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Articulando pesquisa e documentação, o Programa de História Oral

(PHO) da FGV-CPDOC vem produzindo, desde 1975, um dos maiores

acervos de entrevistas do Brasil. O Programa já conta com mais de 2400

entrevistas, correspondendo a cerca de 7600 horas de gravação. Essas

horas constituem o acervo bruto de entrevistas de história oral, ponto de

partida de diversas produções do CPDOC, como textos de análise,

publicações de entrevistas editadas, livros sobre temas tratados em

determinados conjuntos de entrevistas e/ou projetos de pesquisa, teses

acadêmicas etc. Parte do acervo está aberta à consulta, à disposição do

público de pesquisadores, seja na forma transcrita, seja no formato

audiovisual. O PHO também se constitui como uma esfera de relevo em

discussões teóricas e metodológicas no campo da história oral.

Em 2020, em meio ao contexto da pandemia da Covid-19, a equipe

do PHO NAD elaborou novos procedimentos para se adaptar ao trabalho

remoto. O trabalho contou com uma extensa pesquisa por parte da equipe,

buscando manter o padrão de qualidade dos documentos produzidos pelo

PHO, ao mesmo tempo que explora as novas possibilidades do meio digital.

Este manual tem o propósito de apresentar as rotinas básicas do

processo de manutenção do acervo do Programa de História Oral.
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1. Cadastro de projeto 

Ao se iniciar um novo projeto de História Oral, o 

pesquisador/a responsável deve enviar à coordenação 

do Programa de História Oral as informações 

referentes ao projeto que pretende desenvolver, de 

forma que o PHO possa incluir as demandas do novo 

projeto no cronograma de atividades e cadastrar o 

projeto na base de dados. 

As informações necessárias são: 

2. Agendamento de entrevistas 

A marcação de entrevistas deve ser feita, em geral, 

com no mínimo 2 semanas de antecedência, enviando 

um e-mail para pho.cpdoc@fgv.br. 

Nesse e-mail devem constar as seguintes informações:

• Título do projeto

• Período de vigência

• Pesquisador/a responsável

• Resumo do projeto

• Os principais resultados esperados pelo

projeto, tais como horas previstas de

gravação, publicação de livros e/ou artigos,

disponibilização das entrevistas na internet,

edição audiovisual das entrevistas,

realização de documentários etc.

• Demanda de transcrição e/ou conferência

de fidelidade das entrevistas realizadas (se

houver).

• Convênios e/ou financiamento do projeto

(se houver)

• Condições de uso das entrevistas

estipuladas no contrato do projeto (se

houver)

• Observações

• Nome da(o) entrevistada(o)

• Nome do projeto

• Data do agendamento

• Recomenda-se que o(a) pesquisador(a)

responsável pela entrevista informe mais de

uma data possível, para o caso de haver

coincidência/superposição de datas,

previamente agendadas pelo Programa de

História Oral.

• Local da entrevista:

• Em caso de entrevista externa, o(a)

pesquisador(a) deve se responsabilizar pelo

deslocamento - ida e volta - da equipe de

gravação.

• Entrevistas fora do Rio de Janeiro devem ser

agendadas com no mínimo 4 semanas de

antecedência. Todo deslocamento envolvido

na viagem deve ser de responsabilidade

do(a) pesquisador(a).
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• 2.1. Agendamento de entrevistas remotas

• Para o caso de agendamento de entrevistas remotas, o procedimento 

inicial é o mesmo das entrevistas presenciais, de envio de e-mail para 

pho.cpdoc@fgv.br. Uma vez verificada pela equipe a disponibilidade da data, 

deve-se entrar na conta ZOOM do PHO, e agendar uma reunião pela 

plataforma, colocando-se no título “Entrevista com”, seguido do nome do 

entrevistado. Ao realizar esse agendamento é importante estar atento a alguns 

fatores:

• A conta do ZOOM do PHO é partilhada com a equipe de Documentação, de 

forma a ser utilizada por vários computadores. É importante checar não 

apenas se não há outra entrevista agendada para o dia e horário solicitado 

pelo pesquisador, mas também realizar uma breve conferência entre os 

outros membros da equipe, se não há ninguém utilizando a conta no 

momento em que você for realizar o login, para evitar complicações como 

por exemplo a interrupção de uma reunião ou gravação. Lembre-se de ao 

terminar o uso da conta do PHO no ZOOM, deslogar da conta em seu 

dispositivo. 

• Ao realizar o agendamento da entrevista no ZOOM, certifique-se de que a 

opção “Sala de espera” está marcada, assim como a opção “Desativar som 

dos participantes ao entrar”. Deve-se também estar desmarcada a opção 

“Habilitar ingressar antes do anfitrião”.

