usando VÍDEO na
crise COVID-19 para
proteger direitos humanos

SE FILMAR PÕE VOCÊ (OU OUTROS) EM MAIOR RISCO, NÃO FILME!

se você estiver COMPARTILHANDO vídeos
●
●
●
●
●

Como decidir se é ético compartilhar? (espanhol + inglês)
Avaliando segurança/estratégia antes de compartilhar dicas
Publicar o vídeo online é a melhor opção? - vídeo dicas
É fake ou real? Como verificar vídeos- 9 dicas do Aos Fatos
Prós e contras de platformas - quadro comparativo (inglês)

em breve:

se você estiver FILMANDO
●
●
●
●
●
●

Como filmar provas - mini-guías
Como documentar violações - dicas
Como conduzir entrevistas - guía
Como proteger identidades ao filmar - dicas
Consentimento informado - vídeo tutorial
Direito de filmar no Brasil - quadro e vídeo

em breve:
● Documentando abusos das forças de
segurança justificados por quarentenas
● Filmando de longe numa quarentena
● Filmando entrevistas online

...e se você estiver mobilizando em
torno de violações que estão sendo
silenciadas ou agravadas pela crise,
esses materiais podem ajudar

Filmando
despejos
forçados

● Dicas de verificação de imagens associadas ao coronavírus
● Como as plataformas monitoram desinformação

se você estiver COLETANDO vídeos
●
●
●
●
●
●
●
●

Como fazer backup do WhatsApp - guia
Como organizar e arquivar vídeos - guia e vídeo
Como criar uma estratégia de pressão - vídeo
Plano de coleta de provas - ex: violência policial
Registrando metadados - vídeo (inglês/espanhol)
Como exportar conteúdos do WhatsApp - tutorial (inglês)
Curadorias de vídeos - passo-a-passo + exemplos (inglês)
4 maneiras de salvar lives - blog (inglês)

em breve:

Coletando provas de violência do Estado durante
estados de emergência

Filmando
crimes
de ódio

Violência
de gênero

Materiais selecionados da library.witness.org e dos parceiros da WITNESS com a meta de ajudar ativistas a criar, verificar,
preservar e fazer curadorias de vídeos com segurança, ética e impacto durante a pandemia global. [v1 1 de abril de 2020]

