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A Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias –
ESOCITE.BR lança, neste difícil 2020, o primeiro número de seu Boletim com o
tema tecnociência em tempos de pandemia.
O Boletim é uma das formas que encontramos de estabelecer ligação com os associados e a sociedade em geral, promovendo debates sobre temas atuais do campo
dos estudos sociais das ciências e das tecnologias e possibilitando trocas, além
de informar e propor diálogos sobre e com a ciência e suas formas de produção,
disseminação e comunicação.
Iniciamos esse número com uma entrevista com Fernanda Sobral, Vice-presidente
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e nossa conselheira, que nos
fala sobre sua profícua trajetória no campo que entrecruza ciência, tecnologia e
sociedade. A seguir apresentamos 1 resenha e 12 artigos nos quais se apresentam
temas que perpassam ciência, técnica, sociedade e a pandemia buscando compreender esse novo estar no mundo trazido pela Covid 19. Os assuntos abordados:
negacionismo, autoridade dos conhecimentos científicos, neoliberalismo e pandemia, agronegócio, reinvenção da ciência, sistemas de informação em saúde do
SUS e a pandemia, pandemia e desinformação, democratização do conhecimento
e territórios desiguais, tecnociência solidária demonstram a importância da existência de veículos de comunicação que tragam a tona questões estratégicas para
nossa vida e sobrevivência em um mundo assolado, não só por males físicos, como
também por graves problemas de ordem social, econômica e política, facilitando
o estabelecimento de diálogos. Também compartilhamos neste número a Carta da
Cidade de Natal, publicada como resultado da 72ª Reunião Anual da SBPC.
Esperamos com o Boletim CTS em foco contribuir para o estabelecimento do debate público sobre questões em que se entrelaçam natureza e sociedade, ciências
e técnicas, nossas interações e nossos movimentos para transformar o mundo
natural e social. Temas que são essenciais ao nosso bem-estar e capacidade de
sobrevivência. Convidamos nossos associados e leitores a entrar nessa conversa.
maíra baumgarten
Presidente da ESOCITE.BR
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Carta da Cidade de Natal (SBPC)

Fernanda Sobral1
uma trajetória no Campo Ciência,
Tecnologia e Sociedade
Por Maíra Baumgarten2

Nesta primeira edição do boletim, vamos conversar com Fernanda
Sobral, Socióloga, Vice-Presidente da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), e membro do Conselho Deliberativo da
Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias
(ESOCITE.BR). Fernanda tem uma longa e profícua trajetória na área
de estudos sociais da ciência, tecnologia e inovação (CTI) e de políticas públicas em CTI.
maíra baumgarten: Fernanda, podemos começar com um pouco

1. Fernanda Sobral é professora
da UNB, Vice-Presidente da
Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC),
membro do Conselho
Deliberativo da Associação
Brasileira de Estudos Sociais
das Ciências e das Tecnologias
(ESOCITE.BR).
2. Maíra Baumgarten é Presidente
da Associação Brasileira de
Estudos Sociais das Ciências e
das Tecnologias (ESOCITE.BR).

de sua história na área? O que a trouxe para área de estudos? Com que
temas principais você tem trabalhado?
fernanda sobral: Os meus interesses de pesquisa sempre se situaram entre educação e conhecimento, talvez pela influência das
minhas duas orientadoras. Minha dissertação de mestrado, orientada pela professora Barbara Freitag, intitulada “Educação e Mudança
Social: uma tentativa de crítica” trata da produção de conhecimento
sobre o papel da educação no processo de transformação das sociedades. Numa perspectiva estruturalista, mostrei a influência do contexto histórico na produção sobre educação, especificamente nos
estudos sobre mobilidade educacional, muito em voga a partir da década de 50, e nos estudos sobre aspectos econômicos da educação, a
partir da década de 70, quando se pretendia legitimar o crescimento
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econômico e tecnológico nos moldes da sociedade capitalista desenvolvida. De uma certa forma, já procurava as condições de produção
de conhecimento sobre educação.
Essa tendência se consolidou na minha tese de doutorado, orientada pela professora Vilma Figueiredo, intitulada “Ciência, Tecnologia
e Poder: os interesses sociais na pesquisa” que tratou da pesquisa
biomédica na UFRJ e na FIOCRUZ e da pesquisa agronômica na UNB,
UFRRJ e EMBRAPA, procurando verificar os interesses sociais em jogo
na produção da pesquisa. Nessa ocasião, trabalhei com as ideias de
ciência e tecnologia (C&T) como força produtiva, baseada em Marx, de
ciência e tecnologia como dominação política a partir de Marcuse e de
ciência e tecnologia como ideologia, segundo Habermas.
Ou seja, minhas pesquisas e publicações sempre abordaram as condições de produção de conhecimento nas quais se incluem a análise das
políticas de apoio à pesquisa ou das próprias políticas de C&T. Nesse
sentido, considero que as condições de produção de conhecimento
devem ser consideradas como condições cognitivas ou intrínsecas
ao próprio processo de conhecimento (por exemplo, a acumulação
de conhecimento na área, a existência de um paradigma hegemônico
ou de teorias em competição) e como condições socioinstitucionais,
até certo ponto externas ao processo de conhecimento (por exemplo,
certas características do contexto econômico e político, políticas governamentais de apoio ou de restrição à produção, financiamento,
criação de instituições) observando que, de fato, essas condições não
estão separadas, tanto que em artigos mais recentes já falo de condições sócio cognitivas.
maíra baumgarten: E a questão das políticas de C&T? Esse é um
tema sensível no momento pela característica liberal do atual governo
e sua tendência de minimizar o papel do Estado e de sua intervenção,
não só na economia, mas também na sociedade...
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fernanda sobral: Acho que está ocorrendo atualmente uma
desvalorização da ciência, não só pelas falas dos governantes, mas
também pelos poucos recursos financeiros e ela destinados, como se
pode observar pelo PLOA 2021 enviado ao Congresso. Mas se, por um
lado, a política econômica do atual governo desprestigia a ciência, por
outro lado, quando se propõe algo em termos de política de ciência,
tecnologia e inovação, há uma hegemonia da dimensão econômica, focada sobretudo na tecnologia e na inovação, questão que já se
anunciava anteriormente e que agora foi sacralizada. Por exemplo, em
vez das agências de fomento estarem, articuladamente, cada uma delas voltada para desempenhar a sua missão, a Capes no que concerne
à pós-graduação, o CNPq à pesquisa e a FINEP à inovação, todas elas
agora enfatizam a inovação no seu significado restrito e econômico.
Tanto que a portaria 1122/2020 do MCTIC estabelece como prioritários
os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovações voltados para
as áreas de Tecnologias Estratégicas, Habilitadoras, de Produção, para
Desenvolvimento Sustentável e para Qualidade de Vida.
Depois de muitas críticas levantadas pelas entidades científicas, essa
portaria foi reformulada e então foi publicada a portaria 1329/2020,
na qual se acrescentou que “também serão considerados prioritários, diante de sua característica essencial e transversal, os projetos
de pesquisa básica, humanidades e ciências sociais que contribuam
para o desenvolvimento das áreas definidas nos incisos I a V do caput”
(que são as tais tecnologias). Porém, apesar de ter sido incluída na
nova portaria, a possibilidade de se apoiar projetos de pesquisa básica, e projetos das áreas ciências sociais e humanas, continua a restrição de que desde que se encaixem nas atividades prioritárias ali
definidas (fundamentalmente projetos de desenvolvimento tecnológico). Essa questão já se refletiu, por exemplo, na chamada PIBIC
pelo CNPq que afirmava: “As bolsas deverão estar vinculadas a projetos de pesquisa que apresentem aderência a, no mínimo, uma das
Áreas de Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC). (…) São também considerados
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prioritários, diante de sua característica essencial e transversal, os
projetos de pesquisa básica, humanidades e ciências sociais que
contribuam, em algum grau, para o desenvolvimento das Áreas de
Tecnologias Prioritárias do MCTIC e, portanto, são considerados compatíveis com o requisito de aderência solicitado.”
No caso do PIBIC, essa necessidade de aderência às áreas de tecnologias prioritárias afunila a cadeia de formação dos jovens desde o início, ou seja, apenas aqueles que estiverem com projetos atrelados a
essas áreas poderão ter uma experiência PIBIC. Além disso, se não há
a possibilidade de uma formação de pesquisadores em todas áreas
e temas, o que será do futuro da ciência brasileira? Como seremos
capazes de responder a problemas e desafios futuros da ciência, da
tecnologia e da inovação, muitos deles inesperados, como é o caso da
pandemia que nos assola? Para isso é importante que se incentive a
inovação na sua dimensão mais ampla e que se dê também a devida
importância a linhas de fomento transversais como os editais universais e os INCTs.
maíra baumgarten: Você tem atuado em consultorias junto a órgãos e agências importantes do setor como o CNPq e o Centro de Gestão
Estratégica. Acompanhei de perto alguns desses trabalhos e sei sua importância para a definição de políticas nesses órgãos e para suas ações.
Você poderia nos falar um pouco sobre isto?
Quando estive no CGEE, como pesquisadora visitante, tive uma experiência muito rica em avaliação e em planejamento estratégico de
CT&I. No que concerne à avaliação, foi muito interessante verificar resultados e impactos esperados e inesperados de determinadas políticas, tais como das Olimpíadas Brasileiras de Matemática na Escola
Pública (OBMEP) e dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia
(INCTs), no qual pude observar resultados de pesquisas realizadas e
seu aproveitamento tanto pelo setor produtivo como pelo setor governamental. Ou seja, continuei analisando as políticas, porém agora
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talvez mais próxima da sua execução. Também nesse período, ainda
no CGEE, fui coordenadora da elaboração do planejamento estratégico
para o CNPq. Porém, se por um lado foi gratificante pensar o futuro de
uma agência de fomento, por outro lado, poucos pontos levantados
foram incorporados na prática. Cabe ressaltar que ainda convivemos
com uma incipiente cultura de avaliação de políticas públicas de modo
geral, em todos os níveis da administração pública. Ainda que estejamos dando os primeiros passos nesse sentido, há poucos exemplos de
utilização de resultados de avaliações de políticas e programas, visando ao seu aperfeiçoamento ou à sua reorientação. Recentemente, participei como membro do comitê de governança do FCHSSALLA (Fórum
das Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, Línguas, Letras e
Artes), de um trabalho de Diagnóstico das Ciências Humanas, Sociais e
Sociais Aplicadas, Línguas, Letras e Artes também realizado pelo CGEE.
Espero que as sociedades científicas dessas áreas se apropriem desses
resultados e deem continuidade ao trabalho realizado.
maíra baumgarten: A SBPC é uma associação muito importante
na história da ciência e tecnologia no Brasil. Foi ela que durante a
ditadura civil-militar manteve viva a resistência da coletividade científica e a luta para preservar a ciência e a tecnologia, ampliar recursos
para o setor, sua infraestrutura e defender os cientistas de perseguições
políticas. Você é uma das poucas mulheres da área das humanidades
a ser Vice-Presidente da SBPC, por favor, nos dê uma ideia de como é
estar nessa posição, de como tem sido sua atuação na SBPC e da importância dessa associação no Brasil atual.
fernanda sobral: A Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência, nos seus 72 anos, tem uma luta histórica pela ciência, educação, meio ambiente, saúde, direitos sociais, questões que, por sua vez,
estão sempre inseridas na construção, consolidação e fortalecimento
da democracia. E a posição da SBPC neste momento crítico da vida
nacional é de reafirmar, a todo instante, a necessidade imprescindível
de respeito às liberdades democráticas consagradas na Declaração
Universal dos Direitos Humanos da ONU e na Constituição Federal.
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Sobre a participação das humanidades na SBPC, tivemos como vice-presidentes algumas mulheres da área de humanidades como
Vilma Figueiredo, Eunice Durham e Ana Maria Fernandes. Os outros
vice-presidentes dessa mesma área foram José Albertino Rodrigues,
Otávio Velho e Jamil Cury. O único presidente foi Anísio Teixeira, que
muito nos honra, embora Carolina Bori, primeira mulher na presidência da SBPC, possa se situar numa área limítrofe, que é a Psicologia
Experimental. Costumo dizer que participar da direção da SBPC é
como trabalhar numa área interdisciplinar, multi ou transdisciplinar,
ou seja, trata-se de um espaço de colaboração, mas também de embates e divergências. Por isso, é uma arena de aprendizado. Por sua vez,
a colaboração e a discussão estimulam uma cultura da diversidade, na
medida em que ampliam a participação de diferentes conhecimentos
e de diferentes atores, o que pode significar uma experiência democrática. Essa convivência rica com outras áreas de conhecimento tem
me permitido dialogar e entender necessidades das nossas pesquisas
e também dos outros campos científicos, como também as suas principais contribuições, o que permite ultrapassar o discurso da vitimização e mostrar, com garra, a importância das humanidades para o
desenvolvimento científico e tecnológico do país.
maíra baumgarten: Muito obrigada Fernanda.
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Pandemia
e Agronegócio

resenha

Ricardo T. Neder1

“For many researchers the limits of the universe are defined
by the boundaries of their disciplines”
(rob wallace)

A obra do epidemiologista estadunidense Rob Wallace, Pandemia e
Agronegócio, lançada no Brasil este ano, poderia ter um subtítulo ao
estilo CTS: Por que os operadores tecnológicos dos sistemas técnicos
da produção industrial da carne têm parcela considerável de corresponsabilidade pela pandemia do novo coronavírus?
Pandemia e Agronegócio tem o mérito de levantar as hipóteses ousadas e
incômodas acerca da gênese dos micro-organismos que, tal como actantes latournianos, são coprodutores da criação de animais para consumo,
nos últimos quarenta anos, com os atores humanos da agroindústria.
Todos que tiveram a oportunidade de conhecer instalações industriais
de criação de aves e de porcos observaram a mesma cena no Ocidente
e no Oriente: submetidos a um regime de concentração, milhares, e,
ao longo de um ano, milhões de animais são impedidos de dormir,
sendo alimentados 24 horas por dia para engorda. Seu abate é controlado quimicamente para se dar cada vez mais rapidamente.
A conclusão mais óbvia é difícil de esconder; se o número de animais
criados para alimentação cresce quase duas vezes mais rapidamente

1. Prof. Associado II Universidade
de Brasília, coordenador do
Núcleo de Políticas CTS - Ciência,
Tecnologia, Sociedade, Ceam
– Centro Estudos Avançados
Multidisciplinares – Reitoria UnB.
(npcts.ceam@unb.br).
2. Edição brasileira de Big Farms
Make Big Flu: Dispatches on
Influenza, Agribusiness, and the
Nature of Science (New York/
Monthly Review Press, 2016), editada em 2020 pela editora Elefante,
com tradução de Allan Rodrigo de
Campos Silva (480 págs.).
3. R.W. é biólogo evolucionista,
com PhD pela Universidade da
Cidade de Nova York e pós-doutorado na Universidade da
Califórnia; atuou como consultor
da Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura
(FAO) e foi membro da equipe
científica do Centro de Controle e
Prevenção de Doenças Infecciosas
(CDC) dos EE.UU., de onde foi
afastado devido ao caráter pouco
“disciplinar” de suas perguntas e
achados de pesquisas.

que a população humana, teremos gigantescos estabelecimentos nos
quais esses animais compartilham raça, idade e sistema biológico.
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A lei biológica mais importante na natureza é o equilíbrio na diversidade – o que equivale a propagar as condições necessárias de atração
inevitável para micro-organismos.
Instalações industriais se convertem em laboratórios de experimentos
permanentes de mutações e de contágios extremos de toda sorte de
micro-organismos, e a resposta do complexo agroindustrial e comercial é sempre a mesma: não alterar a base técnica do sistema técnico
e, sim, acrescentar novas soluções tecnológicas para tentar corrigir os
desvios mediante a introdução de novos tipos de antibióticos.
Os vírus pandêmicos dos últimos tempos não são infortúnios da natureza, menos ainda armas bioquímicas propositalmente produzidas
pela China, como na visão míope das teorias geopolíticas de conspiração. São resíduos reais e letais, gerados nas operações de biossegurança agroindustriais que resultam do monocultivo genético de
animais. Na visão do autor de Pandemia e Agronegócio, as pesquisas
devem buscar por isto mesmo: por respostas contraditórias que os
micro-organismos oferecem ao imperativo da produtividade.
***
Na coletânea de seus textos, o biólogo alerta sobre as origens da
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, do inglês Severe Acute
Respiratory Syndrome) como doença respiratória viral de origem zoonótica causada pelo coronavírus nomeado de SARS-CoV.
Wallace postula a visão de que, se os seres humanos não modificarem
a maneira como criam animais para abate, teremos que lidar, no curto
prazo, com novas formas de vírus cada vez mais mortais.
“Os seres humanos construíram ambientes físicos e sociais, em
terra e no mar, que alteraram radicalmente os caminhos pelos
quais os patógenos evoluem e se dispersam. Os patógenos, no
entanto, não são meros figurantes, golpeados pelas marés da
história humana. Eles também agem por vontade própria, com o
perdão do antropomorfismo. Demonstram capacidade de agenciamento” (Rob Wallace; Introdução).
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Para o campo das pesquisas CTS é música ouvir que agentes patógenos demonstram capacidade de agenciamento em interações com
homens e outros animais! A obra de Wallace em tela, publicada pela
editora Elefante no Brasil, além de trazer o conteúdo integral da versão estadunidense, contém textos mais recentes do autor e de seus
colaboradores sobre o surto de COVID-19 (causada pelo vírus SARSCoV-2) que, depois de aparecer na província de Hubei, na China, se
espalhou pelo planeta.
Wallace está, contudo, longe de engrossar o movimento de xenofobia
que a grande imprensa divulga ao associar a COVID-19 a um “vírus chinês”. Quando o autor vai às raízes do problema, constata o óbvio no
plano socioeconômico e de política industrial e ambiental do grande
capital no agronegócio.
“Desde a década de 1970, a produção pecuária intensiva se espalhou pelo planeta a partir de suas origens nos Estados Unidos. Nosso
mundo está cercado por cidades de monoprodução de milhões de
porcos e aves apinhados lado a lado, em uma ecologia quase perfeita para a evolução de várias cepas virulentas de influenza”.

