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World Film Collective  
 

Workshop - Documentário 
 

APOSTILA 
 
 
Sessão 1 
 
 
Apresentação do World Film Collective:  
 
World Film Collective ministra workshops sobre produção de filmes usando 
telefones celulares para jovens marginalizados morando em cinco paises do 
mundo; África do Sul, Brasil, Palestina, Índia e Reino Unido. Forma parcerias 
com organizações locais e treina profissionais locais para ministrarem os 
workshops. 
 
* Objetivos do workshop:  
1) Que você seja competente para filmar com telefones celulares e editar 
usando o Windows Movie Maker 
 2) Que você tenha feito pelo menos um filme documentário editado por você 
mesmo. 
 
Exercício Técnico # 1: Usando telefones celulares como câmeras de 
filmar.  
 
 
NOTA: Os operadores de camera devem manter a camera Camera o mais 
firme possivel. Evite qualquer movimento, segure a câmera imóvel e vertical 
 
Acesso a internet: por favor comunique a Alice sua situação de acesso a 
internet antes do fim do curso. Seria bom, mas não essencial, se você puder 
acessar a internet depois do curso. 
 
 
O que é um documentário?  
 

“O primeiro rascunho da estória” 
 

“Uma crônica do momento presente” 
 
 
O primeiro estagio: Escolhendo um assunto  
 



© World Film Collective 2010 
 

2 

A melhor maneira de escolher um tema é pensar em algo você se sente 
apaixonado. Se o tema fascina-lo, é mais provável que as pessoas se 
envolvam. O seu entusiasmo trará vida ao tema.  
 
 
O Segundo estagio: Viabilidade 
 
A viabilidade é a possibilidade de se fazer um documentário do assunto 
escolhido com o tempo e o material disponível. O estudo da viabilidade inclui 
fatores como; o tempo disponível, o acesso aos entrevistados / locações, etc 
 
 
NOTA: a duração dos documentários feitos durante o workshop devem ser de 
no Maximo 10 minutos. Isso garante a qualidade e a viabilidade do filme no 
tempo disponível. 
 
 
O estudo sobre a viabilidade deve conter: 
 

Ø A duração do filme 
Ø As pessoas que serão entrevistadas 
Ø A viabilidade de garantir essas entrevistas 
Ø As locações onde essas entrevistas serão feitas 
Ø A viabilidade de usar as locações (ex. Conseguir permissões) 
Ø Os planos visuais que serão usadas para explicar o assunto 
Ø A ação que ilustra o assunto 
 

 
Dê a cada secção um rating de 10 sendo 10 totalmente viáveis e 1 totalmente 
inviável. 
 
Exercício técnico #2: Diferentes planos e seus efeitos no publico. 
 
Plano geral, médio e close-up, estes são os três tipos de planos que você irá 
usar.  
 
Quando usar cada plano: 
 
Plano Geral 
Usamos o plano geral para comunicar a audiência informações gerais sobre 
a cena. Essas informações podem incluir: 
  

Onde a estória esta se passando 
Em que hora do dia  
Em qual estação do ano  

     Qual a atmosfera geral  
Plano Médio 
Usamos o plano médio quando queremos focar em alguma coisa particular. 
Um plano médio mostrara a audiência o rosto e a linguagem corporal do 
entrevistado. Se for um objeto, eles serão capazes de ver os detalhes. Por 
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exemplo, se for um plano médio de uma porta, a audiência poderá ver o 
numero.  Planos médios são geralmente usados quando duas pessoas estão 
em cena. 
 
Close-up 
Usamos um Close-up quando queremos ver a emoção no rosto de alguém, 
ou se quisermos focar em um objeto que seja uma parte muito importante da 
estória. Os planos de close-up são uma maneira muito boa para a audiência 
sentir as emoções de um personagem em cena. Também usamos close-up 
para focar a atenção da audiência em um objeto muito importante na estória. 
Por exemplo: se um homem esta pedindo uma mulher em casamento, seria 
bom termos um close-up no anel que ele comprou para ela. Sempre use 
Close-ups nas entrevistas para conseguir um bom som. 
 
