
PROTOCOLOS BÁSICOS 1: 

1° PASSO Saiba seus direitos antes de começar a gravar.

No aparelho que vai usar para filmar, sempre proteja, crip-
tografe ou delete informações pessoais sobre você e sobre 
seus contatos para se proteger no caso do equipamento ser 
confiscado.

Faça uma avaliação da segurança para proteger a si mesmo e 
às pessoas que serão filmadas.

Decida quais imagens deverão ser filmadas (mais no verso).

SIGA OS SEGUINTES PROTOCOLOS BÁSICOS PARA AUMENTAR A 
CHANCE DO SEU VÍDEO SERVIR COMO PROVA.

2° PASSO

Para responsabilizar alguém por um crime cometido, advogados 
precisam provar: 

Qual crime foi cometido?
Quem cometeu o crime?

Como esta pessoa cometeu o crime? 

Filem imagens e detalhes que forneçam informações sobre o 
“QUAL”, o “QUEM” e o “COMO”.

Preparando para filmar 

Veja mais: bit.ly/WITNESSLibrary_VaE

Vídeo como Prova: Miniguia vae.witness.org

DECIDA O QUE FILMAR

• Morte causada por tiros 
• Pessoas sendo espancadas ou 

torturadas 
• Ferimentos decorrentes de abusos 
• Danos à propriedade ou patrimônio 

cultural
• Crianças portando armas ou 

participando de atividades militares

• Agrupamentos policiais em protestos
• Números de crachás e uniformes
• Placas de viaturas ou veículos oficiais
• Números de série e equipamentos 

militares 
• Discursos em espaços privados ou 

públicos

Exemplos de imagens que provam o 
“QUEM” e o “COMO” 

Vídeo como Prova: Miniguia vae.witness.org

Exemplo de imagens que provam o “QUAL” 

3° PASSO

4° PASSO

5° PASSO

http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE


PROTOCOLOS BÁSICOS 2: 

1° PASSO Certifique-se de que a data, a hora e a localização estejam 
corretas no GPS do seu aparelho.  

Use o microfone da câmera e/ou crie um documento escrito 
para registrar as seguintes informações:

• Data, horário e local
• Quem está filmando
• Quem está sendo filmado
• Outras pessoas com informações no local

Filme estrategicamente e seguindo uma lógica:

 √ Filme continuamente (sem pausas)
 √ Filme uma variedade de tomadas e ângulos da cena do ocorrido 
 √ Segure suas tomadas por pelo menos 10 segundos antes de pas-

sar para o próximo ponto que quer filmar
 √ Movimente a câmera lentamente 
 √ Quando possível, use um tripé, monopé ou uma superfície firme 

para estabilizar a câmera

Crie documentação escrita que resuma as informações 
chaves, incluindo informações de segurança.

SIGA OS SEGUINTES PROTOCOLOS BÁSICOS PARA AUMENTAR 
A CHANCE DO SEU VÍDEO SERVIR COMO PROVA.

Filmando para coletar provas 

Vídeo como Prova: Miniguia vae.witness.org

FILMANDO PARA COLETAR 
PROVAS: Lista de tomadas 

Vídeo como Prova: Miniguia vae.witness.org

QUANDO? ONDE? QUEM?

PLANO ABERTO

PLANO MÉDIO

PLANO FECHADO (CLOSE)
PANORAMA

MONUMENTOS OU PONTOS DE 
REFERÊNCIA 

360º √

 √

 √

 √

 √

 √

 √

2° PASSO

3° PASSO

4° PASSO

HORIZONTE COM SOL OU LUA 
(PARA SITUAR O LOCAL)



PROTOCOLOS BÁSICOS 3: 
Proteja seus arquivos de mídia na rua:

• Mantenha seus cartões de memória protegidos contra 
danos físicos e confisco;

• Troque o cartão de memória usado por um cartão vazio e 
esconda o que contém as imagens já filmadas;

• Crie uma cópia de segurança imediatamente em um 
disco rígido que você possa carregar consigo ou em um 
servidor seguro.

Organize os arquivos de vídeo depois de terminar 
as filmagens:

Não altere o formato, nomes de arquivos ou estrutura do diretório. 
Organize o material em pastas com nomes padronizados (sem acentos).

Organize os vídeos: 
Use uma planilha ou banco de dados para documentar onde as 
filmagens foram armazenadas e com quem os arquivos foram 
compartilhados.