Do ponto de vista dos Estudos CTS, as contribuições de Wallace se situam também como uma crítica aberta à literatura científica sobre a
COVID-19 e outras pandemias, que ignoram olimpicamente o papel do
sistema socioeconômico e das práticas culturais da produção capitalista como um fator causal na reprodução de micro-organismos invasores.
Essa obra nos permite ter um olhar mais amplo do que análises biológicas e epidemiológicas convencionais são capazes de tocar. Pandemia
e Agronegócio descreve o contexto capaz de iluminar os entendimentos sobre os nexos entre a forma como opera o capital neoliberal no
agronegócio e a geração de sua própria Némesis, representada pela
COVID-19, uma ameaça de aniquilamento de milhões de pessoas.
A obra oferece argumentos muito fortes para que organizações camponesas e da agricultura familiar tradicional possam fortalecer seus
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movimentos junto a organismos internacionais, tais como a FAO
(Alimentos) e a WHO (Saúde), para gerar a implantação do novo paradigma agroecológico na produção de alimentos.
***
Pandemia e Agronegócio: Doenças infecciosas, capitalismo e ciência2 é o título completo que apresenta uma notável atualidade para os
pesquisadores e pesquisadoras do campo dos Estudos CTS diante da
pandemia da COVID-19.
Com pesquisa mediante abordagens interdisciplinares e transversalistas, Rob Wallace3 rompe com as barreiras disciplinares entre humanos e natureza e mostra que não faz sentido a divisão de trabalho intelectual das pesquisas das ciências naturais que não se comunicam
com as sociais e humanas e vice-versa.
Wallace aborda problemas relacionados à comprovação da origem
antrópica da pandemia de COVID-19. Qual a relação entre a geração
desta família de vírus (coronavírus) e sua potencialização por cepas
associadas a criatórios industriais de animais e aves no mundo? Como
se definem os padrões “normais” de alimentação decorrentes do modelo de agronegócio globalizado pelo Ocidente e reproduzido na Ásia?
O aspecto mais importante para o público CTS no Brasil e na América
Latina, contudo, reside no fato de que a obra de Rob Wallace adota
uma direção de perguntas e respostas que leva uma abordagem necessariamente CTS para investigar as origens e padrões de disseminação de pandemias como a da COVID-19.
O pesquisador interliga padrões de avanço das fronteiras agrícolas
com destruição das florestas primárias, e aborda a complexidade socioeconômica da natureza das pandemias em ambientes urbanos e
rurais, complexidade esta que gera a disseminação rápida do vírus.
Rob Wallace adota via complementar ao investigar um terceiro vetor
de transmissão: os verdadeiros laboratórios de criação de patógenos
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em escala industrial sob condições ideais de propagação da pandemia, relacionadas à velocidade com que esses vírus se adaptaram a
alguns animais e sofreram uma mutação genética.
Wallace inclui indistintamente o agronegócio do Ocidente e da Ásia
(sobretudo da China), onde os primeiros casos da doença foram detectados. Não só o autor, nessa obra, mas outros pesquisadores também têm apontado para os criatórios industriais da suinocultura como
ambientes considerados cobertos e suficientemente protegidos para
os porcos, mas também favoráveis à moradia de morcegos transmissores de coronavírus.
O trajeto de pesquisa de Wallace persegue o momento zero em que o
ciclo do vírus é rompido, primeiramente pela degradação ambiental.
Ele está presente nos morcegos que, ao atacarem os porcos para sua
própria alimentação, inocularam o vírus. Já com sua genética modificada pelos animais, isto permitiu sua transmissão potencializada e
devastadora aos seres humanos.
Como se pode notar, as pesquisas de Wallace contêm perguntas que
levam a respostas profundamente incômodas. Uma delas foi buscar
investigar a origem da família de vírus da COVID-19 que o levou ao ostracismo pelo status quo político e acadêmico.
No plano das pesquisas laboratoriais, o que se pode deduzir das hipóteses acima descritas? Estamos mesmo diante de uma pesquisa fundamentada em dados epidemiológicos? Quase podemos afirmar que
se trata de um bom estudo CTS sobre a disseminação do SARS-CoV-2
em seus encadeamentos entre humanos e animais.
As críticas de Wallace decorrentes dos achados tem se dirigido à forma como os governos e organismos internacionais têm conduzido o
combate à nova família de vírus. Uma das conclusões de Wallace não
deixa dúvidas: sem alterar nosso modo de produzir e de alimentar, viveremos novos surtos de coronavírus.

cts em foco | n. 01, out-dez 2020

16

A autoridade dos
conhecimentos científicos,
a COVID-19 e outros desafios
Ivan da Costa Marques1
17/10/2020

“O Rio Doce, que nós chamamos de Watu, nosso avô, é uma pessoa,
não um recurso, como dizem os economistas” – “A cloroquina
cura a COVID 19” – “A Terra é plana” – “Os fósseis (inclusive os dinossauros)
são animais que não conseguiram embarcar na Arca de Noé a tempo
de salvarem-se do dilúvio”

De modo geral, as/os cientistas reconhecem que a Ciência resulta do
debate constante, de perguntas e hipóteses bem definidas e do cuidadoso exame dos processos utilizados, mas quase todos dão continuidade à alegoria moderna que privilegia epistemologicamente a
Ciência como universal, neutra e objetiva, e, portanto, apolítica.
Desfazendo a alegoria moderna, propondo que jamais fomos modernos, os Estudos CTS retiraram o privilégio epistemológico da Ciência
mostrando que os afetos, e, portanto, a política, entram em cena nas
escolhas feitas na construção dos enquadramentos onde se situam os
conhecimentos científicos e, especialmente, a aceitação, ou não, deles.

1. Professor Aposentado do HCTE/
UFRJ. Engenheiro Eletrônico (ITA,
1963-67, São Paulo, Brasil), Ph.D.
(Berkeley, 1969-1973, California,
EUA), Visiting Scholar (Historical
Studies Committee, New School
for Social Research, 1990-1992,
Nova York, EUA). Vice-presidente
da SBHC (2011-2012). Presidente
da ESOCITE.BR (2011-2017).
Pró-Reitor de Pós-Graduação
e Pesquisa da UFRJ (2015).
Professor, coordenador de política
industrial, e empresário militante
nas áreas de informática e de
Estudos CTS, em defesa de conhecimentos e valores locais, em especial nas localidades brasileiras.

Ao serem situados, isto é, ao terem revelados os seus enquadramentos e, a partir daí, os afetos, os valores, a política e o modo de vida
que os criaram e os sustentam, os conhecimentos científicos não perdem seu valor, mas ganham a historicidade das obras humanas, isto
é, passam a resultar de atividades para as quais as perguntas onde?
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quando? por quê? por quem? e para quê? precisam ser respondidas
com e para coletivos culturais e geográficos compostos em uma república. As últimas décadas do século XX distanciaram-se da epistemologia dos séculos anteriores e consolidaram o relativismo realista das
ciências. Cada conhecimento científico é válido no enquadramento
em que é feito, refeito e se situa. E o cientista contemporâneo é um
trabalhador. E aqui nos aproximamos do X da questão da autoridade
dos conhecimentos científicos frente a asserções sobre a COVID 19 e
outras que transitam nos espaços onde também transitam os conhecimentos científicos.
Eticamente, a retirada do privilégio epistemológico da Ciência equipara o modo de vida do supremacista branco ao modo de vida de
qualquer outro povo. Saber fabricar mercadorias modernas não dá ao
homem branco, ou a quem saiba, o direito de dizer aos outros como
eles devem viver.
O modo de vida de um Yanomami ou de um berlinense, eticamente,
não vale nem mais nem menos um do que o outro. Nenhum dos dois
tem o direito de dizer ao outro como ele deve viver. A retirada do privilégio epistemológico do modo de vida euro-americano fertiliza o diálogo entre os modos de vida, os saberes, no mundo. Mais berlinenses
são agora mais abertos para ouvir um intelectual ameríndio e lhe dar
razão. Já não soa tão estranho para o berlinense ouvir de um ameríndio que “[a]té o começo do século XX, o mundo do trabalho e da produção (o mundo do homem branco) se dava com ferramentas e meios
que não tinham a potência de exaurir os recursos da Terra como hoje”
(Krenak, 2020:72) Esse ponto de encontro pode levar a outros. E, quem
sabe, a asserção “os rios são pessoas e não recursos, como dizem os
economistas” (Krenak, 2019:40), transladada / traduzida / negociada
em diálogo, um dia venha a ser um fato para ambos?
Por outro lado, o privilégio epistemológico aumentava a autoridade dos conhecimentos científicos, facilitava a sua naturalização, tornando os enquadramentos invisíveis e os conhecimentos científicos
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universais, neutros e objetivos, mais difíceis de serem fragilizados.
Sem ele, os inimigos de um conhecimento científico estão sempre
epistemologicamente autorizados e se sentem mais confiantes a inspecionar os enquadramentos para estabelecer controvérsias. Os enquadramentos envolvem condições de medida, escolhas das inscrições, definição de dados, contabilidade, limites, e também hipóteses
e omissões, e aí pode-se procurar erros que estariam incorporados aos
conhecimentos científicos, agora reconhecidos como resultados imanentes (sem transcendência) desse processo vulnerável. E, é preciso
deixar claro, a direita, os poderosos, os brancos supremacistas saíram
na frente aproveitando a perda do privilégio epistemológico, como podemos perceber desde as asserções sobre as qualidades da cloroquina
até aquela sobre o que fazer sobre os limites do planeta. Com recursos,
será sempre possível abrir controvérsias e seguir duvidando de um conhecimento científico e dos cientistas que os produziram.
No caso da asserção “a cloroquina à COVID-19”, um contingente módico de cientistas e médicos a defendem como fato científico. A asserção,
no entanto, foi adotada por atores poderosos que a circulam como
fato científico. E isso nos leva a outro resultado crucial dos Estudos
CTS: no espectro fato-ficção, o destino de uma asserção depende do
que fazem com ela.
Ainda há espanto e indignação porque os conhecimentos científicos
não conseguem se impor ao criacionismo, ao terraplanismo e à receita da cloroquina. Mas não seria o caso de mudarmos o enquadramento das questões? Vejamos bem, a perda do privilégio epistemológico
concede aos conhecimentos científicos, agora ontologicamente mais
modestos, um espaço de tolerância e indiferença. Não cabe mais (só)
aos conhecimentos científicos decidir sobre o destino de uma asserção, isso depende dos “outros”, depende do que fazem com ela.
Por exemplo, se perguntados, vamos, simplificadamente e com razão, dizer que “a Terra não é plana”. E, se desafiados, apresentaremos
os argumentos e as provas da redondeza da Terra. A razão e a lógica
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desses argumentos e provas, no entanto, são aderentes a um modo de
vida e vão convencer justamente os que têm as razões e as lógicas das
ciências incorporadas a seus modos de vida. Eles vão convencer, por
assim dizer, os que já estão convencidos. Entretanto, são precisamente os afetos dessa razão, que não é única, que estão em questão. Essa
razão pode não mobilizar os “outros” que pensam e vivem um modo
de vida diferente, acolhem e dão destino a outras asserções. Para esses “outros”, talvez a experiência de jogar bola em um campo plano
lhes seja determinante.
Se você for um engenheiro calculando as distâncias voadas entre duas
cidades, é preciso que você esteja convencido de que a Terra não é
plana. Ou se você se espantar ao falar com um amigo que viajou para
Lisboa e quiser saber por que a hora lá é diferente da hora aqui, é bem
possível que você seja mais facilmente convencido de que a Terra não
é plana. Mas se nada disso acontece e você não quiser ser engenheiro,
você pode muito bem jogar futebol, dirigir um carro e tomar um avião
sem que esse conflito com outro conhecimento – o científico, estabilizado, o de que a Terra é redonda – lhe atravesse o caminho. Dessa forma, o desafio aqui será o do conhecimento científico abdicar do seu impulso colonial (dizer como os outros devem viver) e afirmar-se, ou não,
politicamente caso a caso na materialidade e no interesse de cada caso.
Então, se buscamos o diálogo para a construção de um mundo comum, devemos começar pela humildade reconhecendo que os conhecimentos científicos e a nossa razão não têm um privilégio epistemológico, mas são simplesmente uma dentre uma infinidade de
possibilidades. Mas, por outro lado, dialogar tendo em vista que os conhecimentos atendem a certas demandas e mobilizam certos interesses. Se a administração da cloroquina pode matar uma pessoa, então
a decisão de onde, quando, a quem, e por quem a cloroquina pode ser
administrada não deveria ser só dos cientistas e médicos, mas deveria
ser balizada por um coletivo de humanos e não humanos compostos
em uma república. Este seria um outro enquadramento da questão.
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O reenquadramento da questão da autoridade dos conhecimentos
científicos requer reconceptualizar e reposicionar, ressituar as fronteiras entre o tecnocientífico e o político, trabalhando nas especificidades de cada caso de maneira não universal, mas particular (crítica à
separação sujeito/objeto); não neutra, mas ideológica (crítica à separação Natureza/Sociedade); não objetiva, mas situada (inscrevendo o
conhecimento de uma versão preconcebida de realidade, isto é, de
um mundo comum pré-acordado e não da Realidade).
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A abdicação consciente
da gestão das nossas diferenças,
o exemplo da Covid-19
Márcia Regina Barros da Silva1

A pandemia de Covid-19 trouxe para discussão das tecnociências muitas portas de entrada, a maioria delas ainda apenas entreabertas, já
que se trata de um tema de materialidades diversas, ainda em construção, e de poucas certezas. O debate em torno da adoção de medidas restritivas, tão discutido no início da pandemia, como é possível
acompanhar pelos principais jornais e outros canais de comunicação,
das mídias televisivas e sociais, coletivas de imprensa de autoridades
médicas, políticas e semelhantes, permitiu divulgar algumas prédicas
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da epidemiologia como apelo para configurar o controle administrativo mais efetivo dos aparelhos de estado, com vistas a possível diminuição da disseminação do vírus.
Procedimentos de informação para que os hospitais não ficassem
abarrotados e consequentemente, perdessem a capacidade de atendimento, foram realizados por vários órgãos de imprensa, de associações de classe, de órgãos governamentais, notadamente estaduais e
municipais, para que o significado do termo técnico, ‘achatar a curva’,
se tornasse familiar para os não especialistas. O risco era de possíveis
cenas de filas nas portas dos hospitais, ou pior, de mortos nas vias
públicas, como era possível imaginar numa situação de insuficientes serviços hospitalares, como é o caso do Brasil de forma geral, e
de algumas regiões em particular, notadamente nas mais populosas.
Na cidade de Manaus, por exemplo, a situação chegou bem próxima
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desse quadro imaginado, com a abertura de valas comuns e impacto
nos cemitérios da cidade, ainda em abril de 2020.
O autor que nos vêm à mente, sem muito esforço, quando nos deparamos com o quadro rapidamente esboçado acima é sem dúvida Michel
Foucault, principalmente pela sua descrição das transformações nas
técnicas e tecnologias disciplinares, e dentro dessas, de uma que cai
muito bem para destacar o espanto que nos causa os mandos e desmandos dos diferentes níveis da administração pública no caso brasileiro. Diz o autor:
... uma das mais maciças transformações do direito político do
século XIX consistiu, não digo exatamente em substituir, mas
em completar esse velho direito de soberania – fazer morrer ou
deixar viver – com outro direito novo, que não vai apagar o primeiro, mas vai penetrá-lo, perpassá-lo, modificá-lo, e que vai ser
um direito, ou melhor um poder exatamente inverso: poder de
“fazer” viver e de “deixar” morrer. O direito de soberania é portanto, o de fazer morrer ou de deixar viver. E depois, este novo
direito é que se instala: o direito de fazer viver e de deixar morrer.
(FOUCAULT, 2018, p. 202)

