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Elas basicamente nasceram quando a tecnologia já era popular e
ocupava uma grande parte de nossa vida diária. Obviamente, essa
característica facilita para que tenham um vínculo mais fluido e
próximo com a internet e com a tecnologia; nesse mesmo sentido, é
muito possível que sempre saibam mais desse mundo do que você (ou
pelo menos que surpreendam com coisas que você não sabia, mas elas
sim). No entanto, isso não implica em que saibam como cuidar de si e
proteger-se na internet.
Por esse simples motivo, os pais e adultos sempre serão os guias, já
que é seu trabalho o de aconselhar e ensinar como devem navegar na
internet para aproveitá-la sem que caiam em golpes ou sejam vítimas
de ataques cibernéticos.
Com o Digipais, queremos ser seus acompanhantes nessa desafiadora
tarefa de aprender sobre segurança para estender esse conhecimento
aos pequenos. E nessa ocasião, vamos compartilhar uma lista com
você sobre certas situações nas quais você deve ajudar seu filho e
nunca deixá-lo sozinho.
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1
USO DE
SENHAS

A melhor analogia para entender o que representam as senhas é pensar
nelas como a chave de casa. Nesse sentido, quanto mais robustas e complexas forem,
mais difícil será para que um atacante possa roubá-las ou adivinhá-las para ingressar em um
serviço online, o que representaria a casa.
Neste sentido, você deve estar junto com seu filho no momento de criar sua primeira senha,
já que somente aí você poderá explicar no local como é a melhor forma de fazê-lo e por que é
algo muito importante. As recomendações são muitas: mais de dez caracteres, números,
letras, maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais são algumas delas; mas talvez a mais
importante é que a chave em questão deve ser fácil de lembrar e difícil de adivinhar. Por fim,
uma boa ideia é usar uma frase que remeta a algum personagem ou programa de TV que seja
fácil de lembrar para seu filho.
Se você quer saber mais sobre senhas fortes, visite este link de WeLiveSecurity.

A chave em questão deve
ser fácil de lembrar e
difícil de adivinhar.
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2
REDES SOCIAIS
E VIDEOGAME
SEGUROS

As redes sociais e os videogames são os espaços digitais que mais
reúnem os pequenos atualmente. Ali, eles não somente podem se relacionar com
seus amigos e ampliar os momentos de diversão, mas também podem juntar-se em fóruns e
redes LAN com outros usuários para jogar e cumprir missões de algum jogo do mundo aberto
ou de estratégia.
Neste sentido, é importante que quando seu filho comece a usar esse tipo de serviço, indicarlhe algumas questões básicas de segurança para que sempre esteja protegido. Falamos, por
exemplo, que não deve aceitar contatos que não conheça ou que as pessoas dos fóruns não
são realmente seus amigos para adicioná-lo a seus perfis e, assim, evitar possíveis casos de
grooming. No mesmo sentido, você precisa ter cuidado com atitudes de cyberbullying com
outros amigos ou companheiros, especialmente para não propagá-las e ampliá-las.
Particularmente, no caso dos videogames, você deve falar com ele para explicar-lhe porque
não deve usar cópias piratas, nem desativar a solução de segurança para reduzir o impacto no
sistema. Se você quiser saber mais sobre este assunto, você pode ler um post dedicado em
WeLiveSecurity. Além disso, se o seu filho ainda não joga online ou usa as redes sociais
mais conhecidas, é ideal que você leia sobre Bunis, um mecanismo de pesquisa seguro;
YouTube Kids, a versão para crianças do YouTube; e outras cinco redes sociais para os
pequenos.

Você deve falar com ele para explicarlhe porque não deve usar cópias
piratas, nem desativar a solução de
segurança
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3
FOTOS E
GEOLOCALIZAÇÃO

Continuando com as redes sociais, um ponto que você tem que tratar por
si

mesmo

é

o

das

fotos,

particularmente

para

nos

referirmos

à

privacidade. Neste sentido, você deve estar com ele no momento de configurar a
privacidade de suas contas, de modo que todos os conteúdos que publique só possam ser
vistos por seus amigos ou aquelas pessoas que você e seu filho queiram.
Na mesma linha, o ideal é que você desative as funções de gelolocalização de seus tablets ou
smartphones, de modo que ao tirar uma foto não fique registrada a posição do GPS onde foi
tirada.

Ao tirar uma foto não fica
registrada a posição do
GPS onde foi tirada
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4
ATUALIZAÇÕES DE
APLICATIVOS E
PROGRAMAS

As atualizações são muito importantes para todos os usuários, crianças e
adultos igualmente. É sempre importante estar atento a elas, já que elas não apenas
oferecem melhorias nos programas, mas também são usadas para corrigir erros de
programação, algo que se conhece como aplicar um “patch” em possíveis brechas de
segurança.
Se você levar isso em consideração, você deve mostrar isso a seu filho e explicar porque
nunca deve descartar as notificações de atualização sem prestar a devida atenção. Uma boa
recomendação é configurar os equipamentos para que sejam atualizados automaticamente,
para que assim se evite os momentos nos quais não se podem usar os aplicativos e, incluso,
ter que revisar quais atualizações estão disponíveis.

Uma boa recomendação é
configurar os equipamentos
para que sejam atualizados
automaticamente.
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5
PERMISSÕES DE
APLICATIVOS E
PROGRAMAS

No momento de baixar um aplicativo no tablet ou smartphone sempre
sentimos uma certa ansiedade, especialmente para poder executá-lo e
jogar o jogo ou usar tal serviço. Com as crianças, essa sensação se amplia, já que
seu objetivo (na grande maioria das vezes) é o entretenimento e a diversão e por isso é quase
impossível que leiam o que estão fazendo ou instalando.
Isso, lamentavelmente, é perigoso, já que alguns aplicativos requerem muitas permissões
desnecessárias que podem por em risco a privacidade dos pequenos; e é aí que você deve
estar atento. Ler os requisitos solicitados pelo aplicativo é vital, já que em algumas ocasiões
você verá que muitos não são importantes para tal aplicativo e você não deve aceitá-los. Um
exemplo categórico que vimos é o de alguns aplicativos de calculadoras que pedem permissão
para usar a câmera fotográfica.
Apenas entendendo isso você poderá transmitir isso a seus filhos para que eles também
desenvolvam esse costume toda vez que baixarem e instalarem um programa.

Alguns aplicativos precisam de muitas
permissões desnecessários que podem por
em risco a privacidade das crianças
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Esperamos que essa lista tenha sido do seu interesse e
você possa trabalhar nos hábitos da sua família. Tal
como mencionamos, essas práticas são cruciais para a segurança de
todos os usuários, de modo que se você aplicá-las com rigor na sua
vida digital, será mais fácil ensiná-las a seu filho para ele também
possa usá-las.
Como sempre lembramos você, ser um Digipai não se trata de
limitar ou restringir o acesso à tecnologia, mas guiar e
ajudar as crianças nesse caminho de aprendizagem para
que eles possam estar conscientes do que estão fazendo
ali e os riscos que podem encontrar.

É MAIS FÁCIL SER PAI COM A ESET
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