Um entretenimento ou uma nova
ferramenta de bullying
O que são deepfakes e como aborda-los com as crianças?

Imagine-se como uma criança tímida se sentindo intimidada por seus colegas. Um dia,
um grupo de crianças começa a rir de você, sem você entender motivo. Em seguida, elas
mostram um vídeo em que seu rosto foi colocado no corpo do personagem principal do
filme Forest Gump. O vídeo é, evidentemente, falso – é um deepfake, mais especificamente.

Mas o que são deepfakes e como eles atuam na vida das crianças?
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criança atingida se sinta envergonhada, e seu

presa de IA, chamada Deeptrace, constatou por

relacionamento com a escola pode ser facil-

uma pesquisa que 96% dos deepfakes disponíveis na

mente prejudicado por essa experiência.

internet eram pornográficos. O problema da porno-

grafia deepfake sem consentimento ainda não

Por outro lado, os deepfakes também podem

teve uma resolução legal. Os deepfakes também

ser utilizados para bons propósitos. Por

foram usados com o fim de desacreditar pes-

exemplo, permitindo que as crianças se tor-

soas e prejudicar sua carreira. Ao mesmo

nem estrelas de seus filmes, videogames e pro-

tempo, porém, que essas situações recebem

gramas favoritos. O Museu Dalí, na Flórida,

uma cobertura midiática, as discussões sobre

usou a técnica de deepfake para criar vídeos intera-

como os deepfakes colocam as crianças em

tivos do artista catalão. O Dalí deepfake agora

risco ainda são raras.

pode cumprimentar os visitantes e até responder a eles, tornando o museu mais atraente ao

Com o desenvolvimento de aplicativos que

público jovem. Assim como ocorre com outras

tornam os deepfakes acessíveis a um grande nú-

tecnologias, seria uma perspectiva limitada

mero de pessoas, os vídeos fictícios chegaram às

julgar os deepfakes como puramente nocivos,

escolas e se tornaram uma ferramenta para a

desconsiderando seus possíveis benefícios.

prática de bullying. Como isso acontece? Imagi-

Há, contudo, medidas que devem ser tomadas

ne, por exemplo, colocar o rosto de uma menina

para evitar o uso malicioso de deepfakes contra

tímida em um videoclipe de mulheres seminuas,

as crianças.

Como abordar os deepfakes com
as crianças

1

Procure identificar as diferenças enPare para assistir a alguns vídeos deepfake junto com as crianças e inicie uma
conversa.

tre deepfakes e vídeos reais juntos.
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A identificação de um deepfake é cada vez mais
difícil; ainda assim, alguns atributos podem
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Explore com seus filhos e encontre
Converse com as crianças sobre inte-

medidas preventivas.
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rações on-line.
Por fim, explore a internet junto com seus fil-
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news) com maior profundidade.
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Se deseja adotar mais medidas preventivas, ex-

proteção da imagem das crianças.

perimente as nossas soluções de segurança parental.

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