•

• Uma vez agendada a reunião, o link deve ser enviado ao pesquisador com um 

modelo de recomendações para entrevistas, com as seguintes informações:

• Data e hora da entrevista 

• Link do Zoom 

• A necessidade de uma boa conexão com a internet 

• Procedimentos da entrevista 
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3. Procedimentos de gravação 

Ao realizar uma entrevista de história oral, o responsável pela gravação precisa estar ciente que está produzindo 

uma fonte histórica, um documento audiovisual. Tendo isto em vista, é necessário esmero técnico no preparo das 

condições de entrevista. Para a gravação das entrevistas de História Oral é de suma importância que esteja 

garantido o pleno funcionamento dos equipamentos. Os procedimentos de gravação podem variar dependendo do 

local de realização da entrevista, mas os procedimentos da etapa de pré-gravação permanecem os mesmos, 

independentemente da locação aonde a mesma será realizada. 

• Equipamentos 

• Separar e testar os equipamentos básicos para a gravação. 

• Os equipamentos básicos são: câmera Sony HXR, baterias 

para câmera HXR, cartões de memória de 64GB, fone(s) de 

ouvido, sapata, tripé, adaptador e extensão de tomada.

O PHO utiliza um termo de 

cessão de entrevistas 

padrão que é assinado pelo 

entrevistado ao fim da 

sessão.  

3.1. Pré-gravação e gravação:

• A formatação dos cartões de memória deve ser feita utilizando-se uma das ilhas de edição, através do 

caminho Aplicativos > Utilitários > Utilitário de disco. Selecione o cartão desejado e aplique o botão 

“Apagar”. Uma vez selecionada essa opção, opte pelo formato “Ex-fat” que permite a leitura em sistemas 

Apple e Windows. Após esse procedimento, deve-se testar o cartão na câmera para garantir que ela o 

reconhece.

Exemplo 2 – Visualização do utilitário de disco.

Exemplo 3 – Definições de segurança para formatação do cartão

Suporte 
de 

gravação

• Sonoro 
• Gravador de áudio (Edirol/Tascam)
• Gravação em cartão SD
• Formato WAV 24bits 48 HZ

• Audiovisual 
• Câmera Sony HXR
• Gravação em cartão SD
• Formato AVCHD

Cartões SD



Gravação:

- Ao chegar ao local da gravação, avalie se o local indicado pelo entrevistado é adequado. Caso haja 

luz natural, vinda de uma janela, por exemplo, disponha a cadeira do entrevistado em frente a ela, 

com o entrevistado de frente para a fonte de luz – nunca com o entrevistado de costas para a luz.

- Certifique-se de que não haja espelhos ou vidros atrás do entrevistado, que possam revelar os 

membros da equipe de gravação por meio de reflexo.

- Evite dispor o entrevistado embaixo de luz direta, pois pode acarretar “estouro” da imagem, ou 

seja, a perda da informação devido ao excesso de luz.

- Caso seja possível e necessário, altere alguns itens dispostos no ambiente que servirá de cenário à 

gravação: retire banners com informações, mova cabos e garrafas e esconda itens que possam 

destoar do ambiente, como brinquedos de criança em uma mesa de escritório. Peça licença e 

explique ao entrevistado a necessidade de alteração do ambiente para garantir a melhor qualidade 

estética da entrevista.

- Caso a cadeira previamente escolhida pelo entrevistado seja móvel (com rodas) ou possua um 

ângulo distinto de 90 graus, pergunte ao entrevistado se é possível trocá-la por outra fixa e com o 

ângulo específico. Cadeiras com rodas fazem com que os entrevistados possam se movimentar de 

um lado a outro durante a gravação, prejudicando o registro de sua imagem, e cadeiras em ângulos 

não retos fazem com que os entrevistados fiquem tortos, difíceis de serem registrados sem 

assemelhar-se a uma posição quase deitada.

- Caso o ambiente seja muito barulhento ou note a presença de reformas, feche as entradas de som, 

como janelas e portas. Em entrevistas na casa do entrevistado, se perceber ruídos de conversas e 

movimento de objetos, explique ao emissor do ruído sobre a interferência na gravação. É importante 

desligar celulares, incluindo o do entrevistado.



Plataforma de gravação 

A plataforma utilizada para a gravação de entrevistas 

de forma remota é o Zoom, e  para realizar uma 

entrevista, o pesquisador deverá seguir os seguintes 

passos: 

3.2. Protocolo de Gravação de entrevistas de História Oral à distância

Enviar um e-mail informando os 

detalhes da entrevista, a saber: 

Data e horário da entrevista

Nome do(a) entrevistado(a)

Título do Projeto 

Nome dos pesquisadores que irão 

participar da entrevista (caso haja 

mais de um)

Duração estimada da entrevista

Informar se a entrevista será 

transcrita

Informar se a entrevista prevê edição

Tendo em vista todas as recomendações acima, é preciso ressaltar que não 

é possível controlar todas as eventualidades que possam surgir e que 

possam afetar de forma negativa a qualidade do documento produzido. 

