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Defensores de direitos humanos, investigadores, pesquisadores e jornalistas com frequência
dependem de documentação de primeira mão filmada por testemunhas para monitorar, relatar
e se referir a violações de direitos humanos. Para garantir que estão agindo com base em
informações corretas, esses usuários tomam medidas para autenticar e verificar a
documentação que recebem, um processo que pode ser trabalhoso e demorado.

Se estiver documentando, existem passos simples que você pode fazer para facilitar a
verificação para outras pessoas e corroborar sua documentação para que ela possa ser usada
de maneira oportuna e eficaz. Essas poucas etapas extras são ainda mais valiosas durante um
bloqueio da internet, considerando que:

● Se você não puder enviar imediatamente seu material, a data de publicação e as
informações de localização fornecidas por mídias sociais não são tão úteis para mostrar
que o seu vídeo foi registrado em uma determinada data ou em um determinado local.

● Se outras pessoas também não conseguirem enviar seus dados, pode haver menos
documentação disponível que possa ser usada para corroborar o seu vídeo.

● Se você precisar passar seu vídeo por muitas mãos offline até chegar ao seu destino,
pode ser mais difícil para outras pessoas rastrearem a origem do arquivo.

● Se você precisar excluir o vídeo original do seu telefone por motivos de segurança ou
devido à capacidade de armazenamento limitada sem backup na nuvem, ou se você
tiver que se livrar do telefone, pode ser mais difícil confirmar a autenticidade do arquivo.

● Se você esquecer os detalhes sobre um determinado vídeo e o aplicativo que está
usando não capturar ou gravar metadados sem acesso à internet, outras pessoas
podem não ser capazes de identificá-lo mais tarde.

As dicas a seguir podem ajudá-lo a proteger seu vídeo durante um bloqueio da internet e a
otimizar a sua capacidade de verificação e de utilização como documentação posterior.

Filme ou forneça detalhes de identificação no vídeo

Tente incluir detalhes em seu vídeo que tornem mais fácil para um investigador ou jornalista
identificar posteriormente a hora e o lugar, como pontos de referência únicos, o horizonte,
placas de rua, vitrines, placas de veículos, bandeiras, relógios , primeiras páginas de jornais,
etc. Você também pode narrar informações básicas, como seu nome e informações de contato
(se for seguro fazer isso), a hora, data e localização, coordenadas de GPS (ou anote esses
dados em um pedaço de papel e filme o papel). Quanto mais detalhes você incluir, mais fácil
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será para outra pessoa pesquisar e verificar o vídeo mais tarde, mesmo que não conheça você
ou de onde veio o vídeo. Confira nossas dicas sobre práticas básicas para captura,
armazenamento e compartilhamento para obter mais informações.

Adicionar descrição / metadados
Aproveite um dos muitos aplicativos de documentação especializados que extraem metadados
aprimorados ou informações técnicas de seu telefone e permitem que você adicione
manualmente outras informações descritivas. Lembre-se de que, durante um bloqueio da
internet, você precisa de um aplicativo que não dependa de acesso à internet para gravar ou
armazenar esses metadados. Confira “Devo usar este aplicativo de documentação?” para
saber mais sobre como escolher um aplicativo apropriado.

Mesmo se você não estiver usando um aplicativo de documentação especializado, ainda assim
pode criar informações complementares na forma de notas, mapas ou fotos em seu telefone.
Você pode organizar seu vídeo com essas informações adicionais usando o seu aplicativo
gerenciador de arquivos favorito. As principais informações complementares a serem incluídas
são hora, data e localização do incidente registrado, bem como a fonte da gravação (ou seja,
seu nome e informações de contato), se for seguro incluir esses dados. Exporte os metadados
e insira-os no vídeo (você pode colocar tudo em uma pasta e compactar) ao compartilhá-lo.

Guarde um backup
Faça backup da mídia de seu telefone regularmente, de preferência em 2 dispositivos de
armazenamento separados. Você pode, por exemplo, conectar um dispositivo On-the-Go
(OTG) ou pen drives sem fio ao telefone, mesmo sem um computador. Confira nossas dicas em
“Como fazer backup da mídia do telefone sem internet ou computador” para obter mais
detalhes. O backup irá garantir que você guarde uma cópia do seu vídeo para caso perca ou
quebre seu telefone, ou se precisar excluir vídeos de seu aparelho. Ter uma cópia segura de
seu vídeo original também permitirá que um investigador ou jornalista que vê o seu vídeo por
algum outro meio obtenha o vídeo diretamente de você mais tarde (contanto que possam
rastrear os registros até você), criando uma cadeia de verificação completa.
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