PROTEJA SUA FILMAGEM

Vídeo como Prova: Miniguia vae.witness.org Vídeo como Prova: Miniguia vae.witness.org

Proteja seus arquivos de mídia em casa ou no trabalho:
• Trave o cartão de memória para evitar novas gravações 

até que seus arquivos sejam transferidos com êxito; 
• Faça um backup do arquivo original pelo menos uma vez 

e, se possível, duas vezes. Depois de copiado, não altere o 
arquivo original de forma alguma (não renomeie);

• Guarde cópias de backup em dispositivos separados e em 
locais diferentes da cópia principal.

Para mais dicas sobre arquivamento de vídeos, acesse archive.witness.org.

PESQUISA

Compartilhar filmagens e informações com organizações de direitos 
humanos, pesquisadores, autoridades e órgãos jurídicos gera e 
direitos quanto responsabilidades. Tais direitos e responsabilidades 
variam, portanto pesquise os prós e contras antes de compartilhar 
seus vídeos. Escolha uma pessoa ou entidade intermediária de sua 
confiança que tenha conhecimento, recursos e infraestrutura para 
manter seu material seguro e protegido. 

FORNEÇA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Se possível, forneça um relatório impresso ou digital que inclua:

• Hora, data e local específicos de onde o vídeo foi filmado;
• Um resumo factual e conciso sobre o que é mostrado no vídeo;
• Nomes e informações de contato da pessoa que fez a filmagem, 

assim como das pessoas filmadas e outras que possam ter 
informações úteis sobre o ocorrido;

• Informações de segurança. 

DECIDA COMO FORNECER O ARQUIVO ORIGINAL 
Se for possível, marque um encontro para transferir suas 
filmagens pessoalmente. Caso seja necessário enviar as imagens 
pela internet, pesquise alternativas para fazer esta transferência 
de maneira segura. Acesse dicas de como enviar imagens com 
segurança no bit.ly/VaE_TechTools_Transferring

PROTOCOLOS BÁSICOS 4: 
COMPARTILHE SEUS VÍDEOS DE 
MANEIRA PRIVADA1° PASSO

2° PASSO

3° PASSO

4° PASSO

1° PASSO

2° PASSO

3° PASSO

http://bit.ly/VaE_TechTools_Transferring


PROTOCOLOS BÁSICOS 5:

Inclua um título adequado para o seu vídeo com data, 
local específico, cidade, país e palavras-chaves para 
descrever o contexto do ocorrido.

Facilite que o vídeo seja encontrado online 
acrescentando marcações/tags. Repita a data, horário, 
local específico, cidade e o país, assim como palavras-
chave para descrever o conteúdo.

COMPARTILHE SEU VÍDEO PUBLICAMENTE

Vídeo como Prova: Miniguia vae.witness.org Vídeo como Prova: Miniguia vae.witness.org

Acrescente uma descrição precisa. Repita as 
informações do título e acrescente um resumo factual 
sobre o que é mostrado no vídeo. Apenas fatos; deixe 
opiniões de fora. Se for seguro, inclua o nome e 
informações de contato da pessoa que fez a filmagem e/
ou da organização responsável pela publicação. 

Guarde o arquivo original. Plataformas como o YouTube 
otimizam arquivos de vídeo para exibição na web. Isso 
significa que o arquivo original é comprimido e muitas 
informações importantes são perdidas. Por isso, é 
fundamental manter o original.

- Em caso de imagens explícitas, acrescente um aviso de “Imagens 
explícitas de violações dos direitos humanas” ao título e à descrição, 
assim o público fica ciente do conteúdo e plataformas como o YouTube 
entendem que não devem tirar o vídeo do ar. 

- Não inclua informações falsas (data, local, tags) em nenhuma hipótese.

PONTOS PRINCIPAIS

VEJA UM EXEMPLO 

Encontra dicas mais aprofundadas sobre como publicar e 
compartilhar vídeos online no pt.witness.org/tutoriais.

SE VOCÊ DECIDIR QUE O COMPARTILHAMENTO ONLINE DO SEU VÍDEO É O 
CAMINHO MAIS SEGURO E ESTRATÉGICO, SIGA OS SEGUINTES PROTOCOLOS 
BÁSICOS PARA AUMENTAR A CHANCE DO SEU VÍDEO SERVIR COMO PROVA.  

1° PASSO

2° PASSO

3° PASSO

4° PASSO

Título

Descrição e tags
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