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(Re)Conhecer o Passado

Na busca do Futuro.



Pestes

Pragas (enxames...) ou Flagelos (sofrimentos, aflições...) ou

Doenças... (mal-estar, disfunções orgânicas ou sistêmicas, aflição... Morte)

Repentinas ou Recorrentes

Que geram fortes Impactos.

[Epidemias ou Pandemias, segundo a Epidemiologia]



Admirável Mundo Novo
Utopias e Distopias em 5 Séculos

A Alma do Homem sob o Socialismo

(1981)

(1515) (1948)

As utopias antigas expressavam o sentimento de
autoconfiança e esperança do homem pós-medieval.

Ao longo dos últimos séculos, estes sentimentos se
modificaram.

As utopias negativas expressam impotência e
desesperança do homem moderno.

➢ 1984 descreve um cenário social mundial
ocasionado por uma mistura de terror ilimitado e
manipulação ideológica e psicológica.

Erich Fromm, 1961 (Prefácio de 1984)



Pestes na Transição do Milênio

A Pandemia de 1918



Pestes na Transição do Milênio

Lições da Espanhola

(nem sempre aprendidas por “muita” gente até hoje!)

✓ Com a guerra ainda nos estertores, a gripe se instalou (abril de 1918). 

✓ Esse nome porque a Espanha, neutra na Guerra, não escondeu seus primeiros casos (um terço da população 
de Madri adoecera). Parece ter saído dos Estados Unidos para a Europa com soldados americanos 

(marinheiros em viagem => tropas em terra => populações civis).

✓ De abril a julho, um primeiro surto limitado à Europa e, de repente, desaparecera. Em setembro a praga 
voltou com força total e se disseminou pelo globo, já com o nome de Espanhola.

✓ Aportou no Rio dia 16 de setembro via correio britânico Demerara, vindo de Lisboa, com escala em Dakar.

✓ Em dias, as pessoas começaram a passar mal, a cair doentes e a morrer em questão de horas. Sem leitos 
suficientes nos hospitais da cidade, amontoados no chão das enfermarias e nos corredores. Armaram-se 

hospitais emergenciais e postos de atendimento. Deixou de haver remédios.

✓ Nos enterros, só os mais próximos. Mas logo deixaria de haver espaço para condolências. Velório, cortejo e 
sepultamento ficaram impraticáveis. Funerárias passaram a não dar conta.

✓ Tudo fechou. Curiosamente, as igrejas pareciam imunes ao perigo.

Anotações a partir do Prólogo de Metrópole à beira-mar: o Rio moderno dos anos 20, de Ruy Castro. Companhia das Letras, 2019.



Pestes na Transição do Milênio
Lições da Espanhola

(nem sempre aprendidas por “muita” gente até hoje!)

✓ 600 mil habitantes foram contagiados – mais de metade da população.

✓ De repente, em fins de outubro (45 dias desde o início e 15 mil mortes), a Espanhola pareceu amainar.

✓ Foi-se também a Guerra (em 11 de novembro, os aliados e a Alemanha assinaram o Armistício).

✓ O Brasil, modestamente, estava entre os “vitoriosos”:
• Não tendo a quem vender café durante o conflito, diversificara seu setor agrícola.

• Como não tinha de quem comprar manufaturas, subitamente, fabricava turbinas, elevadores, vagões 
ferroviários, tamancos, vasos sanitários, marmelada em lata, balanças, gravatas e cavaquinhos (um país onde, 

até então, quase tudo vinha da Inglaterra, de Portugal ou da França, aquilo era uma revolução...
• ... e nasceu um embrião de classe operária, formada, em boa parte, por imigrantes recém-chegados

• ... e, de uma nova massa de funcionários públicos, brotou uma classe média.

✓ Vésperas de 1919. Quem sobreviveu não perderia por nada aquele Carnaval. 
Na Quarta-Feira de Cinzas, o Rio despertou convicto de que vivera o maior Carnaval de sua história.

Anotações a partir do Prólogo de Metrópole à beira-mar: o Rio moderno dos anos 20, de Ruy Castro. Companhia das Letras, 2019.



Saúde e Doença no Mundo

Mundialização dos Microrganismos

Ocorreu a partir do século XVI... Mas haviam de passar três séculos antes de começar o combate a esses riscos 
com empenho que ultrapassou fronteiras... e somente no século XIX se verificaram os pressupostos de ações 
eficazes contra as doenças transmissíveis: conhecimento das causas... remédios preventivos e terapêuticos... 

vontade de combatê-las no plano internacional...

... Progressos em Saúde

As décadas que mediam os séculos XIX e XX foram a época de maior progresso na luta contra as doenças 
epidêmicas.

Regressão estável dos flagelos eternos da humanidade, caminho para o aumento da expectativa de vida da 
espécie humana.

O século XX será lembrado como época em que a sociedade humana ousou pensar na saúde como objetivo 
prático realizável.

