio (o morador se torna confiante). Uso muito 

“perguntas de cobertura”, isto é, transformo as perguntas objetivas 

em subjetivas. (AP Noemi) 
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1º. Cordialidade e cumprimento com um bom dia, boa tarde; 2º 

Apresentação pessoal e da pesquisa; 3º Permissão para iniciar o 

questionário. Sempre utilizando educação, cordialidade, simpatia e 

uma fala simples que possa ser entendida pelo informante. Sempre 

explicando dúvidas do informante. (AP Raquel) 

 

 

Observa-se, assim, na ação da coleta de dados, além da intenção de se manter uma 

postura profissional que revele a ética institucional desses servidores, a ocorrência do 

processo de retextualização a partir da correlação escrita/fala/escrita (MARCUSCHI, 2010). 

Esse processo se faz notar na passagem do texto escrito para a oralidade (leitura da pergunta 

para o informante), que retorna na forma de uma resposta oral, emitida pelo entrevistado. 

Logo em seguida, a resposta é retextualizada para a modalidade escrita, com o registro do 

dado fornecido pelo informante tão-logo é marcada ou transcrita no questionário. 

No que respeita à noção de retextualização, Marcuschi (2010) assegura que a 

distinção entre fala e escrita não polariza essas duas formas de manifestação de língua, visto 

que ambas são graduais e contínuas. Isto implica dizer que a fala e a escrita compreendem 

“[...] duas alternativas de atualização da língua nas atividades sociointerativas diárias”, que 

têm na retextualização “[...] um processo que envolve operações complexas que interferem 

tanto no código como no sentido e evidenciam uma série de aspectos nem sempre bem-

compreendidos na relação oralidade-escrita” (MARCUSCHI, 2010, p. 46). 

O trabalho de supervisão é realizado na UE/RN pela coordenação estadual da PNAD 

juntamente com os supervisores, cujo grupo se vale da colaboração de Agentes de Pesquisa, 

especialmente durante o trabalho de crítica das respostas coletadas nos questionários 

aplicados no Estado e também na fase de codificação. 

Em termos conceituais, a crítica consiste na leitura detalhada de todos os 

questionários que foram efetivamente preenchidos no processo de coleta de dados junto ao 

informante e ocorre simultaneamente ao período de coleta, evitando o acúmulo de tarefas.  

Essa seja talvez a etapa mais intensa e minuciosa dentre as atividades que compõem a PNAD, 

dado que se concentra sob a responsabilidade de um número bastante reduzido de servidores 

se comparada à quantidade de peças escritas que são por eles lidas e revisadas. 

Em conformidade com o colaborador Salomão, um dos aspectos mais relevantes do 

processo de crítica é a eliminação de erros sistemáticos de escrita provocados pela possível 

incompreensão de conceitos. Essa tarefa é de competência dos supervisores, dado que  
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a crítica é justamente o que a gente pode dizer, assim, de uma 

supervisão. Você vai criticar uma pesquisa, esse aí já cabe ao 

supervisor. Você pode fazer uma autocrítica do material que você 

coletou em campo, mas a crítica, ela passa pelo supervisor. [...] Você 

só vai mesmo pegar, como se diz, o fio da meada quando você tiver 

em campo. Você entrou em campo, você tem dificuldade. Então a 

crítica chega ao supervisor, ele vai localizar, vai detectar possíveis 

erros que venham a ocorrer em campo e às vezes erros sistemáticos. 

O que é erros sistemáticos? É quando não só um entrevistador, mas 

vários entrevistadores começam a errar aquele determinado tipo de 

questão. Então ele vai, faz a crítica, orienta os entrevistados, os 

entrevistadores, pra que aquilo não ocorra mais. Então, basicamente 

a crítica é uma supervisão. (CH Salomão) 

 

Ainda durante esse trabalho, ocorre a codificação dos questionários, que diz respeito 

ao processo em que são verificados a ocupação, a atividade do empreendimento que a pessoa 

trabalha, o tipo de estabelecimento e o local da atividade. Feito isso, é posto um código na 

ocupação e atividade do empreendimento, cujos dados constarão na Classificação Brasileira 

de Ocupações (CBO)
47

, conforme atestam as falas de Samuel e Rubem, respectivamente: 

 

 

Esse é um trabalho da supervisão [a crítica], sempre foi, crítica. O 

supervisor/ normalmente/ eu, quando era supervisor da PNAD, era eu 

e mais três. Nós fazíamos a apuração total da crítica, que chamavam 

de limpar o dado. Então seria o quê? Aqueles dados, principalmente 

quando era digitado, era digitado errado, aí a gente corrigia no 

sistema. É/ codificação: codificar ocupação e atividade por CBO, né? 

(CH Samuel) 

 

 

Existe uma/ existe uma/ chamada CBO – Classificação Brasileira de 

Ocupações – é um livrão grande, que tem todas as ocupações 

possíveis existentes no País. Isso é atualizado constantemente. Então 

no geral, ou seja, a/ você digita, aí você digita qual é a ocupação e no 

geral o codificador vai associar aquela sua ocupação à Classificação 

Brasileira de Ocupações. Eventualmente, num caso como esse, você/ 

pode surgir coisas novas, e surge, mas aí quando a CBO é atualizada, 

ela passa/ inclusive, essas próprias pesquisas domiciliares servem 

para incorporar novas nomenclaturas a essa classificação. 

