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O século XXI nos trouxe muito conforto. Vive-
mos em condições muito melhores que nossos an-
tepassados. Temos ambientes climatizados, carros 
automatizados, fazemos compras em shoppings 
centers com todo conforto que pode ser oferecido 
e tudo o que a tecnologia nos presenteia diaria-
mente.

Entretanto, por outro lado, temos muito mais 
pessoas disputando emprego, muito mais pressão 
nos nossos trabalhos, enfrentamos problemas de 
segurança, de trânsito, etc...

Aumentou demais a nossa correria do dia a dia, 
com isso fazemos uma coisa pensando em dez. 
Estamos de corpo presente em um local, porém a 
mente longe dali. Perdemos o foco. Não estamos 
inteiros. Não estamos vivendo o aqui e agora. Esta-
mos vigiando com o passado ou nos preocupando 
com o futuro.

Finanças, segurança, educação dos filhos, re-
lacionamentos difíceis, tudo, enfim nos ocupa a 
mente.

Se fizermos uma análise criteriosa da situação, 
chegamos à conclusão que nosso problema não é 
memória e sim concentração. Claro que uma coisa 
afeta a outra, porém são enfoques completamente 
diferentes.

Abrimos demais o nosso leque de pensamentos e 
a partir daí, criamos preocupações desnecessárias, 
tipo: - E se isso acontecer? – E se aquilo der errado? 
– E se, E se... É a síndrome da atenção antecipação 
de problemas. Criamos inúmeras possibilidades e 

ficamos reféns das mesmas, com sofrimento garan-
tido por antecipação. Algo que pode nem aconte-
cer e que, provavelmente, não aconteça. Ah! Mas 
se há uma chance, por menor que seja, porque 
descartá-la? E ai gera-se as ansiedades e angústias 
que a todos nos assolam.

- Onde estão meus óculos? – Normalmente es-
tão em cima de sua cabeça!

- Onde pus as chaves do carro? – Dentro da sua 
própria bolsa!

Situações ridículas do dia a dia que nos expõe 
a esse mico, tudo porque estamos sempre com 
pressa. Automatizamos nossas reações. Paramos 
de pensar. Não agimos; apenas reagimos. Então, 
quando for colocar a chave do carro em algum 
lugar, repita para você mesmo: estou colocando 
a chave na mesa ou bolsa seja lá onde for; porém 
preste atenção aquele ato e verá como metade dos 
seus problemas de memória estarão resolvidos.

Os demais são próprios da idade, alimentação, 
treinamento, sono, tudo o mais que turbina ou pio-
ra nosso cérebro.

Lembrando-se sempre que para podermos ter 
uma boa memória o cérebro tem que esquecer 
muita coisa que o temporariamente ocupa nosso 
arquivo. Por mais paradoxal que possa parecer, es-
quecer é tão importante quanto lembrar.
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SAÚDE

O STRESSE E A 
MEMÓRIA
“Se fizermos uma análise criteriosa 
da situação, chegamos à conclusão 
que nosso problema não é memória e 
sim concentração.”

A NOVA REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL

Chegamos à 4ª Revolução Industrial. Pelo menos é o 
assunto do dia na mídia, nas escolas e universidades, 
indústrias, quando se fala de automação e tecnologia. 
Mas o que é essa revolução industrial, conhecida tam-
bém por Revolução 4.0? O que ela promete e o que está 
fazendo, na realidade? E qual é a posição do Brasil nes-
sa transformação radical do trabalho e do modo de ser? 
Por fim, qual é o papel das universidades e centros de 
pesquisa?

Quantas perguntas. A Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos, São Leopoldo, RS, através do Instituto Humanitas 
Unisinos, abriu neste ano o debate sobre o assunto. Não 
só para responder as questões que estão se avoluman-
do, mas também sobre o papel de cada segmento den-
tro dessa nova realidade. Há um mês, trouxe o profes-
sor Mario Sérgio Salerno, coordenador do Observatório 
de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos 
Avançados da USP, para dialogar sobre o assunto.

Em entrevista, o professor alertou sobre diversos as-
pectos: (1) “Há muito mais promessas o que realidade. 
Mas mudanças importantes estão à vista”. (2) “Tem mui-
ta onda em torno da Revolução 4.0 e também tem muito 
interesse comercial por trás disso”. (3) Reúnem-se em 
torno dela elementos básicos como computação, inter-
net, automação, inteligência artificial e novas tecnologias 
ligadas principalmente à eletroeletrônica, que estão mo-
dificando o modo de produção em praticamente todos os 
campos das atividades humanas. (4) Umas profissões 
poderão deixar de existir, mas estão surgindo novas áre-
as de trabalho. Se será melhor ou pior para o trabalha-
dor, só o tempo dirá. (5) O Brasil está perdendo a corrida 
de beneficiar-se com a Revolução 4.0. Existem pouco 
investimento e praticamente nenhum incentivo governa-
mental. (6) As universidades têm papel preponderante 
no processo, formando e capacitando profissionais que 
consigam adaptar-se às novas circunstâncias, mesmo 
que vejam seus campos de trabalho alterados com as 
novas aptidões. (7) As mesmas universidades precisam 
investir em pesquisa e criação de novas tecnologias e 
inovações.

É tanta coisa, que o professor deu apenas uma pince-
lada no assunto. Vale a pena ler e digerir seu conteúdo, 
abrir debate em busca de caminhos viáveis, antes que 
sejamos engolidos pelos polos que estão liderando essa 
transformação. Isso afeta a todos. O professor Mário 
Sérgio exemplifica, mencionando que a advocacia deve 
mudar seu foco. “Advogados têm mais chance de serem 
impactados pela Revolução 4.0 do que os encanadores, 
porque uma parte do trabalho dos advogados pode ser 
codificada com grandes bases de dados e tratamento 
estatístico, mas o trabalho do encanador, não.”

Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA

Editor
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Contrariamente ao idealismo popu-
lar, que apregoa a virtude dos nobres 
ideais, o idealismo filosófico defende 
o primado das ideias na conformação 
da realidade, como propôs PLATÃO 
desde o século IV a.C. ou mesmo DES-
CARTES, já no início da era moderna 
(cogito, ergo sum!). Posteriormente, 
o sacerdote irlandês Jorge BERKELEY 
(1685-1753) nos deixou a expressão 
célebre ser é perceber ou ser percebi-
do, ou seja, o primado é da consciên-
cia sobre tudo que aparece.

PLATÃO, como se verifica pela 
história, foi o primeiro a defender o 

primado das ideias (formas) na cons-
tituição de nossa sensibilidade, como 
um sol a iluminar nossa inteligência, 
alcançando assim a essência das coi-
sas. RAFAEL, pretendendo significar o 
que isso queria dizer, em sua pintura 
na Capela Sistina “A Escola de Ate-
nas”, colocou Platão com seu dedo 
voltado para cima, 
contrariamente a 
Aristóteles, que 
foi colocado com 
o seu voltado para 
baixo, assinalan-
do assim o aspec-
to transcendente 
que o idealismo 
nos sugere. 

Ora, é um dado 
aparentemente evidente, que tudo o 
que conhecemos, depende, em úl-
tima análise, de nossa conformação 
mental, sem a qual não teria sido 
possível estruturar nosso saber, toda a 
nossa ciência. Este é um princípio an-
trópico que parece fundamentar toda 
a estrutura do Universo, que tem ca-
minhado, por milênios, no esforço de 
concretizar cada vez mais, o primado 

* ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e 
Doutor em Direito pela UFPR, é professor 
do curso de Direito da PUCPR e membro 
da Academia Paranaense de Letras. Autor 
de “Introdução ao Universo dos Símbolos”.
e-mail: antcmendes@gmail.com;
site: www.folosofiaparatodos.com.br
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FILOSOFIA

OS áTOMOS, PARECE 
QUE SÃO VIRTUAIS

do Espírito sobre as contingências da 
matéria, ela mesma a serviço dessa es-
piritualidade (sic).

Não obstante, as coisas existem 
mesmo que eu não as perceba? Sim 
e não, pois elas se tornam reais para 
mim, apenas depois que eu as tenha 
percebido. Tal problema se tornou 
crucial agora, com as pesquisas no 
campo da mecânica quântica, cons-
tituindo um enigma de complexa so-
lução. Acontece que os cientistas, em 
suas pesquisas em torno dos átomos, 
verificaram que eles se comportam 
como que dependentes de nossas hi-
póteses, atuando sempre de acordo 

com o que foi pro-
posto investigar 
(enigma do con-
dicionamento).

