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O bloqueio e a repressão da internet impostos em 2019 na Caxemira, o mais longo bloqueio da
internet já posto em vigor em uma democracia, teve um impacto catastrófico nas vidas das
pessoas na região. Para piorar a situação, em dezembro de 2019, as contas no WhatsApp da
Caxemira começaram a ser canceladas em função dos 120 dias de inatividade dos usuários,
de acordo com as políticas do WhatsApp.

No momento em que este artigo foi escrito, em janeiro de 2020, a Suprema Corte da Índia
decidiu que a suspensão da internet por tempo indeterminado na Caxemira era ilegal e um
abuso de poder. A banda larga limitada e a internet móvel foram restauradas em algumas
áreas, mas apenas para sites selecionados de uma “lista de permissões”.

Os bloqueios da internet são projetados para impedir as pessoas de compartilharem
informações e se comunicarem (e também para forçar o uso de formas menos seguras de
comunicação, como o telefone celular e o SMS, que são mais fáceis de interceptação e
monitoramento pelas autoridades). Nem sempre há boas soluções alternativas durante os
bloqueios totais. Em um dos períodos mais duros da suspensão da internet na Caxemira, por
exemplo, as pessoas utilizaram bilhetes escritos à mão e mensageiros para enviar recados a
seus entes queridos.

Não há maneiras infalíveis de contornar todos os bloqueios, mas por meio de conversas com
ativistas e colegas, aprendemos alguns métodos e abordagens de compartilhamento de
arquivos e comunicação offline que podem funcionar para você, dependendo das
circunstâncias. Observe que algumas dessas opções precisam de internet para serem
configuradas (por exemplo, para baixar aplicativos, etc).

Compartilhe arquivos diretamente por Bluetooth, Wi-Fi Direct ou
NFC
Você não precisa ter uma conexão com a internet para conectar seu telefone a outro dispositivo
próximo via Bluetooth, Wi-Fi Direct ou Near Field Communication (NFC)  (método às vezes
chamado de Android Beam em dispositivos mais antigos). O Bluetooth e o Wi-Fi Direct são
tecnologias sem fio que permitem “emparelhar” dois dispositivos sem outro roteador ou ponto
de acesso entre eles. O Wi-Fi Direct oferece um alcance mais amplo e transferência de dados
mais rápida do que o Bluetooth, mas consome muito mais energia. Enquanto isso, o NFC tem
um alcance muito mais curto (de cerca de 4 cm) e velocidades de transferência muito mais
lentas do que o Bluetooth ou Wi-Fi Direct, mas se conecta mais rápido e usa menos energia, e

https://docs.google.com/document/d/1_HHB4mYsp7n8LkwPg8Vzkisea5DNs-VO/edit#bookmark=id.30j0zll
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/05/the-personal-and-economic-cost-of-kashmirs-internet-ban
https://www.buzzfeednews.com/article/pranavdixit/hundreds-of-kashmiris-are-disappearing-from-their-whatsapp
https://www.buzzfeednews.com/article/pranavdixit/hundreds-of-kashmiris-are-disappearing-from-their-whatsapp
https://www.dw.com/en/indian-court-kashmir-indefinite-internet-shutdown-illegal/a-51954255
https://www.dw.com/en/indian-court-kashmir-indefinite-internet-shutdown-illegal/a-51954255
https://www.dw.com/en/cut-off-kashmir-resorts-to-primitive-communication-methods/a-49993089


por isso pode ser útil para pequenas transferências quando os dois dispositivos estiverem em
suas mãos.

Provavelmente, você dispõe de recursos Bluetooth, Wi-Fi Direct e NFC integrados ao seu
telefone, que aparecem em suas opções de compartilhamento. Além disso, aplicativos com
recursos de compartilhamento de arquivos, como o Files do Google, também integram essas
tecnologias.

