
 
                       FILMANDO DESPEJOS OU REMOÇÕES FORÇADAS 
 

 
 

Introdução 
 
Qualquer vídeo bem sucedido de defesa dos direitos humanos precisa de planejamento. Saiba 
o que você vai filmar – e porque – antes mesmo ligar a sua câmera filmadora.  É raro conseguir 
filmar uma violação de direitos humanos no momento em que ela acontece, mas o vídeo pode 
ser eficaz tanto antes de uma remoção acontecer ou depois que uma comunidade for 
despejada de seus lares. A filmagem deve ser planejada cuidadosamente com antecedência 
para que você consiga gravas as entrevistas e o material de vídeo mais adequado para 
complementar a sua campanha de mobilização. 
 
Esse guia vai apresentar os principais passos para o planejamento de seu vídeo, e como filmar 
durante os diferentes estágios de um despejo forçado. Primeiro, responda as questões no Mini-
Plano de Ação de Vídeo abaixo (esta é uma versão resumida do formulário PAV – Plano de 
Ação do Vídeo – que a WITNESS utiliza junto com seus parceiros). 
 

 
MINI-PLANO DE AÇÃO DE VÍDEO 

 

PÚBLICO-ALVO 
Quem tem que assistir a esse vídeo pra 
que os resultados que você busca 
aconteça? 

 

MENSAGEM 
Qual é a mensagem que você quer 
transmitir para este público? 

 

HISTÓRIA Qual é a história do vídeo?  

IMAGENS DE 
VÍDEO 

Como você conta essa história com 
vídeo? 

 

VOZES Quem vai aparecer no vídeo, e porque?  

DISTRIBUIÇÃO 
Como você vai atingir o público e outros 
que também deveriam ver o vídeo? 

 

TEMPOS 
OPORTUNOS  

Qual o melhor momento ou 
oportunidade para atingir o público? 

 

EXTRAS 
Você precisa de outros materiais para o 
vídeo? (ex.: fotos, música, relatórios, 
tradutores, editores?) 

 

ALIADOS 
Que outras organizações são parte 
dessa campanha? 

 

FEEDBACK 
Quem vai revisar esse plano e o vídeo 
finalizado? 

 

OBJETIVO 

Qual resultado ou mudança de política 
pública, comportamento, prática ou lei o 
vídeo vai exigir?  
 

Quem pode fazer esta transformação? 
 

Quando isso vai acontecer? 
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 O Que Filmar ANTES de um Despejo ou Remoção  
 

a. Documente vidas e ambientes: Se você sabe que 
um despejo vai acontecer em uma área específica, 
reserve tempo para fazer contatos na comunidade e 
documente o cotidiano e o ambiente onde as pessoas 
vivem. Mostre as pessoas cozinhando, crianças 
brincando, qualquer coisa que indique que esses são 
os lares dessas pessoas. Você pode usar esse 
material no futuro para comparar como a comunidade 
ficou depois do despejo forçado. 

 
b. Encontre pessoas que vão comunicar bem seus 

problemas na frente da câmera: Pode ser 
comovente acompanhar a experiência de uma família 
ou de indivíduos antes, durante e depois de um 
despejo. Busque por entrevistados diversificados, 
mas representativos. Se possível, grave uma ampla 
gama de experiências individuais (desde que isso não 
atraia muita atenção indesejada para você). 
 

c. Assegure o consentimento informado do entrevistado: Explique a sua campanha e 
como o material que você vai filmar será usado para todas as pessoas que você entrevistar. 
Explique o pior cenário que pode acontecer se o material for visto pela polícia, funcionários 
do governo, e outras pessoas, e deixe que o entrevistado tome uma decisão consciente e 
informada de dar seu depoimento, de ter sua identidade revelada e de deixar sua história 
ser usada no seu projeto. 

 
d. Filme tendo em mente que sua presença vai ser notada: Filme o mais discretamente 

possível e tenha em mente que, mesmo que não pareça, é muito possível que sua 
presença esteja sendo observada por terceiros. 

 
e. Traga um colega/Filme em ambientes 

fechados/Misture-se: Considere trazer um colega 
para te dar cobertura e conduza suas entrevistas em 
ambientes fechados se possível. Tente se misturar o 
máximo possível. 

 
f. Entreviste os principais manifestantes: Grave a 

história deles antes do evento.  Deixe que as pessoas 
expliquem sua situação com suas próprias palavras.  

