
1 .  Habilite  o  backup  automático  no  seu  telefone
2 .  Libere  espaço  em  seu  aparelho
3 .  Proteja  seu  aparelho  com  senha

Um vídeo pode expor abusos, evitar atos de violência,
substanciar relatórios e servir como evidência.
Seja uma testemunha!

FILMANDO ÓDIO

Se você testemunhou um ato de
ódio, deixa a vítima saber que você

está filmando pra ajudar. Se você
achar que filmar pode piorar a

situação, não filme.

Sua câmera pode proteger você ou colocar você e outros em risco.
Pode expor a identidade de uma vítima, assim como de um imigrante
ou pessoa trans, piorar a situação dela e de sua comunidade?
Pergunte a você mesma: A identidade de alguma pessoa precisa ser
protegida? Quem posso chamar pra pedir ajuda? Tenho uma rota de
escape? Alguém pode pegar minha câmera? Há outras pessoas em
volta? Posso filmar sem ser visto?

Mantenha sua câmera firme e grave as cenas
importantes por pelo menos 10 segundos.
Grave múltiplos ângulos de diferentes
distâncias. Conseguir um bom vídeo com
pouca luz pode ser difícil, mas o registro de
áudio ainda pode ser valioso.

FILME  COM  SEGURANÇA!

MANTENHA A CAMERA ESTAVEL

FILME  DE  MANEIRA QUE  OUTROS  ENTENDAM

REFLITA ANTES  DE  COMPARTILHAR

FAÇA UM  BACKUP

PROVE  QUE  E  REAL
Grave ou diga a hora e a data. Mostre placas
de rua, paisagens, outras pessoas filmando e
câmeras de segurança, para ajudar a provar
sua localização. Filme sem cortes se for
possível. Para compartilhar online inclua uma
discrição factual e clara.

Mostre o que aconteceu com detalhes como ofensas, roupas rasgadas, marcas de sangue, palavras de ódio e
preconceito, ameaças, símbolos, danos a propriedade e armas. Falar com a pessoa enquanto grava pode ajudar a
capturar importantes partes da história, ou complicar a situação revitimizando ela.

Compartilhando seu vídeo ou transmitindo ao vivo em um canal público pode fazer de você, da vítima ou da
comunidade, um alvo. Quando o vídeo está online você perde o controle sobre quem vê e em que contexto

será compartilhado. Antes de torna-lo público peça um conselho pra um advogado, pra própria vítima, amigos
de confiança, ativistas locais ou jornalistas.

Salve o arquivo original em um local
seguro. Nunca delete o arquivo
original ou mude seu nome. Se você
for edita-lo faça isso a partir de
uma cópia.

COM  QUEM  FALAR
Muitas organizações sem fins lucrativos
e governamentais estão gravando
relatos de incidentes relacionados ao
ódio. Procure um grupo perto de você
para arquivar um relatório e encontrar
apoio para vítimas.

Encontre mais dicas sobre como filmar:
portugues.witness.org
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É HORA
de AGIR!!!

https://library.witness.org/product/conducting-interviews-2/