Uma observação importante: a desvantagem da facilidade de conexão oferecida por esses
serviços é que eles não são seguros. O Bluetooth e os wi-fi beacons/scanners podem ser
usados   para rastrear a sua localização ou sondar seu dispositivo para obter informações.
Invasores podem tentar se emparelhar com o seu dispositivo, enviar arquivos indesejados ou
até mesmo obter o controle do aparelho se ele estiver vulnerável. Para ficar mais seguro,
desative esses serviços quando não os estiver usando e só ative-os quando estiver em
locais seguros. Também limite as permissões do aplicativo para apenas aquilo e para as
pessoas que você precisa que tenham acesso, e pratique hábitos  que assegurem a
segurança do telefone, como executar atualizações e ter uma senha forte.

Compartilhe arquivos com um drive wi-fi ou através de uma rede
local sem fio (WLAN)
Um disco rígido sem fio ou um flash drive podem ser usados para compartilhar arquivos entre
uma equipe ou várias pessoas ao mesmo tempo. O drive wi-fi normalmente vem com
instruções e / ou um aplicativo para conectar seu telefone à unidade e é relativamente fácil de
usar. Lembre-se de definir uma senha no drive para ter mais segurança.

Se você não tiver um disco rígido sem fio, também pode compartilhar arquivos por meio de um
drive USB normal, conectando-o a um roteador sem fio. Um roteador portátil de viagem com
uma porta USB, por exemplo, é relativamente barato e muito fácil de transportar. Os usuários
podem se conectar ao drive USB por meio de uma rede local (sem necessidade de internet).
Para acessar arquivos no drive USB conectado ao seu telefone, você precisará usar um
aplicativo gerenciador de arquivos que possa se conectar ao armazenamento em rede, como o
Solid Explorer. O endereço de IP do seu roteador geralmente pode ser encontrado nas
configurações de wi-fi avançadas do seu telefone.

Enquanto isso, outra opção é o PirateBox, um projeto do tipo "faça você mesmo" que fornece
software licenciado gratuitamente. Os usuários podem compartilhar arquivos das maneiras
descritas acima, mas o Piratebox permite que eles façam isso anonimamente e também inclui
recursos de bate-papo e mensagens. Configurar um Piratebox exige que se faça download de
alguns softwares, e que eles sejam instalados e configurados. As  instruções de como fazer
isso estão no site do Piratebox.
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Atualização: o projeto PirateBox está fechando aos poucos. O site e o repositório github ainda
estão online, mas o principal desenvolvedor do projeto não está mais cuidando de sua
manutenção de maneira ativa.

Comunique-se por aplicativos de chat peer-to-peer (P2P)
Há dois novos aplicativos de mensagens ponto-a-ponto (peer-to-peer, P2P) que conhecemos
por meio de redes de ativistas: o Briar e o Bridgefy. Ainda não os experimentamos, mas
conhecemos outros que os estão testando.

O Briar é um aplicativo de mensagens criptografadas de código-fonte aberto que não depende
de um servidor central. Em vez disso, ele sincroniza mensagens entre os dispositivos dos
usuários, para que o conteúdo fique no dispositivo de cada usuário. Ele pode sincronizar os
dispositivos mesmo quando não há internet usando Bluetooth ou wi-fi (quando há internet, o
aplicativo sincroniza os dispositivos pela rede Tor). O Briar também oferece grupos privados,
fóruns públicos e blogs. Quando usado offline, o seu alcance é limitado pelo alcance do
Bluetooth ou do wi-fi  (o máximo é de cerca 100 metros).

Enquanto isso, o Bridgefy é um aplicativo de mensagens criptografado de ponta a ponta
(exceto ao usar o recurso de “transmissão”) que usa o Bluetooth para enviar mensagens. Ao
contrário do Briar, as mensagens podem viajar por distâncias maiores, pulando ao longo de
uma rede mesh de outros usuários do Bridgefy (mas apenas o destinatário pretendido pode ler
a mensagem). O Bridgefy não dispõe de grupos privados, fóruns e recursos de blog de Briar,
mas tem um modo de transmissão em que você pode enviar uma mensagem para até sete
usuários do Bridgefy que estejam dentro do seu raio de alcance, que não precisam ser seus
contatos (as mensagens de transmissão não são necessariamente criptografadas).

