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Com tantas redes sociais para seguir, não é de estranhar que a obsessão do seu filho 

com a aplicação TikTok o deixe com mais dúvidas do que certezas. Então, o que fazer 

exatamente? 

TikTok – Real Short Videos é uma aplicação de rede social gratuita que permite ver, criar 

e partilhar vídeos - geralmente com uma banda sonora dos principais êxitos musicais - 

diretamente a partir do seu telemóvel. Originalmente tinha o nome de musical.ly nos 

Estados Unidos, mas mudou de nome quando as aplicações se fundiram em agosto de 

2018. Com mais de 100 milhões de utilizadores, o TikTok é incrivelmente popular, devido 

em parte à combinação de funções que agradam às crianças. Tal como com a aplicação 

Dubsmash, para sincronização labial, utilizadores podem ver e gravar vídeos 

sincronizados com músicas populares e sons. Como faziam na extinta Vine, as crianças 

podem criar e partilhar vídeos curtos, variando de engraçados a sérios. E do mesmo 

modo que o YouTube, TikTok é um mundo interativo de vídeos que permite interagir 

com amigos e admiradores através de 'gostos', comentários e inclusive duetos.  

TikTok - Real Short Videos dá origem inclusive às suas próprias celebridades. Quase de 

um dia para o outro, fenómenos musicais como Baby Ariel e Jacob Sartorius tornaram-

se famosos na Internet, especialmente entre crianças e adolescentes. Desde então, mais 

estrelas se juntaram à lista. 

Mas com tanta informação disponível, pode ser complicado para os pais saber se é 

realmente seguro. Se bem que os vídeos de TikTok são na sua maioria inofensivos e 

criativos, há preocupações reais sobre as crianças que usam a aplicação. Como qualquer 
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rede social, deve utilizar a configuração de privacidade para limitar a quantidade de 

informação que os seus filhos partilham. As crianças podem publicar coisas sem primeiro 

revê-las ou editá-las e tem havido relatos de predadores da Internet que utilizam a 

aplicação para abordar os utilizadores mais novos. 

O que é o TikTok - Real Short Videos? 

TikTok é uma rede social para partilhar vídeos criados pelos próprios utilizadores, 

principalmente de pessoas que cantam ou simplesmente movem os lábios como se 

estivessem a cantar. Originalmente, esta aplicação chamava-se musical.ly. Os 

utilizadores podem criar e carregar os seus próprios vídeos em que cantam, dançam ou 

falam. Também podem explorar e interagir com o conteúdo de outros utilizadores, que 

inclui uma ampla gama de temas, canções e estilos. Esses vídeos podem ser agrupados 

por hashtags, que geralmente correspondem a desafios ou memes. 

O TikTok é seguro? 

O uso de qualquer rede social pode ser de risco, mas as crianças podem usar a aplicação 

de forma segura com a supervisão de um adulto (e uma conta privada). Quando se faz 

o registo em TikTok, a conta é pública de forma pré-estabelecida, o que significa que 

qualquer pessoa pode ver os vídeos, enviar mensagens diretas1 e usar a informação da 

localização. Os pais devem assegurar-se que ativam todas as configurações de 

privacidade nas contas que as crianças usam, de modo a que só as pessoas que as 

conheçam possam interagir com os seus vídeos e enviar-lhes mensagens na sua 

aplicação.  

Como funciona o TikTok? 

Os utilizadores do TikTok registam-se com um número de telefone, um endereço de 

correio eletrónico, Facebook ou Instagram. Uma vez que tenha iniciado sessão, pode 

procurar utilizadores populares, categorias (comédia, animais, desporto) e hashtags 

para encontrar vídeos. Também pode usar os contactos do seu telemóvel ou dos seus 

seguidores das redes sociais para encontrar amigos que já estejam na aplicação. Muitas 

crianças gostam de criar vídeos no TikTok, mas muita gente não publica nada, só usam 

a aplicação para encontrar e seguir os criadores de conteúdo. 