Esperamos manter ao máximo a integridade das fontes históricas 

produzidas, mas também vamos trabalhar com a possibilidade de 

pequenas perdas que possam ocorrer em decorrência de problemas 

inesperados na hora da gravação. 

Situação de entrevista 

Em termos de gravação de entrevistas à distância, estabelecemos uma série de recomendações (que 

valem tanto para pesquisadores como para entrevistados) para garantir a melhor situação possível de 

entrevista. A saber: 

a) A câmera do computador não pode estar na contraluz. Recomenda-se que se faça um teste antes de 

iniciar a gravação para avaliar a qualidade da imagem. 

b) Realizar a gravação no ambiente mais silencioso possível. Entendemos que eventuais interrupções 

possam ocorrer, mas, por exemplo, uma obra ao fundo da gravação pode comprometer o áudio da 

entrevista. 

c) A conexão de internet dos participantes impacta diretamente na gravação. Desabilitar o vídeo pode 

ser uma opção, mas recomendamos que seja utilizada apenas pelos pesquisadores. Caso a conexão 

do entrevistado esteja muito prejudicada, recomendamos remarcar a entrevista para uma outra 

data, uma vez que o elemento audiovisual da entrevista é muito importante. Em situações onde não 

há essa possibilidade e a entrevista precisa ser continuada, pode-se solicitar ao(à) entrevistado(a) 

que desabilite o vídeo, mas deve-se levar em consideração que apenas o áudio da entrevista será 

gravado. 

d) Os microfones dos pesquisadores deverão manter-se desabilitados ao longo da entrevista, 

habilitando apenas em caso de perguntas e/ou comentários. Essa recomendação visa à menor 

poluição sonora possível no áudio. 



• Gravação da entrevista 

• O protocolo de gravação seguirá ao máximo possível o padrão já estabelecido do PHO. A saber: 

a) Um técnico acompanhará todas as entrevistas e será responsável pela gravação da sessão 

e oferecerá apoio ao(à) pesquisador(a) e ao(à) entrevistado(a). É recomendado que outra 

pessoa faça uma gravação de backup, para eventuais problemas técnicos que possam 

surgir no momento da gravação. 

b) O(A) pesquisador(a) deverá fazer o cabeçalho da entrevista logo ao início, após a 

sinalização do técnico de que a mesma foi iniciada. Ao realizar o cabeçalho, deverá ser 

incluído as informações sobre as condições extraordinárias nas quais estavam sendo 

realizadas as entrevistas, declarando: “devido ao contexto extraordinário causado pela 

pandemia do vírus Covid-19, realizamos a entrevista através de uma plataforma digital.”

c) O cabeçalho deve ser gravado na visão “galeria”, para que exista uma visão geral dos 

participantes da entrevista. Quando o entrevistado começar a falar, deve-se fixar a 

imagem nele (visão de “orador”) e o técnico e o estagiário devem desligar suas câmeras. 

d) Quaisquer pausas devem ser combinadas com o(a) entrevistado(a) e todos deverão 

desabilitar microfones e câmeras que serão religados após a pausa. 

e) Não há um limite de tempo pré-determinado para as sessões do Zoom, mas os 

pesquisadores devem levar em consideração que uma entrevista muito longa pode ser 

cansativa para o entrevistado, em função de ser uma gravação virtual. Esta é somente 

uma recomendação, a duração da entrevista fica a critério dos pesquisadores. 

f) Finalizada a gravação, o técnico será responsável pelo armazenamento do arquivo 

produzido no servidor do PHO. 

g) Ao realizar o cadastro da entrevista na base, o técnico responsável deverá registrar no 

campo “Local da entrevista” que “A entrevista foi gravada através de plataforma digital, e 

que os entrevistadores e entrevistados se encontravam em suas residências”. No campo 

“Observações sobre o andamento da entrevista”, da mesma forma deve-se registrar que 

“A entrevista foi realizada remotamente, através de plataforma on-line, devido ao 

contexto da pandemia da Covid-19”. Ruídos, interrupções causadas pela qualidade da 

internet e demais problemas causados pela modalidade on-line da realização da 

entrevista também devem ser registrados no cadastro. 



Termo de cessão 

O documento do termo de cessão, que deve ser assinado pelo(a) entrevistado(a) para 

que a sua entrevista possa ser consultada como parte do acervo do CPDOC, representa 

uma parte muito importante do protocolo de gravação de entrevistas do PHO. Dada a 

impossibilidade da assinatura do termo físico para as gravações em ambiente virtual, 

estabelece-se como protocolo o seguinte: 

a) O pesquisador, durante a gravação no Zoom, lerá para o entrevistado os termos de 

cessão do CPDOC e este responderá que anui aos termos. Desta forma, o termo de 

cessão se dará por meio da anuência do entrevistado gravada em vídeo. 

b) Fica a critério do pesquisador o momento de leitura do termo de cessão, se no 

início ou ao término da entrevista. 