Apesar da atualidade da análise quanto aos termos da discussão
sobre fazer e deixar morrer nas sociedades modernas, com os quais
Foucault discutiu os operadores materiais da soberania e do poder
disciplinar, no momento de transformação da medicina clássica para
o conhecimento de tipo biomédico e experimental no século XVIII
para o XIX, vemos que as técnicas de registro e suas funções como
“instrumentos efetivos de formação e de acúmulo de saber” (Idem,
p. 29) estão hoje em plena renegociação. A definição de Foucault sobre o conceito de biopolítica da espécie humana, que fala da gestão
micromecânica da dominação a partir das redes de poder e da demonstração dos seus possíveis lucros econômicos ou utilidade política dessas técnicas de acumulação de saber sobre as populações,
no caso da Covid-19, deve ter algumas de suas asserções revistas.
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Digo isso porque, no caso da saúde, há vários sinais de reposicionamento quanto ao papel de mediador das ciências para com o Estado,
que interessa avaliar.
O primeiro desses sinais está no debate sobre as mudanças na forma
de apresentação dos números relativos à pandemia no Brasil no site
do Ministério da Saúde, alterado no começo de junho, fazendo com
que as agências de informação criassem um consórcio para o acompanhamento dos dados vitais, face à troca de ministros e a insistência
de mudanças na divulgação dos números envolvidos na apresentação
de mortos, infectados e curados por Covid-19 no Brasil. Até o presente, os números do site do Ministério perderam a qualidade que tinham
nos primeiros momentos em março do ano corrente.
Outro exemplo é a definição do papel de locus hospitalar, antes, a partir do século XIX, espaço articulado com o entorno urbano para a purificação dos efeitos nocivos das doenças e de restabelecimento das
forças produtivas para a sociedade do capital e do trabalho, agora se
tornando outro espaço. Os hospitais passaram por períodos diversos,
com funções também diversas. Do clássico espaço de acolhimento ao
lugar de restabelecimento e cura, quando mesmo a morte é totalmente esperável, porém, apenas se respeitados os trâmites de internação,
tratamento e desfecho, dentro das capacidades práticas e epistêmicas
já consolidadas. No caso da atenção à Covid-19 os padrões vêm conformando modificações em função de outras hierarquias: hospitais
aptos ou não ao atendimento de pacientes com sintomas específicos;
hospitais de regiões periféricas menos qualificados, mesmo se definidos para o tratamento de Covid-19, e hospitais centrais, mais robustos
e, portanto, mais capazes de proteger seus pacientes e funcionários;
hospitais que possuíam ou não respiradores, possuíam ou não equipamentos de proteção individual, possuíam ou não quadros de enfermagem capacitados ao atendimento.
Na junção dessas duas questões para os tempos de pandemia, a gestão dos números e a competência hospitalar, aparentemente, pouco
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a pouco, o Estado tem renunciado aos seus ‘aparelhos de verificação’,
termo proposto por Foucault para descrever a engrenagem de acumulação de dados de observação, das técnicas de registro e dos procedimentos investigatórios sobre dados vitais. Essa abdicação consciente,
nos casos da saúde no Brasil, ainda que não aconteça na economia
dos dados formais, tem permitido que, mesmo de posse de estatísticas e quadros epidemiológicos acurados, haja regressão no planejamento de proteção à população, em que o exercício do poder disciplinar parece ser o menos importante.
Outros exemplos podem ser vislumbrados: falta de insistência junto à
população de observância às campanhas de vacinação infantil; desincentivo ao distanciamento social e ao uso de máscaras e desestimulação constante ao acatamento de regras, normas, preceitos estabelecidos, ou pura e simplesmente ao desacatamento de determinadas
leis. Neste último caso, daquelas leis que buscam coibir o exercício da
violência interpessoal, basicamente sobre minorias, ou outras, como
às leis de trânsito, ambas formas de impedir o fluxo da vida.
Em relação à Covid-19, a mesma abdicação permitiu que o tal ‘achatamento da curva’, tenha funcionado muito mal. Aparentemente evitou-se o colapso total dos sistemas estaduais, mas as médias móveis, termo de uso mais recente, de casos e mortes continua matando número
muito grande de pessoas, num tempo muito longo, se comparado a
de outros países engajados na vigilância sanitária.
As doenças pré-existentes, as comorbidades, são aliadas da Covid-19,
pois permitem que as disputas e controvérsias em torno da doença,
dos seus sintomas, efeitos e medicamentos mais eficazes, resultem,
com a disputa entre humanos e não humanos, maior controle da situação pelo vírus do que pelos cientistas. O arcabouço sociopolítico
do ordenamento tecnocientífico moderno, porém, permanece intacto. A pandemia permanece um conjunto de várias epidemias, com características locais, diferente em diferentes partes do Brasil e de outros países. A abdicação consciente da gestão das nossas diferenças,
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das nossas condições de habitabilidade, em cada região e dentro das
regiões, das diferenças dos aparelhos de atenção sanitária, da atenção clínica, desenhados não para uma coletividade, uma comunidade
nacional, mas apenas para amontoados de indivíduos, me faz crer que
estamos diante da necessidade de ampliar o nosso quadro conceitual
analítico para propor respostas mais adequadas ao momento.
Tratar a Covid-19 como entidade estática permite que os cientistas,
como nós, trabalhemos dados, aprofundemos descrições, mas que
não planejemos nenhum futuro em comum. A gestão de quem pode
sobreviver e sob que circunstâncias está cada dia mais na mão dos
indivíduos que podem decidir, eminentemente a partir de recursos financeiros, sobre suas próprias demandas.
Foucault articulou a produção de saberes à constituição de poder.
Bruno Latour, como Foucault, propõe a compreensão das práticas
materiais do conhecimento, por meio do acompanhamento dos ciclos de acumulação das ciências e das técnicas. Entender o processo
de aquisição de conhecimento, sua capacidade de constituir centros
de cálculo, suas redes de acumulação tecnocientíficas, é um caminho,
porém precisamos de mais envolvimento coletivo.
Para acompanhar a construção de significados, em signos, agentes,
objetos e atores, humanos e não humanos, não podemos mais deixar
de lado a compreensão histórica do país, incluídas aí as diferentes populações que o habitam.
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Pandemia de neoliberalismo
a ortodoxia nunca desafiada
Rafael Evangelista1

Passados mais de seis meses desde a decretação pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) da pandemia do novo coronavírus, o novo
normal brasileiro na verdade continua um ciclo iniciado entre 2015 e
2016, e que parece longe de acabar. Tratou-se de fato de uma ruptura
radical com a ideia de que cabe às instituições democráticas e seus
representantes organizar a vida social e o uso dos recursos materiais
tendo em vista a sobrevivência e o bem-estar geral da população. Uso
a palavra “cabe” aqui tanto no sentido do que é possível como enten-
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dendo que há uma responsabilidade, uma obrigação de ação. Muitos
entenderam que a pandemia, embora trágica, seria uma oportunidade para rever certas omissões, para pactuar nacionalmente uma organização social que nos oferecesse, enquanto sociedade, uma maior
capacidade de sobreviver a tragédias e imprevistos. Em lugar disso
ganhamos um “e daí?”, repetido em diversas situações.
Para além do contexto político específico, há antecedentes históricos,
culturais e de legitimação global de certas ideias “científicas” que,
combinados com a história política do Brasil em sua especificidade e
em sua inserção periférica no mundo, nos ajudam a entender os impasses em que nos encontramos. Nem a pandemia foi capaz de modificar a ideia avassaladora de que a melhor saída seria liberar as forças
do mercado para que “regulem” o social e, como uma mão invisível,
instituam um tipo de justiça transcendental.
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Laymert Garcia dos Santos (2014) aponta que, desde os anos 1970,
vivemos uma “virada cibernética”, em que a informação (e sua contraparte, os “dados”) ganha centralidade em todos os setores da atividade humana. A cibernética, enquanto ramo interdisciplinar, emerge
nos anos 1950, quando aparece como resposta integradora para diversos ramos científicos, da biologia à matemática, da antropologia
às telecomunicações, da física aos estudos balísticos. Sob a égide da
informação e da comunicação, pretende oferecer respostas cosmológicas a um mundo traumatizado após duas Grandes Guerras (Breton,
1994; Chiodi, 2017). Os fluxos de comunicação seriam a base integradora de máquinas e organismos vivos, de diferentes espécies e grupos
étnicos (Evangelista, 2018).
Após uma efervescência filosófica inicial, a cibernética teve sua derivação principal em aplicações mais práticas nas ciências da computação. Mas a influência intelectual, direta ou indireta, se desdobra
em outros campos e impacta a cultura e o imaginário de modo geral.
Em verdade, do ponto de vista estrutural, a partir dos anos 1970, são
os sistemas telemáticos feitos sob inspiração da cibernética que vão
construir a base para a financeirização dos mercados e da economia,
esta que vai explodir nas décadas seguintes e redefinir o sistema produtivo mundial e a divisão de trabalho global. O neoliberalismo deixava de ser um projeto na cabeça de alguns homens brancos em Chicago
para se tornar uma força centrípeta internacional.
Desse casamento entre as apropriações da cibernética e as teses em
favor de um liberalismo econômico se estrutura uma percepção de que
a melhor maneira de se gerenciar sistemas, de uma maneira geral, inclusive sistemas sociais, não se dá pela organização, planejamento e
comando, mas pela aceleração de ciclos comunicacionais de feedback
entre pontos de uma rede, de modo que emerja um tipo de auto-organização. Vai se tornando socialmente pervasiva a ideia de que essa não
é somente a melhor, mas a única maneira de ser lidar com sistemas
com eficiência e mesmo eficácia. Friedrich Hayek, autor fundamental
do neoliberalismo, admitia os estudos interdisciplinares de sistemas
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de comunicação serem uma melhor referência para se entender as trocas e os mercados do que a própria econometria (Soares, 2019, p. 4).
Os mercados seriam processadores de informação mais poderosos e
eficazes do que os planejadores humanos (Mirowski, 2019, p. 6).
O simplismo dessa ideia é praticado, por excelência, na periferia global. É no Chile que o ditador Pinochet vai abrir os primeiros espaços
para que os Chicago Boys façam seus experimentos sociais mais radicais. Embora políticas neoliberais tenham sido praticadas também
por Ronald Reagan e Margareth Thatcher, a condição de partida era
uma realidade de Estado de bem-estar social, com um acumulado de
ganhos históricos a favor dos trabalhadores. Quando estes países assumem o discurso e as políticas de liberalização, boa parte da rede de
proteção é ainda mantida em função dos interesses locais, enquanto
nas negociações multilaterais se fala em desregulamentação em setores desfavoráveis aos países menos desenvolvidos. Pode-se dizer que
o discurso liberalizante é, em parte, uma farsa, pois vale, e se agudiza,
somente para um lado da balança.
Nos “Suis” do mundo, a situação de constante emergência sempre
serviu de justificativa para medidas de exceção (que, na verdade, são
norma). O remédio deveria ser mais amargo, os direitos deveriam ser
mais relativizados, as tais reformas tinham que ser ainda mais profundas, a liberalização mais intensa para que haja um “choque” de capitalismo. O estado de exceção do Sul funciona como justificativa para
experimentos sociais e tecnológicos.
Não foi muito diferente com a pandemia. Logo as medidas de preservação da vida, de apoio aos trabalhadores, adotadas por vários países, foram transformadas em “luxo” ao qual a população brasileira
não poderia ter acesso. Acompanhamos de longe os auxílios governamentais serem concedidos em países ricos, enquanto aqui uma ajuda
mínima, e cheia de falhas em sua focalização, teve que ser conseguida
a fórceps. Mais importante, como que esperando algum tipo de autorregulação mágica do mercado, governantes incentivaram ativamente
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que a parte mais pobre da população (os tais que “não podem” ficar
em casa) saísse à rua e enfrentasse o vírus com sua vida. Metáforas de
guerra e sacrifício foram mobilizadas enquanto se aguardava uma improvável imunidade de rebanho. Quando um contingente suficiente
de pessoas descartáveis já tiver corrido o risco, parecem esperar os
líderes, o país será seguro para o restante.
Desde logo se estabeleceu uma falsa dicotomia entre vidas e economia.
Mesmo que os países ricos já venham dando exemplos, pelo menos
desde 2008 (Graeber, 2019), de que descuido fiscal e expansão monetária não levam automaticamente a crise econômica e inflação, esse
argumento continuou sendo usado para empurrar o lema “a economia
não pode parar”, que na verdade significou “o trabalho não pode parar”.
Desde a eclosão da pandemia, diversos especialistas em tecnopolítica
ao redor do mundo vêm apontando os riscos implicados no solucionismo tecnológico para as garantias democráticas. Aplicativos de rastreamento de contato, monitoramento de deslocamentos a partir de
dados de telefonia, além da invasão da vigilância nos espaços domésticos, por meio dos aplicativos de teletrabalho, entraram no debate
público internacional. O mimetismo automático a essa reação levou
alguns a manchetarem que o Brasil estaria escorregando para um tecnoautoritarismo (Kemeny, 2020).
A percepção é, sim, verdadeira, mas vai além da adoção de certas
tecnologias de rastreamento ou dispositivos de controle. O tecnoautoritarismo brasileiro tem na economia a sua pedra fundamental,
passando ainda pelo esvaziamento da política. Se orienta pela ideia
neoliberal de que nada se pode fazer além de se submeter à vontade
dos mercados internacionais e abdicar cada vez mais de intervenções
e planejamentos praticados por governos para que – como que por
encanto – as forças do mercado façam emergir o crescimento e uma
justiça social com sabor de necropolítica.
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O mesmo “e daí?” que informa a fala do presidente frente às mortes da
pandemia pauta o ministro Paulo Guedes, incensado pela imprensa de
mercado como racional e técnico. Enquanto o primeiro dá a entender
nas declarações um darwinismo de pé quebrado que naturaliza e acelera as mortes de idosos, pessoas com doenças crônicas e todos “sem
histórico de atleta”, o segundo se arvora em uma ortodoxia econômica
mofada para declarar que não há nada a se fazer a não ser cumprir
metas fiscais, teto de gastos e a cartilha da não-gestão automatizada,
enquanto se espera de uma sala refrigerada a autorregulação. O problema é que esta significa uma disparada de preços em matérias-primas, exportadas em dólar, e itens de alimentação sem estoques reguladores. Negar a capacidade de ação, planejamento e invenção da
humanidade, relegando essas atividades às trocas informacionais do
mercado (Mirowski, 2019), é a mais profunda negação da democracia.
Os objetos técnicos são só a parte mais aparente e instrumental das
ameaças à democracia. Vigilância, rastreamento e violação de privacidade são a parte operacional de uma ideologia neoliberal que rejeita a
capacidade humana de decidir seu próprio destino e a submete a um
joguete baseado em competição, ganância e egoísmo. A pandemia,
um momento tão dramático, poderia ser uma oportunidade de revisão desse tipo de dogma, que reduz a organização do sistema produtivo, do uso de recursos naturais e da sobrevivência da humanidade
a um “livre” mercado. Mas a ortodoxia econômica resolveu dobrar a
aposta, colocando em jogo vidas que trata como externalidades – e os
números mostram que as maiores vítimas foram os pobres e negros.
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O Negacionismo
Marcos Dantas1