O mundo quân-
tico, que faz apa-
recer os átomos 
ora como ondas 
ou partículas, se-
riam reações nor-
mais do micro-

cosmo em função das experiências 
colocadas, o que faz a mecânica quân-
tica ficar subordinada às iniciativas dos 
instrumentos elencados, tornando o 
fenômeno completamente dependente 
da maneira de pesquisá-los. O mesmo 
ocorre com o princípio da incerteza, 
de HEISENBERG e DIRAC, segundo os 
quais não é possível determinar simul-
taneamente a posição e a velocidade 

de um átomo, sendo possível apenas 
a verificação de um dos aspectos. Não 
obstante, isso não seria um efeito da al-
ternância do átomo ora como partícula 
(posição) ou ora como onda (velocida-
de), aparentemente excludentes? 

Dessa forma, são imensas as limi-
tações que os cientistas verificam, 
quando se trata de investigar teorica-
mente o microcosmo, principalmen-
te quando colocado em suas relações 
com o macrocosmo, como no caso 
do estudo do espaço ou da gravida-
de (quântica), mesmo tendo obtido 
resultados espetaculares em seus re-
sultados eletrônicos, como sejam a 
radioatividade, os computadores, a 
internet, os celulares, as micro-ondas, 
as ressonâncias magnéticas, que têm 
alterado profundamente a vida atual 
das pessoas. 

O acolhimento de nossa consciência 
como ínsita nas investigações, não obs-
tante, tem encontrado sérias resistências 
dos cientistas ortodoxos, que relutam 
em aceitar a possível prioridade da 
consciência na formulação das teorias 
concernentes, uma aberração subjetiva 
na pretensa objetividade da ciência.

Segundo Heisenberg 
e Dirac não é 
possível determinar 
simultaneamente a posição 
e a velocidade de um 
átomo, sendo possível 
apenas a verificação de um 
dos aspectos.
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ÉTICA NA POLÍTICA

* ROBERTO ROMANO é pro-
fessor da Unicamp e é autor de 

‘Razão de Estado e Outros Es-
tados da Razão’ e ‘Brasil: Igreja 
Contra Estado’ (Kayrós Ed.)

Em artigo recente (A indulgência 
perpétua das castas prostitutas, Esta-
do, 23/8, A2), José Nêumanne Pinto 
aponta a bacanal dos poderosos ins-
talados nos palácios. O jornalista evi-
dencia os absurdos do voto reduzido 
à compra e venda, sob o comando de 
velhos caciques e de outros mais jo-
vens, nada cândidos. O termo “can-
didato” vem da velha Roma. Ali, os 

pretendentes aos cargos envergavam 
vestes alvas para mostrar almas lim-
pas. Não apenas na política havia 
tal exigência. O futuro esposo usava 
vestes brancas. Na peça Casina, de 
Plauto, o noivo é dito candidatus. No 
vocabulário romano, a candidez pú-
blica entra numa rica constelação de 
significados éticos. Ela sintetiza os vo-
cábulos ao redor de honos, homena-
gem devida ao respeito por alguém, 
de honestas, que, em companhia 
de auctoritas e gravitas, distinguem 
os dirigentes. Os eleitores deveriam 
apoiar quem possuía autoridade de 
comportamento, garantindo respeito 
ao Estado. Sem tais elementos, as leis 
não seriam obedecidas, desapare-

ceria a fides publica. Hanna Arendt 
comenta: “Se você precisa gritar para 
que alguém deixe seu quarto, falta-
lhe autoridade”. Ah, se ela ouvisse os 
impropérios dos nossos senadores e 
deputados! Um legislador deve exi-
bir gravidade em palavras e atos. É 
semelhante universo semântico que 
recolhe o termo “candidato”.

Deixemos a República de Roma, 
sigamos para Atenas, paradigma de-
mocrático. Diz Platão que cidade 
onde comanda o vulgo, fera de mil 
cabeças, cada um se comporta do 
jeito que lhe apraz, assume atitudes 
privadas e públicas violentas. A lei 
contra a hybris (o abuso do fraco pelo 
mais forte) perde sentido. A democra-

cia licenciosa é “como um manto de 
muitas cores, matizado com toda es-
pécie de tons. Embevecidas pela va-
riedade do colorido, (...) muitas pes-
soas julgam essa forma de governo a 
mais bela”. Com o “direito” de todo 

REFlExõES SOBRE A 
REFORMA POlíTICA
Vê-se, no palimpsesto da 
história política, que todo 
regime social ou de Estado 
se corrompe

Roberto Romano (*)
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cidadão obedecer apenas a si mesmo 
falece a democracia. A massa só aco-
lhe elogios e os candidatos prometem 
obedecer os que se recusam a seguir 
as normas. Os disciplinados come-
teriam a tolice de respeitar um texto 
desprovido de força armada. De pou-
co adianta, constata Platão, justiça 
rigorosa em palavras, mas ineficaz. 
O filósofo observa que muitos con-
denados pelos tribunais passeiam, 
incólumes, pelas ruas de Atenas. Se 
estivesse no Brasil, a experiência se-
ria idêntica. No Congresso Nacional 
temos casos estarrecedores de impu-
nidade. Políticos têm prerrogativas 
tirânicas. “Tirano é o governante que 
usa os bens dos governados como se 
fossem seus” (Jean Bodin). Os abusos 
oficiais se refletem nos hábitos parti-
culares. Na democracia sem limites, 
como ninguém pode ter autoridade, 
o professor adula e tem medo dos 
alunos, os velhos imitam os jovens “a 
fim de não parecerem aborrecidos e 
autoritários” (República, 563a).

A paixão pelo ganho, no mundo 
oligárquico – forma social e política 
anterior à democracia –, narra Pla-
tão, se expande pela sociedade. To-
dos nela desejam o seu lote. Resulta 
acrescida a desigualdade de bens. 

Com a democracia vem a promes-
sa de riqueza para todos, somada à 
igualdade e à liberdade para atingir 
os próprios alvos. Aproveitando a 
cobiça universal, o demagogo acena 
com cofres cheios em todo lar. A téc-
nica do tirano e demagogo é a lison-
ja. Como o camaleão, ele muda a cor 
do discurso conforme a oportunidade 
e a plateia. O único colorido que lhe 
escapa, comenta Plutarco, é o bran-
co (Como distinguir o adulador do 
amigo). O demagogo é o mais antigo 
cliente do marketing político.

Depois da brancura romana e da 
crítica à democracia, escutemos Nor-
berto Bobbio. “No mercado político 
democrático o poder se conquista 
com votos, um dos modos de con-
quistar votos é comprá-los e um dos 
modos para se livrar das despesas é 
servir-se do poder conquistado para 
conseguir benefícios mesmo pecuni-
ários dos que possam receber vanta-
gens de semelhante po-
der. (…) Considerada a 
arena política como uma 
forma de mercado, onde 
tudo é mercadoria, ou 
coisa comprável e vendí-
vel, o político se apresen-
ta num momento como 
comprador (do voto), 
num segundo momen-
to como vendedor (dos 
recursos públicos dos 
quais, graças aos votos, 
se tornou potencial dis-
pensador)”. (Cf. “Quale 
il Rimedio?” In L’Utopia 
Capovolta, 1990).

É compreensível a in-
dignação de Nêumanne 
Pinto. Eu mesmo já publi-
quei algo na sua linha. Ao 
me levantar contra abusos 
do Parlamento, escrevi na 
Folha de S.Paulo o artigo 
intitulado O prostíbulo 
risonho. Tive aborreci-
mentos, porque o “cen-
trão” me perseguiu sob 
Roberto Cardoso Alves, 

o político que batizou a troca fisio-
lógica entre Legislativo e Executivo: 
“É dando que se recebe”. O mercado 
político das pulgas entrava em seus 
momentos de glória, prenunciando 
estadistas como Eduardo Cunha.