 
•  A quanto tempo você mora aqui? Com quem? 
•  Como você soube que ia ser despejado? Como 

você se sentiu com isso? 
•  O que vai acontecer? 
•  Quais são as suas preocupações sobre o despejo 

que vai acontecer?  
•  O que você e sua família vão fazer se forem despejados? 
•  Porque você acha que isso está acontecendo? 
•  O que você gostaria de dizer aos funcionários do governo, para o povo do Brasil ou 

para quem for ver sua entrevista fora do país? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVALIE O RISCO. Antes de começar a 
filmar, tenha certeza de que usar vídeo é 
a escolha certa para divulgar a sua 
causa, pois você, sua entidade, amigos e 
as pessoas que você filmar correm 
possíveis riscos de segurança. Os riscos 
podem acontecer quando você filma, 
quando você edita e quando você 
distribui o material. 

 
FAÇA PERGUNTAS ABERTAS. Uma 
boa maneira de conseguir toda a 
história é fazer perguntas que 
começam com “Porque?” ou “Como?” 
ou simplesmente “Conte-me...” porque 
estas perguntas não podem ser 
respondidas simplesmente com “Sim” 
ou “Não”. Também não fale por cima 
do seu entrevistado. 
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GRAVE BOM SOM. O seu som é tão 
importante quanto a imagem. Chegar 
mais perto do seu entrevistado ou da 
ação vai garantir que você 
conseguirá capturar o som. 
 

ANTES DE UM DESPEJO: EXEMPLO DE SEQÜÊNCIA DE TOMADAS 

• Pense em como o material de vídeo vai apoiar os objetivos de ativismo da sua campanha. O que você 
precisa mostrar e quais perguntas você precisa fazer para fortalecer sua mobilização ou materiais de 
divulgação? 

• Filme múltiplas tomadas amplas do local do possível despejo. 

• Faça um tomada panorâmica movendo sua filmadora rapidamente de um lado para o outro até chegar 
ao próximo ponto de interesse – comece sempre com uma tomada estável e fixa de dez segundos; 
faça o mesmo no final, gravando uma tomada estável e fixa de dez segundos. 

• Filme atividades cotidianas do seu entrevistado principal e sua família – lembre-se que você está 
tentando mostrar o que está acontecendo, quem está fazendo o que, e onde a ação está acontecendo. 
Use uma variedade de tomadas para capturar uma cena específica de vários ângulos se ela fizer parte 
de uma seqüência importante– por exemplo, uma tomada ampla de uma pessoa cozinhando com sua 
família, tomadas médias de uma pessoa específica, um close dessa pessoa preparando os temperos 
para a comida. 

• Filme entrevistas com pessoas fazendo atividades em plano americano (médio), mostrando o 
entrevistado da cintura para cima, até aparecer sua cabeça sem cortar. 

• Tente filmar uma entrevista durante uma atividade (mas cuidado com o áudio!) – por exemplo, 
caminhe junto com a pessoa enquanto ela explica o local e o que vai acontecer lá. 
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O Que Filmar DURANTE um Despejo ou Remoção 
 
a. Faça uma lista de tomadas: Planeje tudo que você quer documentar, como agressão 

policial, a emoção das pessoas, prisões e quaisquer ferimentos que possam vir a 
acontecer.  Provavelmente será uma filmagem muito difícil de fazer, mas tente ficar calmo, 
e faça tomadas estáveis de planos amplos para mostra o que está acontecendo. 
 