A reação raivosamente cética de grande parte da população mundial
às medidas sanitárias adotadas pelos governos para controlar a pandemia do Covid-19, escancarou assustadoramente as dimensões já alcançadas pelo obscurantismo e negacionismo científico neste século
XXI. Pior: foram reações, não raro, expressadas até mesmo por governantes como são casos notórios os presidentes dos Estados Unidos
e do Brasil. Eles não externaram apenas suas opiniões pessoais, mas
expressaram o pensamento de milhões de habitantes de seus respectivos países até porque, se são presidentes após terem recebido a
montanha de votos que receberam, o são porque representam a visão
de mundo daqueles que neles votaram.
Já não é de agora que se expande em parte da população mundial
ideias radicalmente contrárias, contestatórias mesmo, ao que consideramos consenso científico: “Terra plana”, “desenho inteligente”...
Algumas dessas ideias chegam a se transformar em perigosos movimentos sociais como esses que pregam boicote às vacinas. A reação
negacionista ante o Covid-19 não deveria, pois, surpreender mas, antes, ser entendida como uma nova fase, catalisada pelo Sars-CoV-2, de
um processo Antirrazão, Anti-iluminismo, até mesmo Anticivilizatório
que já vem avançando há algumas décadas.
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Em artigo que escrevi há quase 10 anos (Dantas, 2011), sugeri a possibilidade de a sociedade capitalista contemporânea estar vivendo
um ocaso civilizatório similar ao experimentado, nos séculos IV e V
d.C., pela outrora pujante cultura greco-romana. O marco simbólico
da derrubada definitiva desta cultura seria, não a tomada de Roma
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por Odoacro em 476 d.C., como aprendemos na escola, mas o linchamento, em 415 d.C., nas ruas da cidade de Alexandria (Egito), da matemática, astrônoma, filósofa greco-alexandrina Hipácia, por uma turba
de fanáticos cristãos. Neste acontecimento teria sucumbido, de vez, a
ciência, a filosofia, mas também o estado de direito, conforme então
entendido, da civilização greco-romana e avançado, em definitivo, um
novo tipo de sociedade que dominaria por mil anos a vida e cultura
europeias: a barbárie cristã medieval.
O que relacionaria aquele momento ao nosso, atual, seria o mesmo
obscurantismo e “jihadismo” religioso. Mas na base social dessa mobilização estaria, àquela época como agora, uma parte da população,
de dimensões nada desprezíveis, que não se sente integrada e partícipe de uma cultura e ordem social que não responde às suas necessidades e, pior, as ignora ou mesmo as despreza. O desprezo é mútuo,
sublinhe-se. Essa parcela da população expressou agora seu desprezo
para com a outra, escarnecendo, como mera “gripezinha”, da palavra
da Ciência sobre o Covid-19. E creditando suas chances de sobrevivência aos desígnios de Deus...
Em Ódio à democracia de Jacques Rancière (2014), O Precariado de
Guy Standing (2013), Jihad X McMundo de Benjamin Barber (2003), entre outras obras, encontramos diferentes abordagens que apontam
numa mesma direção: o capitalismo produziu, nas últimas décadas,
um grande conjunto populacional que não encontra lugar na ostentatória sociedade de consumo e identifica essa sociedade a uma ampla
“elite”, não é percebida como formada apenas por aqueles poucos trilionários da especulação financeira, mas que inclui qualquer um que
tenha algum meio sólido de sustentação material e exiba algum grau
de sofisticação cultural: este é o binômio distintivo determinante. Daí
que também professores universitários e cientistas venham a ser percebidos como parte integrante dessa “elite”. Já “contraelite” estaria
sendo organizada e liderada pelos imãs do mundo muçulmano ou pelos pastores no mundo cristão, também pelas milícias urbanas, hoje
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presentes em tantas cidades do Brasil e da América Latina. Barber
juntou-os todos sob uma única marca: “Jihad”. Do outro lado, outra
marca, esta óbvia: “McMundo”.
DIALÉTICA DA CIÊNCIA
O negacionismo científico, logo o elogio à ignorância, é um dos componentes distintivos dessa “Jihad” antielitista. A Ciência, como a conhecemos ou entendemos, nasce como parte integrante do movimento
civilizatório Iluminista. O processo social que dá origem a essa Ciência
na Europa, que tentava emergir da barbárie nos séculos XVI a XIX, está
vinculado à busca do conhecimento baseado no trabalho (Rossi, 1989),
em oposição a um paradigma epistemológico até então dominante,
fundado no pensamento aristotélico-tomista, segundo o qual o conhecimento resultava da capacidade lógica da mente humana, paradigma
próprio de sociedades aristocráticas que desprezavam o trabalho dos
escravos, servos, artesãos, etc. A ascensão burguesa na Europa passa a valorizar o trabalho, daí o nascimento e expansão de uma “nova
Ciência” que buscava nas oficinas dos artesãos, nas práticas de navegação, nas culturas dos camponeses ou nas artes dos arquitetos, suas
fontes de conhecimento sobre a matéria que constitui o Universo.
Galileu, Leibniz, Bacon, Boyle, Diderot, são alguns nomes que tinham
clara consciência política da ruptura que estavam promovendo.
Essa Ciência, ao longo da sua evolução e expansão universal, nos deu
a penicilina, a vacina, a rede elétrica, o avião, o satélite de comunicação, o computador, a internet... a lista seria enorme, talvez ilimitada.
Simplesmente, nossa vida, hoje, seria impossível sem essa Ciência. No
entanto, sofre violentos ataques, não apenas do obscurantismo “jihadista”, mas, também, de segmentos que, na aparência, seriam tidos
como “progressistas”, mas no fundo, nas suas críticas “culturalistas” a
uma Ciência criminalizada como “branca” ou “europeia”, não são muito distintos daqueles, na antinomia proposta por Benjamin Barber.
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Por outro lado (o pensar dialético sempre examina o outro ou outros
lados), a Ciência nasce e evolui no contexto do nascimento e evolução
do capitalismo. Ela é posta a seu serviço, como já apontava, com clareza, Karl Marx. Em um mesmo tempo, dialeticamente, revoluciona para
melhor o nosso cotidiano, e revoluciona, nem sempre para melhor, as
relações e condições de trabalho, além de servir ao exercício do poder,
especialmente o militar, pelas classes e potências dominantes. Neste
exato momento em que estas linhas estão sendo escritas, por exemplo, estamos aguardando ansiosamente que a Ciência nos dê a vacina contra o Sars-CoV-2. Porém, as pesquisas são feitas, ao menos em
parte, em laboratórios de empresas capitalistas que esperam, impondo-nos monopólio de patentes sobre os resultados, auferir grandes
lucros de um mundo em desespero. Dessa contradição, a Ciência não
se livrará enquanto não superarmos (se viermos a superar) as atuais
relações socioeconômicas de produção.
INTERNET E BARBÁRIE
Desde a invenção do telégrafo e, depois, da radiodifusão, notícias e
ideias passaram a circular à velocidade da luz. No entanto, as sociedades (capitalistas) que deram origem a essas criações revolucionárias
também souberam moldá-las para que servissem ao processo civilizatório que então emanava do Iluminismo europeu. O caso histórico da
radiodifusão é muito claro. Nas suas origens, lá pelos anos 1920-1930,
os estados nacionais, diretamente na Europa ou indiretamente nos
Estados Unidos, impuseram-lhe regras que, explicita ou implicitamente, submetia os conteúdos produzidos e difundidos a certos princípios
básicos estritamente relacionados à cultura Iluminista, dentre eles a
educação do público ouvinte para a democracia liberal. A única notável
exceção à época seria a Alemanha, cuja rádio estatal foi posta a serviço
da barbárie nazista e se tornaria difusora maciça daquilo que, nos dias
atuais, chamamos fake news – ou seja, mentiras. Mas mesmo esta exceção era exceção porque, nas demais sociedades onde a então nova
tecnologia se desenvolvia, as medidas regulatórias tomadas impediram que aquele vírus, digamos assim, se transformasse em pandemia...
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Foi exatamente o que faltou à internet no seu nascedouro. Fomentada
pelo Pentágono e disseminada no auge da expansão da ideologia neoliberal e da momentaneamente exclusiva hegemonia política, econômica, militar, ideológica dos Estados Unidos no mundo, em seguida
ao colapso da União Soviética, a internet incorporou na sua organização política, que não se dizia “política” mas “tecnicamente neutra”,
valores liberais progressistas que Richard Barbrooke (1999) iria denominar “ideologia californiana”.
Esses valores faziam crer que a internet realizaria, afinal, o sonho democrático de uma ágora, ao estilo grego, porém universal. Esquecia-se
que, naquela ágora, não podia haver luta de classes e outras lutas antagônicas, pois dela só podia participar uma classe (escravocrata), um
gênero (masculino), uma raça (helênica). Ao contrário, a internet, na
medida em que se expandia pelo mundo real das lutas de classes ou
entre grupos sociais dominantes e dominados, ou seja, na medida em
que deixava de ser exclusiva da Academia e ciclos socioculturais próximos, iria se transformar em uma grande praça onde se defrontariam
a “Jihad” e o “McMundo”. Quem primeiro percebeu esse seu potencial foram justo os financiadores do obscurantismo e negacionismo, a
exemplo do notório Steve Bannon. A total ausência, na produção e disseminação de mensagens pela internet, daqueles filtros civilizatórios
introduzidos lá atrás na então nascedoura radiodifusão, permitiu às
vozes da barbárie nela se manifestarem com total liberdade, pregando
justamente contra a liberdade e a Razão. O modelo de negócios das
plataformas sociodigitais que se desenvolveram sobre a internet a partir dos primeiros anos do século XXI, baseado no “impulsionamento”
das mensagens, favoreceu a disseminação dos discursos que expressavam os rancores, ódios, preconceitos, recalques, complexos dessa
população (Empoli, 2019). Os próprios criadores e desenvolvedores
desse modelo de negócios acabam de reconhecer isso, num documentário que chegou às telas de televisão, via Netflix, em 2020, e rapidamente fez-se famoso: “O dilema das redes”, dirigido por Jeff Orlowski.
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(IN)CONCLUSÕES
É preciso reconhecer que nossa Civilização encontra-se em um impasse. É preciso olhar com muita seriedade para o que já aconteceu
ou ainda acontece em países como Irã, Iraque, Síria para extraírem-se
as lições que permitam adotar políticas capazes de deter o avanço do
obscurantismo e da barbárie em nossa sociedade.
Neste exato momento, estamos testemunhando os Estados Unidos
experimentarem um processo eleitoral no qual avolumam as ameaças
de violência caso Trump, o candidato da “Jihad”, não seja vitorioso.
Vivemos, no Brasil, também um processo eleitoral que, no momento
em que escrevo, não duvido afirmar que vamos assistir a mais uma – e
talvez massacrante – vitória do fundamentalismo religioso e suas milícias, sobretudo nas nossas maiores e principais cidades.
Quanto mais esse processo avança, mais recua a democracia e, junto
com ela, a Ciência. Justo no momento em que, por causa do Covid-19,
mais se abriu a palavra à Ciência, mais se viu cientistas nas telas da TV
ou colunas de jornais, justo nessa hora também mais se assistiu governantes, sacerdotes e multidões negarem ostensiva e desafiadoramente o conhecimento científico. Não só negarem com palavras ofensivas, às vezes até defrontarem-no com murros e pontapés. Foi num
combate assim que a indigitada Hipácia acabou dilacerada nas ruas
de Alexandria, aliás na mesma década em que a famosa biblioteca da
sua cidade foi incendiada.
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Reinventar a ciência
na era da Grande Crise
José Correa Leite1

Em nosso mundo pandêmico, as esperanças se voltam para pesquisas
que ofereceriam, com uma vacina, a solução de nossos problemas.
Elas são feitas por grandes corporações farmacêuticas privadas, mas
também por empresas estatais e universidades. A ciência é apresentada como a “bala de prata” que mataria o lobisomem da peste. Ela é
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questionada pelo “ceticismo” ou por teorias delirantes que se apoiam
quer no fundamentalismo religioso, quer no nacionalismo conservador - que a apresentam como mais uma crença. A ciência como bala
de prata ou uma crença entre as demais: esta seria a alternativa epistemológica de nossos tempos? Sabemos que não, que o enfrentamento
desta e de outras pandemias exige, tanto quanto vacinas, mudanças
estruturais no sistema alimentar agroindustrial, mas esta mensagem
encontra um eco social e político pequeno.
A disjuntiva parece reforçada quando vemos o cenário aceleracionista
das tecnologias alavancadas pela revolução digital. Um punhado de
megacorporações instauraram uma sociedade que se apresenta como
o ápice do progresso humano, mas que é também uma concentração
de poderes inédita na história. Todas as tentativas de supervisão pública das “redes sociais” e de sua apropriação privada de dados até
agora apenas arranharam a superfície do poder que se assenhora da
capacidade humana de cooperação. Mas, na medida em que dissolve o terreno estabelecido de relação entre formação e informação e
debate público, o capitalismo monopolista digital cria um contexto
ainda mais favorável para a expansão do ceticismo frente às ciências,
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das crenças delirantes e de políticas de ódio. O progresso técnico descontrolado, apropriado pelo capitalismo de vigilância (ZUBOFF 2019)
alimentaria, em uma espiral sem fim, o mundo das fake-news? Nos
ameaçariam ainda, como apontam alguns críticos, com um futuro
pós-humano e a singularidade?
A disjuntiva se torna ainda mais complexa com o questionamento à
ideia tradicional de progresso, que emerge como conclusão lógica da
crise ambiental e do crescimento econômico infinito em um planeta
finito do Antropoceno (BOUNNEIL e FRESSOZ, 2016; LATOUR 2020).
Aqui o conhecimento das Ciências do Sistema Terra se alia às práticas
dos povos tradicionais, dos movimentos ecológicos e à crítica anticapitalista - em uma convergência improvável também com a Igreja
Católica. Mas este conhecimento da teia da vida e da complexidade
não é o oposto do que sustenta a afirmação do progresso técnico e do
crescimento econômico amparado na ciência? O controle da natureza
pela ciência e a artificialização da vida deixaram de ser o horizonte
imaginativo da humanidade?
Uma ciência problemática. O que emerge das tendências da Grande
Crise do presente e de seus debates mais profundos é, de um lado,
a constatação de que a ciência hegemônica se tornou muito questionável e, de outro, a necessidade imperiosa de se consolidar outra
concepção de conhecimento, que preserve seus ganhos e a supere.
Precisamos mais do que nunca de um conhecimento empiricamente
comprovável que busque a universalidade como horizonte normativo
e esteja sempre aberto ao questionamento fundamentado, mas seja
um conhecimento ancorado em responder às necessidades humanas
fundamentais e solidário com a natureza.
A ciência experimental, o novo entendimento do mundo formulado
por Galileu, Bacon, Descartes e Newton no século XVII, foi uma autêntica revolução cognitiva. Ela alicerçou a modernidade, impulsionou
conquistas irreversíveis, mas também gerou contradições e evidencia hoje seus limites, se tornando problemática. A ciência clássica
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não é apenas uma epistemologia, mas uma ontologia e uma axiologia peculiares, hoje insustentáveis. Nela, o mundo é compreendido
como mecânico, atomista, determinista e quantificável, matéria infinita manipulável (que, no século XX, percebeu-se ser convertível em
energia), passível de previsão e controle. O ideal desta ciência é um
conhecimento neutro do ponto de vista de valores - isento, objetivo,
imparcial. Ainda em meados do século XX ele compunha o que Robert
Merton teorizava como o ethos científico (universalismo, comunitarismo, desinteresse, ceticismo organizado...).
Esta ciência que se torna coextensiva à modernidade no Iluminismo
e nas revoluções do século XVIII se integra ao capitalismo industrial
como ciência positiva, produtora de tecnologia. A atividade de Thomas
Edison em Menlo Park ou da indústria química alemã instalaram a
tecnociência no coração do modo de produção capitalista, estabelecendo uma afinidade eletiva entre as práticas de mercado e a racionalidade vigente, a razão instrumental. Alimentada por duas guerras
mundiais e pela Guerra Fria, a tecnociência capitalista foi também o
modelo para o comunismo soviético, vinculando-se às aspirações de
poder dos estados. A globalização neoliberal privatizaria o impulso
da tecnociência, depois de 1980, para os departamentos de pesquisa
e inovação das grandes corporações, sem nunca romper totalmente
seus vínculos com os estados.
David Graeber vai, provocativamente, apresentar o cenário atual
como o de uma enorme redução da capacidade de inovação humana por esta privatização e despotencialização da vocação universal da
ciência, além de vinculá-lo à difusão do que chama de “empregos de
merda”. Mas esta não é a percepção dominante. A generalização do
mercado total pela globalização neoliberal produz a sensação de aceleração, perda de controle e vertigem em um mundo em desequilíbrio
permanente, apreendido como derrota existencial por bilhões de perdedores dos novos cercamentos. A revolução digital e a hiperconectividade das corporações da economia aditiva do clique amplificam a
percepção de desamparo. Ao mesmo tempo, a crise ambiental corrói
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o horizonte do futuro como progresso; não parece mais existir, como
aponta Latour, um mundo para todos. As derivas identitárias são, assim, compreensíveis como reações à perda do mundo da vida; e são
apropriadas por projetos políticos hiper-regressivos, que querem apenas “salvar o seu”.
Uma ciência que atenda à ambição universal original de que foi portadora requer outra fundamentação! Ela nunca foi livre de aspectos normativos, a começar pelo ideal de poder baconiano. Hugh LACEY (2008)
lembra que virtudes científicas embasariam a suposta autonomia da
ciência: objetividade, distanciamento, honestidade, integridade, razoabilidade, submissão à evidência. E que a definição de teorias é feita
a partir de valores cognitivos como adequação empírica, consistência,
simplicidade, fecundidade (fertilidade), poder explicativo e verdade
ou certeza. Hilary PUTNAM (2008) destaca que todo experimento é
permeado de valor e normatividade; a ciência é carregada de valores
epistêmicos: coerência, plausibilidade, razoabilidade, simplicidade,
naturalidade, beleza de uma hipótese, sucesso preditivo passado, etc.
Mas a escolha das linhas e estratégias de pesquisa são orientadas pelos valores sociais. E aí temos, ao lado da solidariedade desinteressada, cooperação, busca do bem-estar coletivo, respeito à alteridade,
empatia e defesa da vida, todas as dimensões sombrias da alma humana: a busca de lucro e poder, do enriquecimento a qualquer custo
e do sucesso, egoísmo, ressentimento e vingança, o “narcisismo das
pequenas diferenças”. A razão instrumental e as estratégias descontextualizadas, escolhidas por sua rentabilidade para os negócios e
resultados imediatos, se tornam grande parte da ciência realmente
existente, da tecnociência capitalista orientada pelo ethos comercial.
A cosmologia da ciência clássica não apenas apresentou a nossa espécie a um universo de tempo e idade abissais, mas a jogou em uma
vertigem para a qual não apresenta respostas, estabelecendo a crise
de sentido e significado que que o niilismo detectou. Esta ciência,
enquanto atividade de investigação, nunca foi capaz de responder à
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necessidade humana de valores existenciais. Ela rapidamente se tornou um rótulo fácil para filosofias políticas - enquanto tais, legítimas
- ou para sistemas de crença religiosas, apresentadas como ciências,
mas, de fato, pseudociências. Talvez a economia utilitarista em sua
formulação neoclássica seja o mais poderoso sistema de crenças religiosas do mundo contemporâneo, uma crença que, como outras, é
disputada por correntes fundamentalistas ou moderadas.
A ciência fiel ao seu impulso epistêmico originário teve que se confrontar, no século XX, com sistemas complexos, deterministas mas
probabilísticos, que, sabemos hoje, compõem muito do universo e da
vida humana. São estes sistemas complexos, não lineares, que presidem muito do mundo físico operado por tecnologias como a digital.
As Ciências do Sistema Terra também tiveram que se confrontar com
a análise integrada da biosfera do planeta constatando a fragilidade e
interdependência da vida e a necessidade de sua preservação presidir
a ação humana - uma ciência para controlar a natureza e empoderar o
ser humano, mas também uma ciência para o autocontrole da humanidade e para que ela estabelece limites à sua ação.
O desafio de nossa época. Não temos aqui nada de novo. Esta era a
demanda de Marcuse meio século atrás. Foi, antes ainda, a concepção de ciência que os historiadores chamam de ciência romântica ou
vitoriana, ligada a demandas estéticas, de deslumbramento e de integração do ser humano no mundo natural (o Kosmos de Alexander
von Humboldt). Ela foi responsável, então, na bela fórmula de Andrea
Wulf, pela “invenção da natureza”, na acepção que hoje nos oferecem
as Ciências do Sistema Terra. Mas tal entendimento foi suprimido pelo
positivismo e pela emergência da tecnociência, só ressurgindo no final do século XX.
A ciência pode ampliar os poderes humanos sobre seu entorno e favorecer o desenvolvimento de novas capacidades e potencialidades.
Mas pode, também, evidenciar os limites humanos. A ciência é encapsulada pelas instituições e sistemas de poder social vigentes, que
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frequentemente condicionam a adoção dos paradigmas dominantes
(não precisamos concordar com Paul Forman para aceitar sua linha
de pesquisa como muito instigante). A ciência opera por um complexo
mecanismo infinito de acertos, erros e correções de erros. Não é um
conhecimento seguro, mas é - usado com sabedoria - o melhor conhecimento de que dispomos.
A novidade é, frente aos debates passados, que pandemia, crise ecológica e apreensão do mundo no capitalismo de vigilância se imbricam
na Grande Crise e evidenciam isso com uma força extraordinária. As
Ciências do Sistema Terra, em especial, conseguiram uma façanha importante ao constituírem as condições para articular seu caráter moral. Elas se confrontam com um problema ético, discutido na esfera
propriamente axiológica (Jamieson) e que está tendo que ser explicitamente articulado com visões sociais de mundo e projetos políticos.
A combinação de crise ecológica e pandemia demanda uma reforma
do pensamento, tal como cobram, há muito, Serres e Latour. A ciência
não deve ser nem rejeitada, nem mitificada. Deve ser requalificada de
forma a incorporar a sabedoria ausente na vulgata instrumental estabelecida pelo poder vigente. Essa sabedoria é um sistema de valores
e uma visão do nosso lugar no cosmos - uma ética, uma antropologia
e uma cosmologia - coerentes com as melhores evidências científicas.
Ela só poderá ser incorporada por uma ciência despida de arrogância
fáustica, em diálogo e aliança com outras formas de conhecimento.
Trata-se, não apenas de assegurar o respeito às potencialidades regenerativas da natureza, mas também de, em coerência com isso, moldar, direcionar e moderar o desenvolvimento tecnológico, colocando-o a serviço do bem-estar humano e da integridade da vida. Esta
é uma tarefa política e civilizatória - o grande desafio epistêmico de
nossa era de crise.
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Em pleno agravamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, o Ministério
da Saúde (MS) comunicou, no dia 5 de junho de 2020, que deixaria de
informar à população o número de casos e óbitos, em decorrência da
Covid-194, nos moldes até então realizados, rompendo com critérios
técnicos padronizados internacionalmente. Dois dias após o “Apagão
de Dados do Ministério da Saúde”, o Conselho Nacional de Secretários
de Estado de Saúde (CONASS) passou a publicar um painel com dados
similares aos apresentados pelo MS5 e na mesma semana veículos da
imprensa formaram um consórcio para divulgar os dados da pandemia.
Como o CONASS e consórcio de imprensa foram capazes de rapidamente apresentar esses dados que até então apareciam nos painéis do
MS? Porque as fontes desses dados (SIVEP-Gripe/Sistema de Vigilância
Epidemiológica da Gripe6, SIM/Sistema de Informação de Mortalidade7
e SINAN/Sistema de Informação de Agravos de Notificação)8 são alimentadas pelas informações coletadas nos municípios, analisadas
em sua consistência pelos estados que as enviam ao Ministério da
Saúde para a consolidação nacional. Assim sendo, esses dados são
compilados em bancos de dados e divulgados por meio de acesso público e gratuito nos repositórios institucionais de saúde, por exemplo,
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Datasus, secretarias estaduais e municipais de saúde. Contudo, conforme explicitado na nota técnica da ABRASCO (2020), “as mudanças
implementadas no Painel de monitoramento epidemiológico do Portal
do Ministério da Saúde evidenciam a ponta de um iceberg no desmon-

