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Há uma visão estreita de cultura, no sentido de gestão governamental 
– digamos assim –, que  trata de organizar eventos com artistas, inaugu-
rar museus, promover eventos em teatros e canalizar os impostos com 
os quais empresas financiam produtos culturais. Isso é necessário e útil, 
mas se trata aqui de uma faceta apenas. 

Há também uma visão mais popular, sem dúvida, mas igualmente estrei-
ta, que é o que tem sido chamado de entertainment industry. Com a ex-
pansão do rádio, do cinema, da televisão, da tecnologia 3G/4G, e sua pe-
netração em praticamente qualquer residência (97% dos lares têm TV no 
Brasil), com crianças assistindo em média 4,5 horas por dia e o controle 
pertencente a poucos grupos privados, criou-se uma máquina de forne-
cimento de produtos culturais padronizados, de alguns pontos centrais 
para todo o país. É uma cultura, sobretudo, de recepção, algumas vezes 
passiva, e também centrada na geração de comportamentos comerciais, 
já que o seu ciclo econômico passa pela publicidade. 

O efeito é, por um lado, o consumismo, que vitima particularmente as 
crianças e, por outro lado, uma cultura que visa, essencialmente, manter 
a audiência, ainda que seja pela transformação do crime em espetáculo. 
Trata-se da indústria do consumo. No conjunto, essa dinâmica produziu 
uma passividade cultural. Nesse contexto, a criatividade depende do 
apoio de empresas patrocinadoras para atingir o sucesso. A cultura deixa 
de fazer parte da dimensão criativa de todas as facetas da nossa vida e 
passa a ser algo publicitário para se olhar sentado no sofá. 

A era da internet vem naturalmente transtornando o confortável univer-
so das grandes empresas de mídia, das editoras e dos diversos tipos de 
intermediários. Filmes simples, mas criativos, produzidos por qualquer 
telefone celular, encontram enorme sucesso nas mídias sociais; músicas 
alegres, tristes ou debochadas passam a circular no planeta sem precisar 
da aprovação de emissoras; artesãs do Vale do Jequitinhonha, que ven-
dem artesanato a R$ 10,00 e se espantam ao saber que são revendidas por 
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R$ 200,00 nas capitais, passam a furar os bloqueios dos atravessadores e 
vendem pela internet. Livros que nunca estavam disponíveis nas livrarias 
aparecem on-line. Nas universidades, surgem o OCW (open course ware), 
que assegura ciência gratuita e dinamiza a pesquisa, o edX, o MOOC e os 
recursos educacionais abertos (REA). O autor passa a ter a possibilidade 
de publicar seus conteúdos sem a intermediação de produtores. 

Na favela de Antares, no Rio de Janeiro, dotada de banda larga, os jovens 
devidamente plugados passam a elaborar design e a prestar serviços in-
formáticos diversos, o que lhes rende dinheiro, e fazem cultura por prazer 
e diversão. Nas cidades com acesso WiMax, de banda larga sem fio, as 
crianças têm na ponta dos dedos acesso a criações científicas, lúdicas ou 
artísticas de qualquer parte do mundo, esbarram no inglês “macarrônico”, 
mas suficiente, e criam comunidades virtuais.

De certa forma, a reapropriação dos canais de criação cultural pelas co-
munidades produz outra cultura, agora, sim, no sentido mais amplo. Uma 
comunidade periférica ou um município distante já não são isolados ou 
inviáveis, como classificados pelos economistas. O resgate da identidade 
cultural é central para um resgate muito mais amplo do sentimento de 
pertencer ao mundo que se transforma, de participar da criação do novo. 
Nesse contexto, o desenvolvimento é apenas em parte uma questão de 
fatores materiais, de investimentos físicos. A atitude criativa está no cen-
tro do processo de desenvolvimento em geral. Estamos entrando agora 
na era da economia do conhecimento, e a cultura passa a ser articuladora 
de novas identidades locais. 

Paulo Freire nos trouxe, muito além da alfabetização, o conceito da cul-
tura como forma de apropriação do mundo, de acesso à cidadania. Ele, que 
escrevia com uma caneta-tinteiro tradicional, tinha a visão da centralida-
de transformadora dos processos culturais. Hoje, à medida que evoluí-
mos para a economia do conhecimento, sentimos a força dessas ideias. 
Não há mais economia de um lado e cultura de outro. 