 
Em resumo: 
 Geral –  Apresentando uma cena e ação física 
 Close-up -  Emoção  humana (sempre use em entrevistas) 
 Médios -  Vários personagens e linguagem corporal (especialmente braços) 
 
Qual o efeito que os diferentes planos causam na audiência? 
 
Enquadramento:  
Algumas dicas -  
 

• Evite espaço morto no quadro 
• Evite  muito espaço acima da cabeça de alguém 
• Evite paredes brancas 
• Evite luzes fluorescentes 

 
Entrevistas:  
Fazendo as perguntas- 
 

o Use ‘Como’, ‘Você poderia falar mais sobre’, ‘Porque’ 
o Evite questões que possam ser respondidas com apenas uma palavra 

– sim ou não 
o Prepare as perguntas mas esteja preparado para improvisar 

 
 
 
 
 
 



© World Film Collective 2010 
 

4 

Sessão 2 
 
Os instrutores discutem as diferentes formas de documentários: 
 

Ø Um dia 
Ø Uma semana 
Ø Um ano 
Ø Um processo 
Ø Um único evento 
Ø A vida de uma pessoa 
Ø Uma investigação 
 

 
Exercício: De idéias de documentários para cada forma. Isso não precisa 
necessariamente ser viável somente relevante para a forma. 
 
O terceiro estagio: Estruturando uma estória  
 
A estória é muito importante dentro de um documentário. Um bom 
documentário deve ter uma estória emocional com um bom gráfico (arco) e 
um bom começo, meio e fim. 
 
O filme  não tem que ter exatamente esta mesma estrutura de estória, mas 
você deve imagina-la em fase de preparação. 
 
As diferentes maneiras pelas quais uma estória pode ser contada em um 
documentário: 

 
Ø As seqüências de ações em um processo/ dia/ semana ou ano 
Ø Seguir o protagonista (ou vários protagonistas) enquanto eles te 

conduzem pela estória – ação e entrevista 
Ø Usando entrevistas para juntar as seções da estória 
 

 
Exercício: Diários de vídeo 
Diários de vídeo só são eficazes se a história é contada de uma forma 
precisa e que são parte de uma série - ou seja,. há mais de um. Isto porque 
os temas de sua vida irá desenvolver ao longo do tempo. Por exemplo, se 
você estiver tendo um exame, você irá estudar durante algumas semanas 
antes. Diários de vídeo são interessantes porque seguem a vida da pessoa e 
a audiecia torna-se interessada. 
  
Coisas para pensar na decisão sobre os temas para o seu vídeo agendas: 
 
• O objetivo está tentando alcançar? 
• Quais os obstáculos que você enfrenta para alcançar seus objetivos? 
 
Exercício: Faça um vídeo de áudio diário. Fale no microfone do telefone, e 
registre a sua  fala. 
Dispare alguns tiros, que estabelece que ilustram o assunto. 
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Editá-lo em conjunto - as imagens e narração 
 
Usando a luz efetivamente 
 
Mantenha o sol atrás de você 
Não filme em frente a uma janela, se certifique de que ha. mais luz na frente 
da câmera do que atrás dela 
Quando em ambiente fechado ilumine o Maximo possivel 
Filme a luz do sol nos rostos 
As câmeras não gostam de paredes brancas ou chapeis 
 
O quarto estagio: Determinando as tomadas 
 
Por que usamos tomadas determinadas: 
• Para situar o tema  
• Para definir o humor. 
 
Repare na definição de tomadas em qualquer documentário 
Observe também a relação entre as tomadas que institui o assunto. 
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Sessão 3 
 
Edição 
 
O que é edição? 
  
A edição é quando você tomar tiros você ter gravado e colocá-los na ordem 
em que você deseja que eles sejam pol É como cortar o material para fazer 
roupa - você copie as fotos para o tamanho que você deseja que eles e, em 
seguida, stitch-los juntos na ordem que eles gostariam de ir. No final você 
tem um filme. 
 
