LISTA DE ÍTENS PARA ENTREVISTA DE HISTÓRIA ORAL
1. O QUE TRAZER PARA A SUA ENTREVISTA

 Filmadora com entrada para microfone externo
 Tripé
 Microfone: de lapela ou de mão com apoio
 Cordões: para o microfone e para ligar a câmera
 Acessórios de Gravação: fitas ou cartões de memória
 Iluminação: Luminária ou outros tipos de iluminação
 Pilhas extras
 Material de limpar lentes
 Lista de perguntas para a entrevista
 Alvará de autorização
 Papel, lápis e caneta
 Câmera Digital (para tirar fotos do narrador e objetos importantes relacionados à
entrevista)

 Relógio de Pulso (para cronometrar a entrevista)
 * Fio de Extensão
 *Coordenadas do Local da Entrevista (case você não saiba como chegar lá)
 *Elementos visuais (fotos, documentos, mapas, etc.) para estimular a memória do
entrevistado **Você poderá pedir ao entrevistado para preparar estes ítens para a sua
entrevista.
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2. RESUMO DE CADA PASSO DA ENTREVISTA
Primeiro Passo: Preparações – Equipamento

 Deixe preparado todo o equipamento
Segundo Passo: Pré-Entrevista

 Pesquise o passado do entrevistado
 Faça uma lista de perguntas para a entrevista
 Marque um horário para a entrevista
Terceiro Passo: Entrevista

 Prepare o local da entrevista

o Certifique-se que não haverá distrações sonoras: desligue telefones celulares,
ventiladores, relógios e escolha um local para a entrevista longe de ruas
movimentadas.




o

Use luz natural ou acessórios de iluminação para conseguir uma boa imagem.
Conduza a entrevista
Finalize a entrevista

o Dê ao narrador o alvará de autorização para assiná-lo.
o Registre e date os dados sobre o local da entrevista, e os nomes do
entrevistador e do entrevistado.

o Tire uma foto do entrevistado
Quarto Passo: Revisão da Entrevista

 Reveja a gravação e edite-a caso necessário.
 Transcreva a entrevista
 Verifique com o narrador como soletrar nomes e locais geográficos, caso


necessário.
Faça cópias da gravação e envie uma para o narrador com os seus agradecimentos.

Quinto Passo: Compartilhando a Entrevista

 Compartilhe sua entrevista online!
http://www.DiscoverNikkei.org/nikkeialbum/
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