A cultura faz parte dos bens imateriais. A indústria cultural, da velha tec-
nologia, envolve, sim, grandes emissoras, equipamentos pesados e um 
sistema de transmissão de quem “produz” para quem “consome” cultura. 
Emissores de um lado e receptores do outro. Hoje, cada vez mais – na li-
nha dos estudos de Alvin Toffler –, na área da cultura, somos todos “pro-
sumidores”, ao mesmo tempo produtores e consumidores.1  

As mudanças nas tecnologias de informação e comunicação (TIC) que 
abrem essas novas opções estão articuladas com inovações tecnológicas 
mais amplas, que elevam a quantidade de conteúdos de conhecimento 

1  TOFFLER, Alvin; TOFFLER, Heidi. Revolutionary wealth. New York: Doubleday, 2006. 

de todos os processos produtivos e reduzem o peso relativo dos insu-
mos materiais que outrora constituíam o fator principal de produção. A 
globalização traz possibilidades de uma homogeneização cultural plane-
tária. Porém, as mesmas tecnologias abrem novas oportunidades para o 
protagonismo local e a colaboração em rede – ou seja, a possiblidade de 
uma reconstrução da cidadania. 

Assim, convergem mudanças profundas. A economia evolui para a econo-
mia do conhecimento, na qual o valor resulta menos dos fatores físicos de 
produção do que do conhecimento incorporado. A conectividade planetária 
da internet permite processos colaborativos muito descentralizados. Com 
isso, a cultura deixa de ser uma indústria do lugar-comum nos meios de co-
municação de massa, para se transformar em vetor-chave da apropriação, 
não somente de bens culturais produzidos pelas próprias comunidades com 
toda a sua diversidade, mas também como vetor de apropriação de novas 
dinâmicas econômicas e de novas identidades no processo de desenvolvi-
mento. Revolução tecnológica, economia do conhecimento, conectividade pla-
netária e apropriação cultural estão articuladas nesse processo.  

O deslocamento do eixo principal de formação do valor das mercadorias, 
do capital fixo para o conhecimento, obriga-nos a uma profunda revisão 
do próprio conceito de modo de produção. André Gorz indica o ponto 
preciso, ao considerar que os meios de produção se tornaram apropriá-
veis e suscetíveis de serem partilhados. O computador aparece como o 
instrumento universal, universalmente acessível, por meio do qual todos 
os saberes e todas as atividades podem, em princípio, ser partilhados.2 

Tomemos como ponto de partida o fato de que, hoje, no Brasil, quando com-
pramos um produto, 25% do valor corresponde ao pagamento do produto 
em si, e 75% são para a produção da pesquisa, do design, das estratégias de 
marketing, da publicidade, dos advogados, dos contadores e das relações 
públicas, ou seja, os chamados “intangíveis” que Gorz chama de “o imate-
rial”. É uma cifra vaga, mas razoável, embora não seja a precisão que nos 
interessa aqui. Interessa-nos, sim, o fato de o valor agregado de um produto 
residir cada vez mais no conhecimento incorporado; ou seja, o conhecimen-
to, a informação organizada e a atividade cultural representam um fator de 
produção, um capital econômico de primeira linha. O que acontece com a 
economia quando o principal fator de produção – o conhecimento – é um 
fator cujo uso não reduz o estoque, mas, pelo contrário, multiplica-o?

A lógica econômica do conhecimento é diferente da que rege a produção 
física. O produto físico, entregue por uma pessoa, deixa de lhe pertencer, 
enquanto um conhecimento passado a outra pessoa continua com ela e 
pode estimular nessa pessoa visões que vão gerar mais conhecimentos e 

2  GORZ, André. O imaterial: conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005, p. 
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inovações. Em termos sociais, portanto, a sociedade do conhecimento aco-
moda-se mal com a apropriação privada: ela envolve um produto que, quan-
do socializado, multiplica-se. Com isso, abre-se uma imensa oportunidade 
de inclusão produtiva por meio do conhecimento livremente acessível. 

De certa maneira, temos aqui uma tensão: a de uma sociedade que evo-
lui para o conhecimento, para a densidade cultural, mas que ainda se rege 
por leis da era industrial. Nesse contexto, o essencial está no fato de que 
o conhecimento é indefinidamente reproduzível e, portanto, somente se 
transforma em valor monetário quando é apropriado por alguém e quando 
quem dele se apropria coloca um “pedágio”, ou seja, “direitos” sob a forma 
de copyrights, patentes, royalties, códigos de controle ou publicidade força-
da. Para os que tentam controlar o acesso ao conhecimento, este tem valor 
apenas ao criar artificialmente a escassez por meio de leis e repressão, e 
não por mecanismos econômicos. Pela simples natureza do processo, a apli-
cação à era do conhecimento das leis da reprodução da era industrial trava 
o acesso. Curiosamente, impedir a livre circulação de ideias e da criação ar-
tística tornou-se um fator, por parte das corporações, de pedidos de maior 
intervenção do Estado. Assim, os mesmos interesses que levaram as corpo-
rações a globalizar o território para facilitar a circulação de bens, levam-nas 
a fragmentar e a dificultar a circulação do conhecimento. 