As funções do Windows Movie Maker 

 
 
 
Importando tomadas para o Windows Movie Maker 
 
Passo 1 – Na mesa (desktop), abra o arquivo com as suas tomadas 
Passo 2 – Abra o Windows Movie Maker 
Passo 3 – Clique sobre  'Tarefas' botão que está sobre a barra na parte 
superior 
Passo 4 -  Dentro de ‘Capturar Vídeo’ clique em ‘importar um vídeo’ 
Passo 5 – Na caixa em cima, ache o seu arquive clicando na seta a direita da 
caixa. Um menu aparecera. Selecione ‘mesa’. O seu arquivo aparecera na 
caixa principal. Clique no seu arquivo e você Vera suas tomadas. 
Passo 6 -  Clique na primeira tomada e posicione a seta na ultima tomada. 
Clique ‘Shift’ e depois clique no mouse. Todas as tomadas devem aparecer 
em azul 
Passo 7 – Clique em “importar’  
Passo 8 - Clique em ‘coleções’ na barra em cima 
Dentro estão todas a tomadas 
  



© World Film Collective 2010 
 

7 

Nomeando suas tomadas 
 
Será muito mais fácil de editar o seu filme se você rotular seus disparos. Isto 
acontece porque quando você editar, você gasta muito tempo olhando para 
as fotos que deseja usar. Se você rotular cada um de seus tiros, você vai 
gastar menos tempo procurando por elas, assim você irá editar mais rápido. 
 
Para etiquetar uma tomada: 
  

o Ir para Coleções e coloque a seta do mouse na tomada que você 
gostaria de etiquetar. Certifique-se que é exatamente sobre o número. 

o Clique com o mouse sobre a caixa você deve aparecer em torno do 
número. Se isso não funcionar, tente mover o cursor de seta para que 
se está realmente no meio do número. 

o Quando a caixa aparecer, você pode utilizar o teclado para apagar o 
número e substituí-lo com o nome que você quiser chamá-lo. 

o Conselho: 
o Inclua o numero da cena 
o Use abreviações. Ex se o nome do personagem principal for 

Paulo então escreva P 
o Diga o  tipo de plano que é - médio / geral / close up 

 
Quando você tem as suas tomadas rotuladas, elas aparecerão em ordem 
alfabética nas Coleções. Inicialmente isso pode parecer confuso, mas quando 
você tiver  rotulado  todos eles, ficara claro. 
 
Arrastando as tomadas para dentro da linha do tempo 
 
Clique sobre a tomada que você gostaria de assistir. A tomada vai aparecer 
no player. Coloque a seta do mouse sobre essa tomada  e arraste para a 
linha do tempo. 
 
Cortando as tomadas 
 

• Coloque o cursor no local onde você gostaria de cortar a tomada 
• Pressione o botão “corte” no player 
• Clique com a seta do mouse na parte da tomada que você não quer 

guardar 
• Clique a direita do mouse 
• Suba e clique em “deletar” – essa parte da tomada desaparecera 

 
Movendo  tomadas na linha do tempo 
 
Clique sobre a tomada que você gostaria de mover e arraste-a para o local 
na linha do tempo que você gostaria que ela estivesse. 
 
Dever de casa - Filme algo que lhe interesse na sua comunidade. Isso deve 
ser feito ao longo de uma noite e pode incluir uma entrevista. O filme deve 
ser filmado em seqüência pressionando pausa entre tomadas, ou seja. a 
edição é feita no de telefone e deve então, ser elaborada com antecedência  
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Sessão 5 
 
 
Quinta etapa: Utilizando tomadas para ilustrar um assunto 
 
Estes podem ser: 
 

o Tomadas do protagonista principal fazendo coisas ordinárias, como 
caminhar ao longo da praia. 

o Podem ser também tomadas de uma locação ou ação referida em uma 
entrevista. 

 
O efeito que tem sobre a audiência: 
• Você está aprendendo mais sobre o assunto 
• ou se sentir mais próximo e engajados com o protagonista (s). 
 
Pitching: Preparação para um documentário 
 
Seu pitch / preparação deve incluir diversas informações sobre o filme que 
você deseja fazer: 
 
➢ As pessoas que você ira Entrevistar 
➢ Estabelecer as tomadas 
➢ Cut-aways que ilustrem o tema 
➢ Narração? Apresentador na cena (shot)? 
➢ Locações 
 
A audiência estará interessada neste assunto assim como você está? 

 
 
Funções: 
Diretor decide as tomadas com o operador da câmera. Ele / ela é 
responsável por obter boas fotos e escolher boas locações. 
Produtor reúne a equipe, aconselha o diretor, consegue permissão para 
locações, encontra as pessoas para entrevistar, controla o set durante a 
filmagem. 
 
