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Consultar texto completo.

Este termo de referência apresenta as características
gerais do Programa de Pesquisa e Comunicação.

O objeto do Programa se configura a partir dos seguintes
conceitos:

• Desenvolvimento como expressão dos avanços da
ciência, da tecnologia e da inovação;

• Desigualdade entendida como o abismo crescente
em matéria de riqueza e bem-estar que separa os
países;

• Cooperação como propósito “[...] para resolver os
problemas internacionais de caráter econômico,
social, cultural ou humanitário, e para promover e
estimular o respeito aos direitos humanos e às
liberdades fundamentais para todos, sem distinção
de raça, sexo, língua ou religião”, conforme postulado
na Carta das Nações Unidas.

Uma correlação entre esses significados permite dizer
que os problemas associados à desigualdade entre os
países em diferentes estágios de desenvolvimento
poderiam ser atenuados mediante cooperação
internacional.

Outra apreciação remete a dois paradoxos que perfazem
o núcleo temático do Programa.

Termo de Referência Geral do Nethis

https://bioeticaediplomacia.org/wp-content/uploads/2019/09/TRG-Programa-Pesquisa-e-Comunicacao1.pdf


Projetos

Linhas Temáticas

➢ Capacidades Humanas, Desenvolvimento e Políticas Públicas

➢ Regulação Internacional de Fatores de Risco Associadas a DCnT

➢ Doenças Negligenciadas e Cooperação Internacional

➢ Inteligência Artificial e Desigualdades em Saúde



Desenvolvimento
Avanços da Ciência, da Tecnologia e da Inovação & Aumento da Riqueza Mundial

Progresso & Utopia

Fonte: Oscar Wilde (1854-1900) – A Alma do Homem (sob o Socialismo), 1891.



Desigualdade
Saúde/Doença no Contexto Histórico Mundial

• Progressos na luta contra as doenças, acelerados a partir do final do século XIX, com regressão estável dos
flagelos eternos da humanidade, aumento da expectativa de vida individual e da população humana.

• [...] embora mantidas desigualdades substanciais entre povos e classes.

• Mas vale, ainda assim, o juízo do historiador Toynbee: o século XX será lembrado como
época em que a sociedade humana ousou pensar na saúde como objetivo prático realizável.

• Apesar disso, não tenho certeza de que é assim também que as últimas décadas serão lembradas. Hoje
manifestam-se quatro fenômenos* muito preocupantes:
• recrudescência de antigas infecções e surgimento de novas
• poluição ambiental**
• mundialização dos tóxicos
• formas de violência destruidora e autodestruidora.

_________________________

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

* Todos associados ao avanço CT&I e ao crescimento da riqueza mundial - o “Desenvolvimento/Progresso” na era moderna.
** O autor destaque, nessa discussão, o tema das mudanças climáticas.

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


Desigualdade
Saúde (Riqueza) / Doença no Mundo (Pobreza)

Fonte: BREGMAN, Rutger. Utopia para realistas. Rio de Janeiro: Sextante, 2018.



Desenvolvimento & Desigualdade

• Vivemos um novo período na história da humanidade. A base dessa verdadeira revolução é o
progresso técnico, obtido em razão do desenvolvimento científico e baseado na importância obtida
pela tecnologia, a chamada ciência da produção. ... Todo o planeta é praticamente coberto por um
único sistema técnico, tornado indispensável à produção e ao intercâmbio e fundamento do consumo,
em suas novas formas.

• Infelizmente, o estágio atual da globalização está produzindo ainda mais desigualdades. E, ao
contrário do que se esperava, crescem o desemprego, a pobreza, a fome, a insegurança do cotidiano,
num mundo que se fragmenta e onde se ampliam as fraturas sociais.

• Não cabe, todavia, perder a esperança, porque os progressos técnicos obtidos neste fim de século XX,
se usados de uma outra maneira, bastariam para produzir muito mais alimentos do que a população
atual necessita e, aplicados à medicina, reduziriam drasticamente as doenças e a mortalidade.

• É possível pensar na realização de um mundo de bem-estar, onde os homens serão mais felizes, um
outro tipo de globalização.

________________
Fonte: Milton Santos - Por uma globalização mais humana. Disponível em O País Distorcido.

https://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/351805-leia-por-uma-globalizacao-mais-humana-texto-do-geografo-milton-santos.shtml


Cooperação Internacional*

*Cooperação “[...] para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para
promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça,
sexo, língua ou religião” (Slide 4).
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[…] aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad
económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la
suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en
pos de esta visión durante los próximos 15 años.

[…] es una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las
personas en el centro. Al ser ambiciosa y visionaria, requiere de la
participación de todos los sectores de la sociedad y del Estado para su
implementación.

Por lo tanto, se invita a los representantes de los Gobiernos, la sociedad civil,
el ámbito académico y el sector privado a apropiarse de esta ambiciosa
agenda, a debatirla y a utilizarla como una herramienta para la creación de
sociedades inclusivas y justas, al servicio de las personas de hoy y de futuras
generaciones.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva (CEPAL)

Fonte: La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (disponível em: https://www.cepal.org/pt-br/node/46420).

Pergunta incômoda: O Propósito da Cooperação enunciado na Carta da ONU (slide 5) é mesmo um Significado (essência) a ser buscado
tenazmente? Ou apenas um Significante (aparência), rememorado/atualizado periodicamente (ver datas no slide anterior)?

Desenvolvimento & Desigualdade & Cooperação
Agenda 2030



Desenvolvimento & Desigualdade & Cooperação
Paradoxo

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

Trocadilho com o verso de R Russo - Que paradoxo é esse? (Que país é esse?!)



Cooperação Internacional
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Desenvolvimento & Desigualdade & Cooperação
Reflexão final... para não concluir.

Ao estudar os hábitos e costumes de uma tribo africana, um antropólogo propôs uma brincadeira para as crianças.

Colocou uma cesta de guloseimas debaixo de uma árvore e desenhou um círculo no chão, equidistante do prêmio,

onde elas deveriam esperar até ele dar um sinal. Então, todos deveriam correr para a cesta... e o primeiro a chegar

ganharia todos os doces. Quando ele disse “Já!" todos se deram as mãos e correram em direção à árvore como um

grupo. Uma vez lá, compartilharam o prêmio e comeram alegremente. O antropólogo, muito surpreso, perguntou:

por que todos haviam ido juntos, se o primeiro a chegar à árvore poderiam ficar com tudo? Um deles respondeu

alegremente: "Como um de nós pode ser feliz se todos os outros estão tristes?”

Ubuntu, na cultura africana antiga, significa:

“Eu sou porque somos".

O desenvolvimento (o da globalização) está em sintonia com Ubuntu?

“[...] Uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra é lidar com país de pessoas,

de carne e sangue, de mil-e-tantas misérias [...]”
(Guimarães Rosa)
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Apresentação do Curso EaD - Epi2021

Atividades didáticas: Seminários (8hs)
• Visão geral do temário do Curso no primeiro seminário.

• Abordagens temáticas nos quatro seminários seguintes.

• Seminário final sobre  O Direito de Beneficiar-se do Avanço da 
Ciência - Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Atividades complementares disponíveis em AVA:

• Vídeos e apresentações gráficas (PPT) dos seminários.

• Textos e conexões web para consultas.



Grato pela atenção.

nethis@fiocruz.br
www.bioeticaediplomacia.org

mailto:nethis@fiocruz.br
http://www.bioeticaediplomacia.org/