4. https://www1.folha.uol.com.
br/cotidiano/2020/06/apos-ameacar-sonegar-dados-governo-promove-confusao-com-numeros-a-covid-19.shtml

forma coordenada, participativa e competente, conforme a governan-

5. https://www1.folha.uol.com.br/
colunas/painel/2020/06/secretarios-estaduais-vao-divulgar-dados-da-covid-19-em-painel-paralelo-ao-do-ministerio-da-saude.shtml

ça do SUS. A quem interessa isso?”. Se por um lado, o MS deixou de

6. http://info.gripe.fiocruz.br/

te, não apenas da sistematização dos dados da Covid 19, mas também
dos principais Sistemas de Informações em Saúde que são geridos de

divulgar os dados com regularidade e transparência neste momento
pandêmico, por outro, o episódio reforça que os sistemas de informação de saúde (SIS) do SUS não pertencem a grupos ou gestores institu-

7. http://www2.datasus.gov.br/
DATASUS/index.php?area=060701
8. http://portalsinan.saude.gov.br/

cionais, mas são patrimônio da sociedade brasileira (MORAES, 2014).
O objetivo deste estudo é discutir o caráter público dos SIS a partir
da articulação de dois princípios constitucionais regulamentados no
SUS - a descentralização e a participação social (BRASIL, 1998) - dependentes dos registros materializados nos sistemas de informação
em saúde. Esses princípios basilares do SUS fundamentam a defesa
do exercício da práxis de uma governança democrática participativa
e tripartite das informações e tecnologias da informação em saúde
(ITIS) para o alcance dos enfrentamentos das condições sociossanitárias dos brasileiros.
As ITIS são estratégicas na estruturação do SUS, consequentemente, para as intervenções de gestores, trabalhadores e usuários, bem
como para formulação de políticas públicas de promoção, prevenção
e atenção à saúde (ABRASCO, 2013). Proporcionam geração de conhecimento e subsidiam ações no SUS, principalmente em momentos de
enfrentamento de epidemias e pandemias.
O princípio da descentralização orienta que a gestão e as políticas
de saúde no país aconteçam de forma integrada entre municípios,
estados e União. Tal princípio assegura a autonomia entre os entes
federados que compartilham responsabilidades na governança do
SUS. A maioria dos SIS de base nacional por sua vez tem sua coleta
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descentralizada, a exemplo do SIM, cujo registro se inicia com o preenchimento da declaração de óbito no município, onde os dados são
revisados e consolidados para envio ao gestor estadual que por sua
vez agrega os dados do território estadual e os envia para o MS. Desse
modo, as gestões dos três entes federados acumulam os dados de
seus territórios e os disponibilizam de forma agregada e não identificada em acesso público para fins de pesquisa, gestão e controle social. Mesmo antes da implantação da LAI (Lei de Acesso à Informação)
no âmbito da transparência governamental, o SUS desenvolve mecanismos para acesso às informações em saúde, a exemplo da plataforma Tabnet9. Esta plataforma disponível no Portal do Datasus permite
acesso a dados agregados de diversos SIS.

9. http://www2.datasus.gov.br/
DATASUS/indphp?area=02

Os SISs, além de serem fontes de informação para gestores, trabalhadores e cidadãos, também são fundamentais e estratégicos para a efetivação do princípio da participação e controle social, uma conquista
de trabalhadores de saúde e cidadãos que também participam da gestão do SUS por meio dos conselhos e conferências de saúde. Na VIII
Conferência Nacional de Saúde (1986) foi estabelecido o lema “Saúde
é Democracia” e a comissão da Reforma Sanitária constituiu um grupo de trabalho para discutir a informação e comunicação em saúde.
Com isso, a ITIS se tornou um tema regularmente debatido nas instâncias de planejamento e controle social do SUS. No final dos anos
1990, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) passou a ter uma Comissão
Intersetorial de Comunicação e Informação em Saúde (CICIS), bem
como a realização de Conferências da Informação e Comunicação em
Saúde. No âmbito desse movimento, emerge o debate acerca da necessidade de uma Política Nacional de Informação e Informática em
Saúde (PNIIS) que se caracterize como Política de Estado (e não apenas do governo de momento) durante a XII Conferência Nacional de
Saúde, instância maior de planejamento do SUS, consubstanciada e
publicada em 2004 (BRASIL, 2004). A primeira revisão da PNIIS ocorreu em 2015, que contou também com amplo debate nas instâncias
gestoras e de controle social do SUS.
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Rompendo com a trajetória de um processo cuidadoso e participativo de
debate da PNIIS, o país foi surpreendido no dia 3 de agosto de 2020 (mais
uma vez, em plena pandemia da Covid-19) com minuta de Portaria de revisão da PNIIS, com apenas 15 dias de consulta pública! Tal fato suscitou
a publicação de 17 de agosto de 2020 de Carta Aberta da Abrasco e diversas outras entidades solicitando “um debate amplo e transparente que
envolva diferentes setores da sociedade, com destaque para as instâncias
do controle social e as instituições de pesquisa, para assegurar processo
de revisão da PNIIS-2015 de forma legítima”10. Esta minuta de revisão da
PNIIS recebeu diversas críticas de instituições da área de Saúde Coletiva,
de Comunicação e de Proteção aos Direitos Digitais. Dentre as críticas
destacam-se 1) desconsideração da pandemia de Covid-19; 2) orienta-

10. https://www.abrasco.org.br/
site/noticias/carta-aberta-sobre-a-proposta-de-portaria-para-aprovacao-da-politica-nacional-de-informacao-e-informatica-em-saude-pniis/51202/

ção para uso de tecnologias informacionais sem comprovação de custo-efetividade, 3) ausência do controle social nas diretrizes da política 4)
canalização de recursos do SUS para a “informatização de instituições
privadas” 5) Sem nenhuma modelagem de custódia dos registros informacionais do SUS, uma errática “conexão com a Rede Nacional de Dados
de Saúde”, iniciativa estabelecida pelo MS sem o devido debate e 6) inobservância da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sancionada em 2018
e que entrou em vigor em agosto de 2020.
No momento, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) está analisando a
referida minuta, gestada nos gabinetes do MS em meio à pandemia,
sem nenhum diálogo com a sociedade. A governança pública das informações em saúde de modo democrático participativo pode ser exemplificada pelas ações da RIPSA (Rede Interagencial de Informações
para a Saúde), uma organização multicêntrica, viabilizada por meio
de parceria do MS com a OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde)
que vigorou entre os anos de 1998 e 2018. A RIPSA contou com a participação de diversos atores do governo, instituições de ciência e tecnologia, trabalhadores e movimentos sociais.
Por meio de oficinas técnicas interagências, a RIPSA promoveu o diálogo e a construção coletiva de conhecimento em saúde tanto no nível
federal quanto nos âmbitos dos estados da federação (Ripsa-Estadual).
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Dentre os resultados da Ripsa, destacam-se a elaboração dos Indicadores
Básicos de Saúde (IDB-SUS), disponibilizados para a sociedade brasileira, acompanhados por fichas técnicas de indicadores, com suas respectivas fontes de dados, fórmula de elaboração e procedimentos (incluindo as limitações de uso) de análise. Ademais, os integrantes da RIPSA
calcularam de forma sistemática os IDB da situação de saúde do Brasil
por mais de 10 anos. A RIPSA, portanto, se mostrou um exemplo de governança participativa por meio da qual se produzia, para além dos indicadores e artefatos, sujeitos comprometidos com a produção e disseminação de informação pública para a sociedade (MORAES et al., 2013).
A RIPSA foi desativada em 2018 quando o MS cessou o financiamento
das suas atividades e priorizou a Sala de Gestão Estratégica (SAGE),
que concentra a publicação de indicadores do SUS em um portal do
MS. A atual gestão do MS, em meio à pandemia, por sua vez abriu
mão de uma construção coletiva das informações em saúde e tem
promovido propostas tecnocráticas como a Rede Nacional de Dados
em Saúde (RNDS), um big data da saúde, com objetivo de facilitar a
“transição e continuidade do cuidado entre os setores público e privado”, franqueando ao setor privado as informações produzidas no SUS,
com a possibilidade de identificação do indivíduo.
Como relatado, o governo federal, para além do apagão de dados, vem
promovendo um revisionismo histórico da construção coletiva dos SISs
e concentrando poder no MS que submete os estados e os municípios
brasileiros aos seus interesses e exclui o controle social das instâncias
de discussão relacionadas à produção e uso de informações em saúde.
Acreditamos que o Brasil requer um agenciamento sociotécnico, compreendendo infraestrutura tecnológica, política e social, a exemplo da
RIPSA. As infraestruturas para a informatização devem ser construídas
junto com competências infocomunicacionais de lidar com os mecanismos de transferência de informações, a exemplo dos registros das
informações, da sistematização destes em serviços e sistemas de arquivos informatizados.
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O SUS está repleto de iniciativas bem sucedidas de uso público de informação. Contudo, é necessário fomentar a cooperação e a colaboração entre essas iniciativas, afinal não estamos competindo em um
mercado, mas construindo um bem público que pertence à coletividade. Em meio à pandemia começam a surgir iniciativas locais bem sucedidas de enfrentamento à Covid-19 que uniram testagem em massa, uso de informação, engajamento da população e solidariedade.
É com esse espírito público que podemos encontrar caminhos para
construir melhores sistemas de informação, um sistema de saúde democrático e efetivo e sujeitos conscientes, engajados e solidários.
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Saúde, tecnociência,
pandemia e desinformação
Cláudia Santos Turco1
Marcos Fialho de Carvalho2

Epidemias são eventos dramáticos dos quais há relatos desde a antiguidade. O possível surgimento de doenças transmissíveis, altamente
contagiosas e para as quais não há vacina ou medicamentos é um receio constante e tema de incontáveis filmes e séries de ficção científica.
Assim parece a pandemia de Covid-19.
Os primeiros casos de Covid-19 foram notificados, ainda como pneumonia sem causa determinada, em dezembro de 2019. Cerca de um
mês depois, o vírus Sars-cov-2 era identificado e a doença foi denominada de Covid-19. Desde então, casos de Covid-19 ocorreram em todos os continentes, chegando, no momento em que escrevemos este

1. Historiadora, mestre em saúde
pública, analista de gestão em
saúde da Fundação Oswaldo
Cruz e doutoranda do PPGHCTE
– Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
2. Pesquisador do Instituto Tércio
Pacitti, mestre em informática
pela UFRJ e doutorando do
PPGHCTE - Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
3. https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd402994
23467b48e9ecf6

texto, a mais 38 milhões e mais de 1 milhão de mortes. No Brasil são
mais de 5 milhões de casos e 150 mil mortes3.
Epidemias e as formas como lidamos com elas revelam muito dos valores de determinada sociedade. Em todo o mundo, tecnociência e política se misturam na busca por estratégias de enfrentamento da atual
pandemia e, uma delas, tem sido a sua simples negação. Infelizmente,
este muitas vezes tem sido o caminho escolhido no Brasil. E, em um
momento no qual o acesso a informações e o debate livre de ideias
são fundamentais, a desinformação é a arma dos negacionistas.
A estratégia de desinformação foi materializada de diversas formas.
A primeira que pode ser mencionada é a suspensão, pelo Governo
Federal, das coletivas de imprensa, inicialmente diárias, feitas pelo
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Ministério da Saúde. Essas coletivas de imprensa apresentavam informações que, mesmo incompletas e de difícil compreensão, demonstravam uma tentativa de comunicação entre Governo Federal e os cidadãos brasileiros, interessados na consolidação de dados de todas as
esferas do Sistema Único de Saúde, e contribuíam para que a população acreditasse que havia alguma coordenação nas ações de enfrentamento da pandemia no país. Com o fim das coletivas de imprensa, as
informações sobre a evolução da Covid-19 passaram a ser consolidadas
e transmitidas para a população por um consórcio de veículos de informação (G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL), com base nos dados
fornecidos pelas secretarias de saúde dos estados. Temos assim, um
verdadeiro apagamento do Ministério da Saúde frente à população.
Além da desinformação relacionada à evolução da Covid-19 no país,
houve estratégias de desinformação relacionadas às formas de enfrentamento da doença. Em epidemias, a cobrança por respostas vindas da tecnociência é grande e, no caso da Covid-19, simplesmente
estas respostas não existem em termos de vacinas e tratamento. No
entanto, doenças de transmissão respiratória tem longa história entre
humanos e, mesmo sem entender muito bem como se dá a interação
humano-vírus, é possível saber como a doença se espalha. Por isso, as
estratégias de isolamento, distanciamento social, uso de máscaras e
higienização de mãos, objetos e alimentos são recomendadas4. Digo,
são recomendadas por especialistas, pelos veículos de comunicação.
Parte dos representantes do governo e alguns de seus apoiadores não
apenas minimizam a pandemia como desrespeitam todas as formas
de tratamento profiláticas, dando, com suas ações o contraexemplo

4. Reorganização da atenção pri
mária à saúde para vigilância universal e contenção da COVID-19”.
Teixeira M.G., Medina M. G., Costa
M.C.N., Barral-Netto M., Carreiro
R., Aquino R. Epidemiol. Serv.
Saúde 29 (4) 03, 2020

de como se portar nestes tempos.
A negação não é só da pandemia e de suas formas de prevenção, mas
também do trabalho de profissionais de saúde e dos tratamentos
aplicados por estes. Enquanto a pandemia acontece, pesquisadores
e médicos buscam entender o processo da doença e testam formas
de tratamento. No entanto, estes deixam claro a inexistência de tratamentos com eficácia comprovada. O ponto alto deste processo de
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negação é a criação das chamadas “balas mágicas” que resolveriam a
doença e fariam a pandemia desaparecer. Assim, vemos presidentes,
aqui e além, prescreverem tratamentos aos quais nem eles mesmos
se submetem. As estratégias de desinformação e de negação provocam uma guerra de narrativas polarizada.
A grande desigualdade social mostra a sua face quando falamos em
tratar a população brasileira. Para uma grande maioria da população
não é possível, por questões sociais e econômicas, fazer o isolamento
ou mesmo o distanciamento social. Também há falta de recursos para
compra de máscaras, álcool e sabão. Isso sem contar com as pessoas
sem acesso à água limpa. Aqui, a desigualdade social faz com que as
campanhas veiculadas não façam sentido para muitas pessoas. Como
manter o distanciamento social quando é necessário enfrentar um
transporte público deficiente? Com os meios de transporte trafegando acima da sua lotação?
No entanto, há pessoas que, mesmo com recursos financeiros e escolaridade alta, negam a pandemia e se recusam a tomar medidas de
prevenção. Praias cheias, bares lotados, um grande número de pessoas
andando nas ruas sem máscara são cenários que parecem sugerir que
o pior já passou, que a pandemia já passou. Enquanto a Europa vive sua
segunda onda da doença; aqui, a primeira parece não passar. As estratégias de negação induzem as pessoas, já cansadas, a relaxarem as medidas de prevenção. Isto prolonga o tempo da pandemia, aumentando
a previsão do número de casos e, consequentemente, de mortos.
Seria preciso pensar uma política nacional para enfrentarmos esta
pandemia, que leve em consideração que o Brasil é um país de tamanho continental e diverso. Na falta de uma política e de ações claras
do governo federal, a coordenação dos esforços das diferentes esferas
- municipal, estadual e federal - se mostra uma tarefa extremamente
complexa. Apesar dos papéis teoricamente estarem definidos, além
da falta de coordenação, as características e condições em termos de
estrutura e profissionais de cada estado e, principalmente, de cada
município são muito distintas.
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A pandemia do Covid-19 ainda nos acompanhará por um bom tempo
e ela nos mostrou o quanto estamos vulneráveis a novas infecções.
E, por nosso modo de vida urbanizado e globalizado, a ocorrência de
novas epidemias e pandemias é certa. Podemos nos preparar para isto
com pessoal qualificado e investimento na área de vigilância epidemiológica. Mas precisamos também repensar nosso modo de vida e
reverter ações que contribuem para uma aproximação entre os vírus
e seus vetores com o ser humano, como o desmatamento e a forma
como criamos animais5. Vírus que eram restritos a determinados biomas viajam o mundo com os humanos, que os transportam entre os
continentes. Uma característica da pandemia de Covid-19 foi ter atingido, em primeiro lugar, as classes mais altas e ter explodido o número de mortos quando atingiu a população mais carente de serviços
de saúde e de condições imunológicas para combater o vírus invasor,
retratando todo o problema da desigualdade social vivida no país.

