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Teste avalia 6 programas do gênero: nenhum dos softwares é perfeito, mas alguns obtêm bloqueio mais preciso

Confira qual é omelhor filtro de conteúdo

Softwaresbarramsites impróprios
SAIBA COMO

Programas pagos bloqueiam sites pornográficos ou violentos a partir de uma lista negra ou palavras indesejadas

Bruno Sayeg Garattoni

Sevocêtomouadecisãodecon-
trolar a navegação do seu filho
na internet, precisará instalar
um software específico: o filtro
desites.Esseprogramamonito-
ra todos os dados que chegam
aocomputadore interceptapá-
ginasque tenhamconteúdo im-
próprio (sexo ou violência, por
exemplo) antes que elas sejam
exibidas na tela do PC.
Os filtros usam três táticas
para identificar os sites inade-
quados para crianças. Primei-
ro, eles consultam uma espécie
de “lista negra”, que é mantida
pelos fabricantes dos progra-
mas e atualizada via internet.
Além disso, a maioria dos pro-
gramas monitora também o
conteúdo das páginas – para
ver se elas trazem palavrões e
outros termos impróprios. Em
alguns casos, você pode adicio-
nar palavras-chave (que consi-
dere inadequadas para o seu fi-
lho) àmemória do filtro.
Aterceiratáticadossoftwa-
res de bloqueio é a detecção
inteligente. O filtro inglês
iShield é inovador: analisa as
fotosque chegamaocomputa-
dor – e aí, observando as cores
e as formas de cada imagem,
bloqueia aquelas que tenham
cenaspornográficas (leiaabai-
xo o teste dele e de cinco ou-
tros programas).
Os softwares de bloqueio
mostram categorias para que
vocêdefina oquedeseja barrar
– apenas páginas eróticas ou
também sites de comércio ele-
trônico, por exemplo. Alguns
delespermitemlimitarotempo
que o seu filho passa navegan-
do (e até impedir o uso da web
noperíodoescolarounoturno).
Osfiltrosimportados,quevo-
cê compra via internet e paga
em dólar, nem sempre são tão
eficazes quanto os “nacionais”,
como o Norton e o McAfee e
aquelesoferecidospelosprove-

dores de acesso. Isso porque os
fabricantes dos programas
nemsempre têmadevidaaten-
çãonahoradeanalisar e classi-
ficar páginas brasileiras, em
português.
OsistemaoperacionalWindo-
wsVista,sucessordoXP,prome-
te trazer um filtro de conteúdo
aperfeiçoado.Mas,comooVista
teve seu lançamento adiado pa-
ra o ano que vem, a única solu-

ção, por enquanto, é comprar
um filtro separado.Você atépo-
de dispensá-lo e bloquear pági-
nas diretamente no navegador
Internet Explorer, mas isso não
dámuitocerto.Comoofiltroem-
butido no Explorer não é atuali-
zado, deixa passar diversos si-
tesdesaconselháveisparacrian-
ças - e tambémchegaavetarpá-
ginas perfeitamente inocentes,
exibindo uma série de alertas

sem sentido (e irritantes).

BATE-PAPOS E COMUNIDADES
OmensageiroMSNeossitesde
bate-papo também podem tra-
zer problemas para as crian-
ças. Segundo umapesquisa fei-
ta pelaMicrosoft no ano passa-
do, 48% dos internautas até 11
anos de idade usamoMSN.
Mas como evitar que os seus
filhos entrem em contato com

pessoasinescrupulosas,pedófi-
los inclusive, por meio dos
chats? Existe um software que
promete limitar o uso doMSN,
mas ele é ineficaz (leia texto na
página 6), e os sites de chat são
ainda mais difíceis de contro-
lar.Vocêpodebloqueá-lostotal-
mente,éfácil,maspodeserradi-
cal demais. Uma solução mais
brandaérestringirousodosba-
te-papos ao período diurno.