(CH Rubem) 

 

                                                           
47

 O manual da CBO está disponível para acesso e download em <http://www.mtecbo.gov.br/ 

cbosite/pages/home.jsf>. Recentemente, o IBGE trouxe a público a obra intitulada Codificar para 

contar: um retrospecto das classificações econômicas usadas para fins estatísticos, de autoria de 

Marcus José de Oliveira Campos (2014). Nessa publicação, o autor define o que é codificar 

salientando as implicações desse processo para os levantamentos estatísticos adotados pelo IBGE.  
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O colaborador Samuel argumenta em sua fala que o processo de crítica da PNAD é 

de competência da supervisão da pesquisa, corroborando a afirmação de Hamilton (2000) 

acerca das regras de apropriação e elegibilidade em situações nas quais a escrita é parte 

integrante das atividades de um dado grupo social, isto é, quem pode ou não engajar-se em 

atividades particulares envolvendo a escrita.  

Outro exemplo elucidativo dessas regras de elegibilidade, observada na arquitetura 

da hierarquia dos membros envolvidos na PNAD, diz respeito à utilização de um programa de 

computação denominado Sistema de Indicadores Gerenciais da Coleta (SIGC), cujo acesso é 

exclusivo dos Técnicos voltados ao trabalho de coordenação e supervisão. Corroboram esse 

princípio os depoimentos dos técnicos Judá e Levi, que compõem a equipe de supervisão: 

 

Além dos manuais, faço o trabalho de supervisão, lendo os 

questionários no sistema (SIGC) e utilizo um editor de textos no 

próprio computador para anotar observações sobre as entrevistas. 

(TS Judá) 

 

[Utilizo] todo o material contido no aplicativo SIGC PNAD 2014, que 

fornece todas as formas de acompanhamento e crítica da pesquisa, 

além de formulários em papel para anotação dos acertos a serem 

realizados nos questionários dos domicílios pesquisados. (TS Levi) 

 

Realizado esse ciclo de etapas (planejamento da pesquisa; processos instrucionais a 

distância e presencial; fase de coleta; supervisão para crítica e codificação), todas as 

informações coletadas nos questionários são lançadas no SIGC pelos técnicos da coordenação 

para compor o banco de dados da PNAD juntamente com os demais dados dos outros estados 

do Brasil. 

Vale salientar que todos esses dados são direcionados através do referido sistema 

para a sede do IBGE, a fim de serem tratados estatisticamente e catalogados por uma equipe 

técnica específica. Tão logo a análise é realizada, parte-se para a última etapa que completa o 

ciclo de atividades da PNAD, a saber, a divulgação dos dados estatísticos na imprensa oficial, 

consolidada geralmente no último trimestre de cada ano, veiculando 

 

[...] uma gama de informações que a sociedade, de um modo geral, 

precisa... precisa desses dados. É tanto que, quando o IBGE vai 

divulgar um dado... os dados da PNAD, geralmente é na sede no Rio 

de Janeiro, a primeira grande divulgação, a imprensa tá lá com tudo; 

todos os órgãos da imprensa – não só do Brasil como do exterior – 

tão lá; eles brigam por uma vaga pra pegar os dados lá. 

(CH Salomão) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Não costumo eleger o que é mais relevante das coisas, porque tudo é 

um processo, composto por várias partes, todas com sua relevância 

para que algo aconteça. Mas em relação à satisfação [no processo de 

realização da PNAD], a abordagem é o melhor momento, porque se 

tem o contato com as pessoas. Particularmente, é com elas que mais 

aprendo.  

(Amós, Agente de Pesquisa do IBGE) 

 

 

ste estudo buscou investigar as práticas de letramento na esfera de trabalho 

de profissionais do serviço público, lotados em agências do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vinculadas à Unidade Estadual 

do Rio Grande do Norte (UE/RN). Uma vez que a referida autarquia desenvolve em sua 

agenda de pesquisas estatísticas mais de cem operações de coleta diferentes, pareceu-nos 

pertinente eleger a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), na condição de 

objeto de estudo, levando em conta a representatividade que a configura, dentro e fora do 

IBGE, no que compete ao mapeamento da realidade brasileira em termos temáticos. 

Ao traçar esse mapeamento, vimos que no escopo da PNAD são contempladas 

perguntas relacionadas aos temas centrais trabalho e rendimento, complementados com 

questões sobre educação, habitação, fecundidade, migração e nupcialidade, o que constitui um 

rico arcabouço de dados e informações de grande espectro no corolário da tessitura social. Já 

no contexto do IBGE, esse inquérito de base populacional é tradicionalmente conhecido por 

fazer parte de uma série histórica de pesquisas conjunturais, de modo que os dados coletados 

a partir de sua realização interessam a variados segmentos públicos e privados do País.  

Em se tratando da realização da presente pesquisa acadêmica, desde a sua gênese 

percebemos a necessidade de pensarmos em um termo ou expressão adequada para designar 

as práticas de letramento evidenciadas na esfera investigada. A ocorrência de tais práticas, que 

optamos por chamar de letramento censitário, é, pois, específica desse domínio e à luz de 

nossa compreensão científica há muito reclamava um estudo de natureza situada capaz de dar 

visibilidade ao trabalho dos servidores ibgeanos no trato para com as questões linguageiras. 

