
Descrição do trabalho de um transcritor  

de entrevistas áudio 

 

O meu trabalho, no Arquivo Municipal, é transcrever entrevistas áudio. Já transcrevi cerca             

de centena e meia de entrevistas. Algumas entrevistas ultrapassam as cinquenta páginas. É             

uma tarefa fascinante, porque me embrenho no património imaterial dos sineenses. Opto            

por transcrever, integralmente, os relatos dos entrevistados. Não corrijo os seus           

testemunhos orais. Mantenho o que dizem, ainda que possam não respeitar a ortografia e              

sintaxe do português padrão. Acho relevante, essas particularidades da oralidade local           

ficarem para a posteridade. 

Neste processo da transcrição encontro algumas dificuldades: a qualidade da gravação e a             

dicção dos entrevistados. Estas dificuldades é que tornam este trabalho mais moroso,            

provocando várias reaudições das gravações. 

Como não sou um transcritor "normal”, devido à minha cegueira, vou apresentar agora             

algumas especificidades deste processo devido a esse facto. Um cego utiliza um programa             

denominado leitor de ecrã para interagir com o computador. É este o software que lê o que                 

aparece no ecrã do computador. Tenho dois leitores de ecrã instalados no computador.             

Cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens em determinadas ocasiões das             

transcrições. Prefiro o NVDA, porque tem dois canais de som diferentes, o que facilita as               

transcrições, quando se tem que baixar o som do leitor de ecrã e meter o som do player                  

mais elevado. Uso um programa chamado Potplayer para ouvir os ficheiros áudio. Utilizo             

as setas do teclado para andar para trás e para a frente na gravação e para subir e descer o                    

volume. 

 

Ultimamente, também, comecei a fazer entrevistas. Para fazer entrevistas uso o meu            

smartphone, com sistema android, porque tem leitor de ecrã. Abro o gravador do telemóvel              



e carrego em gravar. No fim, carrego em parar. Depois, vou às opções e envio para o                 

Google Drive. Seguidamente, já no computador, no Google Drive, faço o download e colo              

o ficheiro numa pasta do servidor do Arquivo Municipal. Agora, é só abrir o ficheiro e                

transcrever a entrevista... No computador, uso a navegação através de comandos e teclas de              

atalho; no smartphone, faço tudo através de gestos táteis sobre o ecrã. 

 

Por último, há que realçar, a necessidade da transcrição para a preservação da informação,             

uma vez que os ficheiros áudio só têm preservação assegurada se estiverem em formato              

Wav. Os ficheiros de áudio podem ser convertidos para este formato padrão, através de um               

programa como o Format Factory. Mas a grande vantagem dos ficheiros em texto é o               

reduzido espaço que ocupam no servidor, bem como a sua grande agilidade na hora dos               

editar. 
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