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Introdução

Objetivo: relacionar três artigos, retirados do portal SciELO, com o livro “A Era do 
Capitalismo de Vigilância”, da autora Shoshana Zuboff, e os ensinamentos da disciplina 
Psicologia do Desenvolvimento e da Educação.

Os títulos dos artigos:
1. “Ensinando a dividir o mundo; as perversas lições de um programa de televisão”
2. “O trabalho pedagógico criativo na educação infantil diante da cultura da mídia e do 

consumo” 
3. “Viagens em Troia com Freire: a tecnologia como um agente de emancipação” 
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Artigo: “Ensinando a dividir o mundo; as 
perversas lições de um programa de televisão”

Autora: Marisa Vorraber Costa
Revista Brasileira de Educação
v.7 n.20
Data de Publicação: Ago 2002

Pontos Importantes:

•Bambuluá, a cidade dos sonhos vs
Magush, a cidade das sombras.

• A divisão do mundo baseada numa
pedagogia moral.

•Consumismo infantil.
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Artigo: “O trabalho pedagógico criativo na educação 
infantil diante da cultura da mídia e do consumo”

Autoras: Mariangela Momo e Albertina Mitjáns Martínez
Revista: Educação em Revista UFMG 
n.33
Data de publicação: 2017 

Pontos importantes:
•Projeto:“Crianças livres da pressão
consumista e da exposição precoce
aos meios de comunicação”.

•Atividades criativas a partir do que as crianças
assistem nas mídias digitais.

•Alfabetização crítica da mídia.



Artigo: “Viagens em Troia com Freire: a 
tecnologia como um agente de emancipação”  

Autor: Paulo Blikstein
Revista: Educação e Pesquisa- Revista
da Faculdade de Educação da USP
v.42 n.3
Data de publicação: Sep 2016

Pontos importantes:
•Mídias digitais foram introduzidas em
uma escola pública em São Paulo.

•A forma aplicada foi com aspectos da teoria
de Paulo Freire e Seymour Papert.

•Se libertar da pedagogia tradicional.

•Mídias digitais como ferramentas de autonomia.

Professor como mediador do projeto dos
alunos. Ensinando e apreendendo com eles.



Relação entre os artigos 

•Presença da cultura da mídia e do consumo na educação de crianças e adolescentes.

•Importância de refletir o uso das mídias digitais tanto no ambiente escolar como fora dele.

•Criação de propostas pedagógicas criativas.

•Mídias digitais como matéria-prima.

• Projetos feitos em escolas públicas.
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Relação dos artigos com a disciplina e o texto “A Era 
do Capitalismo de Vigilância”

•Definição de “Capitalismo de Vigilância”: “1. Uma nova ordem econômica
que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas
comerciais dissimuladas de extração, previsão e vendas.” (ZUBOFF, Shoshana.
2020)

•Conteúdos midiáticos e brinquedos infantis produzidos por grandes empresas.

•Principais objetivos: lucro, dominação e modelação de comportamentos.

•Centralidade da cultura da mídia nas sociedades contemporâneas.

•Compromete a individualidade dos indivíduos.

• É necessário um futuro digital que seja acima de tudo um futuro humano.

•Uso das mídias digitais de forma criativa, consciente e emancipatória é
possível.
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Figura 1- https://www.travessa.com.br/a-era-do-capitalismo-de-vigilancia-a-luta-por-um-
futuro-humano-na-nova-fronteira-do-poder-1-ed-2021/artigo/888912c5-5d4b-455f-9c26-
091d4bbcd42a

Figura 2 - https://brasil.elpais.com/ideas/2020-10-11/shoshana-zuboff-o-neoliberalismo-
destrocou-tudo-temos-que-comecar-do-zero.html
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