Mas qual elo existe entre a al-
vura do político romano, a poli-
cromia democrática em Platão e 
o mercado eleitoral descrito por 

Norberto Bobbio? No palimpsesto 
trazido pela história política, uma 
constante: todo regime social ou 
de Estado se corrompe. Nenhuma 
reforma pode mudar o desastre. E 
tal coisa não é um truísmo, mas 
destino a ser encarado pelos que 
respeitam a liberdade e o direito. 
Os gênios que citamos buscaram 
remédios para a pavorosa Fortuna. 
Após a democracia ateniense, veio 
o duro imperialismo macedônico. 
Depois da República romana, che-
gou a ditadura corrupta de Cesar. 
O nazismo sucedeu à República 
de Weimar. O culto a Stalin bro-
tou após a revolução de 1917. Li-
ção de prudência encontra-se em 
Maquiavel. Na Carta a Vetori, ele 
confessa abandonar a mesquinhez 
cotidiana, os interesses dos homens 
comuns. Bem vestido, eis o autor 
do Príncipe em conversa com os 
pensadores antigos. Pena que na 
política brasileira não ocorram tais 
diálogos. No Congresso, a leitura 
se restringe ao Diário Oficial, onde 
são anunciados os pagamentos pe-
los votos vendidos e comprados. Só 
nos restou a torpeza das enlamea-
das e obscuras reformas políticas, 
falsas como as moedas de R$ 3.

Avisos e advertências estão por toda parte nas mídias sociais. O que acontece no Congresso 
vai para as ruas nas eleições de 2018.
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REVOLUÇÃO 4.0

Entrevista com Mario Sergio Salerno (*),
por Patricia Fachin (*) e Ricardo Machado (*), do IHU On-Line

Na entrevista a seguir, concedida 
por telefone, Salerno comenta a si-
tuação da indústria brasileira diante 
da Revolução 4.0 e frisa que ela está 
“atrasada”. “Como no Brasil não está 
havendo investimento novo, a pers-
pectiva de que haja uma atualização 
tecnológica mais forte não está co-
locada, exceto em alguns serviços. 
Mas para a indústria, com exceções, 
isso não está colocado no horizonte 
próximo. O pior de tudo é que, do 
ponto de vista dessa geração de tec-
nologia de empresas que produzam 
equipamentos, sistemas, softwares ou 
qualquer coisa ligada à manufatura 
avançada, nós estamos muito, muito 
fracos, pois não existe um programa 
de apoio a esse tipo de desenvolvi-
mento no país”, afirma.

Apesar dos avanços da Revolução 

4.0, Salerno pontua que “ao mesmo 
tempo, temos que tomar um certo 
cuidado, pois tem muita onda em 
torno da Revolução 4.0 e também 
tem muito interesse comercial por 
trás disso”. A 4.0, adverte, “é prati-
camente uma marca da indústria de 
máquinas alemãs, que conta com 
o apoio do governo alemão. Não é 
uma panaceia, ninguém vai ficar pior 
ou melhor hoje por conta disso. Essas 
tecnologias se difundem muito deva-
gar e com investimento novo”.

Salerno também reflete sobre as 
implicações que a Revolução 4.0 po-

(*) MARIO SERGIO SALERNO é graduado em 
Engenharia de Produção pela Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo - USP, mestre em 
Engenharia de Produção pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e doutor em Engenharia de Produ-
ção pela Escola Politécnica da USP. É professor do 
Departamento de Engenharia de Produção da Escola 
Politécnica da USP, onde coordena o Laboratório de 
Gestão da Inovação. É coordenador do Observatório 
da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos 
Avançados da USP.

(*) PATRICIA FACHIN é repórter do IHU On-Line

(*) RICARDO MACHADO é jornalista do Instituto 
Humanitas Unisinos – IHU (Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS)

“O que caracteriza o que vem sendo chamado de 
Revolução 4.0 — 4.0 rigorosamente é um nome quase 
que comercial ou uma manufatura avançada, como 
os americanos chamam — é o aproveitamento e a 
reunião de uma série de desenvolvimentos. Uma boa 
parte deles está relacionada ao poder computacional, 
ao sensoriamento, à internet das coisas e aos métodos 
computacionais para tratamento de grandes bases de 
dados, que são, basicamente, métodos estatísticos. Então, 
a junção dessas tecnologias é o que está na raiz do que 
se chama hoje de Revolução 4.0”, explica Mario Sergio 
Salerno, coordenador do Observatório da Inovação e 
Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da 
USP, à IHU On-Line.

UNIVERSIDADES PODEM 
AlAVANCAR O BRASIl
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derá gerar nas relações de trabalho e 
menciona que alguns setores prova-
velmente serão mais impactados que 
outros. “Advogados têm mais chance 
de serem impactados pela Revolução 
4.0 do que os encanadores, porque 
uma parte do trabalho dos advoga-
dos pode ser codificada com grandes 
bases de dados e tratamento estatís-
tico, mas o trabalho do encanador, 
não. Uma parte do trabalho dos mé-
dicos, dos engenheiros e de outros 
setores poderia ser impactada. Por 
outro lado, tem uma possibilidade de 
oferta quase infinita de serviços, e a 
oportunidade de negócios e de gera-
ção de outros tipos de empregos tam-
bém parece muito grande”, conclui.

Confira a entrevista:

Como compreende o fenômeno 
da Revolução 4.0?

O que caracteriza o que vem sen-
do chamado de Revolução 4.0 — 4.0 
rigorosamente é um nome quase que 
comercial ou uma manufatura avan-
çada, como os americanos chamam 
— é o aproveitamento e a reunião 
de uma série de desenvolvimentos. 
Uma boa parte deles está relacio-
nada ao poder computacional, ao 
sensoriamento, à internet das coisas 
e aos métodos computacionais para 
tratamento de grandes bases de da-
dos, que são, basicamente, métodos 
estatísticos. Então, a junção dessas 
tecnologias é o que está na raiz do 
que se chama hoje de Revolução 
4.0. Há mais coisas envolvidas nisso, 
mas a mecânica fina e a robótica, por 
exemplo, já são assuntos mais conhe-
cidos. Então, essa revolução está re-
lacionada ao poder computacional e 
à possibilidade de manipular grandes 
bases de dados, isto é, de gerar gran-
des bases de dados integrando quase 
tudo que se consiga sensoriar.

O que vem sendo rotulado de 4.0 
ou manufatura avançada é algo muito 
mais hierárquico, ou seja, trata-se de 
um computador que dá uma ordem 
para uma máquina, a qual executa 
uma atividade — é isso que se chama 
de Manufatura Integrada por Compu-
tador - CIM. Vou explicar como isso 
funciona a partir do seguinte exem-
plo: quando se projeta uma peça em 
um sistema gráfico e de engenharia 
no computador, é gerado um pro-
grama de comando numérico, e esse 
programa é enviado para a máquina, 

que começa a operar. Logo, esse é 
um sistema que vem de cima para 
baixo. Hoje temos a possibilidade, 
dado o poder computacional e a evo-
lução do sensoriamento, de articular 
máquinas horizontalmente, e não só 
verticalmente, e fazer a informação de 
baixo para cima também. Entretanto, 
há muito mais promessa do que rea-
lidade em relação à Revolução 4.0, 
porque pode demorar muito tempo 
para essa revolução se concretizar, já 
que isso também depende do custo e 
de outros fatores. Mas mudanças im-
portantes estão à vista, sim.

COMPARTILHANDO 
INFORMAÇÕES

Pode explicar melhor como se dá 
essa relação hierárquica entre as má-
quinas? Um robô sabe o que o outro 
está fazendo para saber qual será 
o passo seguinte num determinado 
processo?

Vou citar um exemplo: é possí-
vel rastrear mais facilmente o que 
está acontecen-
do num determi-
nado processo, 
então, conforme 
um evento acon-
tece em uma má-
quina, a outra já 
pode receber um comando, porque 
ela fica sabendo horizontalmente 
o que se passa. Vamos imaginar a 
mecânica: tem uma peça de metal 
que está sendo produzida em deter-
minada fábrica. Essa peça foi proje-
tada por um sistema computacional, 
com isso temos o projeto dessa peça, 
temos o programa de produção da 
peça, e esse programa desce para o 

local de produção. O programa co-
meça a acumular dados de como 
acontece efetivamente a produção 
e consegue interpretar que se, por 
exemplo, o desenho da peça for mo-
dificado, é possível ter vários ganhos. 
Então, essa informação que vem de 
baixo para cima acaba modificando 
o projeto da peça para facilitar a pro-
dução. Mas provavelmente o grande 
campo da Revolução 4.0 está fora da 
fábrica, pois toda essa parte de Big 
Data, de grandes bases de dados, tra-
tamentos estatísticos, aprendizagem 
de máquinas e inteligência artificial 
se desenvolvem fora do local fabril.