A questão central de como produzimos, utilizamos e divulgamos o conhe-
cimento envolve, portanto, um dilema: por um lado, é justo que quem se 
esforçou para desenvolver um conhecimento novo seja remunerado por 
seu esforço. Por outro lado, apropriar-se de uma ideia como se fosse um 
produto material termina por eliminar o esforço de inovação. Pergunta-
mos: a propriedade intelectual não tem limites? 

Em uma universidade norte-americana, um professor que distribuiu a 
seus alunos cópias de um artigo seu, publicado em uma revista científica 
que comprou seus direitos autorais, foi considerado culpado de pirataria. 
Ele poderia, quando muito, exigir dos seus alunos que comprassem a re-
vista onde constava o seu artigo publicado. Todos conhecem as reservas 
de patentes e copyrights sobre a criação intelectual, que se estendem até 
70 anos ou mais após a morte do autor e semelhantes. Pela lei vigente no 
Brasil, os textos de Paulo Freire, por exemplo, estarão disponíveis livre-
mente, ou seja, em domínio público, livre de reservas de direitos autorais, 
apenas a partir de 2050. Sendo assim, estaríamos travando a difusão do 
progresso, em vez de facilitá-la?

Lawrence Lessig concorda com a visão explícita na Constituição norte-a-
mericana de que o esforço de desenvolvimento do conhecimento deve 
ser remunerado, mas o conhecimento em si não constitui uma proprieda-
de no sentido comum. Por exemplo, numerosos copyrights são proprie-
dade de empresas que, por alguma razão, não têm interesse em utilizar 
ou desenvolver o conhecimento correspondente, que assim se torna 

uma área congelada. Em outros países, prevalece o princípio do use it 
or lose it, de que uma pessoa ou empresa não pode paralisar, por meio 
de patentes ou copyrights, uma área de conhecimento. O conhecimento 
tem uma função social: o meu carro não deixa de ser meu se eu o esque-
ço na garagem. Porém, ideias são diferentes: não devem ser “trancadas”, 
e o seu desenvolvimento por outros não deve ser impedido.

Um texto de 1813 de Thomas Jefferson, citado por Lessig, é muito elo-
quente nesse sentido: 

Se há uma coisa que a natureza fez que é menos suscetível que todas as ou-

tras de propriedade exclusiva, essa coisa é a ação do poder de pensamento 

que chamamos de ideia... Que as ideias devam se expandir livremente de 

uma pessoa para outra, por todo o globo, para a instrução moral e mútua 

do homem, e o avanço de sua condição, parece ter sido particularmente e 

de maneira benevolente desenhado pela natureza, quando ela as tornou, 

como o fogo, passíveis de expansão por todo o espaço, sem reduzir a sua 

densidade em nenhum ponto, e como o ar no qual respiramos, nos move-

mos e existimos fisicamente, incapazes de confinamento, ou de apropriação 

exclusiva. Invenções não podem, por natureza, ser objeto de propriedade.3

Jeremy Rifkin é um dos que expõe com maior clareza o imenso potencial 
que se abre quando o conhecimento pode ser difundido entre milhões e 
gerar ganhos adicionais a quem o produziu. Surge, assim, a visão da “in-
ternet das coisas”, sistemas amplos de desintermediação que passam a 
regular formas compartilhadas de uso de bens e serviços, por meio da co-
nectividade que se generaliza. Diz o autor:

A liberdade passa a ser medida mais pelo acesso aos outros nas redes do 

que pela propriedade nos mercados [...] A liberdade para a geração internet 

é a possibilidade de colaborar com outros, sem restrições, num mundo en-

tre pares (peer-to-peer).4

Os avanços tecnológicos desta sociedade, que avança com um ritmo 
cada vez mais acelerado, são muito mais rápidos do que as mudanças das 
formas de organização política e das instituições que nos regem. Conse-
guimos ser primitivos e agressivos, ao mesmo tempo em que usamos im-
pressionantes inovações. Com esperança, o que Elinor Ostrom chamou de 
knowledge as a commons, o “conhecimento como bem comum”, poderá 
nos levar a um futuro melhor. 