b. Pense se vai ou não esconder a câmera: Você pode decidir que é mais seguro tentar 
esconder a câmera. Você pode fazer isso cortando um pequeno buraco em uma sacola 
plástica e modelando o buraco discretamente ao redor das lentes da câmera pra que a 
imagem não fique bloqueada. Cubra a luz vermelha enquanto estiver gravando; coloque um 
pequeno pedaço de fita preta sobre a luz sem cobrir a saída do microfone. Tente praticar 
antes para melhor antecipar o que vai ser gravado quando você não estiver vendo a 
imagem na tela da câmera. Tenha ciência de que filmar dessa maneira pode parecer 
suspeito e a mochila pode ser confundida por uma arma escondida – avalie bem os prós e 
contras.  

 
c. Tente não filmar sozinho:  Você deve trazer alguém contigo para ficar de olho em você 

enquanto você se concentra em filmar. Se a outra pessoa também puder trazer outra 
câmera, ela pode ficar mais atrás gravando tomadas mais amplas da cena do despejo 
enquanto você filma imagens mais próximas. Se você acha que duas câmeras filmando ao 
mesmo tempo pode atrair muita atenção, use a segunda câmera como reserva. Se for 
impossível filmar junto com alguém, tente se posicionar com suas costas viradas para um 
poste ou parede, permitindo que você filme sem ser atacado pelas costas. 

 
d. Considere a sua aparência: Considere sua aparência antes de filmar um despejo. Seria 

mais seguro se misturar com a multidão?  Você seria tratado de maneira diferente pela 
polícia se você parecer um funcionário de ONG, jornalista ou alguém de fora? Tente obter 
um senso do comportamento da polícia com as pessoas da comunidade, ou com pessoas 
que já testemunharam eventos parecidos onde você estará trabalhando.    

 
e. Conheça bem a área: Encontre lugares que você quer filmar, ou de onde quer filmar, ou 

encontre um prédio próximo do qual você pode filmar de longe com segurança.  
 

f. Planeje uma rota de fuga: Busque caminhos 
diferentes para sair da área se as coisas ficarem fora 
do seu controle durante o despejo. 

 
g. Lembre-se da segurança E de boas tomadas: 

Enquanto estiver filmando um despejo com uma 
presença hostil da polícia, lembre-se: filme boas 
imagens mas cuidado para não ter sua filmadora 
confiscada, sair machucado ou preso. Se você achar 
que a polícia será agressiva, considere a opção de 
filmar de um prédio próximo ou por uma janela. Você 
sempre poderá complementar uma tomada ampla do 
local com relatos em primeira mão de testemunhas 
quando a polícia já não estiver mais presente.  

 

GRAVE EXPLICAÇÕES. Se você 
está numa situação confusa, ou se 
está sentindo falta de uma 
informação-chave no seu vídeo, 
aproxime-se de outra testemunha 
e peça que ela explique o que está 
acontecendo diante da câmera. 



 5 

h. Se puder, e for seguro, faça algumas entrevista no momento do despejo: Se a 
situação não ficaria clara para quem estivesse assistindo ao vídeo só pelas imagens, você 
pode perguntar para alguém que esteja no local explicar o que está acontecendo. 

 
i. Certifique-se de que alguém que não estava lá possa entender o que aconteceu: 

Quando você pensar na filmagem, você tem de levar em conta como vai coletar as imagens 
e sons que ajudarão contar a história mais completa para o seu espectador. Mantenha o 
foco nos abusos que estão ocorrendo e procure pessoas que você já entrevistou antes, ou 
anote o nome de pessoas com quem você quer conversar depois que a poeira baixar.  

 
j. Revisite as entrevistas, particularmente com as pessoas que você gravou antes ou 

durante o despejo: Se você conseguir capturar o relato das pessoas que foram atingidas 
pelo despejo logo após o acontecido, você vai obter uma entrevista com mais emoção e, 
portanto, mais forte e comovente. Busque pessoas que você entrevistou antes ou durante o 
despejo. 
 

k. Guarde o material de vídeo em um local seguro: Imediatamente transfira o vídeo para 
seu computador, envie-o para suas entidades parceiras, ou mantenha a câmera e cartão de 
memória em um local seguro longe do local do despejo. 