Se você se preocupa muito
comos chats do seu filho, e sus-
peita que ele esteja envolvido
comgentemaliciosa,podeinsta-
lar, além do filtro de conteúdo,
umsoftwaredegrampo (leiana
página6).Comogrampoeletrô-
nicovocêpoderámonitorar, se-
cretamente,tudooqueascrian-
ças fazemnoPC–tendoacesso,
inclusive, às transcrições de to-
dos os chats.
É uma medida extrema, que
interfere na privacidade da
criança e só deve ser tomada
emúltimocaso,apósmuitacon-
versa e reflexão.
E as comunidades do tipo
Orkut, como administrar? Se
você entrar no Orkut, percebe-
rá que cada comunidade tem
um endereço fixo. Quer dizer:
se o seu filho entrou emalguma
comunidade que você desapro-
va,ésóacessá-la,copiaroende-
reçoe inseri-lona listanegrado
bloqueador de sites.

SITES DE BUSCA E OWINDOWS
Osmaioresbuscadores, comoo
Google,oYahoo!eoMSN,ofere-
cem filtros para crianças, mas
elessãoridiculamenteineficien-
tes–comonãopodemserprote-
gidos com senha, qualquer
criança inteligente consegue
burlá-los.
Vetar completamente os si-
tes de busca é uma medida ex-
trema demais, que prejudica o
uso da internet pelo seu filho.
Mas, comumbomfiltrode con-
teúdo, não há problema: mes-
moqueacriançaprocurebaixa-
rias num buscador, não conse-
guirá acessar as páginas em si
(não iráalémdalistaderesulta-
dosmostrada pelo buscador).
Não agüenta mais reinstalar
oWindowsemrazãodas"boba-
gens" feitas pelas crianças?
Não se preocupe: com um pro-
grama gratuito, da Microsoft,
vocêpodeconfigurar oPCpara
que ele fique menos vulnerável
(leia na pág. 6). ●
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FILTRADO-LianaOliveirabloqueiaoOrkutparasuas filhasAnaPaula, 5anos,AnaBeatriz (fundo, àesquerda), 12anos, eAnaMaria, 13anos

Para avaliar a eficácia dos fil-
tros de conteúdo, oLink os sub-
meteuaumteste comdez sites.
Depois de instalar cada umdos
softwares, a reportagem ten-
tou acessar uma relação com
dezpáginas inimigasdas crian-
ças: grandes portais eróticos
eminglês,sitespornôemportu-
guês, páginas de prostituição
ou especializadas em imagens
grotescas,bemcomoobate-pa-
po do provedor UOL (o maior
chat do Brasil, com mais de 3
mil salas, inclusive as perigo-
sas) e o uso do mensageiro ins-
tantâneoMSN.
Além disso, foi verificada

também a possibilidade de blo-
quear a navegaçãopor horário.
Todos os filtros, pelo menos

umavez, falharam.Oúnico que
se mostrou realmente perfeito
foio inglês iShield (US$25, com
versãode testes gratuita por 14
diasemwww.guardware.co.uk),
que usa uma tecnologia nova.
Emvezdeconsultaruma lis-

ta negra de sites, ele deixa pas-
sartodasaspáginas–eaí identi-
ficaasfotospornográficas(ana-
lisando as cores da imagem),

que são bloqueadas antes que
cheguem a aparecer na tela do
computador. Com sites pornô,
o resultado é excelente, mas o
surpreendente foi a boaperfor-
mance também com imagens
grotescas, de violência.
O iShield é, de longe, o soft-

waremaisfácildeinstalarecon-
figurar,pois temumpainelbem
simples–bastaquevocêselecio-
ne o nível de rigor com que o
software vai analisar as ima-
gens. Os testes foram realiza-
dos com essa regulagem no ní-
vel máximo, mas, mesmo as-
sim, não aconteceu o chamado
“falsopositivo”–osoftwarenão
bloqueou nenhuma foto legíti-
ma pensando que ela fosse por-
nográfica.
Por outro lado, o iShield exi-

ge umPC potente –mesmo nu-
ma máquina com processador
de 2,8 GHz e 512 megabytes de
memória RAM o software cau-
sou“trancos”duranteanavega-
ção (bem como, em alguns ca-
sos, o travamento do browser).
Além disso, o programa não

ofereceproteçãocontraoMSN
esalasdebate-papo.Nesseque-

sito, os melhores foram o Nor-
ton Internet Security 2006 e o
NetNanny, que obtiveram su-
cesso. O Norton, que custa R$
109 (www.symantec.com.br), faz
parte de um pacote que inclui
tambémantivírus e firewall. Já
o NetNanny é um pouco mais
barato (US$ 40, com versão de
testes gratuita por 15 dias em
www.netnanny.com).
A grande qualidade do Nor-