3.5. Encerramento da entrevista
O técnico do PHO/NAD responsável pela gravação deve entregar para o pesquisador-

entrevistador as duas vias da carta de cessão antes do início da entrevista, instrumento 

fundamental para futura liberação da entrevista de história oral. Caso o entrevistado 

opte por não assinar a carta nesse momento, o técnico deve tomar nota desta 

informação afim de registrá-la posteriormente na base. Caso assinada, a carta de 

cessão é de responsabilidade do técnico audiovisual responsável pela entrevista, que 

deve levá-la de volta ao CPDOC para ser digitalizada e devidamente armazenada em 

suas cópias física e digital.



4. Tratamento dos arquivos

Após a gravação, é necessário realizar a captura do material gravado, para que possa ser armazenado no 

servidor. Por isso, é necessário compreender o formato de organização dos materiais e os formatos utilizados.

4.1) Procedimentos de captura – entrevista presencial 

Tendo realizado a gravação, separe os cartões utilizados: cartão da câmera de vídeo, cartão do gravador 

digital e eventuais fotos de bastidores, captadas por celular ou câmera DSRL.

A câmera de vídeo faz o registro da gravação em formato MTS, compartimentando o vídeo. O formato 

de preservação adotado pelo Programa de História Oral é o formato .mov, por isso, é necessário não apenas 

copiar os arquivos do cartão, mas salvá-los imediatamente, realizando a conversão. 

A conversão para o formato .mov é realizada através do programa Quicktime Player da Apple, assim a 

captura deve ser realizada em um dos Macs da sala do NAD & PHO. 

Os arquivos não devem ser deletados do cartão de memória até que estejam devidamente convertidos 

e armazenados no servidor, e seu conteúdo verificado para garantir que não houve erros nem perda 

documental. 

Captura:

- Ao abrir o cartão de memória usado na câmera HXR, haverá apenas uma pasta de nome “PRIVATE”. 

Dentro dessa pasta, terá um arquivo no formato Coleção AVCHD. Deve-se clicar nesse o arquivo com o botão 

direito, selecionando Abrir com > Quicktime Player.

- Os diferentes “Clipes” que aparecem, são as diferentes gravações contidas no mesmo cartão. A 

exportação deve ser feita um “clipe” por vez. Para exportar, deve-se clicar duas vezes no clipe, abrindo o 

arquivo. Uma vez o arquivo aberto no Player, deve-se clicar em “Arquivo” no carto superior esquerdo e 

selecionar a opção Exportar como...>1080p...



- Uma vez selecionado esse caminho, o programa abrirá uma janela para que seja indicado 

aonde o arquivo deverá ser salvo. Crie uma pasta temporária específica para a exportação do 

material nomeando temporariamente o arquivo com o número da ordem de produção dessa 

gravação dentro da entrevista. Após o final da exportação, todos os arquivos devem ser 

renomeados dentro do padrão de nomenclatura adotado pelo Programa de História Oral, como 

veremos mais abaixo. Quando for selecionada a pasta de destino, o QuickTime abrirá uma nova 

aba “Progresso da Exportação”, onde será possível acompanhar o andamento do processo e o 

tempo restante para a conclusão. O processo pode demorar. Deve-se evitar colocar mais de um 

arquivo para exportar ao mesmo tempo para não sobrecarregar a máquina, aumentando a 

lentidão.

Exemplo – Seleção 

da pasta de destino 

do arquivo em 

processo de 

exportação

Exemplo – Visualização do 

Progresso de Exportação

- Uma vez terminada a exportação, o arquivo poderá ser encontrado em formato .mov na pasta 

de destino selecionada. Ao finalizar toda a captura dos materiais de uma entrevista, deve-se 

padronizar os documentos e armazená-los.

- Caso haja imagens de cobertura, como fotos ou vídeos na câmera DSLR, deve-se apenas 

copiar os arquivos e salvá-los numa pasta específica dentro da pasta do projeto, indicando o 

conteúdo.

- Caso haja arquivos de áudio backup, eles também devem ser copiados para uma pasta 

específica dentro da pasta do projeto, sendo renomeados sinalizando que são os arquivos de 

áudio backup.



• 4.2. Procedimentos de captura – entrevista remota  

• Uma vez que a reunião Zoom que está sendo gravada é 

encerrada, a plataforma inicial automaticamente o processo de 

conversão da gravação. O tempo de conversão varia de 30 a 50 

minutos, dependendo da duração da entrevista. O material é salvo 

automaticamente na pasta “Documentos > Zoom”, criando uma 

pasta com o nome da sessão e a sua data. 

