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Com este questionário, verifique se você já pensou em tudo antes de 
começar a filmagem. Você tem o maior número possível de 'sim'? Você 
pode seguir com confiança. Este questionário foi projetado para poder ser 
impresso, então não hesite! 

COISAS A CONSIDERAR 
ANTES DA FILMAGEM

SIM     NÃO

Meu equipamento de filmagem 
está pronto e funcional

SIM NÃO

Meu equipamento de edição/
montagem está pronto e 
funcional

Você pode editar em seu smartphone ou em seu computador pessoal. E por que não no 
material de um amigo ou em uma estrutura que abriria as portas para você. Mas tenha cuidado, 
leva tempo para editar e finalizar um vídeo... Assim, se você não quiser dormir na biblioteca ou 
ocupar a casa do amigo todas as noites, é ainda melhor fazê-lo de forma independente em casa, 
com seu próprio equipamento. Cabe a você decidir do que você mais gosta a partir do que tem.

O ESSENCIAL

Um smartphone ou câmera (mesmo que não seja novo!)
--> O conteúdo do depoimento sempre terá maior importância que a qualidade do vídeo 
Um dispositivo de gravação de som 
--> Microfone com fio, microfone de lapela ou outro. Ao contrário da imagem, se o som é 
de má qualidade, torna o depoimento inaudível e o que a pessoa diz perde muito de seu 
valor
Um dispositivo de estabilização (tripé ou gaiola para smartphone) 
--> Não é obrigatório, mas evita qualquer tremor que possa perturbar o espectador do 
vídeo

O ESSENCIAL

SIM     NÃO

Eu tenho uma ideia precisa da 
pessoa que vou entrevistar

EXEMPLOS

Um pescador que vai testemunhar que há cada vez menos peixes => sim
Um ancião que está preocupado com o desaparecimento de uma espécie vegetal => sim
Uma camponesa que vê seu trabalho mudado pelo aquecimento global => sim 
Um habitante da minha aldeia => não porque não é suficientemente específico
Uma amiga que, como eu, está sofrendo os efeitos da poluição urbana => não porque ele ou 
ela não tem um ponto de vista particular

SIM     NÃO

A pessoa que vou entrevistar é afetada 
pessoalmente ou indiretamente pelas 
consequências das mudanças climáticas e 
ambientais

EXEMPLOS

"Minha casa foi destruída pela subida das águas" => sim
"Os peixes estão se tornando escassos no rio onde eu costumava pescar " => sim
"Não sou diretamente afetado pela mudança climática, mas trabalho em uma ONG que luta 
contra a poluição" => sim
(A pessoa é capaz) de dar exemplos concretos e falar sobre o que a motiva a se envolver, 
portanto tem um depoimento pessoal para compartilhar)
"Ouvi falar das consequências do aquecimento global nos jornais e quero compartilhar 
minhas reflexões gerais sobre esta questão => não

SIM     NÃO

A experiência de minha testemunha 
esclareceum aspecto da mudança climática 
e/ouambiental

EXE
MPLO

S
Um líder local que me falará sobre as consequências do desaparecimento de uma 
planta na preservação dos costumes locais => sim
Um ancião que viu o consumo de plástico explodir durante os últimos 40 anos => sim
Uma criança que compartilhará a herança de sua família na proteção ambiental 
=> sim 
Um jovem casal que não experimentou as mudanças no estilo de vida da aldeia, mas 
que ouviu falar delas => não

SIM     NÃO

Posso resumir o assunto do 
depoimento em algumas palavras

EXE
MPLO

S

    Vou filmar o depoimento de uma pessoa que tem problemas respiratórios porque 
ela vive ao lado de uma fábrica poluente => Sim
     Vou ver alguém que disse que falaria comigo sobre o aquecimento global, mas não 
sei exatamente do que se trata => Não

Dica: Verifique por telefone se ela está diretamente interessada ;-)

SIM     NÃO

SIM     NÃO

Tive tempo para pensar cuidadosamente sobre 
as perguntas que vou fazer

Não hesite em elaborar antecipadamente uma lista de perguntas. Perguntas que vão desde 
as mais gerais até as mais íntimas, para garantir uma progressão na entrevista. 
Você também pode seguir a nossa! 

Pensei em onde vou fazer minha 
entrevista

Escolha um cenário ao ar livre, luminoso, que seja relevante para o assunto do 
depoimento. Mas deve ser o mais silencioso possível. Se você estiver filmando com seu 
smartphone, o som da voz será degradado pelo ambiente ruidoso, e as pessoas podem 
não ouvir e entender o depoimento.

Se o ambiente externo for muito barulhento, prefira uma entrevista interna e tranquila.

O ESSENCIAL
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SIM     NÃO

Tenho uma ideia dos planos que vou 
tomar para acompanhar minha 
entrevista

Pense em como ilustrar o que seu interlocutor está dizendo antes de começar!  As 
ilustrações são um componente obrigatório de qualquer vídeo ePOP, e são 
discutidas em mais detalhes aqui. 

O ESSENCIAL

http://concours.epop.network/wp-content/uploads/2019/12/guide-entretien.pdf
http://concours.epop.network/wp-content/uploads/2019/12/guide-tournage.pdf