 
 
 

 
DURANTE UM DESPEJO: EXEMPLO DE SEQÜÊNCIA DE TOMADAS 

• Por ter uma câmera e estar gravando algo que as autoridades talvez não queiram que outros 
vejam, você e sua filmadora estão em risco. Fale com as outras pessoas envolvidas sobre os 
riscos de filmagem e alerte-as que você pretende filmar a ação. 

• Filme tomadas amplas de vários ângulos dos acontecimentos – sempre de um local seguro.  

• Filme uma tomada panorâmica do local do despejo para mostrar a dimensão do problema – 
grave tomadas estáveis e fixas de dez segundos de duração no começo e no fim da filmagem.  

• Detalhes pessoais são importantes – quando seguro, mantenha o foco em itens pessoais 
como fotos de família, relíquias e outros bens simbólicos.   

• Pense em pedir para outras pessoas te protegerem da vista das autoridades. Segure a 
filmadora na altura do quadril ou esconda-a em uma mochila ou no bolso de uma camisa com 
um buraco para poder gravar o vídeo.  

• Certifique-se de filmar imagens tanto das pessoas realizando o despejo, como das que estão 
sendo despejadas. Tenha ciência de que se seu vídeo for confiscado, quaisquer atividades 
podem ser usadas a favor de ou contra qualquer pessoa no vídeo. Lembre-se que você não 
pode borrar aos rostos das pessoas imediatamente enquanto estiver filmando e a identidade 
delas ficará exposta e vulnerável. 

• Tente filmar uma entrevista de apoio com alguma outra pessoa próxima – não exponha essa 
pessoa ao perigo, mas tire ela da visão das autoridades para conduzir uma entrevista 
imediata. 

• Guarde seu vídeo em um local seguro e, se relevante, distribua-o rapidamente. 
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O Que Filmar DEPOIS de um Despejo ou Remoção 
 

a. Documente o “depois” do despejo:  Se possível, se somente quando for seguro, 
documente a área despejada – procure por detalhes para filmar de perto. Retorne aos 
lugares que você filmou antes do despejo para que você possa mostrar o antes e o depois 
da situação. Procure revisitar as pessoas que você entrevistou anteriormente e documentar 
como a vida delas mudou por causa do despejo. 

 

b. Documente ferimentos físicos: Documente todos os ferimentos e abusos que 
aconteceram e peça para as pessoas explicarem o que aconteceu como se eles 
estivessem falando com alguém que não estava no despejo. Filme tomadas dos ferimentos 
ANTES ou DEPOIS da entrevista, e NUNCA ao mesmo tempo.  

 

• Você pode me contar o que aconteceu no dia do despejo? 
• Você poderia descrever qualquer abuso que você viu ou passou? 
• Como que você e sua família foram afetados pelo despejo? 
• Onde vocês vão morar agora? O que vocês vão fazer? 
• O que você gostaria de dizer aos governantes, ao povo do Brasil e às pessoas 

que forem assistir a este vídeo fora do país? 
 

 
DEPOIS DE UM DESPEJO: EXEMPLO DE SEQÜÊNCIA DE TOMADAS 

• Pense em como o material de vídeo vai apoiar os objetivos de ativismo da sua campanha. 
O que você precisa mostrar e quais perguntas você precisa fazer para fortalecer sua 
mobilização ou materiais de divulgação? 

• Filme tomadas amplas do local do despejo após o fato. 

• Filme uma tomada panorâmica do local – filme tomadas estáveis e fixas de dez segundos, 
no início e no fim da filmagem. 

• Filme as atividades do cotidiano das pessoas após o fato – como as vidas das pessoas 
mudaram? Se tiverem sido reassentadas, use uma variedade de tomadas para criar uma 
seqüência significativa que mostre como a vida mudou no assentamento.  

• Filme entrevistas com pessoas fazendo atividades em plano americano (médio), mostrando 
o entrevistado da cintura para cima, até aparecer sua cabeça sem cortar. 

• Tente filmar uma entrevista durante uma atividade (mas cuidado com o áudio!) – por 
exemplo, caminhe junto com a pessoa enquanto ela explica o local e o que aconteceu lá. 