INTERESSE COMERCIAL
Qual é a situação do Brasil no ce-

nário da Revolução 4.0 em compara-
ção com outros países? Quais são as 
dificuldades do país em avançar na 
área tecnológica?

A indústria brasileira é bem atrasa-
da desse ponto de vista — e de al-
guns outros também. Sempre há ex-

ceções, mas, ao 
mesmo tempo, 
temos que tomar 
um certo cuida-
do, pois tem mui-
ta onda em torno 
da Revolução 4.0 

e também tem muito interesse co-
mercial por trás disso. A 4.0 é pra-
ticamente uma marca da indústria 
de máquinas alemãs, que conta com 
o apoio do governo alemão. Não é 
uma panaceia, ninguém vai ficar pior 
ou melhor hoje por conta disso. Essas 
tecnologias se difundem muito deva-
gar e com investimento novo.

Como, no Brasil, não está haven-

do investimento novo, a perspectiva 
de que haja uma atualização tecno-
lógica mais forte não está colocada, 
exceto em alguns serviços. Mas, para 
a indústria, com exceções, isso não 
está colocado no horizonte próximo. 
O pior de tudo é que, do ponto de 
vista dessa geração de tecnologia de 
empresas que produzam equipamen-
tos, sistemas, softwares ou qualquer 
coisa ligada à manufatura avançada, 
nós estamos muito, muito fracos, pois 
não existe um programa de apoio 
a esse tipo de desenvolvimento no 
país. Em São Paulo existe a Fapesp, 
que lançou um edital para procurar 
aproximar, de modo direcionado, 
universidades e empresas, mas, ri-
gorosamente, não existem empre-
sas. Então, não temos problemas de 
pesquisa universitária mais básica. 
O problema de transformar isso em 
tecnologia aplicada e negócio ocorre 
porque o agente que faz isso — a em-
presa — é fraco.

SÉCULOS DE ATRASO
De onde vem essa dificuldade das 

empresas brasileiras?
Isso é histórico no Brasil. O país 

só começou a ter alguma indústria 
quando a Família Real Portuguesa 
veio para cá, em 1808, pois até então 
era proibido ter indústria no Brasil. A 
Revolução Industrial já tinha aconte-
cido há décadas na Inglaterra e aqui 
não existiam indústrias. A indústria 
no país é relativamente recente e foi 
impulsionada à época do governo 
Juscelino Kubitschek, mas para pos-
sibilitar uma industrialização muito 
rápida, houve uma política de desfa-
vorecer as empresas estrangeiras — 
isso em si não é um problema, talvez 
como foi feito tenha sido um proble-
ma —, e o Brasil virou um local de 
produção, e não de desenvolvimen-
to de produtos e de tecnologia. Isso 
perdura, grosso modo, até hoje, com 
exceção da área de cosméticos, com 
empresas como a Natura e o Boti-
cário, da área farmacêutica que está 
evoluindo e da área de celulose. Mas 
o grosso da indústria brasileira não 
tem os centros decisório e tecnoló-
gico aqui, então ela é, praticamente, 
“demandante”, importadora e licen-
ciadora de tecnologias de fora. Logo, 
quando ocorre uma mudança tec-
nológica, o Brasil fica para trás. Foi 
assim com a eletrônica, pois o país 

 

“Há muito mais promessa 
do que realidade. Mas 
mudanças importantes 

estão à vista”.

Professor Mario Sergio Salerno em suas aulas na USP
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não conseguiu entrar no desenvolvi-
mento de produtos nessa área. Ali-
ás, o Brasil é fraquíssimo nessa área, 
praticamente não existe indústria de 
componentes eletrônicos no país.

O fato de não haver centro de tec-
nologia no Brasil implica que o grau 
de inovação é mais baixo e, se o grau 
de inovação é mais baixo, a produ-
tividade é menor, a dinâmica da in-
dústria é menor e assim por diante.

A Zona Franca de Manaus piora o 
quadro porque ela incentiva a que 
não haja produção de componentes 
no país. Como tudo é feito em Ma-
naus, como a montagem de impor-
tados, isso não estimula a indústria a 
investir e tem reflexo no agregado da 
economia. Esse é um problema de 
difícil solução, mas é um problema 
real. Portanto, a indústria 
é atrasada por vários fa-
tores, entre eles, o fato de 
a produtividade do Brasil 
estar estagnada a muito 
tempo. Enfim, é uma si-
tuação relativamente crí-
tica, pois não tem nenhu-
ma política pública mais 
orquestrada para tentar 
impulsionar um pouco a 
inovação. O fato de não 
haver centro de tecno-
logia no Brasil implica 
que o grau de inovação 
é mais baixo e, se o grau 
de inovação é mais baixo, 
a produtividade é menor, 
a dinâmica da indústria é 
menor e assim por diante.

MEDINDO A REVOLUÇÃO 4.0
Em quais setores da indústria bra-

sileira a Revolução 4.0 já é uma re-
alidade?

Não sei responder. Primeiro seria 
preciso ter uma longa conversa para 
compreendermos como se mede a 
Revolução 4.0. Não existe um paco-
te pronto ao qual podemos nos refe-
rir para apontar e afirmar que todo 
o processo está atrelado à Revolu-
ção 4.0, principalmente na indústria 
metalúrgica, que é mais conhecida. 
Logo, uma parte do processo pode 
funcionar de uma forma e outra par-
te, de outra.

Por exemplo, nos anos 1990 visitei 
uma fábrica de automóveis, na Fran-
ça, que estava produzindo um carro 
que estava tendo muito sucesso. A 

armação da carroceria desse carro, a 
solda que fecha as partes da carro-
ceria, era extremamente automatiza-
da. Esse carro fez tanto sucesso que 
começou a ter uma demanda maior 
do que a capacidade da fábrica de 
produzi-lo. Para resolver o proble-
ma, o que a empresa fez? Chamou 
os soldadores aposentados de volta. 
Eles construíram cavaletes de madei-
ra, que é uma tecnologia dos anos 
1950, colocavam as peças nos cava-
letes e as soldavam à mão, ao lado 
do processo robotizado. Ou seja, 
dois processos de produção estavam 
convivendo, e é assim que funciona 
em muitas empresas. Esse processo 
é menos misturado na indústria quí-
mica e petroquímica, mas nessa in-
dústria os controles automáticos são 
difundidos, são quase que inerentes, 
caso contrário não dá para produzir.

RELAÇÕES DE TRABALHO
Diante do avanço da Revolução 

4.0, uma das preocupações que sur-
gem é em relação ao emprego. En-
tretanto, os pesquisadores da área 
divergem acerca de quais serão as 
consequências dessa modificação no 
mundo do trabalho. Na sua avalia-
ção, o que deve mudar nas relações 
de trabalho com a Revolução 4.0?

A Revolução 4.0 tem um impacto 
potencial enorme, sim, mas é impos-
sível medir isso agora, porque tudo 
depende de como vai se dar o seu 
desenvolvimento, com qual veloci-
dade, com quais salvaguardas sociais 
etc. Tem umas equipes que tradicio-
nalmente fazem esse tipo de análise 

de “futurologia”, considerando que 
se tudo fosse igual a hoje, do pon-
to de vista das relações sociais, dos 
contratos de trabalho, dos acordos 
sindicais, e houvesse uma difusão 
de tecnologia de manufatura avan-
çada, que é um pouco mais do que 
a indústria 4.0, usando base de da-
dos, biotecnologia aplicada, fotôni-
ca, mais de 40% dos empregos nos 
Estados Unidos seriam perdidos. En-
tretanto, sempre se fez esse tipo de 
análise muito catastrófica, mas essa 
realidade nunca se realizou, porque 
a sociedade reage.

