
YouTube Kids: 
 diversão e proteção 

para os menores



Nascidos em plena era digital e rodeados pelos contínuos progressos tecnológicos, 

as crianças de hoje não tiveram que se adaptar ao uso de telas táteis e dispositivos 

inteligentes. A interconexão tão característica desta época leva a nova geração, 

também chamada Geração Z, a manipular dispositivos móveis e tablets, etc. 

como próprias extensões de seu corpo e mente, e - às vezes - passam tanto tempo 

submersos neste mundo como no qual os rodeia. 

No entanto, ter nascido com a alta tecnologia 

incorporada a sua realidade, não oferece a eles 

as ferramentas para dominar tudo o que acon-

tece ali. Especialmente, quando o que pode ser 

colocado em jogo é sua segurança. E é aí que os 

adultos ainda tem vantagem e é sobre isso que 

ainda podemos (e devemos) atuar, para garantir 

que esse tempo de diversão não seja impedido pe-

los perigos existentes na rede.  

Para garantir que isso seja assim, diferentes empre-

sas dedicadas ao entretenimento on-line tiveram a 

tarefa de buscar alternativas lúdicas e seguras para 

seu público mais jovem. Já falamos sobre o tão uti-

lizado Snapchat, e da proposta do Facebook para 

mensagens entre crianças -o Messenger Kids - e ago-

ra gostaríamos de apresentar a você o YouTube Kids, 

a proposta lançada pelo serviço de vídeos da Google 

para que seus filhos se divirtam de forma segura.

https://digipadres.com/novedades/42-snapchat-la-red-elegida-por-los-mas-jovenes
https://digipadres.com/novedades/48-messenger-kids-la-nueva-app-de-facebook-para-chicos


Lançado em 2015, o YouTube Kids nas-

ceu como uma rede social exclusiva-

mente voltada para crianças (como indica o nome) 

de 2 a 8 anos. Alguns meses depois, ele foi expandi-

do para novas partes do mundo, dentre elas a Amé-

rica Latina, sendo Argentina e México as primeiras 

a obter o serviço, que se estendeu para outros paí-

ses da região. Desde então, ele pode ser baixado 

a partir da Google Play e da App Store de forma 

gratuita, tanto para 

ser utilizado em dis-

positivos móveis 

como Tablets (e 

desde 2017 também 

nas Smart TV).

Segundo dados obtidos pelo blog Think with Goo-

gle, dedicado a investigar e compartilhar as ten-

dências do mercado, 64% das crianças de 2 a 5 

anos e 78% das que vão dos 6 aos 11 utilizam um 

Tablet, e o YouTube é sua fonte preferida para 

ver vídeos. No entanto, nem todo conteúdo que 

aparece no Youtube é recomendado para crianças 

dessas idades, o que transforma sua segurança 

em um desafio para os pais. Com essa motiva-

ção nasceu o YouTube Kids, pensado de maneira 

simples para que as crianças possam encontrar o 

conteúdo que desejam de forma segura.

Descubra um mundo de
diversão para crianças

https://support.google.com/youtubekids/answer/6289408?hl=es-419
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/


Na hora de projetar a plataforma, a equipe do You-

Tube também teve em mente as crianças. Para 

começar, inclui imagens grandes e ícones claros 

para que eles possam navegar facilmente com seus 

polegares. Conta também com um sistema de re-

conhecimento de voz para aqueles que ainda 

não sabem escrever. E na hora de dividir o conteú-

do em categorias para garantir a diversão, tam-

bém foi pensado em suas preferências e necessida-

des (entre para saber mais detalhes de cada um).

PROGRAMAS               MÚSICA                APRENDIZAGEM             EXPLORAR              VIDEOGAMES

https://support.google.com/youtubekids/answer/6130572?hl=es-419&ref_topic=7556083


Então, em função de cumprir com o proposto, a em-

presa oferece a ferramenta de controle parental, 

dando aos pais as ferramentas para administrar as 

preferências de cada usuário segundo a experiência 

que cada família queira aproveitar. 

