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Um grande vídeo ePOP é tanto um depoimento tangível quanto emocional. 
Para conseguir isso, você precisa ser capaz de orientar a discussão e ajudar 
sua testemunha a se expressar o máximo possível. Se você não sabe como 
fazer isso, aqui está uma lista de perguntas que você pode seguir para 
sequenciar sua entrevista e garantir que você não esqueça nada! 

#1  Introdução

Você pode se apresentar? 

O que você faz para viver? Qual é a sua profissão?

Uma ou duas perguntas para introduzir o tema

#2  Depoimento
Que mudanças você já viu em seu ambiente?

Você pode me dizer como era antes e como é agora?

Você pode me contar como isso tem afetado sua vida diária?

Quais são as coisas que você poderia fazer antes que você não pode fazer agora por 
causa dessas mudanças?

Quais são as consequências para sua família, seus entes queridos?

Existe alguma anedota, algum detalhe que você gostaria de contar às pessoas que 
se recusam a acreditar nas mudanças climáticas ou que dizem que isso não existe?

Como você explica essas mudanças? O que aconteceu?

O que você está fazendo diariamente para se adaptar a essas mudanças? Quais são 
as consequências para sua família, seus parentes?

#3  Colocando em perspectiva

Como você se sente quando pensa nisso?

Você está preocupado, chateado à respeito disso? Sim ou não, e porque? O que o 
preocupa / o deixa com raiva / indignado?

Como você vê o futuro?

Você tem algum arrependimento?

Você imaginou que esta situação poderia acontecer um dia?

Existe uma história, um detalhe que você gostaria de contar às pessoas que se 
recusam a acreditar nas mudanças que você está vendo ou que dizem que ela 
não existe?
Quando você ouve as pessoas dizerem que essas mudanças de que você está 
falando não existem, como isso faz você se sentir?

#4  Interpelar, lançar um apelo

Há alguma mensagem que você queira enviar à comunidade científica, aos 
políticos, aos cidadãos?

Por que você acha que chegamos a este ponto?

De quem você acha que é a culpa?

Você tem uma ideia de como melhorar essa situação?

BÔNUS: Alguns pontos importantes

A confiança
Esta é a chave para uma entrevista de sucesso. 
A fim de colocar a pessoa em confiança, 
mostrar que você está realmente preocupado 
com o que ela tem pra dizer, não deixe de 
compartilhar experiências suas, falar sobre 
suas motivações, dizer-lhe que seu 
testemunho ePOP pode ajudar a aumentar a 
conscientização, agradecer-lhe por aceitar 
testemunhar. E olhe-a nos olhos para mostrar 
que você está prestando total atenção.

Vocês dois são uma equipe.

Libertando a palavra
A pessoa deve se sentir livre, não se 

trata de um interrogatório.

Para fazer isso, faça perguntas 
abertas como "me explique como..." 

ou "você poderia me falar sobre isso" 
em vez de perguntas "fechadas" onde 

a resposta pode ser apenas "sim" ou 
"não". 

O poder dos detalhes
Emoção está muitas vezes nos detalhes!

Não tenha receio em começar com perguntas 
gerais antes de mover gradualmente a 
discussão para assuntos mais pessoais e não 
hesite em pedir detalhes e exemplos 
específicos, anedotas. Isto é o que falará ao 
público. A pessoa que assiste ao vídeo não 
sabe nada sobre esta história, então você 
tem que ajudá-la a obter uma visão completa 
da situação.

Não tenha pressa

Tome seu tempo, vai com calma, escute, não 
interrompa. Mas, ainda com respeito, faça suas 
perguntas novamente, mudando a frase até 
que a resposta seja compreensível para todos. 
Talvez ela não tenha entendido sua pergunta, 
ou talvez precise de tempo para se sentir 
confiante e trazer à tona suas lembranças? O 
importante é que, ao deixá-la falar livremente, 
você não perca de vista sua pergunta inicial.

Se a pessoa não responder às suas perguntas 
imediatamente, ou de uma forma muito geral, não 
entre em pânico. 

O silêncio é seu amigo
Não tenha medo de silêncios. Deixe-os viver.

Um plano fechado sobre uma pessoa 
emocionada que deixa de falar, isso é que fala 
muito.
Talvez a pessoa queira lhe dizer o que está 
em sua mente. 
Você pode então acompanhá-la em seu 
depoimento: Em que você está pensando 
neste momento? Uma lembrança ? Você quer 
nos contar alguma coisa?
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