• O Zoom cria os seguintes documentos: 

• Vídeo – arquivo mp4

• Áudio – arquivo m4v 

• Os arquivos devem ser renomeados de acordo com a nomenclatura 

padrão do PHO, e colocados no servidor na pasta do entrevistado. Os 

arquivos produzidos pelos estagiários deverão ser enviados para o 

técnico responsável, assinalando que é um backup, e também devem 

estar na pasta no servidor. 

• OBS: O formato mp4 e m4v não seguem o padrão de arquivo de 

preservação do PHO, mas entendemos que estes documentos estão 

sendo produzidos num período histórico extraordinário. Entretanto, 

é importante sinalizar na base o formato dos arquivos, assim como a 

sua condição de produção. 



4.3. Padronização de nomenclatura 

O Programa de História Oral adota um padrão de organização dos materiais e de 

referenciação de conteúdo. Tudo o que for produzido durante as entrevistas necessita ser 

catalogado segundo esse modelo, garantindo o mais fácil registro dos materiais do acervo e 

evitando, assim, incidentes posteriores quanto à organização e ao acesso aos materiais.

O passo primordial na organização dos materiais consiste em renomear os arquivos digitais 

produzidos na entrevista, se possível imediatamente após a gravação. O padrão de nomenclatura 

de materiais pelo Programa de História Oral também deve ser utilizado nas pastas das entrevistas 

correspondentes e consiste no uso exclusivo de termos em letras minúsculas - inclusive tratando-

se de siglas -, retirando acentos e sinais gráficos. Também não se utilizam espaços entre as 

palavras, substituídos por sublinhado. 

Exemplo: memoria_das_ciencias_sociais_no_brasil

Os materiais produzidos, a partir de entrevistas do Programa de História Oral, sejam áudio, 

vídeo ou fotografia, seguem o padrão de referência ao programa (a), seguido do número de 

referenciação ao entrevistado (b), seguido do nome do entrevistado (c), da data de realização da 

entrevista (d) e do número do arquivo (e) . 

a) Refere-se ao Programa de História Oral como pho.

Exemplo: pho_

b) O Programa de História Oral atribui à entrevista um número de referência gerado pela base de 

dados, a partir do trabalho de catalogação dos materiais realizado pelo programa. Após o 

cadastro da entrevista, o arquivo deve ser renomeado como respectivo código.  

Exemplo: pho_2311

c) O nome do entrevistado deve ser preenchido no arquivo utilizando-se apenas o nome mais 

conhecido. Não é necessário adotar o nome completo. Recomenda-se buscar na internet o nome 

pelo qual é referenciado publicamente, bem como esclarecer dúvidas quanto à grafia. O padrão 

de referenciação apenas com o nome de conhecimento público do entrevistado também deve 

ser aplicado em todos os procedimentos do PHO, ou seja, na edição dos vídeos e na elaboração 

de documentos como o sumário de edição.

Exemplo: pho_2311_julio_melatti_



• d) O formato de preenchimento das datas nos arquivos segue o formato ano – mês – dia, separados 

por hífen.

• Exemplo: pho_2311_julio_melatti_2017-02-25_

• e) Os nomes dos arquivos devem ser complementados com o número relativo à totalidade de 

arquivos de uma determinada entrevista, utilizando algarismos arábicos. Quando existe só um 

arquivo produzido, para uma determinada entrevista em uma data específica, não é necessário se 

utilizar o número 1 ao final. Entretanto, quando são gerados mais de um arquivo do mesmo tipo 

em uma mesma data para uma entrevista - por exemplo, quando é interrompida para um intervalo 

e depois retomada - é necessário sinalizar essa sequência acrescentando o número 2 ao final.

• Exemplo: pho_2311_julio_melatti_2017-02-25_02

• Tendo realizado a gravação, separe os cartões que utilizou: cartão da câmera de vídeo, 

cartão do gravador digital e as fotos de bastidores, captadas por celular ou câmera DSRL.

• Insira o cartão no computador por meio do adaptador de cartões. Crie uma pasta provisória, 

onde será copiada a pasta do cartão. 

• Importante: não exclua a pasta do cartão após a cópia. Poderá ser necessário recorrer a 

esses arquivos novamente.

• Copie todos os cartões. Após isso, identifique o cartão com a gravação de áudio do gravador 

digital. O arquivo de áudio backup da entrevista deve ser renomeado segundo o padrão do PHO, 

tendo o termo BACKUP inserido ao final do nome do arquivo.

•

• Exemplo: pho_2311_julio_melatti_2017-02-25__02_BACKUP



5. Preservação dos documentos audiovisuais

Assim como os suportes físicos de gravações, os arquivos digitais produzidos pelo PHO precisam 

ser armazenados de forma correta, a fim de garantir a integridade da fonte histórica produzida. 

