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ABSTRACT: The pertinent factors to the interview: vocabulary, technological 
apparatus, conduct of the interviewer, finally, situations that permeate the collection of 
the data are themes of constant discussions among researchers of the Linguistic Atlas of 
Brazil. Of those encounters contributions were appear to lessen the interference of the 
interviewer and to establish the modus faciendi of the field research. 
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0. Introdução 
 
 A coleta de dados é, sem dúvida, o ponto alto da pesquisa lingüística que nos 
propomos realizar. Por meio de uma entrevista bem articulada, os pesquisadores do 
Atlas Lingüístico do Brasil (ALiB) poderão analisar questões importantes que revelem o 
português falado no Brasil. A preocupação quanto à captação dos dados se faz presente 
desde o Workshop sobre técnicas e métodos de trabalho de campo para a preparação 
de inquiridores para o Atlas Lingüístico do Brasil – ALiB realizado em Salvador – 
Bahia, nos dias 06 a 10 de setembro de 1999 e uma das tônicas das discussões era sobre 
a ética na abordagem aos informantes.  
 Quando os inquiridores desta pesquisa refletiram sobre a atitude mais adequada 
diante do entrevistado, os problemas arrolados por Labov (1972), sobre o paradoxo do 
inquiridor, tornaram-se uma constante. Todos os fatores pertinentes à entrevista foram 
analisados, tais como o vocabulário a ser usado, o aparato tecnológico necessário, a 
conduta do entrevistador diante do informante, enfim, todas as situações artificiais que 
permeiam a entrevista. Das diversas discussões sobre o procedimento do documentador 
surgiram questões como: o que devemos dizer ao nosso informante sobre o objetivo da 
entrevista? Qual é o estudo que estamos fazendo? Como proceder diante de situações 
embaraçosas? 
 Por ocasião do W orkshop do ALiB, ficou firmado que “ embora não se possa 
deixar muito claro que se trata de um estudo lingüístico para não levá-lo a um 
desempenho lingüístico “ artificial”, não se deve esconder do informante o interesse pelo 
nome das coisas e pelo conhecimento do seu modo de viver e da localidade” Projeto 
ALiB (1999, 7). Outras considerações foram feitas acerca do desempenho do inquiridor, 
como a necessidade de conhecimento aprofundado dos questionários, a atenção quanto à 
reformulação das questões que não foram previamente respondidas, assim como o limite 
de insistências nas perguntas não respondidas pelo informante. Falou-se também do 
estilo coloquial da linguagem a ser adotada pelo inquiridor de modo a proporcionar um 
ambiente informal, estabelecendo uma relação de confiança entre entrevistado e 
entrevistador.  
 Outro ponto comentado foi quanto ao preenchimento dos requisitos adotados 
na metodologia do projeto e a disposição de tempo do informante para a entrevista. 
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Caso não sejam preenchidos esses requisitos, o inquiridor deverá buscar meios de 
encerrar, cuidadosamente, o inquérito com aquele informante e buscar outro com 
melhores condições para colaborar nessa etapa do projeto. Os procedimentos 
metodológicos referentes à abordagem do informante foram apresentados e discutidos 
pelos participantes e constam da postura do documentador e a competente condução do 
inquérito (cf. anexo). 

A questão metodológica foi retomada no II W orkshop do Atlas Lingüístico do 
Brasil, realizado em Londrina, entre os dias 03 e 07 de julho de 2000, e foi o cerne das 
discussões da conferência sobre a metodologia do ALiB no quadro da geolingüística 
contemporânea e no levantamento de problemas e dificuldades encontrados na aplicação 
dos inquéritos experimentais. É importante ressaltar que a preocupação com a 
metodologia é uma constante em todas as reuniões do Comitê Nacional, uma vez que da 
sua homogeneidade e de uma equipe bem afinada é que vai depender o sucesso dos 
resultados. 
 Por ocasião desse encontro pudemos realizar inquéritos experimentais e ‘ testar’  
a conduta de cada inquiridor diante do informante em situação real de coleta de dados. 
Vale ressaltar que a questão da ética e conduta do inquiridor foi novamente retomada e 
aprofundada pelo Comitê Nacional, fortalecendo o referencial necessário à pesquisa de 
campo. 

As leituras e discussões, que ocorreram quando da realização dos workshops de 
preparação de inquiridores e dos encontros das equipes de trabalho em suas regiões, 
muito contribuíram para solucionar as dúvidas do corpo de documentadores e para 
propor o modus faciendi do trabalho de campo. No III Workshop de preparação de 
inquiridores para o Atlas Lingüístico do Brasil, também realizado em Londrina, nos 
dias 11 a 15 de novembro de 2002, os grupos de trabalho formados por integrantes das 
diversas IES presentes repensaram a conduta do inquiridor, expuseram suas 
experiências e, em plenária, consolidaram os resultados apresentados pelos grupos. Tais 
considerações tratam das diversas situações encontradas pelo entrevistador e buscam 
homogeneizar a atitude diante do informante. A postura do inquiridor foi abordada 
tendo em vista quatro momentos distintos: o contato e a preparação para a entrevista, a 
abordagem do entrevistador na casa do informante, a postura durante o inquérito e os 
cuidados essenciais com o material coletado. 
 