A nossa observância a esse respeito se consolidou a partir de pelo menos dois 

aspectos. O primeiro deles foi a constatação da inexistência de trabalhos acadêmicos 

anteriores ao nosso, pelo menos aqui no Brasil, interessados nessa linha investigativa sob a 

ótica dos Estudos de Letramento, o que tem dificultado, em certa medida, o processo de 

E 
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triangulação dos dados gerados.  O outro aspecto tem a ver com a peculiaridade do segmento 

pesquisado em termos de escrita, o qual congrega em suas rotinas variadas e constantes 

demandas de leitura e muitos registros escritos produzidos ora pelos Técnicos, nas atividades 

de coordenação e supervisão, ora pelos Agentes de Pesquisa, ocupados na execução da coleta. 

No intuito de responder a questão de pesquisa que orienta o estudo proposto – Como 

se constituem as práticas de letramento na esfera de trabalho dos Técnicos e dos Agentes de 

Pesquisa do IBGE durante a realização da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD)? – voltamos o olhar para a dinâmica que envolve e sedimenta as atividades 

realizadas pelos profissionais em perspectiva. Assim sendo, foi possível observar que as 

práticas de leitura e as produções escritas no contexto laboral do IBGE se perfazem tanto 

dentro da Instituição quanto fora de suas dependências físicas e, em ambos os casos, são 

características imanentes às operações de trabalho desses servidores. Isso equivale a dizer que 

sem a tecnologia da escrita o trabalho desenvolvido nas atividades da PNAD não seria 

possível em sua totalidade, uma vez que as ações dos sujeitos engajados nessas atividades se 

organizam, prioritariamente, em torno de textos escritos.  

Como exemplos dessas práticas, destacamos as marcantes ações linguageiras 

orientadas para o convencer, que estão presentes nas formas discursivas escritas produzidas 

pela Instituição, caso do Manual e da Carta ao Informante, e também nas estratégias 

discursivas orais articuladas pelos entrevistadores, que parecem seguir um modelo pré-

orientado institucionalmente durante o processo de coleta. 

No que concerne às interações envolvendo a aplicação de formulários institucionais 

contendo perguntas, o que configura uma atividade central na realização da PNAD, 

encontramos relevante respaldo teórico nas discussões empreendidas por Richard-Zappella 

(2002), ao elucidar o saber obtido mediante a ação de questionar. Em interações dessa 

natureza, que abarcam aspectos como “[...] a pergunta, sua colocação em palavras, a 

influência dessa na resposta, a aplicação do questionário, sua oralização e, enfim, a interação 

entrevistador-entrevistado”, a pesquisadora ressalta o papel social instaurado nas atividades de 

coleta, argumentando que, nesses casos, “o entrevistador é concebido, apenas, como ‘leitor’ 

do questionário. Mas, como oralizador, é ele quem dirige a interação” (RICHARD-

ZAPPELLA, 2002, p. 223, 225; grifos da autora). 

No contexto da PNAD, a utilização desses recursos discursivos se faz perceber, de 

maneira muito particular, no trabalho dos Agentes de Pesquisa, que constituem o grupo 

diretamente vinculado aos informantes na concreção da coleta de dados domiciliar. Como 

decorrência dessa não fixidez situacional, os Agentes são susceptíveis a variados tipos de 
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circunstâncias, que incluem desde o cidadão que se recusa a prestar informações por 

desconhecer a relevância da Pesquisa e, em alguns casos, a própria Instituição, àqueles que 

manifestam a postura de recusa justamente porque sabe das implicações sociais geradas a 

partir de suas respostas. Daí a necessidade desses participantes serem, sempre que possível, 

conscientemente éticos e convincentes, atuando, no dizer de Richard-Zappella (2002), como 

autênticos gestores da interação.  

O significado de práticas advogado neste estudo, que se refere não apenas às 

demandas de textos orais e escritos utilizados pelos profissionais do IBGE, como também 

abrange as representações emanadas do uso dos artefatos contendo textos institucionais 

(HAMILTON, 2000), serviu para iluminar algumas questões intrínsecas ao trabalho 

desenvolvido pelos servidores e que permaneciam restritas ao locus em perspectiva até a 

realização desta pesquisa. Tal é o caso das particularidades elucidadas pelos Agentes quando 

tratamos sobre as dificuldades vivenciadas no cortejo de suas atividades cotidianas de 

trabalho, cujo ponto evidenciado em muitas falas tinha a ver com a não familiarização dos 

pnadeiros com alguns conceitos e terminologias utilizados no IBGE na realização da PNAD. 

E o que, afinal, esses servidores fazem para atenuar essas dificuldades, especialmente 

quando estão sozinhos e em campo? De maneira quase unânime, as respostas convergiram 

para a leitura do Manual de Entrevista, artefato frequentemente consultado não só pelos 

APM, que desfrutam de pouco tempo de atuação na autarquia por serem profissionais que 

trabalham em regime de contrato temporário, como também pelos servidores mais antigos do 

IBGE, com longo período de participação nas atividades de supervisão e coordenação, que, 

seguindo-se um preceito lógico, deveriam ter maior familiaridade com o repositório temático-

metodológico da PNAD. 