O extraordinário resultado da redução da mortalidade por doenças infecciosas em todos os países alimentou, 
nas últimas décadas, a esperança de um mundo sem epidemias... 

Anotações a partir de: Berlinguer, G. Globalização e saúde global. Estudos Avançados, vol. 35, n. 13, p. 21-38,1999.

https://pesquisa.bvsalud.org/bioeticaediplomacia/resource/pt/biblio-832549


Saúde e Doença no Mundo

Saúde Global?

Fala-se muito hoje em globalização... tudo se  globaliza... Pode-se exaltar... criticá-la...  é irrefreável.

Ou Doença Global?

A permanência da vulnerabilidade das populações diante dos micróbios e dos vírus foi, infelizmente, demonstrada nos anos 70 e 80. 
A explicação mais comum é o aumento exponencial e a rapidez das viagens por todas as partes do mundo. É verdade, mas  também 
...  pobreza e a marginalidade urbanas ... trabalho de crianças ... uso inadequado e indiscriminado de medicamentos antimicrobianos 
... escassez e fragilidade dos investimentos na pesquisa de vacinas ... milhões de homens, mulheres e crianças tiveram de se deslocar 
de um país a outro por motivo de fome, convulsões civis, golpes de Estado, guerras: tragédias que ao longo da história, sempre têm 

sido pródomo de doenças.

Depois da unificação microbiana do mundo, ainda foram precisos mais de 300 anos antes da primeira “globalização” da saúde. Diante 
dos riscos comuns, não podemos esperar mais três séculos. Nem três décadas...

... Motivações “Ocultadas”

A ideia da saúde mundial ser indivisível (fundamento à criação da OMS) foi substituída  pela convicção, muito difundida na Europa e 
nos Estados Unidos, de que os povos podem gozar o máximo de saúde isolados dos sofrimentos de outros povos. A mesma ilusão se

difundiu dentro de cada país, junto aos grupos sociais sadios e ricos diante dos problemas e tragédias dos outros.

Hoje manifestam-se quatro fenômenos muito preocupantes: recrudescência de antigas infecções e surgimento de novas, poluição 
ambiental*, mundialização dos tóxicos e formas de violência destruidora e autodestruidora.

Anotações a partir de: Berlinguer, G. Globalização e saúde global. Estudos Avançados, vol. 35, n. 13, p. 21-38,1999.

* Na abordagem deste tema, o autor trata também das mudanças climáticas.

https://pesquisa.bvsalud.org/bioeticaediplomacia/resource/pt/biblio-832549


Paradoxos Históricos

Retomo, neste ponto, a reflexão de Erich Fromm (Posfácio - 1984, de George Orwell - slide 4): 

É questão essencial para as utopias negativas não apenas descrever o futuro rumo ao qual nos movemos

como também explicar o paradoxo histórico.

* Landes DS. A riqueza e a pobreza das nações:
por que algumas são tão ricas e outras tão
pobres. Rio de Janeiro: Campus; 1998.

Paradoxo 1

Desenvolvimento ↔ Desigualdade

O ideal do Iluminismo (conhecimento/racionalidade como guia para a
construção do futuro feliz para todos, à moda da Utopia de Tomás Morus)
se frustrou progressivamente ao longo dos últimos séculos, ante o
progressivo e estonteante crescimento das Desigualdades mundiais, sob a
batuta do Desenvolvimento “moderno”.

Paradoxo 2

Solidariedade ↔ Interesses

A Solidariedade (disposição para compartilhar conhecimento e suas
aplicações em benefício de todos) se confronta, a mais das vezes, com a
prevalência de Interesses (individuais, de coletividades ou organizações
empresariais e, afinal, dos Estados) impeditivos para a Cooperação.



Paradoxos Históricos

Duas Visões



Pestes como Estímulo

Capitulo 6 – A doença como estímulo

[...] estímulo a quê? à evolução; ao conhecimento; à criatividade;

à solidariedade; à transformação.

[...] muitas doenças têm origem na maquinaria imprópria, na

habitação, no material, nos produtos, nos hábitos, na relação com

o meio ambiente e nas relações sociais, deve tornar-se senso

comum a possibilidade de partir dos fenômenos patológicos

para transformar as condições de vida.

[...] reconhecer que... não basta uma ação preventiva específica

de tipo técnico (como as vacinações), mas é necessário mudar

profundamente a maneira de viver, de produzir, de relacionar-se

entre os homens... não se pode aceitar passivamente uma

realidade que gera doenças.

[...] a solidariedade, além de existir somente entre os homens,

deveria existir também entre todos os seres vivos, e entre esses e

o ambiente químico-físico que foi formado na evolução do nosso

planeta.

[...] A doença é, então, um estímulo? Certamente, com base no

antigo ditado, retirado da experiência histórica, de que há males

que vêm para bem.



www.bioeticaediplomacia.org

Grato pela atenção

http://www.bioeticaediplomacia.org/