O diferente, talvez, na onda atu-
al, é o potencial de se atingir não só 
profissões ou atividades pouco qua-
lificadas, mas também profissões 
muito qualificadas. Por exemplo, 
fizemos um seminário na USP com 
pesquisadores de aprendizagem de 
máquinas, que é um ramo da inte-
ligência artificial que trabalha com 
muitos dados, os quais consideram 
que advogados têm mais chance de 
serem impactados pela Revolução 
4.0 do que os encanadores, porque 
uma parte do trabalho dos advoga-
dos pode ser codificada com gran-
des bases de dados e tratamento 
estatístico, mas o trabalho do enca-
nador, não. Uma parte do trabalho 
dos médicos, dos engenheiros e de 
outros setores poderia ser impacta-
da. Por outro lado, tem uma possi-
bilidade de oferta quase infinita de 
serviços, e a oportunidade de ne-
gócios e de geração de outros tipos 
de empregos também parece muito 
grande.

NOVAS TECNOLOGIAS, 
NOVAS DEMANDAS DE 
TRABALHO

Quais tipos de empre-
gos?

Fazendo um pouco de 
“futurologia”, por exem-
plo, vamos considerar os 
carros autônomos — eu 
não acredito que esses 
carros terão algum uso 
razoável nos próximos 30 
anos, pois só o sensor que 
vai em cima deles custa 
70 mil dólares. Trata-se de 
uma brincadeira tecnoló-
gica legal, mas não é para 
difusão em massa. Agora, 
existem outras tecnologias 

A PUC/PR mantém laboratórios e “incubarodas” para pesquisa e desenvolvimento tecnológico, 
através da Agência PUC de Ciência, Tecnologia e Inovação.

A Universidade de São Paulo (USP) vem realizando com sucesso pesquisas tecnoógicas.
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nos carros às quais já temos acesso, 
como, por exemplo, um computador, 
através do qual podemos nos conec-
tar com o celular. O que fazemos 
com os computadores que temos em 
casa? Compramos ingressos de cine-
ma, reservamos restaurantes etc. A 
partir da internet das coisas, uma sé-
rie de tecnologias podem se comuni-
car ou saber onde cada um está; por 
exemplo, já existem sistemas desse 
tipo nos celulares, pois se alguém 
está num lugar, aparece no sistema 
do celular uma mensagem informan-
do onde a pessoa está e perguntando 
que avaliação ela faz do local. Isso 
vai criando uma base de dados com 
informações sobre o que a pessoa usa 
e gosta, e o sistema vai informando a 
ela sobre produtos e serviços desse 
tipo. Nesse sentido, é possível ofere-
cer uma série de serviços, como en-
tretenimento e serviços em geral, que 
não estão tão associados à indústria, 
mas que estão ligados ao automóvel, 
por exemplo.

A questão é que é possível haver 
uma disputa por quem irá controlar 
esse tipo de serviço. Será a indús-
tria automobilística que vai permitir 
ou não que se acesse o sistema do 
carro? Esse processo será mais livre? 
Qualquer um poderá fazê-lo? Então 
no futuro, esse tipo de tecnologia terá 
uma difusão mais rápida.

INVESTIMENTO EM DEMANDAS 
FUTURAS

Qual é a situação da mão de obra 
brasileira, considerando o cenário 
da Revolução 4.0? Ela dá conta das 
demandas postas pela mudança tec-
nológica?

Não. Se tivesse que escolher uma 
formação para incentivar, eu apos-
taria na Engenharia de Computação, 
nas Ciências da Computação. O Bra-
sil tem pessoas formadas nessas áreas, 
mas ainda é muito pouco. Uma única 
empresa de internet das coisas ame-
ricana tem dois mil engenheiros tra-
balhando com software e hardware. 
Nós formamos quantos engenheiros 
de computação no Brasil? Na ordem 
de centenas, e olhe lá. Portanto, ain-
da precisamos investir muito para que 
se consiga gerar aqui esses negócios, 
porque isso gira a economia, dá em-
pregos etc. Do contrário, usaremos 
apenas aplicativos feitos fora do país e 
não geraremos nenhum emprego.

PAPEL DAS UNIVERSIDADES
Qual o papel das universidades 

nesse processo?
As universidades têm uma função 

básica, a qual é frequentemente es-
quecida, que é a de formar pessoas. 
A principal função da universidade 
é formar pessoas bem preparadas do 
ponto de vista básico. Não é formar 
pessoas para trabalhar em determi-
nado emprego; é formar pessoas para 
que consigam se mexer na profissão, 
acompanhando a evolução da pro-
fissão, independente da empresa em 
que vão trabalhar, porque o que é es-
pecífico da empresa, a pessoa apren-
de na empresa.

Outra coisa que algumas univer-
sidades podem fazer é avançar em 
pesquisa, mas não adianta ter pesqui-
sa universitária se não tiver empresas 
que transformem essa pesquisa em 
negócio, em faturamento, pois inova-
ção se realiza no mercado e não na 
pesquisa acadêmica em si. É ótimo ter 
ciência e pesquisa acadêmica, mas a 
ciência por si só não puxa o negócio; 
é preciso ter o agente que faz o negó-
cio, e o agente que faz negócios na 
nossa sociedade é a empresa. Então, 
sem um tecido empresarial forte, não 
vamos ir para a frente.

“BANHO” DE EDUCAÇÃO
Como o Brasil deveria se prepa-

rar para a Revolução 4.0? Sem um 
tecido empresarial forte, não iremos 
para frente.

Primeiro, o Brasil tem que dar um 
“banho” de educação; isso é impor-
tante para qualquer revolução. Esta-

mos melhorando em educação, mas 
estamos melhorando lentamente. Al-
guns estados estão dando um show, 
como o Ceará, que melhorou sua 
educação básica. Outros estados es-
tão relativamente estagnados, como 
São Paulo e Rio Grande do Sul. Não 
teremos bons engenheiros de com-
putação se eles forem semianalfabe-
tos, se não souberem fazer as quatro 
operações, se não tiverem raciocínio 
abstrato, que é desenvolvido desde o 
primário. Isso é algo que precisa ser 
cuidado.

As universidades precisam focar, 
sim, porque o recurso é escasso, 
mas eu não acho que toda univer-
sidade tem que ser uma universida-
de de pesquisa; isso mais atrapalha 
o Brasil do que ajuda. Poderíamos 
ter excelentes universidades cujo 

princípio seja formar pessoas, como 
existe na França, na Itália, nos EUA, 
e faz pesquisa quem consegue. Hoje 
se não se faz pesquisa nas univer-
sidades brasileiras, cai o status da 
universidade. Isso é ruim, porque o 
custo da formação sobe muito, e é 
possível reduzir o custo em forma-
ção sem obrigar todos a fazerem 
pesquisa.

Eu investiria em programas de 
inovação articulados a demandas, 
coisa que os EUA fazem excepcio-
nalmente bem, e a Europa também 
aprendeu a fazer. Por exemplo, se 
tem uma demanda qualquer, como 
a produção de uma vacina para 
Zika, o Ministério da Saúde poderia 
fazer um edital dizendo que com-
prará uma quantidade de vacinas 
durante dez anos, e isso possibilita 
o negócio, gera desenvolvimento. 
Quando o Brasil fez isso no pro-
grama de satélite, conseguiu algu-
ma coisa, mas isso é feito de forma 
descontinuada no país; e quando o 
programa é descontinuado, as em-
presas quebram. Essas coisas pre-
cisam ser constantes, isso oxigena 
o tecido industrial e a inovação na 
empresa. É isso que se vê nos países 
que vão para frente com inovação. 
Esse é um dos motores básicos que 
incentivam o desenvolvimento da 
tecnologia 4.0 na Alemanha, nos 
EUA, na China, que têm foco esta-
tal direcionado não para escolher 
"campeões nacionais", mas para es-
colher tecnologias a serem desen-
volvidas e necessidades do país que 
precisam ser supridas.

A Agência de Inovação da UFPR já tem tradição na pesquisa tecnológica e científica.
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A Unicamp vem incentivando o descenvolvimento tecnológico com prêmios. É o caso do 
Prêmio Inventores Unicamp.
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VOzES DO PARANÁ 9 - RETRATOS DE PARANAENSES

Aroldo Murá G. Haygert (*)

* AROLDO MURÁ G.HAYGERT é 
jornalista; presidente do Instituto 
Ciência e Fé de Curitiba; autor da 
coleção Vozes do Paraná - Retratos 
de Paranaenses (artigo publicado no 
9º Volume).
E-mail: aroldo@ciênciaefe.org.br

Por obra de um cartorário carola, 
que “decretara” obrigatoriedade dar 
nomes de santos a todos os que lá fos-
sem registrados, José Haraldo Carnei-
ro Lobo não se tornou simplesmente 
Haraldo Carneiro Lobo Filho como 
seria o esperável. Ganhou o José, an-
tes de Haraldo, em honra ao esposo 
de Maria, a mãe de Jesus. Isso acon-
teceu em 1936, no ofício de registro 
civil de sua terra natal, Jaguariaíva 
(PR), a cidade que fora fundada, nos 
dias de Dom João VI, pela larga visão 
do coronel Luciano Carneiro Lobo, 
ancestral do nosso personagem.