Além disso, as respostas dos Agentes frisaram a ocorrência, no ato da coleta, de 

registros por escrito das dúvidas eventualmente suscitadas em campo, a serem posteriormente 

apresentadas e discutidas junto aos supervisores da PNAD. Conforme se observa, esses fatos 

corroboram o princípio defendido por Bronckart (2008) de que as práticas de leitura e de 

escrita, realizadas pelos indivíduos em contextos de trabalho, assumem a propósito de 

envolver de forma conjunta um dado grupo de trabalhadores, exigindo deles uma capacidade 

real de letramento. 

Os dados gerados na presente investigação, especialmente a partir dos questionários 

que formulamos para os Agentes, sinalizaram, ainda, o processo instrucional como sendo um 

dos aspectos mais relevantes para o sucesso das operações de coleta. Conforme vimos, os 

treinamentos, que constituem uma atividade reguladora de rotinas, são de natureza obrigatória 
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por parte do IBGE e têm por finalidade empoderar os servidores no sentido de que esses 

profissionais desempenhem suas atividades laborais com eficácia, legitimando e mantendo a 

representatividade do Órgão junto à sociedade. 

Outra contribuição oriunda desta investigação contemplada dentre os objetivos 

específicos é a de favorecer a ampliação dos Estudos de Letramento no domínio do trabalho. 

Sobre esse aspecto, consideramos que esse objetivo se fez realizar uma vez que buscamos não 

só fortalecer as linhas de pesquisa que vêm sendo desenvolvidas nessa direção, explicitadas 

na revisão da literatura existente sobre o tema, como também revisitar os aportes teóricos que 

tematizam as diferentes práticas de letramento, o uso da língua/linguagem em situações de 

trabalho e os gêneros produzidos e circulantes nessa esfera específica da atividade humana. 

Compreendemos que, ao trazermos diferentes perspectivas de análise para o bojo de 

nossas discussões, geram-se novas confluências teóricas e trilham-se novos caminhos no 

trabalho de análise, o que enriquece ainda mais as pesquisas em LA. Essas variações 

reafirmam, assim, a natureza ambivalente da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade da 

LA, largamente defendida por linguistas aplicados filiados a diferentes correntes. 

Em termos de ideologia institucional, vimos que o IBGE desfruta de um estatuto bem 

distinto do que ocorre em outras instâncias laborais, a exemplo da saúde, da educação e da 

segurança, que constituem esferas consagradas das sociedades contemporâneas (COULMAS, 

2014). Nelas, o que se observa, de modo geral, são os cidadãos indo na direção desses locais 

quando confrontados por alguma necessidade particular ou coletiva. No caso do IBGE, dá-se 

o movimento contrário: são os servidores que se dirigem aos cidadãos com vistas à concreção 

das tarefas delegadas pelo Órgão. 

Daí porque a formatação das rotinas de trabalho ibgeanas se mostra tão peculiar 

quando comparada a outros domínios de trabalho humano; daí porque, supomos, com base no 

que temos pesquisado até agora, justifica-se a necessidade de haver mais de uma modalidade 

de capacitação destinada aos profissionais dessa esfera; daí porque, enfim, a Instituição tem se 

dedicado, de forma bastante profícua, à produção de tantas peças escritas para uso dos 

servidores no seu trabalho diário. 

Por focar centralmente as ações de linguagem que dão origem aos eventos e às 

práticas de letramento em uma esfera tão particular da atividade humana, logo é de se pensar 

que um trabalho investigativo qual o que inauguramos acerca das práticas letradas do IBGE, 

entidade de grande prestígio e relevância social no Brasil, ainda guarda muito a ser explorado 

em termos acadêmicos. 
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Um exemplo, não discutido em nossas apreciações, diz respeito ao universo de peças 

escritas espalhadas no espaço físico ibgeano: nesse ambiente, vemos murais repletos de textos 

na recepção, quadros de avisos pelos corredores, calendários e cartazes afixados nas paredes 

dos compartimentos seccionados, pilhas de arquivos, publicações internas, além dos textos 

armazenados em diferentes suportes. 

Portanto, é com essa visão que pretendemos que o presente trabalho de pesquisa, sob 

o olhar cuidadoso e ético da LA, adquira novos desdobramentos acadêmicos, no sentido de 

ampliar ainda mais os estudos sobre a esfera de trabalho do IBGE, em que focalizaremos os 

gêneros profissionais do domínio censitário, mais particularmente, o gênero questionário de 

pesquisa. 
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QUESTIONÁRIO PARA AGENTES DE PESQUISA E MAPEAMENTO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 

PROJETO DE PESQUISA: UM ESTUDO DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO DE 

TÉCNICOS E AGENTES DE PESQUISA NA PNAD/IBGE 

ALUNA PESQUISADORA: Mestranda Maria Aparecida da Costa 

PROFª. ORIENTADORA: Profª. Dra. Ana Maria de Oliveira Paz 

 

QUESTIONÁRIO PARA AGENTES DE PESQUISA E MAPEAMENTO 

 

Caro(a) colaborador(a), 

 

Com este questionário, queremos conhecer um pouco do trabalho dos Agentes de 

Pesquisa e Mapeamento envolvidos no processo de coleta de dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), em sua edição 2014. O nosso objetivo é traçar um estudo 

sobre as práticas de leitura e de escrita necessárias à execução da PNAD, cujos dados serão de 

grande valia para a construção do nosso trabalho. Para tanto, salientamos que a identidade dos 

colaboradores será preservada com base nas orientações éticas da pesquisa qualitativa em 

Linguística Aplicada, as quais compreendem a adesão espontânea dos sujeitos, o 

consentimento informado, os direitos dos colaboradores à privacidade, ao sigilo e à proteção 

das fontes. 

