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Um vídeo ePOP tem dois componentes principais: um depoimento e 
imagens ilustrativas.
Suas filmagens serão feitas em duas etapas: filmar o depoimento e 
filmar as ilustrações. Você então misturará os dois ao editar!

1 - O 
DEPOIMENTO

Eu filmo no lugar 
certo
Escolher o local para a entrevista01

A testemunha é 
claramente visível
Escolher onde colocar a câmera02

A testemunha 
pode ser ouvida
Verifique se o som está bom03
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Escolha um local ao ar livre porque é mais luminoso e muitas vezes mais 
relevante para o assunto. Mas se for muito barulhento, é melhor estar em 
uma casa tranquila.
O objetivo do depoimento é que a pessoa lhe fale de seus sentimentos e 
experiências. É íntimo. Em geral, as pessoas estão mais relaxadas e à 
vontade quando estão sentadas. Não hesite em falar com a pessoa para 
ver onde ela se sente mais confortável.
Se você não é um profissional de vídeo, a equipe ePOP te aconselha  a
filmar a pessoa em um só lugar para que a montagem não seja muito
complicada.
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É importante ver o rosto da pessoa e especialmente seus olhos. ePOP é 
sobre sentimento, sobre emoção. E a emoção às vezes é expressa com os 
olhos!
Se você puder, durante a entrevista, tentar filmar a pessoa com um pequeno 
tripé ou sobre uma mesa e deixa a câmera filmar... Você terá uma imagem 
estável, mais "serena" e, acima de tudo, deixará sua mente livre para ouvir o 
depoimento e alimentar o debate com perguntas relevantes. Se a pessoa lhe 
mostrar algo, você pode filmá-lo depois.
É claro que você pode variar o ângulo do plano durante a entrevista. 
Geralmente aconselhamos um enquadramento largo (plano amplo) quando a 
pessoa está falando em geral, e se aproximar do rosto em um plano mais 
apertado quando você sente que a pessoa está começando a se abrir e a 
falar sobre o que está sentindo.

Se você estiver filmando com uma câmera, aconselhamos filmar a 
entrevista com fones de ouvido para garantir que você possa ouvir o que a 
pessoa está dizendo sem ruído de fundo.
Se você estiver filmando com um smartphone, é muito difícil obter este
feedback de áudio. Há apenas uma solução. No início de sua entrevista,
tenha uma breve conversa com sua testemunha, depois verifique se o som
está bom. Isto tem a dupla vantagem de permitir que você tenha certeza
da qualidade do seu som e de deixar o entrevistado à vontade.

Eu filmo no lugar certo

A testemunha 
é claramente 

visível

A testemunha 
pode ser ouvida
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IMAGENS 
ILUSTRATIVAS

Eu filmo as 
imagens que 
preciso
Escolher o local da sua entrevista

01

Tenho imagens 
ao redor do local 
da entrevista
Para mostrar bem o ambiente

02

Minhas imagens 
mostram do que 
estamos falando 
Elas valorizam o depoimento

03

04 
Eu tenho uma boa
variedade de imagens
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Eu filmo as imagens que 
preciso

Tenho imagens ao redor 
do local da entrevista

Minhas imagens 
mostram do que 
estamos falando 

Qual é a finalidade das imagens ilustrativas? Para "compor" sua entrevista
ao editar, alternando o rosto da pessoa que dá o depoimento com estas
imagens ilustrativas para tornar o vídeo mais dinâmico e manter a atenção
do espectador. Também servem para ajudar o espectador a entender o 
que está sendo falado. Isso dará mais força e poder ao depoimento. 
Que imagens posso filmar a fim de ilustrar bem? Qualquer coisa que ajude 
o espectador a entender do que estamos falando e a imaginar a vida diária 
da pessoa que dá o depoimento. Tanto imagens gerais que mostram o 
ambiente, quanto imagens que mostram do que a pessoa está 
falando.

Na verdade, depende muito do assunto e há muitas outras possibilidades! 
Deixe sua imaginação fluir...

Para uma melhor montagem

Por exemplo: filmando a casa da pessoa, um plano muito amplo da pessoa
entrevistada, mas sem falas mas não falando, imagens da pessoa 
caminhando, de sua família, da praia se você está falando da subida do 
nível do mar, uma foto geral da fábrica (se eles estão falando de uma 
fábrica), etc.

Se a pessoa lhe contar sobre a poluição causada por uma fábrica, você pode 
filmar os vestígios dessa poluição? Se lhe disser que estão preocupados com 
o futuro dos jovens, você pode filmar seus filhos ou os jovens da vizinhança?
Se ela lhe contar sobre a vida em sua aldeia ou bairro há 30 anos ou sobre
sua casa que foi destruída: você pode filmar as ruínas?

Dica: faça alguns planos ilustrativos onde a pessoa aparece e algumas onde
não aparece. Por exemplo, se eu estiver filmando um homem cuja casa foi
destruída pelo aumento do nível das águas, posso filmá-lo por trás 
caminhando através das ruínas.
Mas também posso fazer grandes planos de detalhes das ruínas: o
telhado esventrado, as paredes roídas, etc. Mais uma vez, a edição será mais
fácil e mais rica! Não tenha receio em discutir isto com a pessoa 
entrevistada, ela pode ter algumas ideias interessantes para lhe
mostrar que você pode filmar.

04
Eu tenho uma boa 

variedade de 
imagens

Plano apertado, plano geral, plano fixo, em movimento?
Quanto mais variedade, melhor. Geralmente, os planos apertados são fixos 
(caso contrário, é desfocado!). Para planos largos ou gerais, você pode adicionar 
movimento ou se você seguir uma pessoa enquanto ela se move. Isto dará um 
ritmo à edição.
Mas não é uma obrigação.
Se você não tem experiência de vídeo, ePOP o aconselha a usar planos fixos.

Quantas imagens devo filmar e por quanto tempo?
Não há nenhuma regra, porque um plano muito bom pode durar muito tempo, 
mas se você quiser ter um ponto de referência e ter uma escolha ao editar, o
ePOP te aconselha a fazer cerca de 10 planos ilustrativos diferentes, com pelo
menos 10 segundos cada, para um vídeo de 2 minutos. Assim, poderá manter 
os melhores planos na montagem.