Para registro histórico, José Ha-
raldo faz questão de lembrar que o 
antepassado foi também artífice da 
constituição oficial de Ponta Grossa. 
As duas cidades têm sua fundação no 
mesmo dia.

Para celebrar o nascimento de Ja-
guariaíva, coronel Luciano não dei-
xou por menos: foi visitar Dom João 
VI na Corte do Rio, presenteando-o 
com 500 novilhos da mesma cor. Isso 
depois de uma longa jornada, meses 

de duração, comandando os tropei-
ros nos íngremes caminhos.

Haraldo nasceu rico, em berço 
esplêndido. Como a maioria das fa-
mílias donas de “dinheiro velho” da-
queles dias, a sua nada esbanjava, 
e as leis paternas eram claras: todo 
o grande investimento familiar seria 
concentrado na educação desse úni-
co varão entre três filhos do fazendei-
ro Haraldo e de dona Ondina Camar-
go, natural de Campinas, da ilustre 
casa dos Camargo paulistas, senhora 
quatrocentona.

OSíRES E AfONSO
O futuro de José Haraldo se daria 

na Engenharia Civil, na qual absor-
veu instrumental para tornar-se, anos 
depois, referência na vida ferroviária 
do Paraná e fazer-se um singular ad-
ministrador dos caminhos – os trilhos 
– em que as riquezas paranaenses 
deveriam escoar nos tempos áureos 
da Rede Ferroviária Federal Socieda-
de Anônima (RFFSA). Tempos pre-
cedidos pela também insubstituível 
Rede Viação Paraná-Santa Catarina 
(RVPSC), da qual seria um dia supe-
rintendente.

A ligação de José Haraldo com 
a RFFSA toma a maior parte de sua 
biografia. Hoje é um relicário afeti-
vo imensurável em sua memória de 
vida. Por exemplo, José Haraldo foi 
diretor da RFFSA, em âmbito nacio-
nal, da RVPSC e superintendente 
Regional da Rede em Curitiba. Eram 
tempos em que a estatal ferroviária 
foi dirigida por notáveis; um deles, o 
paradigmático Osíres Stenghel Gui-
marães, sendo ministro dos Transpor-
tes Affonso Alves de Camargo Neto.

José Haraldo não tem dificuldade 
de proclamar: “Eram dias de pro-
gresso, quando homens de absoluta 

competência e retidão comandavam 
a Rede”. Tempos em que dirigentes 
poderiam até colocar dinheiro de 
seus próprios bolsos para atender 
situações emergenciais, como a de 
conserto de trechos de linhas dani-
ficadas, pois não poderiam esperar 
pela burocracia, tal como José Haral-
do por vezes fez.

AVIS RARA
José Haraldo é avis rara na história 

do Paraná do século 20, sobretudo 
por sua atuação no universo ferroviá-
rio. Mas há outros pontos salientes da 
memória do personagem, que recla-
mam registro à parte. É o caso de epi-
sódios como o que ele testemunhou 
quando Jânio Quadros, presidente da 
República, visitando o Centro Poli-
técnico, deitou sua curiosidade insa-
ciável sobre os editais com notas do 
Curso de Engenharia Civil. Impres-
sionado com a média de 0,5% ponto 
que o professor Teodócio Atherino, 

o “Grego”, professor de Geometria 
Analítica, atribuíra a classes inteiras, 
saiu-se com esta:

– Quem merece ser reprovado é 
esse professor.

José Haraldo até aceita incursionar 
no universo da UFPR, ele que começou 
o curso de engenharia ainda no edifício 
histórico, formando-se no Politécnico. 
Mas seu mundo, seus sonhos, seus de-
vaneios e sua memória estão mesmo 
nos trens e trilhos, em que há espaço 
para o bucolismo das “marias-fumaça” 
e as composições transportando rique-
zas. Nisso é um craque, testemunha pri-
vilegiada de tempos em que os trilhos 
comandavam o dia a dia do Paraná.

José Haraldo 
Carneiro lobo
Os trilhos por compromisso

Personagem do Volume 
9 da coleção Vozes do 
Paraná, José Haraldo 
Carneiro Lobo dedicou-se 
ao transporte ferroviário 
no Estado, tendo dirigido 
várias redes e ainda respira 
a trens. Eis o registro desta 
personagem importante 
o desenvolvimento do 
Paraná:

José Haraldo Carneiro Lobo: memória viva do transporte ferroviário no Paraná.
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gão Grenzing na Catedral Evangéli-
ca permitirá ampliação da oferta de 
atividades musicais da USP, maior 
visibilidade para seus conjuntos e ar-
tistas, bem como maior entrosamen-
to com instituições culturais da cida-
de”, afirma Claudia Toni, assessora 
da reitoria.

O CONVÊNIO
Por meio do convênio, o órgão 

disponibilizado pela Universidade 
será utilizado pelos alunos da ECA-
USP dos cursos de graduação, pós-
graduação e extensão, bem como 
de alunos da Escola de Música do 
Estado de São Paulo, do Conservató-
rio Dramático e Musical “Dr. Carlos 
de Campos”, de Tatuí (SP), da Escola 
Municipal de Música de São Paulo 
e de alunos regularmente matricula-
dos nos Departamentos de Música 
da Universidade Estadual Paulista - 
UNESP e da Universidade Estadual 
de Campinas - UNICAMP. “Sabe-se 
que a arte organística é pouco difun-
dida em nosso país; a instalação do 
órgão Grenzing estimulará novos ta-
lentos e contribuirá para a formação 
de futuras gerações de músicos-orga-
nistas”, afirma o professor José Luís 
de Aquino, chefe do Departamento 
de Música da Escola de Comunica-
ções e Artes da USP.

Juntas, as três instituições – USP, 
Catedral Evangélica e Fundação Mary 
Speers – realizarão concertos de ór-
gão abertos ao público, com entrada 
gratuita. A Catedral oferecerá opor-
tunidades de os alunos tocarem nos 
cultos, colaborando para a formação 
de profissionais músicos e cumprin-
do sua missão de atuar criativa e so-
lidariamente para transformação de 
pessoas, sociedade e cultura em nos-
sa geração. “O órgão de tubos é um 
instrumento alinhado à nossa tradição 
litúrgica e protestante. Tanto que, em 
1986, recebemos um órgão Austin, de 
1911, como doação da Igreja Pres-
biteriana de Greenville (EUA). Este 
instrumento tem mais de cem anos e 
ainda é utilizado todos os domingos 
em nossos cultos. É um dos poucos 
órgãos de tubo em funcionamento na 
cidade de São Paulo. Cuidamos do 
Austin com muito cuidado”, afirma o 
pastor titular da Catedral Evangélica, 
reverendo Valdinei Ferreira.

O convênio também permitirá que 
a Fundação Mary Harriet Speers ofe-

reça formação musical para crian-
ças, adolescentes, jovens e idosos, e 
de projetos de cultura musical para 
pessoas carentes, visando à inclusão 
social. O Projeto Socioeducacional e 
Cultural Soarte, mantido pela Funda-
ção, atende alunos de todas as idades 
com poucos recursos financeiros

O ÓRGÃO DE TUBOS
O Órgão Grenzing modelo GG-

169 é composto de cinco corpos, 
3.400 tubos aproximadamente, 11 
foles, quatro teclados com 58 notas, 
32 notas de pedais, painéis para re-
gistros e ligações, duas fachadas, etc. 
É um exemplo perfeito de entrosa-
mento entre o trabalho de artesãos 
organeiros da Casa Grenzing, situada 
em Barcelona (Espanha), com a tec-
nologia eletrônica de ponta. “Reite-
ramos nosso compromisso de traba-
lhar para um resultado da mais alta 
qualidade a fim de alcançarmos uma 
obra de referência tanto para a USP 
quanto para a Catedral Evangélica”, 
declara Gerhard Grenzing, fundador 
da empresa.