Contamos com a sua participação e desde já agradecemos! 

Atenciosamente, 

Maria Aparecida da Costa 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

Declaro estar ciente de que as informações prestadas serão utilizadas na elaboração 

de dissertação de mestrado em Linguística Aplicada, assim como em outras publicações 

acadêmicas, inclusive em eventos de divulgação científica. 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) Colaborador(a) 

 

____________________________________________ 

Local e data 

 

 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

 Primeiro, folheie todo o questionário e veja como ele está organizado; 

 No caso de respostas objetivas, leia com atenção todas as alternativas e escolha a(s) 

resposta(s) mais adequada(s), marcando um “X”; nas respostas subjetivas, procure 

contemplar o máximo da questão abordada; 

 Procure responder a todas as perguntas. 
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QUESTIONÁRIO 
 

1 Sexo:         (    ) Masculino (    ) Feminino 

 

2 Idade: ___________ anos 

 

3 Nível mais alto de escolaridade concluído: _______________________________________ 

 

4 Há quanto tempo trabalha no IBGE? ____________________________________________ 

 

5 Já participou de outra(s) pesquisa(s) da instituição anteriores à PNAD? Se sim, qual (is)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6 Com relação à PNAD, qual ou quais das etapas dessa pesquisa você considerou mais difícil 

de ser executada? 

(    ) Realização do treinamento virtual 

(    ) Realização do treinamento presencial 

(    ) Identificação dos setores de coleta através da listagem 

(    ) Localização dos domicílios 

(    ) Ação de baixar os setores no PDA 

(    ) Transmissão das entrevistas 

(    ) Aplicação da entrevista domiciliar para coleta de dados 

(    ) Outra(s). Qual(is)? ________________________________________________________ 

 

 Agora justifique a(s) opção/opções por você marcada(s): __________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7 Das etapas dadas a seguir, em qual(is) dela(s) você mais precisou realizar práticas de 

leitura? 

(    ) O treinamento virtual 

(    ) O treinamento presencial 

(    ) A identificação dos setores de coleta na listagem 

(    ) A localização dos domicílios 

(    ) Ao baixar os setores no PDA 

(    ) A transmissão das entrevistas 

(    ) A aplicação da entrevista domiciliar para coleta de dados 

(    ) Outra(s). Qual(is)? ________________________________________________________ 

 

8 Das etapas dadas abaixo, em qual(is) dela(s) você precisou recorrer às práticas de escrita? 

(    ) O treinamento virtual 

(    ) O treinamento presencial 

(    ) A identificação dos setores de coleta na listagem 

(    ) A localização dos domicílios 

(    ) Ao baixar os setores no PDA 

(    ) A transmissão das entrevistas 

(    ) A aplicação da entrevista domiciliar para coleta de dados 

(    ) Outra(s). Qual(is)? ________________________________________________________ 
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9  a) Quanto ao treinamento virtual, realizado na Plataforma Moodle, quais foram os 

materiais de leitura e de escrita utilizados no decorrer dos módulos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

     

    b) Esses materiais apresentavam uma linguagem compreensível? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10 Durante o treinamento presencial, quais foram os materiais de leitura e de escrita 

utilizados? Você sentiu dificuldade para compreender esse material? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11 Ao realizar a coleta propriamente dita, que conjunto de procedimentos (espécie de passo a 

passo) você costuma adotar para abordar o informante? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12 Durante o processo de coleta de dados, quais são os materiais de leitura e escrita que 

você utiliza com mais frequência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13  a) Quanto ao Manual de Entrevista, você costuma utilizá-lo? Com que frequência? As 

orientações contidas nesse artefato são claras e objetivas, ou dificultam a sua compreensão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

     b) De que forma esse material direciona o seu trabalho na coleta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14 Como você avalia as perguntas que compõem o questionário da PNAD? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15 a) Os informantes da pesquisa apresentam algum grau de dificuldade para responder as 

perguntas solicitadas no questionário? Se sim, relate alguns exemplos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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      b) Como você lida com essas questões e/ou dificuldades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16 Após concluída a entrevista junto ao informante, que procedimentos são adotados em 

relação aos dados coletados? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17 Diante de todos os processos que envolvem a PNAD, o que você considera mais relevante 

para que a realização da coleta seja feita de maneira correta e satisfatória?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigada por sua colaboração! 
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QUESTIONÁRIO PARA SUPERVISÃO / COORDENAÇÃO PNAD 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 

PROJETO DE PESQUISA: UM ESTUDO DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO DE 