 

 
CUIDADO COM A ILUMINAÇÃO. Não filme pessoas contra a luz do sol, a não ser que você esteja 
fazendo isso de propósito para esconder sua identidade. A melhor luz para filmar é a de um dia nublado 
e ao ar livre. Evite a luz direta e o sol forte do meio dia. 
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Técnicas Básicas para Filmar com uma Kodak Zi8 

 
a. Descobrindo as configurações de sua filmadora: Familiarize-se com as funções e 

operações de sua filmadora Kodak. Se você está usando-a pela primeira vez, leia o manual 
e descubra as partes principais de sua câmera, como ligá-la e desligá-la, colocar um 
pregador no microfone, gravar vídeos, tirar fotografias, tocar, deletar, e acessar as 
configurações do menu. Se você for usar um tripé, familiarize-se como anexar e remover a 
filmadora, e manipular o tripé. 

 
b. Planeje suas tomadas: Planejar suas tomadas é muito importante. Independente do 

tamanho do cartão de memória, há uma capacidade limitada da memória. Usando um 
cartão de 16GB você pode gravar de 2h a 4h de material. A bateria de lítio dura cerca de 
uma hora. 

 
Modo de 
Gravação 

 Horas de 
Material 

WVGA Melhor opção para conservar o espaço do 
cartão de memória, adaptado para Web. 

4:14:00 

720p Melhor opção para se assistir de um 
computador e compartilhar no YouTube e 
Facebook 

2:36:00 

720p/60 fps Melhor para cenas de ação 2:07:00 
1080p Melhor opção para se exibir em uma TV 

de alta definição 
2:15:00 

 
c. Mantenha suas tomadas estáveis e fixas grave por pelo menos 10 segundos 

seguidos: Você pode colocar ambas as mãos e manter os cotovelos contra o corpo para 
dar mais apoio e estabilidade. 

 
d. Evite o zoom: Mesmo ao usar a configuração de alta-definição, o zoom com a filmadora 

KODAK Zi8 diminui a qualidade do vídeo significativamente. Preferia se aproximar 
fisicamente ou se afastar do objeto para conseguir uma imagem mais ampla.  

 
e. Use o botão de close para closes extremos: Na parte de cima da câmera tem um 

pequeno botão para fazer closes extremos a fim de 
capturar detalhes muito pequenos. Teste essa função 
primeiro e lembre-se de retornar ao modo normal de 
filmagem depois. 

 
f. Filme lentamente uma tomada panorâmica de um lado 

ao outro para estabelecer bem o contexto: O panorama 
lento é bastante útil para mudar o foco de uma ação para a 
outra. Após capturar o final de uma cena mantenha a 
filmadora parada por pelo menos 10 segundos para que 
então o público possa focar na nova cena.  

 
g. Filme rapidamente uma tomada panorâmica rápido para 

mudar o foco entre duas atividades relacionadas: O 
panorama rápido (mover rapidamente sua câmera de um 

OBEDEÇA A REGRA DOS 
TERÇOS. Quando você filmar a 
entrevista, tente posicionar os 
olhos do entrevistado a cerca de 
dois-terços de cima para baixo e 
de uma das laterais do 
enquadramento da imagem. 
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ponto de interesse ao outro) é bastante útil para mudar o foco do espectador de uma ação 
para outra imediatamente. Sempre mantenha o foco firme por pelo menos 10 segundos na 
nova cena pra que o espectador entenda para onde deve olhar. Use esse recurso com 
cuidado, pois o movimento rápido pode ser desorientador para o público. 

 
h. Cubra a luz vermelha quando estiver gravando situações de alto risco: Já que não se 

pode desligar a luz vermelha da filmadora Kodak no momento da gravação, é melhor cobri-
la com uma um pequeno pedaço de fita preta durante a gravação. Tome cuidado para não 
cobrir o microfone, que fica ao lado da luz vermelha. 

 
i. Use o microfone de lapela com grampo para entrevistas, ou aproxime-se do 

entrevistado para conseguir um som de melhor qualidade: Com a filmadora Kodak, 
você pode usar os grampos para fixar o microfone nos entrevistados. Se você está 
gravando sem o grampo (por exemplo, numa marcha na rua), a câmera vai capturar todos 
os sons e você talvez precise chegar mais perto para gravar uma voz ou som específico.  

 
j. Apague arquivos para proteger a si mesmo e outros: Se a filmadora está prestes a ser 

confiscada, apague os arquivos, passe-a para alguém que você conhece, ou remova, 
esconda ou destrua o cartão de memória. Isso vai proteger você e as pessoas que você 
filmou. 