O instrumento será instalado em 
uma das laterais da galeria do templo. 

Até o organeiro e projetista da Casa 
Grenzing, Jordí Andújar, se surpreen-
deu como o espaço proposto para a 
instalação do instrumento: 

“Parece que foi feito sob medida. 
Em poucos lugares haveria tal coin-
cidência!”, afirma. A previsão é que 
a instalação se conclua até o final de 
2018.

Este será o primeiro órgão de tubos 
da marca a ser instalado na Améri-
ca do Sul. Existem outros em audi-
tórios como o Nacional de Música 
de Madri (Espanha) e o Nacional de 
Niigata (Japão), na Catedral de Madri 
e na Catedral de Bruxelas, em con-
servatórios de música em Barcelona, 
Madri, Salamanca, Paris, Lyon, Seul, 
e nas Universidades de Kobe (Japão) 
e Dusseldorf (Alemanha).

O evento de assinatura do convê-
nio ocorreu no dia 16 de setembro, 
sábado, às 18hs, no templo da Cate-
dral (Rua Nestor Pestana, 152 - Cen-
tro), com apresentação musical com 
professores da USP e do Projeto Soar-
te e o Coro da Catedral.

 

(*) DOROTHY MAIA, jornalista do Departamento de 
Comunicação da Catedral Evangélica de São Paulo

A Catedral Evangélica de São Pau-
lo (1ª Igreja Presbiteriana Indepen-
dente de São Paulo), a Universida-
de de São Paulo e a Fundação Mary 
Harriet Speers celebraram convênio 
no dia 16 de setembro para viabili-
zação de montagem, instalação, uti-
lização e manutenção de um Órgão 
de Tubos Gerhard Grenzing no tem-
plo da Catedral, situado à Rua Nestor 
Pestana, 152, no Centro da capital. O 
convênio tem por objetivo conjugar 
esforços dos partícipes para “apoiar, 

incentivar, assistir, desenvolver e 
promover a cultura, a educação e as 
artes”, tornando acessível a música 
desse instrumento a parcelas maiores 
da população.

A assinatura do documento se dá 
após longa e cuidadosa negociação 
entre as três instituições, iniciada em 
abril de 2017. O convênio permiti-
rá que as três instituições partícipes 
trabalhem em conjunto para propor-
cionar cultura e educação à popula-
ção paulista e até de outros Estados. 
“Além das ciências e das humani-
dades, as artes recebem especial 
atenção da USP. E a música tem um 
papel importante na vida da Univer-
sidade. Seus cursos de graduação e 
pós reúnem docentes conceituados 
e já formaram algumas centenas de 
músicos que hoje atuam no país e no 
exterior. Além disso, as atividades de 
extensão incluem intensa programa-
ção da Orquestra Sinfônica - Osusp, 
da Orquestra de alunos - Ocam e dos 
diferentes coros. A instalação do ór-

Novo órgão de tubos na 
Catedral Evangélica de 
São Paulo
A Catedral Evangélica, 
Universidade de São Paulo 
e Fundação Mary Harriet 
Speers assinam convênio 
para instalação de órgão 
de tubos no templo da 
Catedral

Dorothy Maia (*)

Projeção do novo órgão, que será instalado no início de 2018, com tubos fixados na lateral 
esquerda da nave.
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Instituições de Ensino: PUC-PR, em todos os campi; UFPR, Departamento de 
Genética; Universidade Positivo; UNIFAE; Studium Theologicum; Faculdades 
Espírita; Faculdades do grupo UNINTER (FACINTER, FATEC, IBPEX, INFOCO); 
Faculdade Evangélica do Paraná, curso de Teologia; Universidade Tuiuti; 
Colégio Nossa Senhora Medianeira; Colégio Bagozzi, Curso de Filosofia dos 
Padres Xaverianos; FAVI e Ichthys Instituto de Psicologia e Religião, cursos de 
Pós-graduação Psicologia e Religião e Psicologia Analítica e Religião Oriental 
e Ocidental; Faculdades ESEI (prof. Eliseu); Faculdades Santa Cruz (Letras); EBS 
- Business School; Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD).

Cascavel: Faculdades Assis Gurgacz (FAG).
Paróquias e Igrejas: São Francisco de Paula; São João Batista Precursor; Santo 
Antonio Maria Claret; N. S. de Salette; do Espírito Santo; Igreja da Ordem; Sagrado 
Coração Pinheirinho (Igreja Preta), Santíssimo Sacramento (pe. João Carlos Velo-
so), Paróquia São Marcos - Barreirinha, Pilarzinho (seminarista Leandro); Paróquia 
de Santo Agostinho, Ahu (com Suzy, pastoral da Liturgia), Paróquia Bom Pastor 
(Vista Alegre), Paróquia Santo Antonio Maria Caret (Alto Boqueirão), em Curitiba; 
São Pedro e N. S. Perpétuo Socorro, em São José dos Pinhais; Capela São Miguel 
Arcanjo, em Pinhais; Paróquia Santíssimo Sacramento (Av. Iguaçu), em Curitiba.

Livrarias: Ave Maria, Letternet, Paulinas, Paulus e Vozes.
Instituições de Saúde: Hospital de Clínicas da UFPR; Hospital Nossa Sra. das Graças.
Outras Instituições: Biblioteca Pública do Paraná; CNBB Regional Sul II; 
Conferência dos Religiosos do Brasil CRB-PR; Museu Paranaense, Sindicato dos 
Representantes Comerciais do Paraná (SIRECOM-PR).
Outros Recebedores Permanentes: Lideranças do magistério em Campinas-SP 
(pelo Dr. Evaristo de Miranda); juízes, desembargadores, promotores e procura-
dores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil); 
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

* Maria Tereza de Queiroz Piacentini, 
Diretora do Instituto Euclides da Cunha 
e autora dos livros ‘Só Vírgula’, ‘Só Pala-
vras Compostas’ e ‘Língua Brasil – Crase, 
pronomes & curiosidades’  
(www.linguabrasil.com.br)

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

--- Na frase “nós professores temos um papel a cumprir na sociedade”, talvez por influência da oralidade, tende-se a escrever o aposto sem vírgula, e mes-
mo essas vírgulas [nós, professores, temos] tendem a deixar a frase truncada ou até ambígua: professores – aposto ou vocativo? É aceitável a ausência das 
vírgulas? João Reguffe, Rio Grande/RS

O QUE DIRÃO DE NÓS BRASILEIROS?

Não é questão de erro a colocação ou não de 
vírgulas nesse caso, mas de diferença de sentido: 
com vírgulas, é aposto explicativo; sem vírgulas, 
aposto especificativo. É basicamente semelhante 
ao emprego da oração adjetiva, que apresento em 
mais detalhes no livro Só Vírgulas – método fácil 
em vinte lições (2009).

 
O aposto especificativo qualifica o termo ante-

rior limitando seu sentido. Muitas vezes ele se re-
fere a uma espécie entre várias espécies, ou seja, a 
menção se restringe a apenas um elemento ou um 
grupo entre outros da mesma categoria ou espé-
cie. Assim, se se pensa no grupo “brasileiros” em 
relação a outras nacionalidades do planeta, está se 
usando um aposto especificativo. Em “nós brasilei-
ros somos festeiros”, faz-se referência a brasileiros 
apenas, e não a argentinos, franceses, italianos, 
russos, chineses etc.

 
Outro exemplo é uma frase dita por Hebe Ca-

margo à revista Istoé e que foi corretamente grafa-
da: “É hora de resolver os problemas, de amenizar 
essa fome que está assolando o País e é horrível 
para nós brasileiros”. Sim, é horrível para os brasi-
leiros, e não para o resto do mundo.

 
E na revista Época, uma carta de leitor registra-

va: “Até que enfim um texto sensato, pois para 
nós, brasileiros patriotas, o cancelamento do visto 
foi justo”. Dessa forma, com as duas vírgulas, a 
pessoa está dizendo que todos os brasileiros são 
patriotas. Até pode haver brasileiro despatriota, 

mas não seria ele nem eu a afirmar isso!
 