TÉCNICOS E AGENTES DE PESQUISA NA PNAD/IBGE 

ALUNA PESQUISADORA: Mestranda Maria Aparecida da Costa 

PROFª. ORIENTADORA: Profª. Dra. Ana Maria de Oliveira Paz 
 

QUESTIONÁRIO PARA SUPERVISÃO / COORDENAÇÃO PNAD 

 

Caro(a) colaborador(a), 

 

Com este questionário, queremos conhecer um pouco do trabalho desenvolvido por 

supervisores e pela coordenação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

em sua edição 2014. O nosso objetivo é traçar um estudo sobre as práticas de leitura e de 

escrita necessárias à execução da PNAD, cujos dados serão de grande valia para a construção 

do nosso trabalho. Para tanto, salientamos que a identidade dos colaboradores será preservada 

com base nas orientações éticas da pesquisa qualitativa em Linguística Aplicada, as quais 

compreendem a adesão espontânea dos sujeitos, o consentimento informado, os direitos dos 

colaboradores à privacidade, ao sigilo e à proteção das fontes. 

Contamos com a sua participação e desde já agradecemos! 

 

Atenciosamente, 

Maria Aparecida da Costa 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

Declaro estar ciente de que as informações prestadas serão utilizadas na elaboração 

de dissertação de mestrado em Linguística Aplicada, assim como em outras publicações 

acadêmicas, inclusive em eventos de divulgação científica. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) Colaborador(a) 

 

____________________________________________ 

Local e Data 

 

 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

 Primeiro, folheie todo o questionário e veja como ele está organizado; 

 No caso de respostas objetivas, leia com atenção todas as alternativas e escolha a(s) 

resposta(s) mais adequada(s), marcando um “X”; nas respostas subjetivas, procure 

explorar o máximo da questão abordada; 

 Procure responder a todas as perguntas. 
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QUESTIONÁRIO 
 

1 Sexo:         (    ) Masculino (    ) Feminino 

 

2 Idade: ____________ anos 

 

3 Nível mais alto de escolaridade concluído: _______________________________________ 

 

4 Área de formação acadêmica: _________________________________________________ 

 

5 Função junto à PNAD: 

(    ) Supervisão (    ) Coordenação 

 

 Liste as principais funções da supervisão (se este for o seu caso): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Liste as principais funções da coordenação (se este for o seu caso): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6 Há quanto tempo trabalha no IBGE? ____________________________________________ 

 

7 Já esteve à frente de outra(s) pesquisa(s) da instituição anteriores à PNAD? Se sim, em qual 

(is)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8 a) Ao ministrar o treinamento presencial destinado aos Agentes de Pesquisa e 

Mapeamento selecionados para a coleta da PNAD, que artefatos materiais você utiliza para 

desenvolver esse procedimento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

     

 b) Quais são as principais dificuldades apresentadas pelos agentes quanto ao trabalho a ser 

desenvolvido por eles? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9 Que procedimentos são apontados para orientar os Agentes de Pesquisa a fim de abordar 

o informante durante a coleta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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10 a) Quanto ao Manual de Entrevista, você costuma utilizá-lo? Com que frequência? As 

orientações contidas nesse artefato são claras e objetivas, ou dificultam a sua compreensão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

     

b) De que forma esse material direciona o seu trabalho como supervisor(a) / coordenador(a)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11 Que materiais de leitura e de escrita você utiliza para fazer o trabalho de 

acompanhamento da supervisão / coordenação junto à PNAD? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12 Diante de todos os processos que envolvem a PNAD, o que você considera mais relevante 

para que a realização da coleta seja feita de maneira correta e satisfatória?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigada por sua colaboração! 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM TÉCNICOS DE PESQUISA 

(EX-PNADEIROS / SUPERVISORES) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 

PROJETO DE PESQUISA: UM ESTUDO DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO DE 

TÉCNICOS E AGENTES DE PESQUISA NA PNAD/IBGE 

ALUNA PESQUISADORA: Mestranda Maria Aparecida da Costa 

PROFª. ORIENTADORA: Profª. Dra. Ana Maria de Oliveira Paz 

 

 

INFORMAÇÕES DO ENTREVISTADO 

 

 

1 Nome: ___________________________________________________________________ 

 

2 Sexo:         (    ) Masculino (    ) Feminino 

 

3 Idade: ____________ anos 

 

4 Nível mais alto de escolaridade concluído: _______________________________________ 

 

5 Área de formação acadêmica: _________________________________________________ 

 

6 Função junto ao IBGE: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7 Há quanto tempo trabalha no IBGE? ____________________________________________ 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

Declaro estar ciente de que as informações prestadas serão utilizadas na 

elaboração de dissertação de mestrado em Linguística Aplicada, assim como em outras 

publicações acadêmicas, inclusive em eventos de divulgação científica. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) Colaborador(a) 

 

____________________________________________ 

Local e Data 

 



126 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM TÉCNICOS DE PESQUISA 

(EX-PNADEIROS / SUPERVISORES) 

 

1. Fale um pouco sobre sua experiência na PNAD (em que anos participou, como era a 

dinâmica de execução da pesquisa...) e sobre sua atuação hoje como supervisor. 

 

2. Qual é a principal atribuição do pnadeiro? E qual é/era a maior dificuldade de um 

pnadeiro (as principais queixas desses agentes)? 

 

3. Quais são os equipamentos/acessórios e materiais de trabalho que o pnadeiro utiliza para 

desempenhar a sua função? 