As discussões sobre preservação digital, especialmente no que se refere a vídeo, ainda são muito 

recentes, e a equipe do PHO mantém um esforço constante de estudo e pesquisa sobre essas 

novas práticas.. No momento, o padrão de preservação utilizado é: 

Áudio: Formato Wave 24 bits 48Hz

Vídeo: Formato Mov Codec DVCPRO HD 1080i 

O padrão de acesso é:  

Áudio: MP3

Vídeo: MP4 

No servidor do PHO, são armazenados apenas os chamados arquivos de guarda, isto é, os 

arquivos em alta qualidade. O PHO possui três pastas no servidor “fgv-cpdoc”: HISTORAL_audio; 

HISTORAL_video1; HISTORAL_video2 .

As pastas são organizadas por projetos, incluindo 

subpastas contendo as entrevistas, devidamente 

identificadas, pelos respectivos códigos.  



• Os arquivos de vídeo do PHO são divididos em vídeo_1 e vídeo_2. Os projetos 

do vídeo_1 já estão encerrados e são menos acessados. O vídeo_2, contém os 

projetos em andamento. Essa divisão se deve à necessidade de ser feito 

backup dos arquivos. Esse backup é gerenciado pela equipe de Tecnologia da 

Informação da FGV. 

•

Visualização final do caminho de arquivamento de uma entrevista no servidor.

5.2 Inserção de metadados – a ser implementado 

5.2 Verificação de integridade dos arquivos– a ser implementado 



• 6. Processamento da entrevista

• Após finalizado o processo de gravação e armazenamento da entrevista, é necessário 

cumprir os procedimentos de cadastro da mesma dentro dos padrões do PHO. Todo o 

processo é feito através da base de dados interna. O registro na base permite a inserção 

dos metadados da entrevista, e se constitui na documentação das mudanças dos processos 

realizados pelo Programa de História Oral ao longo do tempo.

6.1. Cadastro da(o) entrevistada(o)

O primeiro passo é registrar a(o) entrevistada(o) na base de dados, por meio do seguinte 

caminho: Cadastros < Entrevistados. No canto inferior esquerdo, deve-se selecionar a seguinte 

opção: “Novo registro.” 

O responsável pelo cadastro deve inserir todas as informações referentes à/ao 

entrevistada(o) fornecidos pelo termo de cessão. Caso este não tenha sido 

assinado, o cadastro deve conter as informações básicas do entrevistado(a), tais 

como nome, sobrenome, nacionalidade e profissão. Uma vez assinado, o cadastro 

deve ser preenchido completamente.  

OBS: Caso o entrevistado(a) já tenha cadastro este passo não é 
necessário



6.2. Cadastro da entrevista 

No caminho “Cadastros < Entrevistas. No canto 
inferior esquerdo, deve-se selecionar a seguinte 
opção: “Novo registro.” Na página que será aberta, 
informar:

Após completar os campos, ir no canto superior 
direito e selecionar “Salvar”. Será gerado 
automaticamente o código da entrevista- forma de 
identificação dentro do PHO. Em seguida, selecionar 
“Ficha de gravação” e, no canto inferior esquerdo, 
“Nova Ficha”. 

Título – nome da(o) entrevistada(o)

Tipo – temática ou história de vida

Entrevistador(es)

Entrevistado(s)

Data do termo de cessão (se aplicável)

Restrições do termo de cessão (se 

aplicável)

Projeto

Locais

A ficha deve conter as seguintes informações: 

Número da sessão – Em caso de mais de uma sessão 

por entrevistado. 

Importante: Serão contabilizadas múltiplas sessões 

quando ocorrem apenas no âmbito de um mesmo 

projeto. 

Data 

Duração

Local

Observações – Caso seja aplicável



Para cadastrar os suportes de gravação, é necessário 

selecionar o campo “Matriz”. 

Deve-se especificar: 

Após finalizar o preenchimento, selecionar “Salvar”, no canto 

superior direito.

Tipo – Fita cassete, Mini DV, 

Arquivo digital vídeo, etc

Descrição – Caso seja aplicável 

Quantidade 

Responsável – Selecionar o técnico 

que realizou a gravação (se não 

houver informações sobre o 

responsável, selecionar 

“Ignorado”). 

Há gravação de cobertura – Caso 

seja aplicável 

Importante: Para salvar as informações cadastradas, é preciso ir em “Principal > Salvar”. Sair da página 

sem efetuar esse passo resultará na perda de informação. 

A página principal do cadastro de entrevista possui informações adicionais que deverão ser 

completadas após a entrega de documentos fornecidos pelo pesquisador e/ou assistente de pesquisa 

dos projetos. O relatório de entrevista é um documento que detalha as condições em que a entrevista 

ocorreu, tal como o andamento da entrevista, interrupções ocasionais, comentários em relação à 

cessão do depoimento e observações gerais. O relatório é importante, pois permite uma maior 

compreensão do contexto no qual a entrevista ocorreu, sendo útil não apenas para o cadastro da 

entrevista, mas também para possíveis pesquisadores no futuro. 