1. Contato e preparação para a entrevista 
 
 A pesquisa de campo põe o documentador em contato com diversas situações 
peculiares, tais como o convívio com pessoas de diversas culturas e com suas 
idiossincrasias, que acabam por proporcionar novas experiências, que nos fazem 
crescer e entender um pouco mais a vida dos homens. Sabemos, porém, que o 
entrevistador é um elemento estranho ao informante e que, por isso, causa desconfiança 
e, não raras vezes, a recusa da informação.  
 Para minimizar a interferência do entrevistador e coletar dados mais próximos 
da realidade lingüística da comunidade estudada, é necessário o auxílio de pessoas, 
preferencialmente reconhecidas na localidade estudada, para atuar como facilitador ou 
‘ponte’ entre o entrevistador e o informante. Essa atitude diminui o impacto da 
entrevista e confere ao inquiridor ares de confiabilidade. 
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 Antes do início da entrevista, previamente agendada, o entrevistador precisa 
testar o material a ser utilizado, providenciar MDs ou fitas K7 sobressalentes e verificar 
se há material necessário para o bom andamento da entrevista (lápis, papel, figuras, 
reália, pilhas extras...). Cabe aqui ressaltar que a forma com que o inquiridor se 
apresenta para a entrevista contribui para o bom andamento dos trabalhos. Por isso, o 
uso de roupas adequadas e sem exageros deve ser um requisito cuidadosamente 
observado pelos inquiridores. 
 
2. A abordagem do entrevistador na casa do informante 
 
 Além dos cuidados necessários à condução eficiente do inquérito, é importante 
utilizar um discurso informal e procurar um local adequado à entrevista para evitar 
interrupções e garantir um espaço de tranqüilidade e descontração. 
 A equipe de trabalho precisa estar atenta a algumas condutas que, embora nos 
pareçam irrelevantes para o inquérito, contribuem para o sucesso do trabalho, evitando 
constrangimentos ou até mesmo a desistência do informante em contribuir para a coleta 
de dados. Por exemplo, nos Questionários, algumas perguntas relativas a fatores 
religiosos, físicos ou ideológicos podem interferir na conversa, ferindo suscetibilidades, 
chegando a minar a possibilidade de colaboração do informante. Nessas circunstâncias, 
a sensibilidade do inquiridor, baseada nos preceitos de simpatia, de respeito e de 
cordialidade, indicará a conduta adequada para reequilibrar o trabalho. Esses fatores, 
aliados ao conhecimento profundo dos questionários, viabilizam uma coleta de dados 
quase em tom de conversa rotineira, agradável tanto para o informante quanto para o 
entrevistador. 
 
3. Postura durante o inquérito 
 
 Imaginem realizar dois inquéritos de três a quatro horas no mesmo dia. O 
trabalho de campo imprime a todos, nessas circunstâncias, o esgotamento, a 
necessidade de descanso e, nessas condições, é natural o documentador sentir- se 
exaurido. O ideal seria aplicar um inquérito por dia, reservando-se um espaço para a 
audição das fitas e verificação da boa qualidade da entrevista. No entanto, dadas as 
condições de tempo e de recursos financeiros nem sempre isso é possível. Não 
podemos, porém, deixar de passar tranqüilidade ao informante que está à nossa frente, 
pronto para colaborar numa experiência talvez única de sua vida, sem saber que 
estamos repetindo aquela experiência pela enésima vez.  
 Outro aspecto que deve ser observado é quanto às questões não respondidas, 
por esquecimento ou não fazer parte do referencial do informante. Diante dessas 
situações, o entrevistador não deve insistir demais e, ao final do inquérito, retomar as 
questões que ficaram em branco. Há que se lembrar que as variantes lingüísticas 
constantes no caput dos questionários semântico-lexical (QSL) e morfossintático 
(QMS) e das questões de prosódia e de pragmática são sugestões para direcionar o 
inquiridor e jamais a única resposta esperada. 
 
4. Cuidados essenciais com o material coletado 
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 Já recolhido em seus aposentos (hotel, pousada, casa de amigos...), o 
documentador não deve acreditar que esteja com a missão cumprida. É necessário ouvir 
a gravação feita, verificar a boa qualidade do som e conferir o preenchimento correto 
das fichas dos informantes, das localidades, das etiquetas dos MDs e das Fitas K7. Esse 
cuidado evita transtornos muitas vezes irreparáveis, principalmente se coletado em 
ponto lingüístico distante, de difícil acesso e onde a busca dos informantes se constituiu 
quase numa tarefa para detetives experimentados. 
 
