
Webcams podem
devassar a sua
intimidade na web
Imagens de câmera instalada no vestiário de uma escola
nos EUA vazam na internet e resultam em ação judicial
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Segundo uma queixa registrada
na Corte Distrital de Nashville
(EUA), moças de uma equipe de
basquete que visitavam a Escola
de Ensino Médio de Livingstone,
no Tennessee (EUA), avistaram
imediatamente a câmera. “Ela es-
tava no alto, num canto, no teto
do vestiário das visitantes”, disse
o advogado das garotas, Mark
Chalos.

As meninas ficaram preocupa-
das no início, contou Chalos, mas
acabaram não acreditando que a
câmera as gravaria, e então conti-
nuaram a trocar de roupa.

Mais tarde, umagarotamencio-
nou a câmera para seu treinador,
que falou com o diretor da escola.
Segundo os documentos do tribu-
nal, a escola disse ao treinador
que a câmera não estava posicio-
nadaparaobservar asmeninas tro-

cando de roupa. Mas depois que
os pais insistiram no assunto, um
funcionáriododistrito escolar ana-
lisou o vídeo e informou que ele
as mostrava de calcinha e sutiã.

Foi o suficiente para enfurecer
os pais. Mas o que eles descobri-
ramquandoquestionaram asauto-
ridades escolares os revoltou ain-
da mais. Segundo Chalos, regis-
tros do servidor que continha o ví-
deodaescolamostramqueas ima-
gens ficaramdisponíveis, sem pro-
teção, na internet e indicam vários
casos de acesso por desconheci-
dos.

Com a proliferação das câme-
ras de vigilância na vida cotidiana
e das webcams nos computadores
pessoais, a facilidade com que câ-
meras semproteçãopodemser de-
tectadas na internet torna-se um
motivo de preocupação crescente.

No mês passado, alguns blog-
gers começaram a noticiar a capa-
cidade de acessar milhares de
transmissões de webcams por
meio de uma simples busca no
Google.A polícia espanhola pren-
deu um suspeito de desenvolver
um vírus que pode ativar uma we-
bcam sem a permissão do dono.

O instituto de pesquisas
Yankee Group estima que até
13% dos lares americanos já te-
nham uma webcam conectada a
um de seus computadores.

Como as páginas da web, cada
câmera tem um endereço na inter-
net e, a não ser que esteja escondi-
da por trás de programas fi-
rewalls, é possível buscá-la e iden-
tificá-la através de seu endereço.

Uma busca no Google indicou
mais de 10 mil câmeras desse tipo
na rede, mostrando de tudo, de
quartos e salas a lavanderias ope-
radas por moeda e sapatarias (al-
gumasdelas requeriamsenhas pa-
ra o acesso ao vídeo.

Outras fontes de vídeos são,
em sua maioria, câmeras de segu-
rança que foram conectadas à in-
ternet –_deliberadamente, para
tornar as imagens disponíveis ao
público, como câmeras de trânsi-
to ou de previsão do tempo, ou
simplesmenteporquecolocar a câ-
meraonline foi amaneira mais fá-
cil encontrada para levar o sinal

de vídeo ao escritório de seguran-
ça do prédio, por exemplo.

Se uma imagem de webcam é
exibida livremente em um site pú-
blico ela é obviamente destinada a
ser vista por qualquer pessoa que
visite o site. Masuma busca por si-
nais específicos de câmera de ví-
deo permite que os usuários evi-
tem o site e vejam imagens fora de
seu contexto pretendido. É ilegal
obter acesso aumcomputadorpro-
tegido sem a autorização adequa-
da, mesmo se a senha do computa-
dor for de conhecimento público.

Mas é legal observar webcams
desprotegidas descobertas como
resultado de uma busca pelo Goo-
gle? “Provavelmente não é ile-
gal, mas nunca se sabe”, disse
Annalee Newitz, analista de polí-
tica na Electronic Frontier Foun-
dation, grupo de defesa dos direi-
tos digitais.

“A lei diz que você deve saber
que não está autorizado a acessar
tal informação.Mas seela está dis-
ponível no Google, a maioria das
pessoas acharia, razoavelmente,
que não há problema. Mas e se as
pessoas não perceberem que sua
imagem na webcam está na inter-
net? Elas podem brigar por priva-
cidade?”, disse Jennifer StisaGra-
nick, diretora-executiva do Cen-
tro de Internet e Sociedade da Es-
cola de Direito de Stanford.

Chalos ressaltou que essa é a
questão central no processo que
as famílias das garotas do Tennes-
see abriram contra a junta escolar
docondado deOverton,queadmi-
nistra a escola de Livingston.
“Não sedeve nunca, jamais, insta-
lar câmeras em vestiários. Ponto”,
disse.

“Qualquer estudante que tro-
que de roupa em um vestiário tem
direito à privacidade. E a escola
temdegarantir isso.”Masnem to-
dos compreendem a diferença en-
tre instalar um sistema de câmera
de segurança e torná-lo realmente
seguro.