Uma consulente de Porto Alegre, Bianca Casa-

grande, nos manda duas frases em que ela crê não 
haver aposto separado por vírgulas:

 
1. Entendo que é a mais alta traição a nós torce-

dores do futebol brasileiro.
Certo. Nem todas as pessoas do mundo torcem 

pelo futebol do Brasil. De igual modo, escreve-se, 
por exemplo, “nós torcedores do Flamengo”, pois 
há outros torcedores: do Santos, do Grêmio, do 
Corinthians...

 
2. Mas nós, principalmente nós parlamentares 

éticos nas nossas posições, conscientes nas nossas 
declarações, não podíamos externar o nosso pen-
samento.

Certo. O próprio falante, ao usar o termo “prin-
cipalmente”, já declara que nem todos os parla-
mentares são éticos.

 
Em suma, é preciso considerar sempre a ideia de 

restrição em oposição a totalidade. Essa restrição, 
para exemplificar mais um pouco, fica bem clara 
em frases como:

Nós professores temos um papel a cumprir.
Se nós latino-americanos não temos a tecnolo-

gia que os soviéticos tinham há 40 anos, é sinal de 
que estamos muito mal.

Nós da classe média temos vivido no sufoco. 
Campanha feita por nós portadores de Aids...

 
Já na frase Nós, seres humanos, somos um mis-

tério, o aposto seres humanos é explicativo porque 
todos somos seres humanos. 

 
A propósito, Maria Laís Pestana nos traz uma 

dúvida gerada pelo uso da preposição com: “Tal 
como aconteceu com nós, seres humanos, ou tal 
como acontece conosco, seres humanos?” A pri-
meira forma (com nós, seres humanos) é a correta, 
porque se usa “com nós”, e não conosco, quando 
o pronome nós vem seguido de um aposto, seja ele 
explicativo ou especificativo: com nós três, com 
nós todos, com nós mesmos, com nós próprios, 
com nós da família Tal.

 
No caso do título deste artigo – voltando à pri-

meira consulta – a vírgula até poderia criar a men-
cionada ambiguidade. Em “O que pensarão de 
nós, brasileiros?” seria possível o último termo se 
passar por um vocativo: “O que pensarão de nós, 
(ó) brasileiros?”
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(*) CARLOS ALBERTO DI 
FRANCO é jornalista,. colunista 
de O Estado de São Paulo - E-
mail: difranco@iics.org.br
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Sua Biblioteca

Pc Rui Barbosa, 599 - Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.
br/loja/

R Emiliano Perneta, 332, Curitiba, PR
(41) 3224-1442
Loja Virtual: www.universovozes.com.br

Rua Nilo Peçanha, 501 - Bom Retiro,
Av. Senador Salgado Filho, 5.290 – Uberaba
(41) 3094-9430
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

Rua Voluntários da Pátria 225, Curitiba/PR
(41) 3224.8550
Loja Virtual: www.paulinas.com.br

A DESCOBERTA
Denis Cruz e Michelson Borges

Um brilhante cientista ateu descobre que a ciência 
não pode resolver seus problemas pessoais. A tra-
gédia familiar faz com que ele inicie uma jornada 
que mudaria completamente sua visão de mundo, 
curaria suas feridas e traria esperança para o 
futuro. A história do físico Carlos Biagioni é uma 
aventura cheia de drama, amor e descobertas.
Páginas: 160
Preço R$ 29,10

ESCAVANDO A VERDADE
Rodrigo P. Silva

Participar de uma escavação arqueológica é uma 
experiência que traz muita emoção. A verdade é o 
único objetivo final que realmente interessa. Entre 
estes dois extremos cabem: aventuras, descober-
tas, polêmicas e conclusões. Se isto é contado 
através de uma narrativa cativante e ilustrado com 
fotos e mapas, o resultado só pode ser um livro 
extremamente agradável e informativo.
Páginas: 176
Preço: R$ 24,90

500 ANOS DA REFORMA LUTERANA
Revista Diálogo (jul-set/2017)

Marcando os 500 anos da Reforma Luterana, a 
revista Diálogo destaca o passo dado em favor 
da reconciliação entre católicos e luteranos. O 
fato é analisado pelo cientista social católico João 
dos Passos e pelo pastor luterano Raul Wagner. 
No campo da educação, Élcio Cecchetti destaca 
propostas de Lutero, e Lilian Blanck de Oliveira 
destaca a ética social em Lutero.
Páginas: 68
Preço: R$ 15,00

UM PAÍS DE MIL CARAS
Revista Diálogo (out-dez/2017)

Qual a importância da Cultura afro na formação do 
povo e da história do Brasil? Marco Antonio Fontes 
de Sá discorreu sobre a escravidão e sua influência 
na língua, religiosidade, folclore, cultura e na própria 
identidade brasileira. Viviane Moura, religiosa, jorna-
lista formada pela PUC/PR, não podia deixar de 
lembrar a professora paranaense Diva Guimarães 
que emocionou todos com seu depoimento na 15ª 
Festa Literária Internacional de Paraty, sobre o 
racismo disfarçado que existe no país.
Páginas: 68
Preço: R$ 15,00

AQUELA QUE ACREDITOU
A Vida Oculta de Maria de Nazaré
Lúcia F. Arruda

Os textos do Novo Testamento pouco se referem a 
Maria, a Mãe de Jesus. Nesta obra, a autora conta, 
em forma de romance bíblico, e com pesquisa 
atualizada sobre o contexto da época, a história 
daquela que acreditou (Lc 1,45), desde seu nasci-
mento até seus últimos dias em Jerusalém.
Páginas: 120
Preço: R$ 17,10 (e-book: R$ 5,55)

AS CINCO LEIS DO DÍZIMO
Na Natureza, nada se perde; tudo se transforma
Pe. Jerônimo Gasques

Reflexão sobre o dízimo em cinco etapas, aqui 
chamadas de cinco leis do dízimo: contentar-se, 
aprender, colher, fidelizar (ter fé) e escolher. Por 
trás da expressão dízimo existe uma lei, uma 
força, uma energia, uma graça, uma sabedoria, 
uma determinação que impulsiona o contribuinte a 
responder a um apelo.
Páginas: 136
Preço: R$ 18,00

ATITUDES QUE TRANSFORMAM
Como vivemos, como poderíamos viver
Anselm Grün

Nem sempre podemos escolher as circunstâncias 
externas de nossa vida, mas está sempre em 
nossa mão estabelecer nossos objetivos e trilhar 
nossos caminhos. Anselm Grün descreve nesta 
obra atitudes que nos ajudam a trilhar nosso cami-
nho, um caminho que não nos leve para o exterior, 
mas para dentro de nós.
Páginas: 160
Preço: R$ 23,00

COMPETÊNCIA SOCIAL E HABILIDADES 
SOCIAIS
Manual teórico-prático
Zilda A. P. Del Prette; Almir Del Prette

Este é um manual teórico-prático para programas 
de Treinamento de Habilidades Sociais (THS). 
Em seu conteúdo teórico atualiza os principais 
conceitos da área, com ênfase na centralidade 
da Competência Social. Com relação à prática, 
orienta o diagnóstico, planejamento e condução de 
programas de THS, tanto em formato grupal como 
individual.
páginas: 256
Preço: R$ 40,00
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(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual

(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)

www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br
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Diretor de Relações com a Comunidade e de 
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Fábio Cezar Leite Haygert
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Euclides Scalco
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Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
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VOZES DO PARANÁ 9: Retratos de Paranaenses
Autor: Aroldo Murá G. Haygert

Realização: editoras Bonijuris, Esplendor e Alma Mater

21 perfis biográficos que abordam a trajetória profissional dos per-
sonagens que fazem o Paraná de hoje, além de aspectos curiosos 

de suas vidas familiar e pessoal.

Jayme Canet Jr (in memoriam); João Ferraz de Campos (in memoriam); Pedro Laporte 
Trombini (Pedro Latro, Nova Geração); Álvaro Dias; Carlos Deiró; Christiano Machado; 
Dom José Antonio Peruzzo; Eleidi Freire-Maia; Francisco Souto Neto; José Haraldo Lobo; 

Reverendo Juarez Marcondes; Leomar Marchesini; Linei Dellê Urban; Luiz de Lacerda 
Filho; Mansur Theophilo Mansur; Marilena Wolf de Mello Braga; Osmar Dias; Paulo Nauia-
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