Conhecendo o
Tik Tok

As redes sociais deixaram de ser uma novidade. Já falamos delas como algo útil e,
às vezes, necessárias para executar algumas tarefas cotidianas ou relacionarmos
com nossos amigos e seres queridos. A partir do Digipais, sob nossa premissa de
mantê-los informados, fizemos um novo guia de uso e segurança, – você pode
baixar aqui os correspondentes a Snapchat y Messenger Kids – nesta ocasião,
sobre o popular TikTok.

O que é?

De acordo ao que se encontra em sua política, está

O TikTok é um aplicativo mó-

voltado a usuários maiores de 13 anos e foi atri-

vel gratuito de origem chine-

buída a “qualificação estrita para maiores de 12”

sa para criar, ver e compartil-

nas lojas para download, o que permite bloquear o

har vídeos de 15 a 60 segundos

aplicativo no telefone das crianças com uma ferra-

com outros usuários. Disponível na App Store,

menta de controle parental.

Play Store e Amazon appstore, o aplicativo está
disponível em 150 países ao redor do mundo e já foi
baixado por mais de 1500 milhões de pessoas des-

Como funciona?

de sua criação em 2016 (em 2018, o aplicativo Musi-

Como a maioria dessas redes, o TikTok oferece um

cal.ly se juntou ao TikTok e trouxe consigo toda sua

feed ou tela inicial onde ficam todos os vídeos pu-

base de usuários), e tem como público mais ativo

blicados pelos usuários que seguimos (a partir da

jovens de 13 a 18 anos.

opção “Seguindo”, no canto superior da tela) e/ou
sugestões de conteúdo que você possa gostar (a

Além disso, de acordo com uma investigação do

partir da opção “Para você”). Em geral, são vídeos

jornal britânico Financial Times, é a rede social

divertidos e musicais.

que alcançou mais rápido um bilhão de seguidores
desde o seu lançamento.

Ao observar o inicio, percebe-se uma interface
muito similar a do Instagram. Além da tela principal é possível dirigir-se à opção “Descubra”, no
botão que permite criar um novo vídeo, marcado com o símbolo de +, nas notificações e no
perfil do usuário. Além disso, uma de suas funcionalidades permite que dois usuários que não
estejam no mesmo espaço físico - e talvez nem
se conheçam - produzam um vídeo juntos, com
a funcionalidade “Duos”.

Ao navegar no painel inicial, poderão ser vistas

Questões de segurança

várias opções à direita do vídeo (como mostra a

Para começar, qualquer conta criada pode ser

imagem):

pública ou privada. Se optar por essa última, o
usuário irá aprovar quem vê seus vídeos, quem o

◉ A foto do perfil do usuário, e a opção para
segui-lo.

segue e quem envia mensagens. Se um usuário
tem um perfil público, qualquer pessoa registrada

◉ O número de “likes” que o vídeo tem.

no aplicativo TikTok poderá ver seu conteúdo. De

◉ O número de mensagens trocadas que

todas as formas, como informado no website:

ocorreram por esse vídeo.
◉ A opção de compartilhar em nosso perfil.

“Inclusive com uma conta privada, a informação do perfil
(incluso a foto de perfil, o nome do usuário e a descrição
curta) será visível para todos os usuários. É importante

Ao subir um novo ví-

que seu filho não revele no seu perfil informações pes-

deo, editá-lo e adi-

soais, como a idade, endereço ou número de telefone”.

cionar o texto que irá
acompanhar o con-

Ao se dirigir a guia Pri-

teúdo, entre outros

vacidade e ajustes, fi-

ajustes, estará a pos-

cará visível a opção de

sibilidade de configu-

“Detox digital” desti-

rar sua privacidade e

nada a ajudar a limi-

indicar se queremos

tar a quantidade de

que possa ser visto

tempo que as crianças

no mundo todo, que

passam no app e a ha-

seja privado ou que

bilitar o Modo restri-

esteja unicamente acessível para nossos ami-

to, para excluir dos

gos. Neste momento, é recomendável que os

resultados conteúdo

pais estejam presentes e tenham certo controle

que possa ser inapropriado para crianças me-

sobre o modo de compartilhar o vídeo, principal-

nores de 13 anos.

mente quando se trata de crianças pequenas.
O app permite também compartilhar o conteúdo
criado por mensagem, e-mail ou WhatsApp (entre outras redes), o que permite que os vídeos cheguem a amigos e/ou membros da família que não

Ambas as opções são reguladas através de um

utilizam a rede. Isso pode ser uma boa alternati-

código designado pelo adulto. Se, com a apro-

va a de publicar o conteúdo no feed, sem deixar

vação dos adultos, for permitido às crianças uti-

que as crianças se entretenham com as funciona-

lizar o app mesmo sendo menores do que a idade

lidades disponíveis.

recomendada, é preferível que a conta da qual

carreguem ou acessem os vídeos pertença aos
pais, a fim de terem um registro completo de sua
atividade. Na empresa, foram delimitados também certos conteúdos que não possam ser publicados, compartilhados ou promovidos:
◉ Conteúdo perigoso ou prejudicial.
◉ Conteúdos cruéis ou impactantes.
◉ Discriminação e incitação ao ódio.
◉ Nudez ou atos sexuais.
◉ Ameaças contra a segurança de menores.
◉ Abuso ou intimidação on-line.
◉ Falsificação de identidade, spam, fraudes
ou outros conteúdos enganosos.
◉ Propriedade intelectual e conteúdos do lugar
de trabalho.
◉ Outras atividades mal-intencionadas.
Qualquer usuário pode denunciar um vídeo, um
usuário ou um comentário específico a partir do
app. Além disso, podem bloquear outros usuários
e habilitar restrições a comentários, duplicações
ou mensagens. Para saber em detalhes como habilitar e modificar os controles de privacidade e
segurança do TikTok, acesse aqui.
Por último, o TikTok criou também um recurso
especialmente dedicado para pais em seu website, que poderá ser lido aqui para aprofundar sobre algumas questões mencionadas.

Aprendizagem, diálogo e supervisão: as três etapas deste processo para
transformar você em Digipai e que permitirão manter seus filhos protegidos
e entretidos on-line, sem se preocupar com os riscos existentes na internet.
Na ESET acompanhamos você e trabalhamos diariamente para que juntos
aproveitem uma tecnologia mais segura.

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
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