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Abertura: Um mundo perfeito
Introdução: O mundo sob o prisma dos dados
I- A totalização digital

1. A potência racionalizante dos números
2. A era dos captores
3. Interoperabilidade universal e percepção
integral
4. A informatização (datafication)
5. Dimensão performativa dos dados



II- Potência e usos do Big Data
1. O marketing de dados e o fim da 
publicidade
2. Uma logística liberada do peso
3. Smart cities: A cidade com filtro
algorítmico
4. Uma medicina de dados
5. Casa conectada / Educação on-line



III- A quantificação integral da vida
1. Massa e correlação: uma compreensão
expandida dos fenômenos
2. Primado do tempo real
3. A medida quanto-qualitativa da vida
4. Generalização do regime preditivo
5. O “sublime computacional” e a exclusão do 
sensível.



IV – A normatividade algorítmica
1. Da livre individuação à recomendação
personalizada
2. A era do sob-medida algorítmico
3. O Quantified Self ou a “livre” quantificação de si
4. Facebook a máquina de captura/monetização
da atenção
5. Google Glass: A privatização da atenção



V – Da vigilância digital ao data-panoptismo
1. A verdade NSA do mundo
2. Um testemunho integral da vida
3. A vida publicizada
4. A subjetividade partilhada
5. O rastreio dos movimentos anônimos do 
mundo



VI – O tecno-poder
1. O Open Data: a política joystick
2. Ethos do tecno-poder
3. A classe dos engenheiros
4. A invisibilidade do computacional
5. Tecno-poder e ideologia da inovação



VII – Política e ética da razão digital
1. Um parlamento dos dados
2. Da responsabilidade do poder político
3. “A Odisséia da reapropriação”
4. Ciências humanas e razão digital
5. Uma ética da técnica contemporânea

Conclusão – Uma antropologia do exponencial



Por uma teoria ética da técnica
A vida algorítimica segundo Éric Sadin

• Na contramão de um mundo perfeito
• Cartografia e Big Data
• Dos aspectos gerais à modulação algorítmica

da ontogênese
• Data-panoptismo, tecnopoder e uma ética da 

razão digital 



Obrigado!

vidal.icaro@gmail.com
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