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Os telefones celulares e a internet devem ser utilizados com atenção e cuidado em contextos políticos

difíceis. É melhor não os utilizar se você estiver em um lugar onde o acesso à internet é controlado ou o uso

de telefones é rastreado. É sensato avaliar os riscos para garantir que você não coloque ninguém em perigo

— você mesmo/a, sua organização ou outras pessoas.

Sugestões de boas

práticas

Por que e como fazê-lo

● Proteja sua identidade e
localização

● Mantenha suas
informações seguras

É importante que qualquer tecnologia digital que você utilize
beneficie seu trabalho de defesa e promoção de direitos (advocacy) e
não coloque nenhuma pessoa ou coisa em risco. É muito importante
considerar os aspectos de segurança.

Utilize uma variedade de ferramentas e materiais da Tactical Tech
conhecidos como Security in a Box, que foram desenvolvidos para
apoiar as pessoas que utilizam tecnologias da informação e
comunicação em contextos políticos difíceis.

● Registre suas
preocupações e
considerações

● Registre testemunhos
de pessoas afetadas
pela(s) questão(ões)

Os smartphones, ou telefones celulares equipados com câmera
fotográfica, podem ser utilizados para capturar imagens ou fazer
filmagens em vídeo que podem posteriormente ser compartilhadas
por meio de sites da internet ou aplicativos de mensagens móveis
criados para compartilhar materiais dessa natureza.

As imagens e filmagens podem ser utilizadas para conscientizar as
pessoas para o trabalho de defesa e promoção de direitos dentro e
fora de seu contexto. Também podem fornecer uma base de
evidências para a própria defesa e promoção de direitos.

É importante considerar a proteção da identidade e a localização das
testemunhas. Seus depoimentos podem ser utilizados, mas pode ser
necessário obscurecer ou encobrir seu rosto, anonimizar seu nome e
outras informações que as identifiquem, entre outras coisas.

● Conscientize as pessoas
para o trabalho de

Outras pessoas em seu país podem estar preocupadas com a mesma
questão ou causa que você, mas talvez você não as conheça. Você
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defesa e promoção de
direitos em seu
contexto

● Comunique-se com
pessoas que estejam em
seu país

● Mobilize pessoas em
seu país

pode usar redes sociais ou aplicativos de mensagens móveis para
encontrá-las, e para:
● gerar apoio para um problema ou causa;
● ajudar a conscientizar as pessoas para o trabalho de defesa e

promoção de direitos;
● organizar eventos;
● informar as pessoas sobre onde atividades estão sendo

realizadas;
● incentivar as pessoas a se associarem e realizarem as

atividades relacionadas a campanhas.
● Comunique-se com

pessoas que estejam
fora do seu país

● Mobilize pessoas fora
do seu país

A internet e os telefones celulares podem ajudar a transmitir
mensagens sobre determinada questão para pessoas que estão fora
do seu país. Por conseguinte, elas podem passar essas informações
aos representantes do governo e dos tomadores de decisões dos
países onde moram e reivindicar que essas sejam usadas para colocar
pressão no governo do seu país no sentido de mudar a situação
relacionada ao seu problema.

Isso pode ser feito por meio de redes sociais, mensagens de texto,
aplicativos de terceiros e servidores proxy, muitos dos quais podem
ser utilizados em contextos políticos difíceis se os riscos forem
aceitáveis.

É essencial que você adapte suas mensagens de defesa e promoção
de direitos de forma a proteger a segurança, a identidade e a
localização das pessoas que lhe deram as informações sobre a
situação em questão e que vivem naquele país. Consulte a Seção G5
do Kit de ferramentas de Advocacy – Ação: Contextos políticos
difíceis .1

Também nesta série
Este guia faz parte de uma série de recursos sobre defesa e promoção de direitos (advocacy) na era digital.

Os outros recursos incluem:

● Uso da internet e dos telefones celulares para identificar questões de defesa e promoção de direitos

● Uso da internet para fazer pesquisas e análises no trabalho de defesa e promoção de direitos

● Ideias sobre como gerenciar os dados de contato de partes interessadas em campanhas de defesa e

promoção de direitos

● Uso da internet e dos telefones celulares para mobilizar pessoas para o trabalho de defesa e

promoção de direitos

1 https://learn.tearfund.org/pt-pt/resources/series/roots-guides/advocacy-toolkit--a-roots-guide
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Faça o download da série gratuitamente no site Tearfund Learn:

learn.tearfund.org/en/resources/series/advocacy-in-the-digital-age

Kit de ferramentas de Advocacy
A série Advocacy na era digital foi elaborada para complementar o Kit de ferramentas de Advocacy.

Este guia abrangente da teoria e prática de advocacy contém notas de ensino, ferramentas e exercícios que

permitem a qualquer pessoa ou organização integrar o trabalho de defesa e promoção de direitos em seus

programas, a fim de promover mudanças sustentáveis e positivas.

Conheça o Kit de ferramentas de Advocacy acessando-o no site Tearfund Learn:

learn.tearfund.org/en/resources/series/roots-guides/advocacy-toolkit--a-roots-guide
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