 
 

Como Entrevistar Pessoas com um Microfone de Lapela 
 
a. Use o microfone de lapela: Para melhores resultados, e se a situação permitir, use o 

microfone de lapela com grampo para conduzir entrevistas. Você talvez queira esconder a 
corda do microfone pedindo que seu entrevistado coloque-a por baixo da roupa.  
 

b. Teste de gravação: Faça um breve teste de gravação com seu entrevistado depois de 
ajustar a filmadora e o microfone. Você pode pedir que ele/ela conte de 1 a 10 para você 
poder conferir os níveis de áudio da filmadora. Não deixe o nível de áudio atingir a marca 
vermelha durante a gravação. Assista o vídeo e confira se a filmadora captura o som cada 
vez que você fizer uma entrevista – as pessoas falam com níveis de volume diferentes. 
Ajuste a distância entre o microfone e a boca do entrevistado se necessário.  

 
c. Fique atento aos barulhos de fundo: Se você está entrevistando alguém durante uma 

ação barulhenta (uma marcha ou protesto por exemplo), lembre-se de que o microfone 
interno da filmadora vai capturar a maioria dos sons. Esteja ciente de como o ruído de som 
afeta a entrevista. Se necessário, mantenha a filmadora próxima perto do entrevistado ou 
conduza a entrevista em um local mais silencioso. 

 
 

Dicas para se Preparar para uma Filmagem 
 
a. Carregue suas baterias: Antes de cada filmagem, certifique-se sempre de que as baterias 

estão totalmente carregadas, incluindo sua bateria extra. Cheque a bateria do microfone 
também, e ponha uma nova se necessário.  
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b. Cheque o espaço disponível na memória da câmera: Transfira o material gravado 
previamente para seu computador antes de sua próxima filmagem. Isso vai te dar mais 
espaço na memória para gravar, e também protegerá os vídeos gravados anteriormente, 
evitando que sejam confiscados ou deletados.  

 
c. Faça um teste de filmagem: Teste a sua filmadora e se familiarize com as funções. Grava 

um vídeo de 1 minuto com e sem o microfone de lapela. Ajuste as configurações da 
filmadora se for necessário. Assista, e cheque se sua filmadora capturou o som que você 
queria.  

 
d. Cheque a Logística: Tanto durante uma filmagem planejada ou numa filmagem rápida/de 

emergência, sempre esteja preparado com sua filmadora e os acessórios necessários 
(microfone de lapela, bateria extra carregada, carregador, etc). É melhor ter todos esses 
itens em uma mochila única durante a filmagem inteira. Traga também uma sacola plástica 
que pode ser usada caso precise proteger o equipamento de água ou chuva. 

 
e. Faça um plano de segurança: Sempre prepare um plano de segurança antes de filmar. 

Aqui algumas perguntas básicas para te guiar: 
 

a. Tenho algum parceiro que pode filmar junto comigo? Ele/ela pode operar a 
filmadora se necessário? 

b. Eu sei apagar os arquivos e ejetar o cartão de memória rapidamente se 
necessário? 

c. Para quem/onde posso colocar a filmadora/cartão de memória caso ela seja 
confiscada? 

d. Eu tenho contatos pessoas na comunidade onde estou filmando? 
e. Eu tenho as informações sobre a região onde eu pretendo filmando? Tenho uma 

rota de saída de emergência preparada? 
f. Eu tenho uma lista de organizações de direitos humanos que eu posso contatar 

caso eu seja preso, intimidado ou tenha o equipamento confiscado? 