5. RIBEIRO, José Marcos;
STRUCHINER, Cláudio José;
WERNECK, Guilherme Loureiro.
Dinâmica de Transmissão
de Doenças. In: MEDRONHO,
Roberto de Andrade; BLOCH,
Kátia Vergetti; LUIZ, Ronir Raggio;
WERNECK, Guilherme Loureiro
(org.). Epidemiologia. 2.ed. Rio de
Janeiro: Atheneu, 2009. p. 659-673.

Um misto de desinformação, negacionismo e políticas de desmonte
da educação, do sistema de saúde e de destruição ambiental foram o
paiol que com uma pequena faísca levou aos números de infectados e
de mortes que temos hoje, e que não param de crescer.
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Controvérsias 3D em
tempos de COVID-19
ensaiando um virtual
artefato estereoscópico
Eduardo Nazareth Paiva1

“El cóndor levanta vuelo sólo cuando su ala derecha
está en perfecto equilibrio con su ala izquierda.”
david choquehuanca

O uso de metáforas é estratégia corrente nas Tecnociências em geral,
em particular nos Estudos CTS (Science Studies). Aparece uma oportunidade e nos valemos das metáforas para dar conta de nossas carências a fim de tentarmos nos comunicar, entender e nos fazer entender,
para tentar explicar e dialogar com diferentes coletivos de pensamento etc. É uma ousadia que nos faz ver as coisas de uma forma diferente, tanto quanto as lentes dos óculos, das câmeras fotográficas, dos
microscópios, dos telescópios.
Quando usamos expressões como: “a coisa tá feia”, “qualquer um
pode ver o que está acontecendo”, “olhem as curvas”, “olhem os números”, parece que estamos diante de um panóptico que a tudo vê e
tudo nos mostra. Parece que vemos o todo num uno. Mas onde está
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isso tudo? Atualmente, as telas são as nossas maiores interfaces com
as realidades, em geral, intermediadas por lentes. Não é raro ficarmos
estatelados diante das telas, acreditando receber a transmissão da
verdadeira imagem da situação em que nos encontramos nesta pandemia, algumas vezes em tempo real. Uma evidência desse fascínio
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pode ser observada em nossa típica cognição atual, capaz de manter registrada em nossos cérebros a imagem do novo coronavírus, o
SARS-CoV-2, causador da COVID-19. Nós o temos em mente, ainda que
ele tenha a dimensão de cerca de 100 nanômetros, ou seja, é cerca
de mil vezes menor que aproximadamente o diâmetro de um fio de
cabelo e cerca de cinquenta mil vezes menor que o tamanho de uma
formiga comum (ant, em inglês). Mas o que importa, para este ensaio,
neste momento, é que a imagem do vírus está lá no nosso cérebro, inclusive, para alguns, de forma colorida. E essa imagem também habita
as telas de equipamentos de laboratório, as telas de smartphones, de
notebooks e até mesmo as de pinturas e representações artísticas.
De um lado, essa é a visão tecnocientífica do coronavírus e que representa a imagem do que seria a maior ameaça atual da humanidade. E
por isso mesmo toda a tecnociência está voltada para encontrar soluções para um convívio, o menos letal possível, com esse inimigo mortal. Ao mesmo tempo, parece que assistimos um embate de ideias que
mais parece uma luta na modalidade vale-tudo. Nas redes sociais, um
lugar-comum da informação nos dias de hoje, tudo é ciência e tudo
é crença no debate sobre a tão propalada, e anunciada para breve,
vacina contra esse temível vírus que, embora tenha dimensões da ordem de 10-6 do milímetro, tem produzido em nosso planeta óbitos da
ordem de 106 seres humanos. É difusão científica, opinião infundada e
fake news para todos os gostos.
Existem, não há como negar, olhares diferentes sobre esse vírus. Olhares
com diferentes lentes. Outros pontos de vista. Outras visadas. Outros
focos. Outras visões. São visões panorâmicas, repletas de vieses e miopias. Metaforicamente, são avaliações às cegas. As imagens produzidas
em relação ao vírus agora são outras e dão origem a expressões e ilustrações como, por exemplo: “ele é uma invenção criada em um laboratório chinês”; “é uma gripezinha”; “não é tudo isso”; “é um plano do
governo chinês”; “ele é obra e graça do partido comunista chinês”; etc.
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Nessa batalha, estando de um lado dela, defendendo e atacando posições, é muito comum a gente escutar e mesmo se expressar dizendo coisas como: “Eu estou do lado Ciência” ou “Eu estou do lado da
Organização Mundial da Saúde”. Do outro lado se ouve coisas como:
“E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?”, “Morre muito mais gente
de pavor do que do ato em si”.
Longe dessa entidade ator-rede, lente-tela, sinto-me como se estivesse falando sozinho. Parece que sem lente-tela eu não consigo me
comunicar com ninguém. Ouço vozes falando para mim coisas como
reflexividade, simetria, imparcialidade e causalidade. Será que posso
colocar isso na conta e risco do isolamento social? Ou preciso retornar o meu olhar para coisas como o “Programa Forte da Sociologia do
Conhecimento” (BLOOR, 2009)? Ou ainda, continuando nas batalhas,
agora dentro da própria ciência, será que consigo me encontrar no
Princípio de Simetria Generalizado (LATOUR, 1994)?
Segundo esse Princípio:
Não lhe é permitido usar a realidade exterior para explicar a sociedade, nem tampouco usar os jogos de poder para dar conta
daquilo que molda a realidade externa. Também não lhe é permitido alternar entre o realismo natural e o realismo sociológico, usando “não apenas” a natureza, “mas também” a sociedade, a fim de conservar as duas assimetrias iniciais, ao mesmo
tempo em que dissimula as fraquezas de uma sob as fraquezas
de outra (LATOUR, 1994, p. 95).

Nesse metafórico campo de batalha em que estamos vivendo, as diferentes visões e mesmo as cegueiras parecem carecer de algum instrumento que impeça ou minimize, na guerra contra o vírus, diversas
consequências épicas dessa pandemia. Sonhamos vencer essa guerra
e voltar a sonhar com um, agora, utópico mundo normal, ainda que
este se estabeleça como um “novo normal”. É difícil fugir da metáfora
e da analogia com aquilo que encontramos em Guerra e Paz, obra na
qual Tolstói narra a Campanha da Rússia, em 1812:
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Oferecendo e aceitando a batalha, tanto Kutuzov como Napoleão
agiram contrariamente ao livre-arbítrio e de forma insensata. No
entanto, os historiadores, consumados os factos, extraíram consequências complicadas e especiosas sobre a visão e o gênio dos
generais, quando a verdade é que estes, no meio dos instrumentos inconscientes dos acontecimentos dessa época, mostraram
ser os mais servis e os mais cegos (TOLSTÓI, 2012, p. 958).

Trazendo essa discussão política para os nossos tempos:
O conceito de política na modernidade simples é baseado num
sistema de eixos, em que uma coordenada passa precisamente
entre os polos da esquerda e da direita e a outra, entre os polos
público e privado (PAULO, 2015, p. 221).

Tanto no dito pensamento científico como na dita ação política os
meios de comunicação e difusão lançarão mão de seus instrumentos.
Destacarei, aqui, aqueles instrumentos óticos (lentes-telas) para dar
conta das representações dessas visões opostas expressadas por seus
diferentes pontos de vista. Nesta estratégia, tentarei buscar atender
a alguns aspectos relacionados tanto ao Programa Forte quanto ao
Princípio de Simetria Generalizado. Para isso, farei um ensaio me utilizando da estereoscopia. Muito sucintamente, o saber enciclopédico
nos mostra que a estereoscopia é uma técnica usada para se obter informações do espaço tridimensional através da análise de duas imagens obtidas a partir de pontos diferentes. A estereoscopia humana,
por sua vez, é a análise de duas imagens capturadas em cada um dos
nossos olhos, com pontos de observação diferentes, em função da
distância entre as pupilas. O cérebro processa essas duas imagens,
produzindo, assim, informações quanto à profundidade, à distância,
ao volume, à posição e ao tamanho dos objetos, gerando uma sensação de visão tridimensional.
Por um lado, as controvérsias, os antagonismos, as opiniões divergentes parecem cada vez mais inconciliáveis, correspondendo a visões
que parecem obtidas de locais diferentes como, de alguma forma,
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fazem os nossos olhos esquerdo e direito. Por outro lado, as chamadas visões 3D produzem interesses especiais cada vez maiores nas
pessoas, por exemplo, nos exames de imagem (ultrassonografia 3D),
nos filmes 3D, nas impressoras 3D, nos programas de desenho tipo
CAD 3D, em cavernas digitais 3D etc.
Este ensaio é, digamos assim, selvagem. Feito para provocar simetrias,
reflexividades, imparcialidades e causalidades. Ele é meu. Ponto.
Mas, como no aforismo do “Manifesto Antropófago” (ANDRADE, 1928),
quando se diz que “Só me interessa o que não é meu”, eu queria muito
imaginar a sua opinião a respeito disso. Será feita uma abstração de
um virtual estereoscópio para lidar com o cenário que vivemos atualmente no Brasil desses tempos de pandemia de COVID-19. Segue meu
estereograma:

ISOLAMENTO VERTICAL
ECONÔMICO
LIBERALISMOS
CRENÇAS
NACIONALISMOS
IMUNIDADE REBANHO
SOCIEDADE

ESQUERDA
ISOLAMENTO SOCIAL
SOCIAL
SOCIALISMOS
CIÊNCIAS

OUTROS SENTIDOS

DIREITA

PONTOS CEGOS & FRONTEIRAS

OUTROS SENTIDOS

ESTEREOSCÓPIO – ESTEREOGRAMA VIRTUAL EM TEMPOS DE COVID-19

INTERNACIONALISMOS
VACINA
NATUREZA

PRÁTICAS

TEORIAS

NEGACIONISTAS

ILUMINISTAS

DISCIPLINAS

INTERDISCIPLINAS

POLÍTICAS

IDEOLOGIAS

CONSERVADORISMOS

MUDANÇAS

REALIDADES

UTOPIAS

INTERIORES

EXTERIORES

AGRONEGÓCIOS

ECOLOGIAS

NACIONALISMOS

UNIVERSALISMOS
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A prova de que a natureza é sábia
é que ela nem sabia que iríamos usar óculos
e notem como colocou nossas orelhas.
(jô soares)
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Os ESCT e a
Tecnociência Solidária
Renato Dagnino1

Muitos dos integrantes do campo dos Estudos Sociais de Ciência e
Tecnologia (ESCT) nos dedicamos a refletir sobre a plataforma cognitiva de lançamento da Economia Solidária (ES) quando ela era apenas
uma síntese da nossa utopia de justiça social, equidade econômica e
responsabilidade ambiental, e da nossa disposição de nos somarmos
ao enfrentamento da fome, da miséria e da exclusão social.
Vimos como, resgatando experiências contra-hegemônicas históricas
de organização da produção e consumo de bens e serviços baseadas
na propriedade coletiva dos meios de produção e na autogestão, que
ressurgem em momentos de crise do capital, a ES ia ganhando o cará-

1. Renato Dagnino: Professor
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pesquisa; Neutralidade da Ciência
e Determinismo Tecnológico;
Tecnologia Social: contribuições
conceituais e metodológicas;
Gestão Estratégica Pública;
Tecnociência Solidária, um manual estratégico.

ter de um movimento. Assistimos ela ganhar força no ambiente da politics e da policy ao expressar aquela síntese que até então se limitava
ao campo das utopias e da nossa disposição de luta.
Passavam a alavancar o movimento iniciativas surgidas da mobilização de atores agrupados no meio rural, como os empreendimentos
solidários de agricultura familiar, no ambiente urbano, como as fábricas recuperadas, a organização dos catadores, etc., na institucionalidade de governos subnacionais e no meio universitário, como as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares.
A IDEIA-FORÇA DA ES
Participamos, então, de um novo momento. Nele apuramos a percepção
de que nosso capitalismo periférico e selvagem derivava de uma opção
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da classe proprietária e a misturamos com a negação da concepção etapista que nos poderia levar, pela via da gigantesca propriedade estatal e
da heterogestão, à degenerescência burocrática do socialismo real.
Aproveitando vitórias da esquerda, a ES passava a disputar espaço na
agenda com a visão convencional que pretendia, mediante políticas
compensatórias, promover a inclusão social.
Sem negar a importância da “distribuição de renda para os mais pobres” que através da geração de demanda alimenta a estratégia convencional do “emprego e salário”, mas que depende da cooptação das
empresas e do seu investimento, os partidários da ES foram demarcando seu espaço no território da esquerda.
Resgatando o mote do “ensinar a pescar”, a ES questionava duplamente aquela visão convencional para balizar um caminho suplementar que, através da “geração de renda pelos mais pobres” e uma estratégia de “trabalho e renda”, conduziria a uma efetiva inclusão.
Mediante o fomento às redes de empreendimentos solidários e a alocação preferencial do poder de compra do Estado, seus partidários anteviam uma reorganização do tecido socioeconômico e produtivo do País.
Mas, sabiam que isso dependia de uma acumulação de forças. Era organizando os que sobreviviam na “economia infernal” que a ES, explorando espaços de muito baixa rentabilidade, teria que sobreviver à
espera de uma situação favorável.
Ela ocorreu com a vitória de uma coalizão de esquerda no âmbito federal. Embora aquela estratégia convencional predominasse no círculo dos fazedores da política, que era de onde poderiam vir os recursos
para a ES, a proposta foi ampliando seu espaço na agenda pública,
graças à criatividade e ao compromisso.
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O “SISTEMA” DA ES
Foi sendo armado um conjunto de medidas de política que transversalizavam uma estrutura estatal institucionalizada pela classe proprietária. A necessidade de combinar sinergicamente iniciativas no campo
social, econômico, produtivo, formativo, financeiro, tecnocientífico,
de orientação da compra pública, etc., levou à implantação, sem que
fosse institucionalizado como tal, do “sistema” da ES.
A partir de meados da década de 2000 era possível prever que o amadurecimento de mudanças em curso na correlação de forças, ao seguir provocando a alteração da configuração do aparelho de Estado,
consolidaria o que se havia logrado. E que um cenário em que a política da ES orientasse outras políticas públicas era possível.
Mas o fato positivo para o país, de que as políticas formuladas segundo a visão convencional, combinando “emprego e salário” e “distribuição de renda para os mais pobres”, para o enfrentamento da exclusão social, começaram a dar certo, foi negativo para a ES.
O aumento do salário mínimo, a facilitação do crédito, a expansão da
previdência social, a contenção dos preços administrados pelo Estado,
o subsídio ao investimento produtivo das empresas, a ampliação da
infraestrutura, os programas compensatórios, a expansão das oportunidades de formação profissional, a exploração das vantagens associadas à exportação de commodities, etc., pareciam mostrar, com o crescimento obtido, que a proposta e a política da ES eram desnecessárias.
A proposta da ES que já era considerada por alguns como uma ideia
contrária aos interesses da classe trabalhadora ou que se justificava
pelo seu caráter filantrópico, passava a ser vista como uma distopia
ingênua ou mal-intencionada. Enfim, como uma “ideia fora de lugar”.
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O PERÍODO PÓS-GOLPE DE 2016
Sucede esse período aquele que se inicia com o golpe de 2016. Agora,
o quadro de fome, miséria, exclusão, destruição ambiental, privatização e desnacionalização das coisas públicas, etc., passa a ser um objetivo das forças reacionárias ansiosas por diminuir o preço da força de
trabalho para aumentar seu lucro: o desmantelamento da ES passa a
ser parte dessa política.
Paradoxalmente, a pandemia e a forma como ela é tratada pelo governo, ao tempo que agravam esse quadro, recolocam a ES como uma
prioridade a ser em breve considerada pela esquerda no nível municipal. Justifica essa ação a percepção de que o “novo normal” global que
emergirá do capitalismo neoliberal financeirizado terá que incorporar
algo mencionado à exaustão: solidariedade. Aparecem proposições (e
a Economia de Francisco talvez seja a iniciativa mais representativa)
que dialogam de perto com a problemática e a “solucionática” da ES.
Mesmo personagens alinhados com a visão convencional, até agora
exclusivamente focados no “emprego e salário” e na “distribuição de
renda”, estão propensos a considerar a estratégia do “trabalho e renda” e a “geração de renda pelos mais pobres”.
Contribui para isso a constatação de que aquelas proposições estão
mostrando em vários países seu potencial de solucionar os problemas
que preocupam a comunidade internacional. E que, no Brasil, qualquer um de nós e muitos dos excluídos sabem identificar inúmeros
bens e serviços que podem ser produzidos com muitas vantagens por
empreendimentos solidários, antes mesmo que possam contar com
um conhecimento tecnocientífico adequado. Para isso, basta que recebam subsídio equivalente ao concedido às empresas.
RENDA EMERGENCIAL E ES
O entusiasmo d@s companheir@s, com a vitória que depois de muitos anos alcançaram com a renda emergencial, faz com que comecem
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a ver a ES como sua continuidade. E que se animem a transcender sua
busca de atenuar o modo capitalista selvagem e periférico de produção, distribuição e consumo de bens e serviços.
É para transformar esse entusiasmo num convencimento que esta
avaliação da trajetória da ES foi esboçada. Ela pretende fazer com que
el@s percebam que muito daquilo que desejam só pode ser alcançado se a construção da ES passar a ser um objetivo transversal, agregador, da sua ação.
A transversalidade amplificará o efeito sinérgico positivo da ampliação das redes de ES. Ela reforçará seu potencial sistêmico de transformação decorrente de sua interação - cooperação e conflito - com os
demais componentes do mundo privado e estatal e também com os
atores (empresários e tecnoburocratas) que os controlam.
Esse convencimento da esquerda é uma precondição para que a ES
venha a ser implementada quando o movimento social alavanque a
retomada do governo federal onde ela, como política de governo e
como sistema, volte a reclamá-la. Esse convencimento, dos que em
breve serão eleitos para ocupar as câmaras de vereadores e prefeituras dos municípios, que é onde ocorre a maior parte dos problemas e
das soluções sobre os quais opera a ES, é essencial.
Ao fazer com que a ES seja visualizada como o eixo do nosso processo
civilizatório de reconstrução, estaremos acumulando a força necessária para a construção do futuro que nossa sociedade merece.
O PAPEL DOS ESCT NA CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA COGNITIVA
DE LANÇAMENTO DA ES
Esse papel se inicia com a criação de um ambiente favorável a essa
construção nas instituições de ensino e pesquisa em que trabalha a
maioria de nós. Ele envolve, por um lado, a sedução de nossos pares,
ainda abduzidos por uma política cognitiva que, encoberta pelo manto da ciência neutra, emula a dinâmica tecnocientífica capitalista, e
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pior: submete-os aos Quatro Cavaleiros do Apocalipse: Cientificismo,
Produtivismo, Inovacionismo e Empreendedorismo.
E, por outro, a exposição de nossos alunos a uma crítica às agendas
de Ensino, Pesquisa e Extensão periféricas que transcenda a mera denúncia do seu caráter imitativo. Uma que, baseada na reconfiguração
do ensino CTS em expansão, seja capaz de orientá-las de modo mais
certeiro e eficaz.
Um conceito fundacional, concebido como alternativa programática
a termos como inovação (social, responsável, etc.) e tecnologia (social, etc.), é o de Tecnociência Solidária. Entendida como um modo
(original, aberto, mutante e adaptativo) como conhecimentos de
qualquer natureza (científico, tecnológico, religioso, ancestral...) e origem (academia, empresas, povos originários, movimentos populares,
excluídos...) devem ser empregados (frequentemente mediante adequação sociotécnica da tecnociência capitalista) visando à produção
e ao consumo de bens e serviços em redes de economia solidária, respeitando seus valores e interesses (propriedade coletiva dos meios de
produção, autogestão, etc.), orientados prioritariamente à satisfação
de necessidades coletivas e o atendimento às compras públicas, proporciona um enredo para que desempenhemos esse papel.
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Após um início esperançoso no combate à pandemia no Brasil, com a
maioria dos Estados recomendando o distanciamento social e fechando diversos espaços de aglomeração, o país acabou seguindo a rota
errada e a infecção avançou aceleradamente, primeiro nas grandes
cidades, em seguida no interior do país. O descrédito do governo federal nas recomendações com base científica e a consequente ausência de medidas integradas foi a semente da catástrofe. A desigualdade
entre os territórios e o tamanho continental do país permitiram que o
vírus se propagasse de forma ampla escancarando os pólos extremos
da nossa sociedade.
Nesse contexto surgiu o grupo interdisciplinar Ação Covid-19 que se
dedica ao entendimento de como a desigualdade vem afetando a evolução da pandemia no Brasil. Com a finalidade de avaliar os impactos
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das políticas de distanciamento social nas curvas epidêmicas do contágio nós desenvolvemos uma ferramenta (software) que simula a
dinâmica de transmissão do coronavírus por meio de um ambiente
gráfico programável multiagente.
Apesar de estar inserido no campo das ciências complexas, o simulador é um software relativamente simples que contém parâmetros epidemiológicos que podem ser facilmente atualizados e é acessível ao
público em geral. Chamado de modelo de dispersão do coronavírus,
ou “MD Corona” (GUEDES PINTO; MAGALHÃES; SANTOS, 2020), qualquer pessoa pode copiar e redistribuir o programa e adaptá-lo desde
que dê o crédito apropriado e mantenha as ferramentas derivadas
dele gratuitas e abertas.
Desde o início do seu desenvolvimento, a ferramenta tinha fins educacionais e de pesquisa, mas potencialmente o grupo sempre considerou
seu uso, ainda que de forma cautelosa, uma ferramenta para ajudar na
tomada de decisões de planejadores públicos e privados, bem como
de lideranças comunitárias, movimentos sociais, entre outros atores
da sociedade civil que viessem a se tornar relevantes nesta pandemia.
O caráter interdisciplinar do modelo o fez sensível tanto à aspectos
estruturais de um determinado território – como a densidade demográfica e o Índice de Proteção à COVID-19 (AÇÃO COVID-19, 2020) - uma
das principais inovações do grupo –, quanto à aspectos sociais e culturais atribuídos à população que se encontra neste território (como o
índice de isolamento social praticado).
No MD Corona (Figura 1) pessoas (agentes) distribuídas aleatoriamente em uma grade se movem também aleatoriamente. A dinâmica da
transmissão do vírus depende se a interação entre dois ou mais agentes (infectados, imunes ou suscetíveis à infecção) resulta em um agente infectando outros.
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figura 1: Simulador de Dispersão do Coronavírus (MD Corona) - https://acaocovid19.org/dash