3  LESSIG, Lawrence. The future of ideas: the fate of the commons in a connected world. 

New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 2002, p. 94.

4  RIFKIN, Jeremy. The zero marginal cost society: the internet of things, the collaborative 

commons and the eclipse of capitalism. New York: Palgrave McMillan, 2014, p. 226.
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Digital Culture: 
new directions of economy 
and social organization

Ladislau Dowbor

There is a narrow view of culture, let us say, in a governmental sense, that 
deals with organizing events with artists, opening museums, promoting 
events in theatres, and dedicating taxes to finance cultural programmes by 
sponsoring companies. This is necessary and useful. However, it is only one 
of the various aspects of culture.

There is also a more popular but equally narrow view of culture. It has been 
called the entertainment industry. Due to the expansion of radio, cinema, 
television, and 3G/4G technology, and the fact that they have penetrated 
all residencies — 97% of homes in Brazil have a TV and children watch it 
an average of 4.5 hours per day. This industry is mainly controlled by a few 
major private groups from the main capitals of Brazil, which distribute it 
to the whole country. It is mainly a culture of reception of information, 
sometimes in a passive way. It is also focused on the generation of 
commercial consuming behaviours since the economic cycle passes through 
advertisements.

On the one hand, its effects may particularly victimize children. On the 
other, it may generate a culture, which essentially doing whatever it takes to 
keep the attention of the audience, even turning crime into entertainment. 
It is the consumption industry. In general, this dynamic has generated a 
cultural passivity. In this sense, the creativity depends on the support of 
financing companies in order to achieve success. Culture is no longer part 
of the creative dimension of all aspects of our lives. It becomes limited to 
advertising something that people watch sitting on a couch.

The Internet Era naturally discomposes the comfortable universe of 
the major media companies, the publishers, and the various types of 
intermediaries. Simple but creative films have become great successes in 
social media. Happy, sad, or mocking music has roamed the planet without 
broadcasting approval. Artisans from Jequitinhonha Valley (Brazil) sell 
their handicraft for R$ 10,00 (ten reais) only to learn later that their work 
is sold for R$ 200,00 (two hundred reais) in the capital cities — they cut 

out the intermediaries by having their pieces sold on the Internet. Books 
that were never available in bookstores are now available online. The OCW 
(Open Course Ware) emerges in universities, ensuring free science. The 
edX, the MOOC, and Open Educational Resources streamline researches. 
The authors now have the possibility of publishing their contents without 
the intermediation of producers. 

In Antares — a favela in Rio de Janeiro —, where there is broadband 
provision, youth has created designs and provided various computing 
services to the community to earn money and to create culture while 
having fun. In cities with WiMax wireless broadband, children have access 
to science, entertainment, or art from around the world at the tip of their 
fingers. There are some language barriers, even though they use a very Basic 
English to communicate and create virtual communities.

In a way, the repossession of cultural creation channels by communities 
generates another culture, one that is finally considered in a more complex 
way. A distant favela or county is no longer isolated or unfeasible, as 
classified by economists. The rescue of cultural identity is key to a more 
meaningful mission to make one feel that he or she belongs in the world 
transforming around him or her, participating in the recreation of a new 
world. In this context, the development is only a part of the material factors 
and physical investments. In general, the creative attitude is at the centre of 
the development process. We are entering the knowledge economy era, and 
culture becomes the articulator of new local identities. 

Beyond literacy, Paulo Freire brought us the concept of culture as a kind 
of world appropriation, as an access to citizenship. Even though he used 
to write with his traditional fountain pen, he had a vison of transforming 
centrality of cultural processes. Today, as we evolve towards knowledge 
economy, we feel the power of those ideas. There is no longer culture on one 
side and economy on the other.
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Culture is part of intangible properties. The cultural industry that uses 
old technology involves great media companies, heavy equipment, and a 
broadcasting system that produces for those who consume culture. In other 
words, content senders on one side and receivers on the other. Today, there 
is an increasing trend that is aligned to the studies by Alvin Toffler: in the 
area of culture, we are all ‘prosumers’, meaning producers and consumers 
at the same time.1

The changes on information and communication technologies (ICTs), 
which open the new options mentioned above, are connected to 
broader technological innovations. These technologies are increasing 
the quantity of knowledge contents of all production procedures, and 
reducing the relative weight of material inputs that were once the main 
factor of production. Globalization raises the possibility of global cultural 
standardization. However, the same technologies open new opportunities 
for local leadership and collaborative network towards the possibility of 
rebuilding citizenship.