Comunique-se via SMS criptografado
As mensagens de texto SMS são enviadas por meio de redes de celular e não dependem da
internet, e, portanto, ainda podem funcionar durante um bloqueio da internet. No entanto, o
SMS é considerado muito inseguro. Ao contrário de aplicativos que dependem da internet,
como o WhatsApp ou o Signal, o SMS não dispõe de criptografia de ponta a ponta. Isso
significa que as mensagens de texto (e seus metadados) podem ser lidas por governos e
operadoras de celular ou interceptadas por hackers. O SMS também pode ser “falsificado”, o
que significa que um remetente pode corromper as informações de endereço para se passar
por outro usuário.

Se você precisar usar o SMS, o Silence é um aplicativo que criptografa mensagens SMS de
ponta a ponta. O aplicativo é de código aberto e usa o protocolo de criptografia do Signal.
Embora não tenhamos experimentado, conhecemos a experiência de outras pessoas que o
usaram. Tanto o remetente quanto o destinatário precisam instalá-lo e trocar as chaves entre si.
Como as mensagens SMS passam obrigatoriamente pelos servidores da sua operadora de
telecomunicações, mesmo com o Silence, o fato de você estar enviando uma mensagem
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criptografada e os metadados da sua mensagem ficarão acessíveis para a operadora de
telecomunicações.

Bloqueios parciais: como contornar sites bloqueados
Um “bloqueio da internet” muitas vezes não corresponde a um corte total da internet, mas sim
ao bloqueio ao acesso de sites específicos ou de plataformas de mídias sociais. Os governos,
por meio de provedores de serviços de internet (ISPs), podem bloquear sites com base em
endereços IP, em seu conteúdo ou por meio de pesquisas DNS. Se você não tiver certeza se
um site está sendo bloqueado, organizações como o Open Observatory of Network Interference
e o Netblocks monitoram e medem as suspensões e a censura da internet em todo o mundo.

Felizmente, contanto que você tenha acesso à internet, existem algumas maneiras de tentar
contornar os bloqueios parciais. Assim como acontece com a criptografia, lembre-se de que
burlar sites bloqueados pode ser uma atividade criminalizada em seu país.

VPN
Uma maneira de contornar um bloqueio baseado em IPs e em conteúdo é usar uma rede
privada virtual (VPN, Virtual Private Network), como o ProtonVPN ou o TunnelBear. Quando
você se conecta por meio de uma VPN, seu tráfego de internet é criptografado e roteado por
um servidor VPN em outro local, como em outro país, ocultando assim o verdadeiro destino e o
conteúdo do seu tráfego para o seu provedor.

Lembre-se de que alguns governos proíbem o uso de VPNs ou podem tentar detectar e
bloquear conexões por VPNs. Também é importante usar um provedor de VPN confiável, de
preferência um que não armazene dados ou guarde logs, pois esse provedor poderá ver sua
atividade na internet. Esteja ciente do país em que o provedor de VPN está baseado e a quais
processos legais ele pode estar sujeito com base em sua jurisdição. Considere também que as
VPNs aprovadas pelo governo podem, na verdade, autorizar a vigilância e a inspeção de seus
dados.

Servidores DNS

O servidores DNS (“sistema de nomes de domínio”, “domain name systems”) funcionam
traduzindo os nomes de domínio ou URLs que um usuário digita em um navegador em
endereços IP numéricos que a internet usa para identificar páginas da web. Um provedor de
acesso à internet pode modificar os servidores DNS que controla para bloquear certas
consultas ou retornar uma página incorreta informando que o site não existe. Em 2014, o
primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdoğan tentou bloquear o Twitter durante as eleições
turcas usando essa técnica. A proibição foi rapidamente frustrada por ativistas que
compartilharam dicas passo a passo sobre como usar VPNs e mudar servidores DNS.
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Você pode alterar o servidor DNS padrão nas configurações de rede ou wi-fi do seu telefone.
Em vez do servidor DNS padrão, você pode usar servidores DNS alternativos, como o Google
Public DNS para contornar os bloqueios baseados em DNS.

Essas são apenas duas maneiras de contornar as técnicas de bloqueio mais comuns. Confira
os guias úteis da Internet Society, da Access Now, da Security-in-a-Box e da EFF para obter
informações mais detalhadas.
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