No modelo, seis parâmetros afetam diretamente os surtos epidêmicos
numa localidade, mas na versão atual publicada no site do coletivo
Ação Covid-19 (https://acaocovid19.org/dash) o usuário pode selecionar apenas três. A partir de uma lista que fornecemos, o usuário
busca o território brasileiro (bairro ou cidade) para o qual queira rodar
a simulação e transpõe as informações relativas à (i) densidade demográfica e à (ii) probabilidade de transmissão do vírus nesta localidade
(dada pelo Índice de Proteção à COVID-19 calculado pelo grupo). Por
fim, o usuário seleciona a (iii) porcentagem das pessoas que estão praticando o distanciamento social nesta localidade.
Este último parâmetro é dinâmico e pode variar ao longo da simulação.
É possível isolar mais as pessoas no início da simulação e depois relaxar o isolamento social e vice-versa. Este dispositivo transforma o
simulador numa espécie de “jogo” que gera diversas curvas epidêmicas, e que pode ter como objetivo possível achar o índice de isolamento social mínimo a partir do qual a curva se reduz e fica sob controle
no território simulado.
Como já foi dito, é central para o grupo Ação Covid-19 apresentar o simulador como uma ferramenta de divulgação científica. Tanto a capacidade preditiva como a simplicidade do nosso modelo se dá pelo fato
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de ele ser enquadrado na categoria dos modelos multiagentes (AJELLI
et al., 2010), que é menos dependente dos dados reais da pandemia
(número de casos, mortes e pessoas recuperadas) e mais intuitivo que
os modelos baseados em equações diferenciais múltiplas (da família
SIR) e os modelos estatísticos.
Já em Março, antes mesmo do grupo existir, as primeiras versões do
simulador alertavam através das simulações que o vírus poderia se
perpetuar no ambiente por um longo prazo (um ano ou mais), levando
a surtos recorrentes e novas ondas de infecção, o que na época contrariava o senso comum de que a pandemia iria durar alguns poucos
meses. Desde então, o simulador foi aperfeiçoado, complexificado e
vem refletindo a interdisciplinaridade do grupo. As físicas do grupo,
por exemplo, se dedicaram à calibração da ferramenta e, desde meados de abril, o simulador tem conseguido fazer previsões muito importantes ajudando no debate público sobre a Pandemia.
O grupo já simulou diversos cenários para diferentes cidades. No Rio
de Janeiro, tomamos como caso exemplar o bairro de Copacabana,
que tem alta densidade populacional e moradores com diferentes níveis de renda. Mesmo antes da pandemia se tornar mais grave, o simulador apontava que áreas com menor proteção à COVID-19 (como as
comunidades do Pavão-Pavãozinho) teriam curvas de infecção mais
acentuadas e precisavam se isolar mais. Simulações parecidas foram
feitas para se comparar a dinâmica da pandemia em distritos pobres
e ricos nas cidades de Fortaleza, São Paulo e Curitiba e todas tiveram
resultados semelhantes.
Uma das conclusões desses estudos apoiava com base científica o
pleito de diversas lideranças comunitárias de que o poder público deveria transferir, em caráter de urgência, recursos destinados aos territórios mais ricos e aplicá-los nos mais pobres para mitigar os efeitos
mortíferos de curto prazo da pandemia.
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Tais estudos suscitaram convites de organizações comunitárias tal
como a organização não-governamental Observatório de Favelas.
Desenvolvemos em parceria um estudo (TEIXEIRA et al., 2020) para
projetar o avanço da pandemia em bairros ricos e pobres nas diferentes regiões da cidade do Rio de Janeiro. Pudemos medir, por exemplo,
o quanto as comunidades mais organizadas da Maré e da Rocinha se
esforçaram para se protegerem do vírus em relação à outras comunidades que se organizaram menos como a Cidade de Deus. Dadas
as condições iniciais de vulnerabilidade e adensamento era esperado
que as duas primeiras tivessem índices de infecção e mortes maiores
que a última, o que acabou não ocorrendo. Uma das conclusões desse
estudo é que as medidas de contenção da pandemia acabaram por
elevar o Índice de Proteção a COVID-19 (IPC) destas comunidades para
o nível do IPC de bairros mais ricos como a Tijuca e Botafogo.
Outro convite de parceria partiu da Associação Brasileira de Juristas
pela Democracia (ABJD) e do Sindicato dos Advogados de São Paulo
(SASP) no final de maio. Naquela época, o governador de São Paulo,
João Dória Jr. anunciava o Plano São Paulo de reabertura das atividades econômicas a partir de junho, momento em que o vírus chegava
ao interior do Estado e os números de infecções, mortes e ocupação
de leitos estavam se acelerando.
As associações buscavam subsídios para entrar com um pedido de
liminar para suspender os efeitos do decreto do governador. Com o
modelo calibrado, mostramos que a reabertura provocaria um aumento da curva de infecção na cidade, o que de fato ocorreu. Nosso
estudo compôs uma nota técnica feita em parceria com epidemiólogos da USP e da UNIFESP e serviu de base para a Ação Civil Pública
impetrada posteriormente.
Recentemente o grupo se deparou com resultados aparentemente contraditórios das simulações, as quais acabaram por mostrar a robustez
do modelo. Com o objetivo de alertar para uma possível irresponsabilidade do poder público em reabrir a economia na cidade de São Paulo,
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tentávamos verificar o que aconteceria se os índices de isolamento social caíssem na cidade a partir de meados de julho. Esperávamos que
as curvas de infecções subissem, mas o modelo nos mostrava o contrário, que mesmo com a redução do isolamento social, naquele momento e naquele território específicos, as curvas caiam.
Na ocasião, cientistas de diversas áreas, incluindo a área de saúde,
estimaram que a cidade poderia estar próxima à chamada imunidade
coletiva (ou “de rebanho”), ou ainda que esse estágio de imunidade
seria bem mais baixo do que os 70% de infectados, conforme esperado pela literatura médica.
Nossas simulações mostraram que seria mais realista considerar a formação de “bolhas de proteção”, como ilustrado na figura 2. Isto é, o fato
de que grupos sociais em que prevalecem mais infectados (muitos já
imunes) têm pouco contato com os grupos em que prevalecem os suscetíveis. O isolamento social aplicado até então, voluntário ou obrigatório, seria parte da explicação para a origem dessas bolhas, assim como a
segmentação socioeconômica, que restringe os contatos no interior da
cidade, além da mudança dos hábitos da população (uso de máscaras,
lavagem das mãos, etc.) que acabam por esgotar as redes de infecção.

figura 2: A grade de interação do simulador MD Corona para cidade de São Paulo.
O círculo amarelo destaca a existência de bolhas de proteção com imunes (cinzas)
protegendo os suscetíveis (verdes) dos infectados (vermelhos).
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A hipótese foi apresentada em artigo publicado na plataforma MedRxiv
(GUEDES PINTO et al, 2020), tendo sido submetido também à revista
Plos One para ser validado pelos pares e vem obtendo até a data da
produção deste artigo uma grande repercussão na mídia.
A última parceria foi estabelecida com a Rede Escola Pública e Uni
versidade (Repu), diante da iminente proposta do Estado de São Paulo
de reabrir a rede escolar. Para estudar a propagação do vírus nas escolas, o modelo foi adaptado e foi produzida uma nova versão do simulador, disponível em linguagem acessível à comunidade escolar,
no nosso website (www.acaocovid19.org/escolas). O estudo produziu
resultados alarmantes, e a nota técnica derivada dele (AÇÃO COVID-19;
REDE ESCOLA PÚBLICA E UNIVERSIDADE, 2000) teve uma ampla repercussão midiática nacional.
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A pandemia de Covid-19 desocultou os riscos à saúde pública e aos
processos de comunicação e educação em saúde no ambiente digital. Wardle e Derakhshan (2017) apontam que conselhos médicos incorretos representam uma ameaça global à saúde pública. Pesquisas
têm demonstrado o quão incorreto os tratamentos e diagnósticos são
perpetuados por meio de rumores em doenças como HIV/Aids, Ebola,
Zika; o movimento anti-vacina (Ibidem, p. 11) e, mais recentemente,
com o coronavírus (FONSECA, 2020a).
Há duas décadas, Wallace (2020) estuda a forma como a sociedade
moderna organiza suas práticas produtivas e a origem dos vírus de
potencial pandêmico que circulam pelo planeta, o que caracteriza
como um modo capitalista de produção de doenças, ou a economia
política da epidemiologia. De acordo com ele, o Sars-Cov-2, causador
da pandemia de Covid-19, representa apenas uma das novas cepas de
patógenos que subitamente surgiram como ameaças aos seres humanos neste século. Esses surtos estão ligados, direta ou indiretamente,
às mudanças na produção ou no uso do solo associado à agricultura
intensiva, com o agronegócio.
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Por isso, esses patógenos não devem ser tratados unicamente a partir
de seus cursos de infecção, quadros clínicos, as mais recentes vacinas
e outras profilaxias, por mais importante que sejam essas medidas.
Wallace chama atenção para as redes de relações ecossistêmicas que
o capital e o poder estatal manipulam para proveito próprio e são fundamentais para o surgimento e evolução dessas novas cepas.
A abordagem reducionista da pandemia repercute na circulação de informações sobre esses vírus, como é possível acompanhar a cobertura
midiática e a proliferação de desinformação nas mídias digitais sobre
a Covid-19. Desde janeiro de 2020, o The International Fact-Checking
Network (IFCN), uma rede internacional de verificadores de fatos lidera
a Coronavirus Fact Aliance. Trata-se de um esforço global com a participação de mais de 100 agências de checagens para verificar os conteúdos falsos sobre a Covid-19. Em agosto, o Grupo de Estudos sobre
Desigualdades na Educação e na Saúde (GEDES/Nutes/UFRJ) assinou
um acordo de cooperação com o instituto de estudos de mídia Poynter
(EUA), que abriga o IFNC, para participar do esforço de vários grupos
no desenvolvimento de pesquisas sobre desinformação e Covid-19.
A partir desta parceria foi possível acessar o banco de dados Coronavirus
Fact Aliance, que possui 8.623 checagens, realizadas entre janeiro e
agosto de 2020, com matérias de 121 países em 46 idiomas diferentes,
verificadas por 84 organizações, inclusive brasileiras. Foram localizadas 780 matérias em língua portuguesa, sendo 691 no Brasil e 89 em
Portugal.
A DESINFORMAÇÃO MATA
A partir do artigo “A Covid-19 e a desinformação que mata” (FONSECA,
2020a), buscou-se correlacionar o número de casos, a taxa de mortalidade e a taxa de letalidade relacionados ao coronavírus com a quantidade de informações falsas, armazenadas no banco de dados do IFCN,
levando-se em consideração os 100 países que possuem o maior número de óbitos por Covid-19.
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A análise dos dados a partir do teste de ρ de Spearman, não paramétrico, demostrou alguma correlação (ρ = 0,392; p < 0,01) entre o número
de notícias checadas em cada país e a letalidade da doença. Também
foi comprovada a associação entre a quantidade de informações falsas e a letalidade através do teste de Kendall (τ=0,313; p < 0,01). Para
esse teste foi feita uma classificação das letalidades, 0 - 1,6% na classe
de baixa letalidade (32 países), 1,6-2,9% na classe de média letalidade
(35 países) e alta letalidade acima de 2,9% (33 países), os países também foram classificados de acordo com número de notícias checadas
em alta, média e baixa verificação. O teste Qui-Quadrado reforça esses
resultados. Não foram encontradas correlações entre a mortalidade e
o número de casos.

fonte: gráfico elaborado pelos autores, Banco de Dados da CoronaVirusFacts Alliance-IFCN

Os resultados comprovam que países como a Índia, o Brasil e os Estados
Unidos da América (EUA) são aqueles que possuem mais informações
falsas ou enganosas no banco de dados da IFCN assim como maior número de casos e mortes (conforme mostra a ilustração abaixo). Dos 10
países com mais casos apenas dois não possuem um alto número de
notícias nesse banco de dados, sendo eles o Reino Unido e o Peru.

cts em foco | n. 01, out-dez 2020

79

fonte: ilustração elaborado pelos autores, fonte dados COVID: https://www.worldometers.
info/br/.
fonte das matérias verificadas: Banco de Dados da CoronaVirusFacts Alliance-IFCN