Thus, profound changes are converged. Economy has evolved to a 
knowledge economy, in which values are less a result of physical production 
factors than of incorporated knowledge. The global connectivity provided 
by the Internet allows very decentralized collaborative procedures. Thus, 
culture ceases to be a commonplace for mass media industries to become 
a key vector for appropriation not only of cultural goods produced by 
the communities themselves with all of its diversity, but also a vector of 
new economic dynamics and new identities in the development process. 
Technological revolution, knowledge economy, global connectivity, and 
cultural appropriation are articulated in this process.

Concerning the valuing process of goods, the transfer of the main axis from 
fixed capital to knowledge forces us to an in-depth review of the production 
concept. André Gorz precisely points out this idea in his consideration that 
‘the production means become appropriable and susceptible to being shared. 
The computer arises as a universally accessible instrument through which all 
knowledge and activities can normally be shared.’2

As a starting point, today we have the fact that when we buy a product, 25% 
of its value is to pay for itself, and 75% is to pay for the study, the design, the 
marketing strategies, the publicity, the lawyers, the accountants, and the 
public relations involved — the so-called ‘intangible’ values. Gorz calls these 
‘immaterial’ values. It is a vague but reasonable figure, although accuracy is 
not what interests us most here. What interests us is the fact that the added 
value of a product is increasingly depending on its associated knowledge. 
In other words, knowledge, organized information, and cultural activity 

1  TOFFLER, Alvin; Toffler, Heidi. Revolutionary Wealth. New York, Doubleday, 2006.

2  GORZ, André. The Immaterial: Knowledge, Value and Capital. São Paulo, Annablume, 

2005. p. 21. (Original title: L’immatériel [2003]).

represent a production factor and a top-notch economic capital. What 
happens with economy when the main production factor — knowledge — is 
a factor that does not reduce stock, but rather multiplies it?

The economic logic of knowledge is different from the one that governs 
physical production. When a person delivers a physical product, it no longer 
belongs to him or her. When a person shares his or her knowledge, it still 
belongs to him or her and may inspire visions that will generate more 
knowledge and innovation. However, in social terms, the Knowledge Society 
is poorly in agreement with private appropriation: it involves a product 
(knowledge) that expands itself when it is socialized. It opens an immense 
opportunity for productive inclusion through free accessible knowledge.

In a way, we have a great strain: society has evolved towards knowledge 
and cultural density, but it has been governed by laws of the Industrial Age. 
It is essential to guarantee that knowledge is indefinitely produced. Thus, 
knowledge can only become a monetary value when properly introduced 
by someone, whom when in its possession sets a rights fee by means of 
copyrights, patents, royalties, control codes, or publicity. For those who try 
to control the access to knowledge, it can only have a value if scarcity is 
artificially created through laws and restraints, but not through economic 
mechanisms. By the very nature of the process, the application of production 
laws from the Industrial Age to the Era of Knowledge blocks the access to 
knowledge. Curiously, the prevention of the free flow of ideas and artistic 
creations have become an issue for an increase on State intervention 
requested by corporations. The same interests that lead corporations to 
globalize the territory to facilitate the circulation of their goods also lead to 
break and hinder knowledge circulation.

The main issue on how we produce, use and disseminate knowledge involves 
a dilemma. On one hand, it is fair that whoever worked hard to develop new 
knowledge be paid for his or her hard work. On the other hand, appropriating 
of an idea as if it were a material product ends up killing the innovation 
effort. We propose the question: Does intellectual property have no limits?

Scientific journals have been purchased by large economic groups. For this 
reason, a professor from an American university was found guilty of piracy for 
distributing to students copies of an article he wrote. According to the law, 
he could only have requested to his students to buy the magazine that had 
published his article. Everyone knows the implications of patents for DNA 
segments, bacteria, seeds, and other forms of life, as well as for copyrights 
on intellectual creation that expand up to 70 years after the decease of the 
author. Therefore, according to Brazilian laws, the texts written by Paulo 
Freire will only be freely available — on public domain, free of copyright 
reservations — by 2050. We are actually blocking the dissemination process 
rather than making it easier.
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Lawrence Lessig advocates the view — included in the American Constitution 
— that the efforts for developing knowledge should be paid, but knowledge 
itself does not constitute a “property” in the ordinary sense. For example, 
numerous copyrights are owned by companies that, for some reason, do 
not have any interest in using or developing a corresponding knowledge, 
leaving it frozen. In other countries, the principle of use it or lose it prevails; 
therefore, a person or company cannot halt an area of knowledge through 
patents and copyrights. Knowledge has a social function: my car is still mine 
if I forget it the garage, but ideas are different. They should not be locked 
away, nor should their development be stopped by anything or anyone.