Quais são aquelas ferramentas? A seguir, apre-

sentamos as mais destacadas: 

• É possível criar até 8 perfis diferentes para cada 

criança da casa. Por sua vez, cada um pode ser 

configurado de maneira independente, com 

preferências e recomendações personalizadas, 

com base na idade ou gostos do menor. 

• É possível bloquear os vídeos ou canais que 

você não quer que seus filhos vejam (ainda 

que, sim, aqueles vídeos tenham sido car-

regados em mais de um canal, continuarão 

disponíveis a partir desses). Além disso, é 

possível denunciar vídeos se você os conside-

rar inapropriados e uma equipe do YouTube 

ficará encarregada de revisá-los.

• É possível encontrar os vídeos que seu filho viu 

recentemente na opção Assistir de novo. Ali, 

irão aparecer somente aqueles que foram vi-

sualizados no aplicativo do YouTube Kids nesse 

dispositivo. Se você não encontrar um vídeo 

que foi visto anteriormente, é possível que te-

nha sido apagado, tenha sido marcado como 

privado ou tenha sido removido da plataforma.

• É possível estabelecer um temporizador para 

fixar limites de tempo de uso. O aplicativo irá 

avisar à criança quando o prazo determinado 

tiver acabado, de tal forma que os pais “não fi-

quem mal na fita”.

• É possível habilitar ou desabilitar a busca, 

caso você prefira limitar a experiência à re-

produção de certos vídeos pré-selecionados 

pela aplicação. Talvez você se pergunte no 

que se baseiam para realizar tal pré-seleção, 

já que é “uma combinação entre filtros, fee-

dback de usuários e críticos humanos”.

• É possível estabelecer uma senha persona-

lizada para acessar a configuração e o con-

trole parental do YouTube Kids. Caso você a 

esqueça, basta desinstalar e voltar a instalar o 

aplicativo para restabelecê-la (ainda que você 

perca todos os vídeos recomendados existen-

tes quando o aplicativo for desinstalado).

• É possível adaptar o conteúdo de acordo com 

a idade da criança, se está em etapa pré-esco-

lar, educação primária ou todas as idades.



Se essa informação - disponível no website do You-

Tube Kids (em inglês) - parecer insuficiente, o ser-

viço da Google lançou também um Guía para pais, 

onde reúne informações importantes a respeito 

do aplicativo, detalha como realizar cada uma das 

ações descritas neste artigo e traz especificações 

a respeito do uso que fazem da informação e dos 

dados compilados de seus usuários, uma temá-

tica controversa e muito discutida nestes últimos 

tempos sobre o que fazem os serviços e redes de 

Internet. Além disso, fazem referência a sua polí-

tica de anúncios, presentes também nos vídeos 

para crianças, mas essenciais para poder ofere-

cer o serviço de maneira gratuita.  

Como você verá, os avanços tecnológicos não ape-

nas ampliam o acesso das crianças e adolescentes 

a plataformas inovadoras que podem ser tanto 

úteis e divertidas como perigosas, mas também 

está dando novas ferramentas aos pais para ga-

rantir sua proteção. Ao utilizar aplicativos como 

o YouTube Kids, e combiná-los com ferramentas 

de controle parental efetivas, a navegação segu-

ra se torna um objetivo mais simples de alcançar. 

Como costumamos dizer, as ferramentas estão a 

sua disposição e utilizá-las será chave para acom-

panhar seus filhos no uso das novas tecnologias.  

https://www.youtube.com/kids/
https://www.youtube.com/kids/
https://support.google.com/youtubekids/#topic=6130504
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental&referrer=utm_source%3Deset.com%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dglobal-web
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental&referrer=utm_source%3Deset.com%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dglobal-web
https://digipadres.com/padres


Queremos mais Digipais para capacitar as crianças 
e ensiná-los a navegar com segurança.

Você está pronto para se juntar a nós neste desafio?

www.digipais.com.br 

esetbrasil @eset_brasil esetla eset-brasil

https://digipais.com.br
https://www.facebook.com/EsetBrasil
https://twitter.com/ESET_Brasil
https://www.instagram.com/esetla/
https://www.linkedin.com/company/esetbrasil