                                                           
1 A aplicação decidiu restringir o envio de mensagens privadas a maiores de 16 anos a parir de finais de 
abril de 2020 (nota da tradutora). 
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TikTok é adequado para as crianças? 

Devido à enfase do TikTok na música, muitos vídeos incluem insultos e letras com 

conteúdo sexual, pelo que pode não ser apropriado que as crianças mais novas o usem 

sozinhas. Também é fácil encontrar pessoas que usam roupa provocante e dançam de 

forma sugestiva, ainda que o TikTok não permita procurar conteúdos censuráveis de 

natureza sexual ou pornográfica. Se supervisionar os seus filhos e limitar às canções que 

já conhecem, TikTok pode ser uma experiência amigável para as crianças. Desde 2019, 

depois de responderem a um processo por parte da Federal Trade Commission (EUA) de 

violoação de privacidade das crianças, os responsáveis pelo TikTok criaram uma secção 

especial para crianças menores de 13 anos que só lhes permite aceder a vídeos sem 

conteúdo inapropriado. Além disso, não permite que comentem, procurem ou 

partilhem os seus próprios vídeos. No entanto, é fácil ignorar essa seçãoporque  requer 

apenas a inserção de uma data de nascimento falsa. Os utilizadores também podem 

ganhar pontos TikTok Reward convidando amigos para fazer o download da aplicação e, 

em seguida, trocar esses pontos por cupões de marcas como Sephora e Uber. Também 

é possível gastar dinheiro real adicionando moedas virtuais à sua Carteira virtual. 

Para que idade se recomenda o TikTok? 

Common Sense recomenda a aplicação para adolescentes de 15 anos em diante, 

principalmente devido a problemas de privacidade e conteúdo para adultos. O TikTok 

requer que os utilizadores tenham pelo menos 13 anos para usar a aplicação. Qualquer 

pessoa menor de 18 anos deve ter a aprovação do pai, da mãe ou de um tutor - mas há 

muitas crianças e pré-adolescentes que usam esta aplicação. Se o seu filho ou filha 

menor quiser usar o TikTok, a conta deve pertencer a um adulto que possa monitorizar 

o que os utilizadores mais novos estão a explorar e a partilhar. O TikTok também tem 

uma secção para crianças menores de 13 anos que restringe o conteúdo adulto e os 

comentários, mas como é tão fácil mudar o ano e a data de nascimento para aceder a 

todo o conteúdo, é sobretudo recomendável para adolescentes mais velhos.  

Como configurar a conta TikTok para que seja privada? 

Para tornar a conta TikTok privada, veja a página de perfil e selecione o ícone de três 

pontos no canto superior direito. Selecione 'Privacidade e Segurança'. Aí, ative o ícone 

'Conta Privada'. Também pode editar quem pode enviar comentários e mensagens 

diretas, e quem pode fazer um dueto com a criança. 
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Como apago um vídeo do TikTok? 

Para apagar um vídeo do TikTok que publicou na sua conta, selecione o vídeo que deseja 

eliminar do seu perfil. A partir daí, no ícone "…" no canto superior direito, selecione 

'Eliminar' ou o ícone do Lixo. A aplicação perguntará se tem a certeza que deseja eliminar 

o vídeo. De imediato será apagado do perfil.  

Como eliminar uma conta TikTok? 

Para eliminar a conta do TikTok, vá ao perfil, selecione o ícone "…" no canto superior 

direito. Selecione "Administrar a minha conta". A partir daí, deve acrescentar um 

número de telefone, se ainda não o fez. Este deve ser um número de telefone ativo, já 

que vão enviar um código de texto para verificar o número e para verificar a eliminação 

da conta. Uma vez que tenha acrescentado um número de telefone, aparecerá uma 

opção na parte inferior do menu 'Administrar a minha conta' que perguntará "Pretende 

eliminar a sua conta"? Clique em cima da frase, o que levará a uma nova página que 

pedirá que digite um código de verificação. Selecione "Enviar código" para receber uma 

mensagem de texto com o código de verificação. Digite o número e selecione 

"Continuar". Será dada uma informação de verificação. Digite o número e selecione 

"Continuar". Será dada uma informação sobre o que implica a eliminação da conta. 

