
 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

                                                 
1 Amazon Echo é um computador do tipo smart speaker, cuja interface é composta de luzes, microfones e 
altofalantes, conectado à internet e ao sistema assistente de voz Alexa, que reconhece a voz do usuário e 
identifica comandos para tocar músicas, criar lembretes, informar previsão do tempo, controlar 
dispositivos domésticos interconectados, dentre outras inúmeras ações. Disponível em: 
https://www.amazon.com.br/echo. Acesso em junho 2020. 
2 Siri e Cortana são os sistemas assistentes de voz das empresas Apple e Microsoft, respectivamente. 
3 Kate Crawford é pesquisadora e professora na Universidade de Nova York, onde investiga implicações 
sociais de sistemas de dados, aprendizado de máquina e inteligência artificial. Ela é co-diretora e co-
fundadora do Instituto AI Now, uma das primeiras instituições a olhar para a IA do ponto de vista dos 
Direitos Humanos. Tem pesquisas publicadas na revista Nature, na "New Media & Society", na 
"Information, Communication & Society", dentre outras publicações. 
4 Vladan Joler é professor e pesquisador na Universidade de Novi Sad, na Sérvia, e é fundador da 
SHARE Foundation, e do SHARE Lab, que usa visualização de dados para explorar aspectos técnicos e 
sociais da transparência algorítmica, da exploração do trabalho digital e de infraestruturas invisíveis.  
5 Catalogação do infográfico disponível em <https://www.moma.org/collection/works/401279>. Acesso em 
junho 2020. 
6 Tradução nossa do subtítulo da obra “An anatomical case study of the Amazon Echo as a artificial 
intelligence system made of human labor” 
7 Tradução nossa de “automation doesn’t replace labor, it displaces it”. 
8 O catálogo EPEAT do Green Electronics Council avalia diversos produtos eletrônicos sob critérios 
técnicos como uso de elementos químicos tóxicos, materiais sustentáveis, direito ao reparo, eficiência 
energética, dentre muitos outros. Disponível em: https://epeat.net/. Acesso em: 13 jun. 2020 
9 Ver IFixIt Smartphone Repairability Scores para uma classificação de dispositivos conforme sua 
facilidade de ser consertado. Disponível em: https://www.ifixit.com/smartphone-repairability. Acesso em 13 
jun. 2020 
10 Takeback é um critério de responsabilidade de uma empresa em assumir o descarte correto e 
sustentável de seus produtos. Formam-se políticas e logísticas de devolução de produtos quebrados. 
11 Ver http://www.chinalaborwatch.org. Acesso em: 13 jun. 2020 
12 Ver https://www.fashionrevolution.org. Acesso em: 12 jun. 2020 
13 Ver https://www.mensakas.com/. Acesso em: 13 jun. 2020 
14 Ver https://www.instagram.com/entregadoresantifascistas/. Acesso em: 13 jun. 2020 
15 Exposição no Sesc Belenzinho, São Paulo, 2018-2019. Ver https://camposdeinvisibilidade.org. Acesso 
em: 14 jun. 2020  
16 Ver https://camposdeinvisibilidade.org/Louis-Henderson-1. Acesso em: 14 jun. 2020  
17 Ver https://camposdeinvisibilidade.org/Ruy-Cezar-Campos. Acesso em: 14 jun. 2020 
18 Ver https://camposdeinvisibilidade.org/Tabita-Rezaire. Acesso em: 14 jun. 2020 
19 Ver http://www.harunfarocki.de/. Acesso em: 13 jun. 2020 
20 Ver https://lozano-hemmer.com/zoom_pavilion.php. Acesso em: 13 jun. 2020 
21 Desde que foi barrado pelo FBI em um retorno à sua residencia nos EUA por suspeita de terrorismo em 
2002, Hasan Elahi vem registrando sua própria vida através de fotos e geolocalização e realizando 
autovigilância. Ver http://elahi.gmu.edu/. Acesso em 13 jun. 2020 
22 Ver http://jillmagid.paas.webslice.eu/projects/evidence-locker-2. Acesso em: 14 jun. 2020  
23 O autor anônimo filma pessoas em ambientes públicos e privados sem nenhuma autorização, e quando 
questionado, ele pergunta às mesmas sobre a diferença ao serem filmadas por cameras de vigilância. 
Ver: https://youtu.be/mP5ZVPwP7bg. Acesso em: 10 jun. 2020 
24 Ver http://paglen.com/?l=work. Acesso em: 14 jun. 2020 
25 Ver https://www.engadget.com/2017-06-16-ai-weiwei-hansel-and-gretel-surveillance.html. Acesso em: 
14 jun. 2020 



 

 

                                                                                                                                               
26 O lifelogging visa o registro e arquivamento de informações de uma vida inteira, e tornou-se prática 
facilitada pelos meios digitais. Ver https://kk.org/thetechnium/lifelogging-an/. Acesso em 14 jun. 2020  



 

 

 