tonéqueelefuncionaintegrado

aosistemadecontasdoWindo-
ws XP, ou seja, basta que você
crie contas separadas para vo-
cêeseu(s)filho(s)edepoisinfor-
me isso aoprograma. Já emou-
tros filtrosde conteúdo, comoo
McAfee Internet Security Sui-
te 2006 e o próprio NetNanny,
essaintegraçãonãoéautomáti-
ca–antesdeterliberadooaces-

so à web, cada usuário precisa
selecionar a sua conta no filtro.
O NetNanny tem um painel

complicado, e apresentou um
problema.Sevocêcriarparaos
seus filhos, como é recomendá-
vel, contas doWindows do tipo
“limitado”, para evitar que eles
desconfigurem ou estraguem o
sistema operacional, o Net-
Nannypodetravar.Pelomenos
foi issooqueaconteceunos tes-
tes– foiprecisoelevarascontas
dascriançasàcategoria“Admi-
nistrador”, o que é altamente
desaconselhável, para que o
programa conseguisse rodar.
Por outro lado, o software

temumrecurso interessante: o
bloqueio de palavras. Você po-
de configurá-lo para que, se al-
gum palavrão ameaçar surgir
na tela do PC (vindo de um site
ou de bate-papo), o termo seja
automaticamente apagado.
O pacote daMcAfee (R$ 119;

www.mcafee.com.br)deixoupas-
sar apenas um site objecioná-
vel, e tem um painel em portu-
guês bem fácil de usar.
Seu problema é que o antiví-

rus incluso, além de mais lento

que oNorton, é difícil de atuali-
zar – se você usa o Firefox ou o
Explorer 7, não consegue bai-
xar manualmente as atualiza-
ções.Outradeficiênciaéqueele
mostra, durante a navegação
do seu filho, uma série intermi-
náveldealertasinúteis–até,pa-
radoxalmente, quando a crian-
ça acessa um site considerado
adequado pelo software.
McAfee, NetNanny e Nor-

ton fazem o chamado “log”, ou
seja, gravama lista de sites que
foram acessados e bloqueados.
Issopermiteconsultarohistóri-
co de navegação do seu filho – o
NetNannyéomaisfácildeusar,
pois já na tela de “log” permite
destacaros sitesquevocêdese-
ja bloquear.
A reportagem também tes-

tou o CyberPatrol e os filtros
dosprovedoresUOLe iG.OCy-
berPatrol (US$ 40, com versão
de testes gratuita por 40 dias
em www.cyberpatrol.com) se
mostrou muito ruim, pois dei-
xoupassar quatro dos dez sites
usados no teste. Alémdisso, te-
ve momentos ridículos: achou,
por exemplo, que o site www.

brasil.gov.br era inadequado
porquemostrava “lingerie”.
Os programas do UOL e do

iGsãobemdiferentes.Oprimei-
ro, que custa R$ 6,90 por mês
(seguranca.uol.com.br/controle/
md/ ), temsuaprópria interface
gráfica, que se sobrepõe total-
mente ao visual doWindows. O
filtrodesitesémuitoagressivo,
e a interface própria dificulta o
acesso a outros programas
além do navegador. Por isso, o
softwaredoUOL(DesktopMá-
gico) só é indicado para crian-
ças bempequenas.
OprogramadoiG(R$7men-

sais, controledenavegação.ig.
com.br) não foi bem nos testes,
pois trêsdosdezsitesoengana-
ram. O Terra também oferece
um filtro, o Controle dos Pais
(R$7,90pormês;seguranca.ter-
ra.com.br/controle.htm), que é
igual ao programa daMcAfee.
Você usa Macintosh? Ne-

nhum dos filtros mencionados
acima roda no Mac OS X. Mas
não se desespere: o sistema
traz seu próprio controle de
conteúdo (www.apple.com/ma-
cosx/features/family). B.S.G.

MARCOS D'PAULA/AE

Graças a sistema
inteligente, iShield
é preciso, mas
exige PC potente
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