 

4. Quais são as principais dificuldades enfrentadas no trabalho de supervisão da PNAD? 

 

5. Na sua avaliação, quais são as principais diferenças entre o antigo questionário de papel e 

os atuais, preenchidos virtualmente mediante o uso do PDA? Havia muita leitura e escrita, 

naquela época? E hoje? 

 

6. Diante dessa mudança de suporte (passagem do questionário tradicional, no papel, para a 

mídia digital), o corpo de técnicos da instituição estranhou o novo método de coleta de 

dados, ou aceitou sem grandes problemas? Discorra sobre esse processo. 

 

7. E quanto ao público informante, como foi a recepção no tocante ao uso do PDA? 

 

8. Uma vez que a PNAD se caracteriza por ser uma amostragem (pesquisa probabilística) 

domiciliar, que critérios o IBGE adota para selecionar os informantes? E qual é o perfil 

socioeconômico desses informantes? 

 

9. O que constitui a crítica realizada na PNAD e qual a sua relevância para a pesquisa? 

Quem é autorizado a fazê-la? Qual a periodicidade dessa prática durante a pesquisa? 

 

10. Quais são os principais temas normalmente contemplados na PNAD? Qual a relevância da 

PNAD para a formulação das políticas públicas de interesse da pesquisa? E quais são os 

grupos ou setores mais interessados nos dados provenientes dessa pesquisa? 

 

11. Fala-se, há algum tempo, que apesar de fazer parte de uma série histórica, a PNAD deverá 

ser extinta dos quadros de pesquisa do IBGE. Qual a possibilidade de esse fato vir a 

ocorrer e quais as razões dessa decisão? 

 

12. Um dos requisitos que o IBGE adota para a participação de servidores (da casa e/ou 

contratados) em pesquisas é a participação deles em treinamentos específicos. Como 

ocorre esse processo e qual a sua periodicidade e importância para a realização da PNAD? 

 

13. Após a conclusão da coleta nos domicílios, que outros procedimentos são feitos pela 

instituição? Como a população fica sabendo a respeito dos dados ou informações que são 

gerados a partir dessa pesquisa? 

 

14. Qual é o grande mérito / contribuição da PNAD para a população brasileira?
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA TÉCNICOS DE PESQUISA 

(CHEFIAS) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 

PROJETO DE PESQUISA: UM ESTUDO DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO DE 

TÉCNICOS E AGENTES DE PESQUISA NA PNAD/IBGE 

ALUNA PESQUISADORA: Mestranda Maria Aparecida da Costa 

PROFª. ORIENTADORA: Profª. Dra. Ana Maria de Oliveira Paz 

 

ENTREVISTA COM O CHEFE  

DA UNIDADE ESTADUAL DO IBGE/RN 

 

I. INFORMAÇÕES DO ENTREVISTADO 

 

1 Nome: ___________________________________________________________________ 

 

2 Sexo:         (    ) Masculino (    ) Feminino 

 

3 Idade: ____________ anos 

 

4 Nível mais alto de escolaridade concluído: _______________________________________ 

 

5 Área de formação acadêmica: _________________________________________________ 

 

6 Função junto ao IBGE: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7 Há quanto tempo trabalha no IBGE? ____________________________________________ 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

Declaro estar ciente de que as informações prestadas serão utilizadas na elaboração 

de dissertação de mestrado em Linguística Aplicada, assim como em outras publicações 

acadêmicas, inclusive em eventos de divulgação científica. 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) Colaborador(a) 

 

____________________________________________ 

Local e Data 
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II. ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

1. Fale um pouco sobre sua experiência na PNAD (em que ano(s) participou, como era a 

dinâmica de execução da pesquisa...). 

 

2. Qual é a principal atribuição do pnadeiro, que é o termo usado para designar os 

servidores que realizam a coleta nos domicílios? E qual a maior dificuldade enfrentada 

pelo pnadeiro?  

 

3. Quais são os equipamentos/acessórios e materiais de trabalho que o pnadeiro utiliza 

para desempenhar a sua função? 

 

4. Como era a recepção do público informante ao ser abordado por um agente de coleta 

do IBGE? 

 

5. Na sua avaliação, quais são as principais diferenças entre o antigo questionário de 

papel e os atuais, preenchidos virtualmente mediante o uso do PDA? Lia-se e escrevia-

se mais antes, ou a pesquisa ainda continua demandando muita leitura e escrita por 

parte dos técnicos e agentes de coleta?   

 

6. Diante dessa mudança de suporte (passagem do questionário tradicional, no papel, 

para a mídia digital), o corpo de técnicos da instituição estranhou o novo método de 

coleta de dados, ou aceitou sem grandes problemas? Discorra sobre esse processo. 

 

7. E quanto ao público informante, como foi a recepção da população no tocante ao uso 

do PDA? 

 

8. Uma vez que a PNAD se caracteriza por ser uma amostragem (pesquisa probabilística) 

domiciliar, que critérios o IBGE adota para selecionar os informantes? E qual é o 

perfil socioeconômico desses informantes? 

 

9. Quais são os principais temas normalmente contemplados na PNAD? 

 

10. Qual a relevância da PNAD para a formulação das políticas públicas de interesse da 

pesquisa? E quais são os grupos ou setores mais interessados nos dados provenientes 

dessa pesquisa? 