Selecione "Continuar" uma vez mais para receber uma confirmação final de que deseja 

eliminar a conta, de seguida, clique em 'Eliminar a conta". 

Como posso usar TikTok com os meus filhos? 

Pode proteger os seus filhos de conteúdo duvidoso vendo os vídeos e fazendo-o juntos. 

Ofereça-se para fazer um vídeo juntos. Pode publicá-lo ou guardá-lo como "privado" 

para que só possa ser visto apenas por si. A aplicação também permite partilhar vídeos 

por correio eletrónico, texto ou outras redes sociais em que pode controlar melhor 

quem o vê, para que as crianças possam apresentar-se para os seus amigos e familiares 

em vez de uma rede mais ampla de pessoas.  

Como fazer um dueto no TikTok? 

O TikTok tem uma função que permite aos utilizadores que não estão no mesmo local 

fazer um dueto. Ambos os utilizadores devem seguir-se mutuamente para que funcione. 

Um utilizador cria e publica um vídeo e de imediato um seguidor mútuo pode clicar no 

ícone "…" na parte inferior direita do vídeo e selecionar "Começar dueto agora". O 

segundo utilizador pode "cantar" com a primeira pessoa, alternando entre um ecrã e 

outro. 
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Há alguma forma de limitar o tipo de atividades que os meus filhos fazem 

no TikTok? 

Além de bloquear termos de pesquisa, o TikTok oferece funções de 'bem-estar digital" 

para ajudar a limitar a quantidade de tempo que as crianças passam na aplicação e 

limitar os vídeos que possam ser inapropriados. Para ativar estas funções, clique nos 

três pontos no canto superior direito do perfil e selecione "Digital Wellbeing" ("Bem-

estar digital"). As funções estão protegidas automaticamente por um código de quatro 

números que as crianças não podem apagar. A partir daí, os pais podem ligar "Screen 

Time Management" ("Gerir tempo de uso") que limita o uso da aplicação a duas horas 

por dia e "Restricted Mode" ("Modo restrito") que bloqueia algum do conteúdo 

inapropriado. Lembre-se que o modo restrito não é infalível e que mesmo com o filtro 

ativo as crianças podem por si próprias aceder a vídeos inapropriados para a sua idade. 

Desde 2020 a aplicação tem um "modo de segurança familiar"2 que permite aos pais 

ligar as suas contas com as dos seus filhos para controlar o tempo que as crianças 

passam na aplicação e gerir o "Modo restrito". Também é possível verificar mensagens 

diretas.  

Como posso controlar a atividade do(a) meu (minha) filho(a) no TikTok? 

Além do "Modo restrito", não há forma de filtrar o conteúdo no TikTok, pelo que se 

recomenda aos pais partilhar uma conta com os filhos menores de 13 anos. Isto 

permitirá monitorizar o que os filhos veem e partilham. Às crianças a partir dessa idade 

pode perguntar-lhe sobre as suas produções de vídeos favoritos e ver os seus vídeos 

(com ou sem eles). Além disso, tire tempo para ver com frequência as suas canções, os 

vídeos e os desafios mais populares. 

O que faço se o(a) meu (minha) filho(a) quiser tornar-se famoso(a) no 

TikTok? 

Se bem que a forma mais segura de usar o TikTok seja uma conta privada, a natureza 

social da aplicação e o rápido sucesso das suas estrelas poderá fazer com que os seus 

filhos peçam para tornar a conta pública. Há uma grande tentação de se tornarem 

famosos, o que pode motivar as crianças para fazer coisas que normalmente não fariam 

para obter uma audiência maior. Também se podem tornar obcecados com os "gostos" 

e a aprovação virtual. Dê-lhes exemplos de comportamentos seguros e assegure-se de 

que estabelece limites no tipo de informação que o seu filho partilha.  

                                                           
2 A aplicação irá disponibilizar o “modo de segurança familiar” a nível global a partir de finais de abril de 
2020 (nota da tradutora). 