Melhores técnicas para as perguntas da entrevista: 
 
Melhores técnicas para as perguntas da entrevista:  se certifique que:  
 

Ø Faça perguntas que não tenham "sim" / "não" como respostas 
Ø  Não faça perguntas que possam ser respondidas com uma palavra 
Ø  Mantenha as perguntas vagas, por exemplo. "Você poderia me dizer 

mais sobre ..." ou "Você poderia me dizer alguma coisa sobre ..." 
Ø Faça perguntas que comecem com "Como ..."  
 

 
Como transferir arquivos para o laptop com bluetooth : 
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o Para transferir suas imagens a partir de um telefone para um 
computador, você pode usar Bluetooth ou USB 

o Para utilizar o Bluetooth, abra o função bluetooth no computador 
o Procure por dispositivos 
o Escolha o telefone e, se necessário, digite uma senha no telefone e, 

em seguida, introduza a mesma senha no computador, por exemplo. 
0000 

o Abra a pasta de vídeo no computador 
o Selecione os arquivos que deseja 
o Pressione o 'Get' ou 'Salvar' 
o  Envia-los para uma pasta no seu computador 

 
Como enviar arquivos via USB: 
 

o Conecte o telefone ao computador utilizando um cabo USB 
o Abra o ícone do telefone no computador 
o Procure pelo arquivo: "vídeos" 
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Sessão 6 
 
 
Títulos e créditos 
 
Um título é o nome que você dá ao seu filme. Você pode querer incluir o 
nome de sua escola ou, se você tem uma empresa de produção, o nome da 
sua empresa. 
 
Os créditos são os nomes de todas as pessoas que fizeram o filme. Isto inclui 
o realizador, o produtor, os atores, o roteirista, o operador de câmera e 
cinegrafistas - todos.   
 
 
Para criar Títulos e créditos você: 

 
• Pressione ‘Tasks”   
• Clique na seta ao lado de Editar Filme 
• Clique em "Faça  títulos ou créditos" 
• Clique sobre o lugar onde você gostaria colocar o título ou os créditos  
• Escreva o título ou os créditos na caixa 
• Clique em "Concluído e adicionar título ao filme" 
• título ou créditos aparecerão no lugar relevante na linha do tempo  

 
 
Efeitos 
 
Existem dois tipos de efeitos: 
 
Um é um efeito entre as tomadas. Este tipo de efeito pode fazer a edição 
mais suave e também pode adicionar humor ao filme. 
 
Exemplos de efeitos como este são: 
 

• Fade to Black (para preto) – a tomada se tornara preta, antes da 
próxima aparecer 

• Ease In – a tomada vai aparecer na tela lentamente 
• Fade Out, to white (para branco) – a tomada vai desaparecer 

lentamente e a tema se tornara branca  
 
➢ O outro tipo de efeito muda a cor da tomada. A tomada pode tornar-se 
preta e branca ou amarela. 
  

 
Exemplos de efeitos como este são:  

• Aumento do brilho - o que torna a tomada mais brilhante 
• Sépia - o que torna a tomada amarela 

 
Para adicionar estes efeitos nas suas tomadas: 
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Clique em "Tasks" (tarefas) 
 
Vá para Editar Filme 
Clique em "Exibir efeitos vídeo ' 
 
Todos os efeitos de vídeo entram na página da tomada 
Coloque a seta do mouse sobre o efeito que você gostaria, e arraste-o 
para a sua tomada na linha do tempo. O efeito irá aparecer na tomada. 
 
Se você gostaria de colocar efeitos entre as tomadas, a fim de tornar o 
filme mais suave ou para criar humor: 
  

 
Vá em “Editar Filme” 
Clique em 'Ver transições de vídeo' 
Todas as transições de vídeo serão exibidas na página da tomada 
Clique sobre a transição que deseja e arraste-a entre as duas tomadas sobre 
a Linha do Tempo 
Você vai ver a transição na próxima vez que você passar o filme 
 
 
Exportando um filme completo 
 
 
Depois de ter terminado o seu filme, você deve exportá-lo do Windows Movie 
Maker para a mesa (desktop), de modo que você possa copia-lo para um 
cartão de memória e levá-lo em algum lugar para fazer um DVD. Ou se você 
tiver um DVD burner no seu computador, você pode gravá-lo para um DVD 
imediatamente. 
 