 

11. Fala-se, há algum tempo, que, apesar de fazer parte de uma série histórica, a PNAD 

deverá ser extinta dos quadros de pesquisa do IBGE. Qual a possibilidade desse fato 

vir a ocorrer e quais as razões dessa decisão? 

 

12. Um dos requisitos que o IBGE adota para a participação de servidores (da casa e/ou 

contratados) em pesquisas é a participação destes em treinamentos específicos. Como 

ocorre esse processo e qual a sua periodicidade e importância para a realização da 

PNAD? 

 

13. Após a conclusão da coleta nos domicílios, que outros procedimentos são feitos pela 

instituição? Como a população fica sabendo a respeito dos dados ou informações que 

são gerados a partir dessa pesquisa? 
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14. Qual é o grande mérito / contribuição da PNAD para a população brasileira?   

 

 

 

III. QUESTÕES AGREGADAS À ENTREVISTA
48

 

 

15 Existem critérios que são definidos pela instituição para que um servidor desempenhe a 

função de supervisor / coordenador da PNAD? (Por exemplo: idade, tempo de serviço na 

instituição, aptidão para desenvolver esse tipo de pesquisa, experiência em pesquisas 

semelhantes, ou outros critérios). Se sim, quais? 

 

16 Descreva como se dá o processo de treinamento para supervisores e coordenadores da 

PNAD, respondendo aos seguintes critérios: cidade e estado; onde ocorre (espaço físico); 

período do treinamento; quem ministra; principais procedimentos que ocorrem durante o 

treinamento. 

 

17 Durante o treinamento presencial, quais foram os materiais de leitura e de escrita 

utilizados? Esses materiais apresentavam uma linguagem compreensível? Justifique sua 

resposta. 

 

18 Quanto ao questionário da PNAD, quem o elabora? Como você avalia as perguntas que 

compõem o questionário básico da PNAD? (Difícil de ser compreendido pelo informante 

leigo; de fácil entendimento, até mesmo para um leigo; amplo/abrangente; extenso; prolixo; 

sucinto/objetivo; autoexplicativo; apresenta uma linguagem muito técnica; tenho outras 

avaliações sobre o questionário). 

 

19 Em que consiste o trabalho de crítica realizado durante a PNAD? Quem realiza esse tipo 

de trabalho e onde ele é feito? 

 

 

 

                                                           
48

 Extraídas do questionário originalmente formulado para a coordenação e supervisão da PNAD/RN e 

alocadas para esta entrevista, com adaptações, conforme orientações repassadas pela chefia da 

Unidade Estadual do IBGE/RN, em atenção ao Ofício UE/RN/GAB/021, de 23/02/2015. 
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APÊNDICE E 

 

SOLICITAÇÃO 
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AO SR. JOSÉ ALDEMIR FREIRE 

CHEFE DA UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO NORTE - UE/RN 

 

SOLICITAÇÃO 

 

Eu, MARIA APARECIDA DA COSTA, brasileira, solteira, portadora do RG XXX e 

CPF nº XXX, residente na Rua XXX, Bairro XXX, em Currais Novos/RN, venho, na 

condição de aluna pesquisadora, apresentar a Sua Senhoria a transcrição fidedigna ora 

impressa das entrevistas e questionários aplicados a servidores do quadro e contratados da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lotados nesta Unidade 

Estadual, os quais participaram, voluntariamente, na condição de colaboradores em 

pesquisa acadêmica realizada sob minha responsabilidade, cujo procedimento ocorreu 

entre os meses de dezembro de 2014 a abril do corrente ano. 

No ensejo, solicito a autorização quanto ao uso dessas informações no sentido de 

dar prosseguimento a esta pesquisa, que objetiva analisar eventos e práticas de letramento 

verificáveis no transcorrer das atividades desenvolvidas na realização da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2014) e, consequentemente, ampliar o foco 

de investigação dos Estudos de Letramento no âmbito da esfera censitária. 

Saliento que as referidas informações prestadas servirão de objeto de estudo para 

a produção de dissertação de mestrado assim como para material de discussão em 

apresentações de trabalhos e publicação de textos em anais de eventos de cunhos 

acadêmico e científico promovidos por instituições de ensino superior, inclusive de 
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publicação impressa e midiática em suportes de divulgação na área da Linguística 

Aplicada.  

Nesse sentido, reforço que os dados gerados no decorrer da investigação 

(entrevistas, questionários, materiais impressos, imagens de partes internas e externas do 

prédio da UE/RN para fins de localização e caracterização do ambiente da pesquisa etc.) 

serão utilizados com base nas orientações éticas da pesquisa qualitativa em Linguística 

Aplicada, as quais compreendem a adesão espontânea dos colaboradores e seu respectivo 

direito à privacidade, ao sigilo e à proteção de fontes. 

Confiante no vosso atendimento à solicitação proposta, antecipadamente 

agradeço. 

 

Atenciosamente, 

 

Currais Novos/RN, 10 de junho de 2015. 

 

________________________________________  

Maria Aparecida da Costa 

Mestranda - PPgEL/UFRN 

Mat. nº XXX 

 

 

 
 

 

 

  

 

 


