
=Configurando um telefone para documentar
quando não há internet
Este artigo faz parte de uma série sobre ”Como documentar durante bloqueios da internet”
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Apesar dos bloqueios da internet, as pessoas que estão documentando conseguem capturar
importantes evidências em vídeo que podem ser compartilhadas offline ou quando novamente
houver acesso à rede.

Aqui estão algumas dicas que aprendemos com ativistas e outros profissionais para configurar
um telefone para fazer documentações sem acesso à internet. Observe que algumas das
etapas exigem acesso à internet, e, portanto, devem ser realizadas antes que ocorra um
bloqueio ou durante os períodos em que a conexão for restabelecida. Além disso, não espere
até estar em uma situação estressante para executar essas etapas; faça-as agora e dedique
um tempo para treinar o uso do telefone antes de precisar usá-lo durante uma crise.

Os bloqueios muitas vezes coincidem com medidas de maior controle do fluxo de informações
e restrições às liberdades de expressão e reunião. Se você for um documentador, tome
precauções extras para proteger a si mesmo e às suas informações durante esses períodos.
Se houver o risco de as autoridades confiscarem o seu telefone ou de o obrigarem a
desbloqueá-lo e revelar o seu conteúdo (durante um bloqueio ou de outra forma), considere
usar um telefone diferente para a documentação, em vez de seu telefone pessoal principal.
Isso pode ajudar a reduzir as informações que você carrega consigo e que podem vir a ser
comprometidas (por exemplo, seus contatos, contas, mensagens, etc.). Se você não conseguir
usar outro dispositivo, ainda poderá seguir este manual para reduzir a quantidade de dados
vulneráveis e melhorar a segurança do seu telefone principal.

Se for reutilizar um telefone mais antigo, limpe-o primeiro
Para limpar o telefone, restaure as configurações de fábrica.

Nota: estudos mostraram que executar uma redefinição para as configurações de fábrica em
um telefone não necessariamente limpa todos os dados do aparelho. Na verdade, a única
maneira 100% segura de limpar os dados é destruir o telefone, mas esse método não é uma
opção se você deseja reutilizar o telefone! Neste artigo, um engenheiro Android sugere
criptografar o conteúdo do seu dispositivo antes de restaurar as configurações de fábrica. A
criptografia é algo padrão na maioria dos telefones atuais de qualquer maneira, mas caso não
seja, vá para Configurações > Segurança> Criptografar Telefone antes de limpar o aparelho e
restaurar as configurações de fábrica. Dessa forma, quando você redefinir o telefone para os
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padrões de fábrica, a chave de criptografia será perdida e todos os dados não apagados
ficarão ilegíveis.

Treine práticas básicas de segurança do telefone
Existem práticas gerais de segurança do telefone que são relevantes em todas as situações,
esteja você fazendo documentações durante um bloqueio da internet ou não. Aqui estão alguns
recursos úteis de outras organizações. Embora nada garanta 100% de segurança, algumas
dicas importantes incluem:

● Certifique-se de que seu telefone está criptografado. Os telefones mais novos têm
criptografia ativada por padrão. Se você não tiver certeza sobre o seu, verifique as
configurações de segurança do aparelho.

● Execute atualizações do sistema operacional (SO) regularmente, pois muitas vezes elas
corrigem vulnerabilidades de segurança.

● Atualize regularmente seus aplicativos importantes (como aplicativos de mensagens)
● Defina uma senha forte para o telefone que tenha pelo menos 6 dígitos e não dependa

de impressão digital / toque ou identificação facial.
● Configure um bloqueio de tela e um temporizador de bloqueio.
● Desative os serviços de localização se não precisar deles (incluindo serviço de

localização de emergência, precisão de localização, histórico de localização e recursos
de compartilhamento de localização e opções de verificação de wi-fi e Bluetooth).
Verifique também as permissões de localização de aplicativos individuais.

● Desligue o Bluetooth e o wi-fi quando não precisar deles para evitar o rastreamento do
dispositivo.

● Desligue o telefone quando não o estiver usando.

Instale aplicativos úteis para a documentação
Para documentações em foto ou vídeo, você pode usar o aplicativo de câmera embutido em
seu telefone ou então pode usar um aplicativo de documentação mais especializado, como o
ProofMode ou outros, que permitem uma captura e exportação de metadados mais robusta,
identificação e autenticação, criptografia, galerias seguras e outros recursos.

Um aplicativo útil para documentar um próprio bloqueio é o OONI Probe, um aplicativo de
código aberto que executa testes em seu telefone para avaliar se sites ou plataformas estão
sendo bloqueados. O aplicativo pode mostrar como, quando, onde e por quem os sites estão
sendo bloqueados. Certifique-se de compreender quais são os riscos potenciais antes de usar
este aplicativo.

Não tem certeza de quais aplicativos usar para documentar? Fornecemos algumas perguntas
de orientação em nosso tutorial, “Devo usar este aplicativo para a documentação?”.
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Instale alguns aplicativos rotineiros
Ter muito poucos dados e apenas alguns aplicativos especializados em seu telefone pode
levantar suspeitas. Para fazer o dispositivo parecer um telefone comum, instale alguns
aplicativos rotineiros que são comuns na área onde você está documentando (mas que são
baixados de fontes confiáveis) e tire algumas fotos inócuas para a sua galeria.

Para aplicativos de mídia social, você pode desejar criar e fazer login em contas alternativas,
mas tenha em mente que contas falsas violam os Termos de Serviço da maioria das
plataformas e os requisitos de verificação de identidade de algumas delas podem dificultar a
criação de contas falsas. Além disso, você precisará gastar algum tempo criando conteúdo e
adicionando amigos ao perfil falso, o que pode ser trabalhoso.