5. Considerações finais 
 
 Todas as considerações aqui expostas, como já foi mencionado, surgiram dos 
diversos encontros da equipe do ALiB, das infindáveis discussões sobre a metodologia 
adotada para o projeto e constituem o referencial para a conduta do inquiridor alibiano. 
 É preciso ainda dizer que o processo da entrevista inclui interações no âmbito 
social, ideológico, cultural, entre outros, que propiciam a multiplicidade de contato 
entre as diferentes sociedades e modos de vida. Não há como negar que, a cada 
entrevista realizada, o inquiridor imprime em seu informante suas palavras, expressões, 
gestos... e, como numa via de mão dupla, leva um pouco da cultura e da alma de seu 
interlocutor e do meio em que vive. 
 

RESUMO: Os fatores pertinentes à entrevista: vocabulário, aparato tecnológico, 
conduta do documentador, enfim, situações que permeiam a coleta dos dados são temas 
de discussões constantes entre pesquisadores do Atlas Lingüístico do Brasil. Desses 
encontros surgiram contribuições para minorar a interferência do inquiridor e 
instaurar o modus faciendi da pesquisa de campo. 
 
PALAVRA-CHAVE: metodologia; pesquisa de campo; inquiridor; Geolingüística; 
 
ANEXO 
Como conduzi a equipe para o Atlas Lingüístico do Paraná 
Preparando a viagem: 
Testar os gravadores, limpar o cabeçote, verificar as pilhas. 
Levar gravadores, fitas cassete e questionários sobressalentes. 
Proteger o material do calor e da umidade. 
Etiquetar as fitas. 
Levar bloco para anotações, caneta, lapiseira. 
Usar roupa e calçado confortáveis e adequados ao lugar e ao clima; um, agasalho para 
chuva e frio. 
Vasilha com água potável, biscoito, frutas, faca de mesa ou canivete, leite em caixinha, 
papel higiênico, comprimido para dor de cabeça, indisposição estomacal ou intestinal. 
Atitudes gerais do investigador: 
Ser amável e atencioso sem ser afetado; 
Não se referir a pesquisa como “estudo de linguagem”; “ saber como as pessoas falam”; 
mas “ como um estudo sobre os nomes das coisas do lugar”. 
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Prepare-se muito bem para a aplicação do questionário. Nada mais desagradável e 
contraproducente que ficar procurando as questões na hora, ou já incluir a resposta na 
pergunta. 
Evitar dizer ou gravar no início da fita que “vai entrevistar” ou “ está entrevistando”, 
preferir “ vamos conversar”, “ estamos conversando”. 
Procure sempre alguém da comunidade para apresenta-lo e peça-lhe para ficar junto até 
o informante sentir-se mais tranqüilo. 
Não insista demais em questões não respondidas adequadamente, anote o número da 
questão e deixe para o final, quando informante estará menos tenso, mais familiarizado 
com o questionário. 
Tenha sempre em mente que o informante tem uma história de vida e conhecimento de 
mundos totalmente diferentes do seu. 
Procure passar uma  imagem de tranqüilidade. Não demonstre impaciência ou pressa. 
Observe quando a questão fere ideologias, princípios religiosos ou tabus. Converse no 
final, sobre isso, respeitando o modo de pensar do outro. 
Evite comentários ou brincadeiras que possam magoar o interlocutor. Observações 
jocosas, como “ isso é coisa de pobre”, “caipira”, etc, estão fora de cogitação. 
Fique atento a algum defeito físico do informante ou familiar. Haja com naturalidade, 
caso tenha que dispensá-lo: surdez, gagueira, problemas de articulação de determinado 
som. 
Viajar em dupla: um aplica o questionário enquanto o outro anota questões não 
respondidas pelo informante ou puladas pelo entrevistador. 
Lembre-se de olhar  para ver se a fita está “ correndo”. 
No final, retomar as questões em branco, perguntando se ele já lembrou a resposta. 
No hotel, ouça as fitas conferir. 
Na casa do informante: 
Apresente-se, conheça a família (se for o caso), inicie uma conversa informal, para 
depois falar dos objetivos da pesquisa. 
Combine com o informante o melhor horário e local para a entrevista. 
Procure um local mais silencioso, onde haja tomada para energia elétrica, cadeira, mesa. 
Fique atento a ruídos externos: animais, carros, panela de pressão, crianças. 
Durante a entrevista: 
Chegada de visita: interromper (pausa), explicando/ gravando porque está 
interrompendo. 
Se o informante demonstrar impaciência, converse para fazer o que o aflige: horário de 
trabalho, cansaço, etc. 
Cuide sempre para que o gravador esteja sempre mais próximo do informante do que de 
você. 
Cuide para não falar mais do que o informante. Se sentir que as vozes se sobrepuseram, 
peça-lhe para repetir, explicando que falou junto. 
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