A Axis Communications, da
Suécia, é uma empresa especiali-
zada em montar e administrar sis-
temasdecâmeras devigilânciaba-
seados na internet. Fredrik Nils-
son, gerente-geral da Axis nos
EUA, observa que as câmeras da
empresa são instaladas com uma
senha-padrãoe cabeaosproprietá-
rios torná-lasmais oumenos segu-
ras. “Para se ter uma idéia, já entre-
gamos perto de meio milhão de
câmeras, e uma busca no Google
mostra apenas algumas cente-
nas”, afirmou Nilsson.

Ele reconhece que senhas-pa-
drão de muitos sistemas de câme-
ras, incluindo os da Axis, são ne-
gociadas com freqüência na inter-
net. Mesmo assim, elas são prote-
gidas contra invasões acidentais.

Mas proteção contra acidentes
não é o mesmo que proteção con-
tra uma invasão deliberada, disse
Chalos. “As imagens eram prote-
gidas apenas pelo nome de usuá-
rio e a senha-padrão do software,
que a escola nunca havia modifi-
cado.”

Listas de senhas-padrão para
muitos tipos de sistemas estão dis-
poníveis em quase todos os sites
depiratariana internet. “Vocêaca-
ba acreditando que os pedófilos à
espreita na internet vão obter a se-
nha.”

As câmeras em Livingston fo-
ram instaladas no verão de 2002
pela EduTech, empresa especiali-
zada em câmeras de segurança em
escolas. Em cada segundo, as câ-
meras capturavam duas imagens
coloridas em alta resolução dos

corredores, das saídas e – como se
descobriu – da área de troca de
roupa do vestiário de visitantes da
escola. Os advogados da institui-
ção de ensino alegam que seus
clientes queriam que a câmera do
vestiário ficasse de frente para a
porta eafirmaramqueela foi insta-
lada incorretamente. A EduTech
alega que instalou a câmera onde
lhe pediram.

As imagensdo sistema, incluin-
do as do vestiário, eram enviadas
a um servidor de vídeo que ficava
no escritório de um diretor-assis-
tente. O servidor era uma parte da
rede interna da escola que, por sua
vez, estava conectada à internet.

Um advogado da escola admi-
tiu em documentos no tribunal
que os funcionários nunca troca-
rama senha-padrãodo servidor de
vídeo. Mas o advogado disse que
os funcionários da escola “não ti-
nham informações suficientes pa-
ra admitir ou negar” que havia
acesso às imagens pela internet.

A queixa de Chalos, original-
mente apresentada à Corte Distri-
tal em junho de 2003, cinco me-
ses após o incidente inicial, afir-
ma que alguém de fora da escola
obteve o acesso ao servidor de ví-
deo pela internet várias vezes du-
rante seis meses.

“Na teoria, qualquer umqueen-
trasse poderia ter acesso ao servi-
dor e observar imagens de corre-
dores e salas de aula. Mas minha
suspeita é que, se eles continuas-
sem visitando, teriam uma inten-
ção mais específica.”

As visitas pela internet ocorre-
ram tarde da noite ou no início da
manhã, afirmou Chalos. Porém, o
servidor não mantém apenas ví-
deo ao vivo, mas também arqui-
vos armazenados. Os visitantes
desconhecidos são nomeados no
processo como “John Does” e são
citados por terem violado a lei fe-
deral contra exploração sexual de
menores. A queixa original citava
17 estudantes e seus pais como
querelantes (pessoas que entram
com a petição na Justiça).

Desde então, pelo menos ou-
tros dois timesde basquetevisitan-
tes foram filmados pela câmera do
vestiário, desmontada dias depois
da reclamação inicial.Chalos apre-
sentou uma queixa modificada
em nome de 34 estudantes, pedin-
do milhões de dólares em indeni-
zações.

Independentemente de os ví-
deos terem ou não sido disponibi-
lizados na internet por negligên-
cia, entende-se que, há tempos, as
pessoas no local de trabalho ou
nas escolas têm pouca ou nenhu-
ma privacidade por parte de seus
professores ou empregadores. Ter
umsupervisormonitorando as ati-
vidadesno local de trabalho, àsve-
zes por vídeo, tornou-se rotina pa-
ra muitos americanos.

Mas os empregadores podem,
deliberadamente ou por negligên-
cia, tornar essas imagens acessí-
veis ao mundo? “Uma coisa é um
empregador pôr funcionários sob
vigilância. Mas não fazer nenhum
esforço para manter o acesso às
webcams limitado apenas ao lo-
cal de trabalho é realmente re-
preensível”, disseNewitz, daElec-
tronic Frontier Foundation.●

Yankee Group estima
que 13% dos lares
americanos já tenham
webcams instaladas

Uma simples busca no
Google pode revelar
dezenas de câmeras
pessoais disponíveis
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