• Situação, condições de acesso, sumário, equipe e descritores – estes campos dizem respeito à 

parte posterior do processamento da entrevista e devem ser completados quando os respectivos 

processos estiverem finalizados. É de extrema importância completar o cadastro da base, uma vez que 

informações desatualizadas dificultam o trabalho da equipe e impedem a liberação da entrevista. 

.

Exemplo de uma ficha de gravação preenchida 



6.2 Processamento da entrevista 

No que se refere à metodologia de História Oral, consideramos que as fontes 

históricas em formato sonoro e audiovisual produzidas em decorrência das 

entrevistas constituem fontes primárias. Nesta etapa, serão detalhados os 

processos referentes à produção das chamadas fontes secundárias, isto é, 

documentos que são produzidos a partir das entrevistas: 

1. Termo de cessão 

2. Transcrição 

3. Sumário 

4. Índice 

6.3. Termo de cessão 

O termo de cessão é um documento jurídico, elaborado pela FGV, que garante o 

direito de uso das entrevistas realizadas pelo PHO. O pesquisador responsável pela 

entrevista deve solicitar ao entrevistado, no início da entrevista, a assinatura do 

termo de cessão, esclarecendo sempre eventuais dúvidas em relação à natureza 

do mesmo. 

O termo de cessão pode ser de dois tipos: 

• Termo de Autorização de Depoimento Audiovisual – em caso de entrevista 

gravada em vídeo. 

• Cessão de Direitos Sobre Depoimento Oral – em caso de entrevista gravada 

somente em áudio. 

O termo de cessão, após assinado, precisa ser digitalizado e armazenado no 

servidor do PHO, na pasta da(o) entrevistada(o). O arquivo deve seguir a seguinte 

nomenclatura: termo_pho_código_nome_entrevistado_ano_mes_dia

O termo de cessão físico deve ser armazenado na mesma pasta do projeto em que 

a entrevista está inserida, em ordem alfabética por entrevistado.

Importante: Pode ocorrer de os entrevistados optarem por não assinar a carta de 

cessão após o término da entrevista. Isto não é um impedimento para cadastrar a 

entrevista, apenas deve ser sinalizado de forma correta na base. Da mesma forma, 

quando o termo de cessão for assinado, todos os procedimentos descritos acima 

devem ser seguidos, assim como a indicação na base da data em que o termo foi 

assinado. 



• 6.4. Transcrição 

• No caso de projetos que prevêm transcrição das entrevistas em seu 
orçamento, o áudio em mp3 deve ser enviado ao(à) transcritor(a). As 
transcrições devem possuir o seguinte padrão de cabeçalho: 
• Fundação Getulio Vargas
• Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC)

• Projeto: 

• Entrevistado(a): 

• Local:

• Data:

• Entrevistador(es):

• Transcrição: 

• Data da transcrição: 
• Conferência de Fidelidade:

• Data da Conferência de fidelidade:

• Duração:

No servidor do PHO, no caminho “Acompanhamento-trabalho < 

Transcrições” encontra-se uma planilha de controle.



Nesta planilha deve-se inserir todas as informações referentes ao processo da 

transcrição, a saber: 

Entrevistado(a)

Projeto

Data

Duração

Transcritor(a)

Data de envio

Data de recebimento

Responsável pela conferência de fidelidade

Data da conferência de fidelidade

Enviado para o servidor 

6.5. Conferência de fidelidade

A conferência de fidelidade é o trabalho de revisão da transcrição. Deve ser feito 

acompanhando o áudio da entrevista e todas as modificações devem ser 

assinaladas no documento em Word. O revisor deve corrigir erros de ortografia, 

grafia incorreta de nomes, identificar trechos assinalados como inaudível (quando 

impossível de compreender) e adicionar notas de rodapé contendo nomes e/ou 

eventos mencionados pela(o) entrevistada(o).

Como já mencionado, o orçamento do projeto pode incluir o serviço de 

conferência de fidelidade, mas não é incomum que esse trabalho seja feito por 

parte da equipe do projeto, sejam pesquisadores, assistentes de pesquisa, 

bolsistas ou estagiários.

Neste caso, os responsáveis devem ser orientados quanto à forma correta de 

realizar a conferência, a fim de entregarem um trabalho coerente com os padrões 

do PHO.  

Finalizada a transcrição, a mesma deve ser armazenada no servidor do PHO com a 

seguinte nomenclatura: pho_codigo_nome_entrevistado(a)_ano_mes_dia_01 



• Cada transcrição é referente a um arquivo de áudio original, ou seja, se forem 
enviados três arquivos de áudio, as transcrições devem ser identificadas como 
01, 02 e 03. 

• No caso da conferência de fidelidade, o processo é o mesmo, com a seguinte 
nomenclatura:  pho_codigo_nome_entrevistado(a)_ano_mes_dia_01_CF 

• Importante: Quando o transcritor enviar o documento de transcrição 
completo, é necessário ir na base de cadastro da entrevista e assinalar a 
existência da transcrição. 