Clique em "Tasks” (tarefas) 
Ir para “Concluir Filme” 
Clique em "Salvar para o meu computador ' 
Uma caixa irá aparecer - 1. digitar o nome de seu filme 
2. clique em "Procurar" e selecione "mesa" (desktop) 
Clique em "próximo" 
Certifique-se de que existe espaço suficiente no seu HD para o seu filme 
Clique em "próximo" 
Seu filme vai ser salvo na mesa ( desktop) 
Clique em "Concluir" 
   
Agora você pode colocar um memory stick no computador e arrastar o seu 
filme para ela. 
 
Você deve agora encontrar um computador que grave DVD . Quando você 
tiver feito isso, você será capaz de fazer um DVD do seu filme. 
 
Ou encontrar um computador com acesso à internet e enviar o filme para 
www.youtube.com/worldfilmcollective  
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Sessão 7 
 
 
Sexta etapa: Decidindo o tema do filme e pesquisando 
 
Discutir temas para a versão final do filme com seus colegas 
Debater as melhores sugestões. 
Decida quais assuntos seriam melhores  como um filme. Considerar fatores 
como o tempo, a viabilidade, acessibilidade, risco, logística, relevância. 
 
Nesta fase o seu filme não deve ser superior a 10 minutos 
 
"A investigação é barata. 
É a coisa mais barata que você tem "  
 
 
Investigação inclui: 
 
➢ Uma pré-entrevista com pessoas que você acha que talvez valesse a pena 
falar  
➢ As locações que pretende utilizar. Como conseguir as permissões para 
estes locais. 
➢ Calcular possíveis  despesas de viagem e incluí-las em um orçamento 
estimado 
➢ A estrutura da história  
➢ As tomadas que você usará para mover a história para frente 
➢ O planejamento de produção 
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Sessão 8 
 
 
Filmando o documentário  
 

- Siga o planejamento de produção 
 
MAS 
 

- Procure por oportunidades 
 
Esteja preparado para mudar o planejamento se algo melhor aparecer 
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Sessão 9 
 
Técnicas para edição de imagens: 
 
Faça um “Assembly” - 30 mins 
 
“Assembly” é quando você organiza as imagens em uma estrutura. A coisa 
mais importante para se lembrar ao fazer uma “Assembly” é: criar a história. 
No “Assembly” você decidi sobre o início, meio e fim da sua história. Quando 
você fixar a sua estrutura você será capaz de ver o que funciona e o que não 
funciona. 
 
Escolha a Música certa. Pense em utilizar efeitos sonoros. (você deve ter 
gravado estes durante a filmagem) 
 
Quantas peças de música precisam de ser utilizadas? 
 
A partir de agora, preste atenção nas boas músicas que você pode querer 
usar em seus documentarias 
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Sessão 10 
 
Faça um “Rough Cut” do seu filme - 15 min max 
 
Um “Rough Cut” é quando você diminui o filme. Encontre as partes mais 
interessantes. Assegure-se que você não está repetindo informações. Você 
olha novamente a todas as tomadas e se pergunta: a  história esta se 
deslocando para frente? 
  
Adicione música e efeitos sonoros. Encontre os locais onde você acha que irá 
adicionar atmosfera ou humor. 
 
Você precisa gravar “Voice Over” para tornar a história mais clara? 
 
Faça um “fine cut”  de seu filme - 5 minutos 
 
Um “fine cut” é quando você tem que tomar decisões difíceis mas 
necessárias. Retire tudo o que é excesso. Deixe apenas as tomadas mais 
poderosas e as que são mais relevantes para a história. Lembre-se, você não 
precisa adicionar todos os detalhes. Geralmente você pode cortar de uma 
coisa a outra bem rápido e a audiência continuara entendendo o que esta 
acontecendo. 
 
 
Sessão  
 
 
 
Os filmes serão exibidos para família e amigos. 
 
 
 
Os alunos receberão o certificado e a apostila do WFC  
 
 
 
 
 
 
 
 