Como instalar aplicativos quando não há internet
Baixar e instalar aplicativos sem acesso à internet é obviamente um desafio. Você precisa
baixar os aplicativos com antecedência se considera possível um bloqueio da internet.

Uma estratégia que pode ajudar você e outros mais tarde é baixar o arquivo Android Package
(.apk) do aplicativo (baixado de uma fonte confiável, como, por exemplo, diretamente do
desenvolvedor) e salvá-lo no armazenamento do telefone ou em algum HD. Ter esses APKs
salvos em um dispositivo permitirá que você e outras pessoas compartilhem aplicativos quando
não houver internet.

Embora não tenhamos tido a chance de testar, o aplicativo F-Droid fornece uma interface para
trocar esses APKs offline. Aqui está o tutorial deles.

Mantenha informações pessoais verdadeiras ou privadas /
sigilosas fora do dispositivo
Tente reservar o dispositivo para fazer apenas a documentação. Não o use para e-mail,
telefonemas ou mensagens com contatos pessoais ou ativistas que possam estar em risco, e
não conecte esse dispositivo a nenhuma de suas contas principais verdadeiras.

Use recursos para ocultar conteúdo
Considerando a possibilidade de seu telefone vir a ser vasculhado, pode ser útil tornar suas
intenções menos óbvias ou o seu conteúdo mais difícil de encontrar. Para se antecipar a
situações em que seu telefone será examinado apenas superficial e rapidamente, você pode
empregar táticas simples, como:
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● Alterar os nomes e ícones dos atalhos do seu aplicativo usando um aplicativo Launcher
(como por exemplo, o Nova Launcher, mas há muitas opções), de modo que se torne
menos óbvio quais são determinados aplicativos.

● Usar um recurso de privacidade integrado, como o Modo Privado (Samsung) ou o
Bloqueio de Conteúdo (LG), se o seu telefone suportar essas opções.

● Colocar um arquivo vazio denominado “.nomedia” dentro de qualquer pasta, para assim
evitar que a mídia salva em uma pasta apareça em sua galeria. Nota: se a mídia ainda
aparecer, pode ser necessário limpar o cache da Galeria. Isso pode não funcionar com
consistências em todos os dispositivos.

● Criar pastas ocultas (pastas que começam com “.”) usando um aplicativo gerenciador de
arquivos. Você pode mover os arquivos para a pasta oculta manualmente, ou, se usar
um aplicativo de câmera como o Open Camera, pode especificar onde a mídia gravada
será armazenada. Certifique-se de desativar a opção “mostrar arquivos ocultos” em
suas Configurações para que os arquivos ocultos não sejam visíveis.

● Alguns aplicativos de documentação especializados, como o Tella ou o Eyewitness to
Atrocities, armazenam a documentação em galerias criptografadas separadas cujo
conteúdo só pode ser acessado de dentro do aplicativo, o que pode tornar  o conteúdo
menos óbvio para alguém que faz buscas em seu telefone. A documentação nessas
galerias seguras requer uma senha de aplicativo separada, por isso permanece
criptografada mesmo quando o telefone está desbloqueado.

Observação importante sobre como ocultar o seu conteúdo
É importante observar que as técnicas acima podem ser o suficiente para afastar alguém que
está apenas rapidamente passando os olhos pelo seu telefone, mas não esconderão
efetivamente o seu conteúdo de alguém que está realmente investigando você.

Lembre-se também de que alguns países podem ter leis que restringem ou criminalizam o uso
de aplicativos de segurança que criptografam ou apagam seus dados. Usá-los para impedir
que as autoridades acessem seus dados pode ser visto como destruição de provas ou
obstrução de uma investigação e pode ser punível como crime. Este mapa (abrangente, mas
de 2017) fornece um bom ponto de partida se você tiver dúvidas sobre as leis em seu país.

Configure o compartilhamento offline
Em uma situação em que você não tenha internet depois de capturar o conteúdo, você ainda
pode querer retirar a documentação do seu telefone por motivos de segurança, para liberar
espaço ou compartilhar com outras pessoas. Descarregar com frequência a documentação de
seu telefone também ajudará a minimizar quais informações serão comprometidas caso o seu
telefone seja confiscado e desbloqueado.
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Mesmo se você não conseguir se conectar à internet, ainda pode se conectar a dispositivos
habilitados para wi-fi ou Bluetooth localmente, como outro telefone ou um drive USB wi-fi.
Normalmente, o telefone deve vir com um aplicativo / interface para você conectar e transferir o
conteúdo. Se o seu telefone for compatível, você também pode conectar um drive ou um
conector USB On-The-Go (OTG) para descarregar a documentação para o drive OTG ou outro
dispositivo.

Esses métodos são discutidos em mais detalhes em nosso tutorial sobre compartilhamento de
arquivos e comunicação durante um bloqueio da internet e em nossa planilha de dicas Video
como Evidência: Ferramentas Tecnológicas - Transferindo Arquivos.

Treine antes que você esteja em uma situação de crise
Configure o telefone agora se e enquanto você tiver acesso à internet. Comece a praticar o uso
dos aplicativos em situações cotidianas (nas quais não há problemas de segurança) para que
assim você se familiarize e se sinta à vontade para usá-los. Faça da boa segurança básica do
telefone a sua prática padrão. Dessa forma, os métodos serão algo natural quando você estiver
em uma situação de crise, com outras coisas com que se preocupar.
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