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PRODÍGIO - PROTEÇÃO DIGITAL INFANTIL ONLINE 

 

1. RESUMO 

A internet tornou-se uma das mais utilizadas ferramentas de aprendizado, 

pesquisa e divulgação de conhecimento, é inevitável a exposição a certos riscos 

inerentes a este ambiente, e de forma mais crítica, no que diz respeito às crianças. A 

vulnerabilidade destes usuários, associada à curiosidade desmedida e a busca por 

cada vez mais conhecimento traz grandes preocupações, e exige que os 

responsáveis estejam sempre atentos, porém mantendo a discrição necessária no 

sentido de não tolher a curiosidade da criança. O objetivo desse projeto é criar uma 

ferramenta que proporcione à criança a liberdade de desenvolver a busca pelo 

conhecimento de forma saudável, construtiva e segura, trazendo segurança aos pais. 

A metodologia que será empregada é a quantitativa onde o público-alvo serão pais, 

professores e demais profissionais da área da educação que tem contato direto com 

as crianças. Espera-se que ao final deste trabalho, o software proposto permita que 

crianças utilizem o computador com mais segurança sobre os cuidados dos pais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A Internet é atualmente uma ferramenta extremamente necessária em todos 

os pontos na busca de conhecimento, e está totalmente acessível a qualquer 

público, especialmente às crianças. Esse ambiente virtual se estende por meio de 

sites, redes sociais e especificamente nos portais educacionais criados pelas 

escolas, tornando quase que obrigatório o aprendizado por meio desse veículo. 

Associa-se a isso o fato de que “o aprendizado e o pensamento das crianças 

ampliam-se unidos com a observação e investigação do mundo, pois quanto mais 

elas exploram as coisas, mais elas conseguem relacionar fatos e ideias, tirando suas 

próprias conclusões” (BERGER, 2003). 

Assim sendo, o desenvolvimento do Sistema Prodigio partiu da necessidade 

de monitorar e controlar as informações impróprias para crianças quando as 

mesmas utilizam a rede mundial de computadores (Internet), disponibilizando para 

os pais e educadores um mecanismo que proporcione mais segurança para seus 

filhos que, em sua própria natureza, carregam um interesse desmedido por 

informação de forma inconsequente. Levando-se em conta que essa informação 



através da internet, pode vir repleta de conteúdos inadequados, torna-se 

imprescindível este controle. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um software para monitorar o acesso 

de crianças na rede mundial de computadores, possibilitando aos pais um maior 

controle sobre o conteúdo acessado, bem como a possibilidade de prevenção ao 

conteúdo inadequado ao desenvolvimento infantil através de alertas sobre as 

tentativas de acessos. 

3.2 Objetivos específicos 

 Possibilitar o monitoramento em tempo real do conteúdo acessado durante a 

navegação; 

 Prevenir as crianças contra os acessos de páginas de internet impróprias; 

 Proporcionar a emissão de relatórios, bem como o envio de alertas 

informativos através de SMS e/ou e-mail com informações relacionadas às 

tentativas de acesso ao conteúdo impróprio. 

 

4. METODOLOGIA 

 A pesquisa dar-se-á de forma bibliográfica, onde serão utilizados livros, 

artigos, dissertações, teses, revistas etc. Desta forma o artigo terá base conceitual 

sobre o que os autores explicitam relacionado ao o assunto.  

A pesquisa também terá caráter qualitativa, de acordo com Godoy (1995, p. 

21) “[...] hoje em dia a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as 

várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos 

e suas intricadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes”.  

A pesquisa será realizada de maneira presencial com pais, responsáveis e 

com professores de instituições que promovem o ensino básico e fundamental, já 

que é justamente nessa faixa etária onde se localiza o público-alvo do projeto, 

levando-se em conta, principalmente a vulnerabilidade intelectual que caracteriza 

esse público. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 A Internet é atualmente uma ferramenta extremamente necessária em todos 

os pontos na busca de conhecimento, e está totalmente acessível a qualquer 

público, especialmente às crianças. Esse ambiente virtual se estende por meio de 

sites, redes sociais e especificamente nos portais educacionais criados pelas 

escolas, tornando quase que obrigatório o aprendizado por meio desse veículo.  

Associa-se a isso o fato de que “o aprendizado e o pensamento das crianças 

ampliam-se unidos com a observação e investigação do mundo, pois quanto mais 

elas exploram as coisas, mais elas conseguem relacionar fatos e ideias, tirando suas 

próprias conclusões” (BERGER, 2003).  

A Internet é uma moeda de duas faces. E se os aspectos positivos 

resultantes da sua utilização são inegáveis, o mesmo acontece com os 

aspectos negativos. Assim, as preocupações com os perigos associados à 

utilização da Internet por crianças e jovens são bem reais (MORAIS, 2009). 

 

 Diante das evoluções tecnológicas e facilidades de pesquisa trazidas pela 

internet, faz-se necessário certo controle, e de forma especial no que diz respeito à 

curiosidade (ou ingenuidade), característica intrinsecamente ligada às crianças, e 

fortemente notada em sua busca por conhecimento educacional, lazer, e até mesmo 

entretenimento.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se que o Sistema Prodígio abordado neste trabalho auxilie na 

prevenção de crianças quanto ao uso de Internet de maneira mais confiável, 

evitando que sejam direcionados para páginas impróprias. Além disso, permitirá que 

os pais possam monitorar e controlar de maneira eficaz durante o uso da Internet. 
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