• 6.6. Sumário 
• O sumário é o documento que resume a entrevista em seus principais pontos. 

Ele pode ser feito a partir da transcrição, do áudio ou do vídeo da entrevista. A 
realização do sumário, em geral, é feita pelos estagiários do PHO. Entretanto, 
não é incomum que os sumários sejam feitos por assistentes de pesquisa, 
bolsistas e/ou estagiários dos pesquisadores de um determinado projeto de 
HO. Neste caso, é importante que estes conheçam os padrões de elaboração 
de sumários estabelecidos pelo PHO. 

• Assim como a transcrição, os sumários devem ser armazenados no servidor do 
PHO, na pasta referente à entrevista, e adicionados à base na página do 
cadastro de entrevistas. 

Exemplo de sumário cadastrado na base 



6.7. Padrões de elaboração de sumário 

• Pesquisar sobre o entrevistado e o tema da entrevista facilita a elaboração do sumário. 

• Abrir a transcrição da entrevista e ir destacando os assuntos que são temas da entrevista. 

• O assunto destacado será resumido em uma frase. 

• Estrutura:

o Colocar o cabeçalho da entrevista e escrever o nome de quem fez o sumário.

Exemplo: 

Sumário: Lucas Pípolos

Nome do entrevistado: Jairo Nicolau

Local da entrevista: Rio de Janeiro

Entrevistador: Celso Castro 

Câmera: Ninna Carneiro

Duração: 2h 

Nome do projeto: Memória das Ciências Sociais no Brasil

Entrevista: 30 de agosto de 2018

o As frases devem ser separadas por ponto e vírgula (;). 

o Cada frase deve iniciar com letra minúscula.

� Exemplo:

• “A experiência de vida comunitária em bairros populares da cidade de São Paulo; a formação 

em escolas públicas; o ingresso na Universidade de São Paulo (USP) no curso de Filosofia em 1972...”

o Siglas devem ser antecedidas pelo nome por extenso e utilizadas entre parênteses. Caso a 

sigla apareça posteriormente, não é necessário escrever por extenso.

� Exemplo:

• “O ingresso na Universidade de São Paulo (USP) no curso de Filosofia em 1972; [...] a volta 

para USP em 1999 na área de educação [...] o combate à Ditadura Militar na USP;

o O nome de uma pessoa, quando aparecer pela primeira vez, deve constar completo. Caso 

apareça novamente o nome, pode ser adotada a forma mais conhecida. 

o Os sumários devem ser separados por quantas sessões constituam uma determinada 

entrevista. 



6.8. Índice 

O índice é uma lista de descritores referentes aos principais temas abordados na 

entrevista. Ele é feito a partir do sumário, em geral, pelos estagiários do PHO. 

Padrões para elaboração do índice 

Utilizar as frases do sumário e resumir em uma expressão (ou mais de uma 

expressão), por exemplo:

Considerações sobre a origem familiar = família

Ir checando as palavras escolhidas na base de história oral 

(http://intra2.fgv.br/historiaoral/), na aba cadastros>temas;

No campo de busca escrever “%família” e irão aparecer os descritores eleitos e não 

eleitos;

Caso a palavra escolhida não seja encontrada, deve-se buscar sinônimos ou outros 

termos que tenham o mesmo significado. 

Por exemplo:

Televisão = Comunicação de massa

Caso a palavra buscada apareça na coluna “descritor não eleito”, listar a palavra da 

coluna “descritor eleito”;

O nome da(o) entrevistada(o) deve sempre ser um descritor. Quando um nome não 

estiver cadastrado, deve-se escrever o nome e, entre parênteses, a palavra 

“sugestão”;

Por exemplo:

João Damasceno (sugestão)

Os nomes de empresas, faculdades e expressões/palavras que julgar importantes para 

virar um descritor devem ser sugeridas também;

Por exemplo:

Aposentadoria (sugestão)

Mestrado (sugestão)

Estrutura:

Colocar o mesmo cabeçalho do sumário + o nome de quem fez o índice;

.



7.  Preservação documental 

A organização dos arquivos no servidor representa um ponto importante na prática 

de rotinas do PHO. A pasta encontra-se na seguinte estrutura organizacional:  

• Acompanhamento – trabalho 

• Entrevistas 

• Equipe

• Eventos

• Manuais

• Modelos – docs

• Projetos

• Realização entrevistas – docs

Estas categorias foram elencadas com o intuito de otimizar e estruturar os processos 

de rotina e guarda dos documentos do PHO. Por exemplo, a pasta Entrevistas está 

dividida da seguinte forma: 

Entrevistas > Projetos > Entrevistado (código + nome)

Na pasta referente a cada entrevistado, serão incluídos: termo de cessão; transcrição 

(quando houver); sumário; índice; relatório de entrevistas. 