A text from 1813 written by Thomas Jefferson and quoted by Lessig is very 
eloquent in this sense:

If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive proper-

ty, it is the action of the thinking power called an idea […] That ideas should freely 

spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of 

man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevo-

lently designed by nature, when she made them, like fire, expansible over all space, 

without lessening their density in any point, and like the air in which we breathe, 

move, and have our physical being, incapable of confinement or exclusive appro-

priation. Inventions then cannot, in nature, be a subject of property.’3

Jeremy Rifkin clearly exposes the huge potential that opens up when 
knowledge is widespread among millions and generates additional earnings 
to those reproducing it. Thus, arose the vision of the “Internet of things”, 
which comprises large disintermediation systems that regulate ways of 
sharing property and services through generalized connectivity: ‘Freedom 
is measured more by access to others in networks than ownership of 
property in markets […]. Freedom for an Internet generation is the ability to 
collaborate with others, without restriction, in a peer-to-peer world.’ 4

In this fast-paced advancing society, the technological advances are much 
faster than the changes of political organization methods, and those of the 
institutions that lead us. We can be primitive and aggressive using impressive 
innovations. Hopefully, what Elinor Ostrom has called “knowledge as a 
commons” may lead us to a more civilized society.

3  LESSIG, Lawrence. The Future of Ideas: the Fate of the Commons in a Connected World. 

New York, Knopf Doubleday Publishing Group, 2002. p. 94.

4  RIFKIN, Jeremy. The Zero Marginal Cost Society: the Internet of Things, the Collaborative 

Commons and the Eclipse of Capitalism. New York, Palgrave McMillan, 2014. p. 226. 
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Operador do metrô monitora 

sistema de câmeras e de controles 

da central operacional da linha 

4-Amarela, em São Paulo (SP). A linha 

4-Amarela opera sem condutor, sendo 

controlada pelo CCO (Centro de 

Controle Operacional). São Paulo (SP), 

2012. Marcelo Justo/Folhapress

A subway operator monitors the 

camera and control system of the 

operational centralized control unit of 

Line 4-yellow, in São Paulo (SP). The Line 

4-yellow operates without a driver. It is 

controlled from the CCO (Operational 

Control Centre). São Paulo (SP), 2012. 

Marcelo Justo/Folhapress
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Projeto para impressão 3-D. O 

sistema permite a confecção 

de objetos reais a partir de um 

arquivo digital. São Paulo (SP), 

2012. Simon Plestenjak/Folhapress

A 3D printing project. The system 

allows the production of real objects 

from a digital file.  São Paulo (SP), 

2012. Simon Plestenjak/Folhapress





Máquina-robô “Maria Bonita”, que 

digitaliza livros raros do acervo de 

José Mindlin, escritor e bibliófilo 

brasileiro (1914-2010), doados à 

Biblioteca Brasiliana, da Universidade 

de São Paulo (USP). São Paulo (SP), 

2010.  Karime Xavier/Folhapress

Robot-machine called ‘Maria Bonita’, 

which digitalizes rare books from the 

collection of José Mindlin, a Brazilian 

writer and book collector (1914-2010). 

His collection was donated to the 

Brasiliana Library of Universidade de 

São Paulo (University of São Paulo ̶ 

USP). São Paulo (SP), 2010.  Karime 

Xavier/Folhapress
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Alunos em aula de informática numa 

escola municipal em São Paulo 

acessam a rede social da própria 

escola. São Paulo (SP), 2010. Rodrigo 

Capote/Folhapress

Students during a computer class in 

a municipal school in São Paulo. They 

access the social network of their own 

school. São Paulo (SP), 2010. Rodrigo 

Capote/Folhapress
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Controle informatizado de produção 

de etanol (álcool combustível) em 

usina de cana-de-açúcar localizada 

no interior do Estado de São Paulo. 

Sertãozinho (SP), 2010. Caetano 

Barreira/Fotoarena/Folhapress

Automated control of ethanol 

production (fuel made of alcohol) in a 

sugar cane plant located in a city in the 

State of São Paulo. Sertãozinho (SP), 

2010. Caetano Barreira/Fotoarena/

Folhapress
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