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Pestes

Pragas (enxames...)

Flagelos (sofrimentos, aflições e...)

Doenças (mal-estar, disfunções orgânicas ou sistêmicas... e mortes)

Guerras (provocam/agravam pragas, flagelos, doenças e mortes)

Repentinas ou Recorrentes e

Impactantes.

Conjectura:

Entender essa interrelação pressupõe considerar as formas do pensar e dos costumes, 
das artes e das ciências ao longo dos tempos.

Pandemias
1918 (Espanhola)

2020 (Covid-19)

Pragas
Flagelos

Doenças
Guerras



Desenvolvimento & Desigualdades

• 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 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 [...] Um mundo que se fragmenta e onde se 

ampliam as fraturas sociais.

• Não cabe, todavia, perder a esperança [...] É possível um mundo[...] um outro tipo de 
globalização.

Conjectura:

 Essa possibilidade depende da evolução das formas de pensar e dos costumes, das 
artes e das ciências em tempos futuros.

________________
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


Desenvolvimento & Desigualdade

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



Paradoxo do Desenvolvimento

Conjectura:

 A cooperação internacional é uma utopia, pois depende da evolução das formas de 
pensar e dos costumes, das artes e das ciências ao longo dos tempos.

(Landes DS, 1998)



Aldeia Global

 Mundo contemporâneo à conquista das Américas, em permanentes 
transmutações das formas de pensamento e dos costumes, das artes e 

das ciências.

 Um novo Mundo demarcado em “Eras” prenunciadas em obras clássicas:

A Utopia (T Morus, 1516)

A Alma do Homem (O Wilde, 1891)

1984 (G Orwell, 1948)

A Galáxia de Gutenberg (M McLuhan, 1962)
“A nova interdependência eletrônica
recria o mundo à imagem de uma aldeia global.”



Saúde e Agravos no Longo Século XX

O Longo Século XX é uma metáfora que remete à ideia da Aldeia Global, ensaiada a partir do 
Século XV, que progrediu de forma acelerada no Século XX, até  seu apogeu na passagem para o 

Século XXI.

O século 20 será largamente lembrado pelas gerações do futuro não como uma era de conflitos 
políticos ou invenções técnicas, mas como uma era em que a sociedade humana ousou pensar no 

bem estar de toda a raça humana como um objetivo prático.
(Arnold Toynbee, 1962)

A ideia de a saúde mundial ser indivisível [...] foi substituída pela convicção [...] 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.
(Berlinguer, 1999)

Conjectura:

 A transição do Século/Milênio demarca o esquecimento da avaliação otimista de Toynbee ante o 
supremacia do “individualismo” alertada por Berlinguer.



Saúde e Agravos no Longo Século XX

Espanhola:

The Lessons of the Pandemic

(George A Soper, 1919)

Covid-19:

Publicações Científicas

Reportagens e muito mais...

E na Perspectiva 
Histórica:

A Bailarina da Morte: A 
Gripe Espanhola no Brasil 
(Lilia Schwarcs e Heloisa 
Starling, 2020).

Alertas na Perspectiva 
das Ciências Biológicas:

Contágio – Infecções de 
Origem Animal e a 
Evolução das Doenças 
(David Quammen, 2012)



Participação Social em Tempos de Covid-19

 A pandemia é uma oportunidade para repensar os caminhos a palmilhar em busca do ideal 

democrático da participação social em saúde na Aldeia Global - metáfora que sintetiza, em 

certo sentido, a configuração do Sistema Internacional vigente desde o final da 2ª Guerra 

Mundial.

 É indispensável considerar, sob diferentes perspectivas, aqueles aspectos ligados às relações 

de poder que presidem as decisões e operações sobre questões de saúde no interior desse 

Sistema, aparentemente situadas no âmbito da agência especializada da ONU, a OMS.

 Desse modo, o repensar sobre a participação social nesse contexto requer diferentes 

abordagens, algumas das quais constante na programação deste Ciclo de Debates, com vistas 

a contribuir para a compreensão dos fundamentos que orientem a militância em defesa do 

futuro da saúde da humanidade, sob tantas e tão fortes ameaças.



Participação Social em Tempos de Covid-19

Aportes para Discussão em Diferentes Abordagens

Pestes, Desenvolvimento e Desigualdades – 31/03/2022

Alertas para o Futuro – 07/04/2022

Desigualdades Sociais e em Saúde – 23/04/2022

Poder e Políticas de Saúde no Mundo – 19/05/2022

Desafios para a Saúde na Aldeia Global – 23/06/2022



Reflexão Final...

Um antropólogo propôs uma brincadeira para as crianças de uma aldeia 

africana. Colocou uma cesta de guloseimas 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 foram 

juntos, se o primeiro a chegar à árvore poderiam ficar com tudo? E 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".



Grato pela atenção.
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