Ao analisar os 100 países com mais óbitos por Covid-19, identificamos
uma associação significativa entre as maiores taxas de letalidade com
maiores quantidades de matérias desinformativas. Dentre as possíveis razões, apontamos que a desinformação pode ter ocasionado a
busca tardia por cuidados médicos, a descrença na periculosidade da
doença e o uso de métodos não convencionais para tratar a Covid-19.
De acordo com Fonseca (2020a), as mentiras que têm circulado sobre
coronavírus contribuem para a tomada de decisões. A população está
exposta a mensagens conflitantes advindas das diferentes instâncias
do poder público no Brasil, disputas entre o executivo federal, alguns
governadores e de um conjunto de organismos internacionais, cientistas e imprensa.
A presente análise buscou no banco da Corona Virus Fact Alliance os
temas mais recorrentes nos conteúdos falsos verificados pela aliança.
Das 8.623 verificações, boatos sobre autoridades aparecem em primeiro lugar, com 21% da base, em segundo cura com 16,1%, e teorias
da conspiração ocupa a terceira posição, com 13,3%. Ao observar o
conjunto das matérias checadas é possível identificar, pelo menos,
três padrões que as caracterizam: (i) desacreditar organizações e pessoas que representem oposição à ideia e valores do sistema capitalista
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de plataforma, representado pelas grandes empresas de tecnologia.
Não é possível pensar a desinformação fora do contexto econômico
no qual estamos inseridos; (ii) mobilizar emoções, de quem recebe a
“informação”, o que parece gerar engajamento e que também pode
gerar reações extremistas e discursos “inflamados”; e (iii) possibilitar
ações práticas que simplificam o problema e apresentam soluções
concretas possíveis para qualquer pessoa, o que, na prática potencializa ainda mais o engajamento e a disseminação.
Esses padrões influenciam a letalidade da doença, além de minimizar
o perigo de morte que tal doença representa. Também colaboram para
maior exposição ao vírus, e para encorajar práticas terapêuticas não eficazes, retardando a busca por cuidados especializados nos serviços de
saúde. O reconhecimento desses padrões é necessário porque, a partir
deles, seria possível produzir vacinas – conforme preconizam os defensores de ações que promovam a inoculação (VAN DER LINDEN et. al, 2017)
– graças à “versões enfraquecidas” de argumentos que evitariam a persuasão, fortes o suficiente para providenciar respostas imunizadoras.
PRENUNCIAR É PRECISO
Há um evidente esforço global para combater a desinformação por
parte dos governos, das empresas de tecnologias e de agências de
checagens. Segundo Fonseca (2020b), a reflexão de grupos envolvidos com a tecnocognição apontam para a ideia de que a denúncia dos
conteúdos falsos se dê antes deles serem veiculados, imediatamente
após, ou somente quando eles já estiverem amplamente disseminados. Em dias de pandemia entender que a prevenção poderia ser um
melhor remédio fica mais evidente. Ou seja, a refutação não deveria
ser reativa e sim preventiva.
Nesse sentido, o foco não é mais o fato a ser refutado, pois este ainda
não está definido, mas sim a explicitação das estratégias, das motivações, dos valores, da retórica, da estrutura, dos aspectos políticos, econômicos e de outros elementos que caracterizam a desinformação. É
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possível pensar que o enfrentamento à desinformação pode ser feito
por meio de prenunciar as mentiras e o ecossistema de informações
que alimentam a desinformação. Para Freire (2001), uma universidade
que deseja ser “pós-moderna-mente progressista” precisa assumir a
tarefa de desocultar verdades e sublinhar bonitezas”. Essa parece ser
uma boa estratégia também para a checagem de notícias e para a divulgação científica no enfrentamento à desinformação.
O desafio que se impõe, diante do fato de que a desinformação mata, é
enorme para a sociedade contemporânea. O seu enfrentamento precisa envolver amplo conjunto de organizações e pessoas, em diferentes
frentes e estratégias. Cabe à Universidade aportar cada vez mais informações, discussões e reflexões que possam subsidiar as tomadas de
decisão do poder público em relação à essa questão, desenvolvendo
pesquisas e ações que contribuam com a produção, a circulação e a recepção de informação de qualidade; informação que promova a vida.
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Coronavírus, cães, emas
e lobos-marinhos
atores políticos inesperados
no espelho reverso da
macropolítica chilena e brasileira
Arthur Arruda Leal Ferreira1

As pandemias são grandes eventos sociais. Autores como Fleck (2010)
e Rosen (1958, 1980) haviam destacado este aspecto social quanto a
temas de saúde, acionando conceitos como protoideias ou formações
sócio-históricas. No entanto, meu propósito não é demonstrar que as
pandemias ou a medicina pública têm um fundo social ou que o vírus
é uma construção social (tese assimilada de forma singular por setores negacionistas em nosso país). A proposta é pensar, de acordo com
a Teoria Ator-Rede, que as pandemias são sociais na medida em que
constituem agenciamentos (Latour 1991, 2005) ou dispositivos entre
elementos heterogêneos, incluindo componentes mais conectados a figuras humanas (leis, normativas e políticas públicas), e outros nem tanto (como as cepas do vírus em sua constante variação)2. Esta concepção
está encarnada em trabalhos como os de Tirado e colaboradores (2012
e 2015) e Carvajal (2020), este último especificamente sobre a pandemia do Covid-19. O que desejo, neste pequeno escrito, é ir um pouco
além desta tese da Teoria Ator-Rede quanto ao social como associação
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oposição a uma sociologia das
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entre Pasteur e Pouchet.

de componentes que não são necessariamente humanos ou sociais.
A tese a ser defendida aqui é que, mais do que componentes do social,
atores como os vírus são protagonistas históricos3, e mesmo atores políticos, quebrando a tese aristotélica de que somente o homem seria
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um animal político. Aqui não afirmo que seres não-humanos, como os
vírus, teriam intenção política, mas que têm atuação crucial em nossas
configurações políticas. Assim a proposta deste trabalho é mostrar que
não somente o coronavírus, mas outras espécies, têm atuação politicamente relevante em nossos coletivos sociotécnicos. Assim, mais no
que provar que a atual pandemia é efeito de vetores sociais e políticos,
o que buscarei demonstrar é que o coronavírus, e outras espécies, têm
atuação política relevantes em cenários macropolíticos.
Aqui neste texto trabalharemos os casos de configurações macropolíticas no Brasil e Chile como espelhos invertidos, que reúnem atores
semelhantes (como o coronavírus), mas com temperaturas políticas
diversas. Para entender a singularidade da composição de ambos coletivos macropolíticos é fundamental a comparação entre os dois cenários, ativando a entrada em cena de configurações singulares. Assim,
no Chile a chegada da pandemia se mesclou com um momento de total
efervescência política, com a ocupação das ruas desde o dia 18 de outubro, iniciado com os protestos sobre o aumento das tarifas do metrô
de Santiago. Deste protesto inicial, com forte intervenção das forças
policiais (os carabineiros), seguiu-se um intenso levante que mobilizou
um número relevante de cidades no país, onde as manifestações conduziram à parada de uma série de atividades econômicas, e à colocação de uma ampla agenda de discussão política (como a necessidade
de discussão de uma nova constituição e a revisão de sistemas como
os de educação, saúde e aposentadorias). É neste cenário de alta ebulição política que entra a pandemia, freando o movimento de ocupação das ruas, com toques de recolher e ordenamento de isolamento
social e quarentenas. No atual momento, ao se completar um ano do
início do levante e, na proximidade do plebiscito da nova constituição,
houve a retomada dos movimentos de rua, como a ocupação da Plaza
Dignidad (rebatizando a antiga Plaza Itália) no Centro de Santiago, proporcionando um reaquecimento semelhante aos protestos contra o
assassinato de George Floyd, por forças policiais, nos Estados Unidos.
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No Brasil a irrupção se deu em um cenário de passividade política
(ainda que plena de anomalias). O contraste entre Brasil e Chile é
dado não somente pelos pontos de partida anteriores à pandemia,
mas também pela forma de composição de elementos a princípio
comuns: o isolamento social e a presença das forças armadas. Se no
Chile os militares e carabineiros foram convocados a garantir as ruas
vazias em nome de uma quarentena médica, no Brasil, estes, além de
ocupar cada vez mais cargos em ministérios (como o da Saúde), foram
convocados por manifestantes à direita (com o endosso de figuras da
presidência) por meio de manifestações presenciais (e por redes sociais) para a realização de um golpe militar a fim de assegurar a livre
circulação das pessoas e a abertura do comércio. Aqui encontramos
elementos semelhantes na macropolítica dos dois países: grupos políticos – militares – isolamento social – pandemia– compostos por associações distintas e com efeitos e temperaturas políticas distintas. Se
no Chile, este conjunto freou em parte os movimentos surgidos na rua
(ao menos em sua forma presencial), no Brasil ativou uma série de
movimentos coletivos de início a distância, como os panelaços diários, pedidos de impeachment e enfrentamentos diversos ao governo,
chegando mesmo às ruas em maio após os protestos raciais nos EUA.
As resistências, como podemos lembrar, vieram da biopolítica singular e contraditória operada pelo governo federal do Brasil (ao menos
até final de maio): se os primeiros ministros da saúde (efetivamente
médicos) e alguns setores do ministério tentaram avançar na política de isolamento social (política defendida pela grande maioria dos
governos estaduais e municipais) e na recusa a medicamentos como
a cloroquina, setores de outros ministérios e da própria presidência
insistiram em efetivar o fim das quarentenas (com a participação em
manifestações presenciais contra a democracia) com a adoção de medicamentos contraindicados e na defesa de conjecturas que articulam
o vírus com uma invenção real ou ficcional da China (em um estranho construtivismo social), apresentando a doença ora como falsa
(no estímulo às invasões às UTIs) ora como uma gripezinha ao preço
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de algumas mortes (especialmente dos idosos), cumprindo nossa tradição de atletas ou de povo resistente por viver tranquilamente próximo de esgotos. O resultado destas contradições (reverberadas por
movimentos sociais) pode ser facilmente recordado: a demissão de
ministros (dois da Saúde e um da Justiça) em menos de um mês, o
acúmulo de mais militares no governo e a aproximação do outrora
menosprezado Centrão, diante da fragilidade do governo (com risco
de impeachment) perante a reaparição de Fabrício Queiroz e das denúncias de intervenção na Polícia Federal. Esta ciranda frenética nos
dois meses iniciais da pandemia pôde ser algo freada com a recomposição do governo com setores tradicionais do congresso, com o
uso do auxílio emergencial para incremento de popularidade e com a
adoção de posturas mais pragmáticas pelo governo federal. Tudo isso
conduziu a um resfriamento da temperatura política com a redução
de manifestações, tanto as antidemocráticas quanto as contestatórias
do governo federal. Na contrária direção que desponta agora em território chileno, ainda que persistam as cepas do vírus, os militares, o
isolamento social e os protestos para a retomada de circulação social
(ainda que com sentidos absolutamente diversos).
Este protagonismo dos micro-organismos no aquecimento, ou no
esfriamento dos agregados macropolíticos, não exclui a presença de
outros não-humanos nos levantes coletivos: no Chile a forte presença dos cães de rua (ali chamados de kiltros) na composição coletiva
das cidades (Ferreira 2020) trouxe um cenário singular. Já em 2011,
por conta das manifestações estudantis secundaristas (o movimento
dos Pinguinos), se destacou o caso do Negro Matapacos4. Em observações entre 2014 e 2019, pude observar a presença de kiltros nas mais
diversas formas de manifestações (de estudantes, pescadores ou de
mulheres), tendo os mais diversos temas (protestos contra regulamentos de pesca, leis educacionais ou o sistema de aposentadoria)

4. Que seria algo como matador
de policiais ou carabineiros, também chamados de pacos no Chile.
Uma boa fonte em termos de
documentários pode ser buscada
neste link do Youtube: https://
youtu.be/wiEFhAAWCiw.

e nas mais variadas estações, condições climáticas e horários do dia.
A partir do levante de 18 de outubro de 2019, os cães tiveram amplo
protagonismo: tanto pela recuperação da figura do Negro Matapacos,
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rebatizado como San Negro Matapacos e coroado por slogans como
“Lute como um cão” (luche como un perro). Sua imagem povoou os
muros de diversas cidades, camisas e lembranças vendidas na rua e
mesmo um manual de guia para os manifestantes (Blackblock, 2019)
foi publicado pela Matapaco Ediciones. Para além das manifestações
icônicas, vários cães se destacaram e foram singularizados nas linhas
de manifestação: Rocio Capucha em Santiago, Pepe Matapacos em
Concepción e Perro Vaquita em Antofagasta. Nas linhas icônicas e nas
linhas de batalha em posições estratégicas os kiltros ocuparam lugar
de destaque neste levante chileno.
Além dos cães, que outros personagens podemos evocar em nossas batalhas políticas? Podemos nos lembrar das emas do Palácio
do Planalto ou do lobo marinho Panchito, que recusou fortemente a
aproximação do atual presidente Pinheira no seu primeiro mandato.
Neste caso, recordamos o que Latour (2004, p. 217) designou como
extrema docilidade dos humanos em comparação com os não-humanos. Devemos reagir aos terrores do campo político como os cães, as
emas ou os lobos marinhos? Ou devemos adotar as táticas silenciosas
e mutantes do coronavírus? Ou mesclar estilos de guerra?
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CARTA DA CIDADE DE NATAL
72ª Reunião Anual da SBPC

CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PARA O SÉCULO XXI
A Assembleia Geral da SBPC, ocorrida em sua 72a Reunião Anual, realizada virtualmente em parceria com a UFRN, se manifesta publicamente em defesa da
ciência e tecnologia, da educação pública de qualidade em todos os níveis,
do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável e da democracia no País.
Registramos nosso pesar pelas quase 170 mil pessoas mortas na pandemia e
expressamos o nosso agradecimento a todos os profissionais da saúde, pesquisadores, técnicos, estudantes e trabalhadores que estão na linha de frente contra a COVID-19. Conclamamos os brasileiros e brasileiras para que se unam pela
superação da grave crise sanitária, econômica e social que assola o País, em um
Pacto pela Vida e pelo Brasil.
É essencial reverter o processo de desmonte do Sistema Nacional de CT&I resultante da redução drástica de recursos. É inaceitável que novos cortes sejam feitos para 2021 em um orçamento já tão reduzido. Os recursos para investimento
no MCTI serão de R$ 2,7 bilhões, 34% menores do que os de 2020 e menos de um
terço do valor de uma década atrás, o que afetará gravemente as instituições de
pesquisa. Os recursos para bolsas do CNPq serão 10% menores que os de 2020,
já bastante reduzidos em relação a anos anteriores, e 60% deles estão condicionados à quebra da Regra de Ouro. Para fomento à pesquisa, a previsão para o
CNPq, em 2021, é baixíssima: R$ 22 milhões, 18% do valor de 2019. O orçamento
da Capes estará 28% abaixo do de 2019, passando de R$ 4,2 bilhões para R$ 3,0
bilhões. Os recursos diminuíram 10% para as bolsas de PG e 28% para as bolsas
da Educação Básica, em relação a 2020. Os orçamentos das despesas discricionárias das universidades e dos institutos federais, que vêm caindo desde 2016,
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serão reduzidos em cerca de 17%, em comparação com os de 2020; mais da metade destes recursos estão condicionados, o que gera um sério problema no seu
fluxo de liberação.
Por outro lado, 90% dos recursos que o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – FNDCT teria para investimentos em 2021, ou seja R$
4,8 bilhões de reais, estão destinados à Reserva de Contingência. Eles são absolutamente essenciais para o apoio à pesquisa científica e tecnológica e à inovação em universidades, ICTs, parques tecnológicos, start ups, pequenas e médias
empresas, etc. Tal desvio de finalidade dos recursos do FNDCT não se justifica de
nenhum modo uma vez que, pela legislação, deveriam ser destinados a atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Os cortes de recursos federais afetam
também as atitudes e os valores investidos pelos estados em suas Fundações
de Amparo à Pesquisa (FAPs), o que resulta em uma diminuição adicional de recursos. Em alguns estados, governantes têm tentado reduzir, por expedientes
diversos e visão estreita, a destinação de recursos para as FAPs.
Os países desenvolvidos investem cada vez mais em CT&I, e de maneira ainda
mais acentuada em momentos de crise econômica. Evidências claras demonstram que, nestes países e, também, no Brasil, o investimento em C&T tem repercussão social significativa e retorno econômico grande. A Constituição Federal
coloca como obrigação do Estado promover e incentivar “o desenvolvimento
científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação” e que
“a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do
Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.” Queremos que a Constituição Federal seja cumprida! Neste momento
crítico de pandemia, investimentos em CT&I são essenciais para o enfrentamento da Covid-19 e para a recuperação econômica do País.
No início de 2020, a SBPC, a ABC e uma centena de sociedades científicas destacaram, em carta ao MCTI sobre a Portaria 1122/2020, que os investimentos em
CT&I não podem negligenciar o apoio à ciência básica, em paralelo às ações prioritárias nas áreas tecnológicas e de inovação. Programas amplos como os INCTs,
o Edital Universal, o PIBIC e as bolsas do CNPq são estratégicos para a produção
de novos conhecimentos científicos, a formação de profissionais inovadores e a
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consolidação de jovens pesquisadores. As prioridades definidas pelo MCTI devem ser rediscutidas com a comunidade científica, particularmente em relação
ao apoio à ciência básica e às ciências humanas e sociais, na medida em que não
se pode ignorar que o domínio da cadeia de conhecimentos é imprescindível
para o desenvolvimento e para a soberania do País.
O Decreto 10534/2020, que institui a Política Nacional de Inovação e dispõe sobre a sua governança, não foi discutido adequadamente com a comunidade
científica, como prometido anteriormente. Ele estabeleceu uma governança na
área, a Câmara de Inovação, absolutamente centralizada no governo federal e
sem representação dos atores sociais que geram ciência, tecnologia e inovação.
Por outro lado, é importante que a comunidade científica e tecnológica se empenhe junto ao Congresso Nacional para que o Artigo 219 B, que estabeleceu o
Sistema Nacional de CT&I, tenha seus parágrafos devidamente regulamentados:
“§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do Sistema Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação; 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades.”
As ações da SBPC junto ao Congresso Nacional, em articulação com as entidades da Iniciativa para C&T no Parlamento (ICTP.br), buscarão a recomposição do
orçamento do MCTI e dos recursos das Universidades Federais e dos Institutos
Federais de Ensino Superior, tendo como meta os valores do Orçamento de 2017.
No caso da Capes, queremos a recomposição dos recursos nos valores de 2019.
Outra ação prioritária no Congresso Nacional, neste momento, é a aprovação,
em regime de urgência, do PLP 135/2020, na Câmara Federal, que altera a natureza do FNDCT e extingue a sua Reserva de Contingência. Restará, ainda, pugnar
pela liberação integral desses recursos para uso em CT&I já em 2021. Apoiamos,
ainda, a PEC 24/2019, que exclui os recursos próprios das Universidades do limite do Teto de Gastos.
Em conjunto com diversas entidades científicas e tecnológicas que analisaram
as condições atuais do Marco Legal de CT&I - que foi aprovado com amplo apoio
de instituições da sociedade civil, do poder público e do Congresso Nacional a SBPC aponta os graves riscos e atrasos decorrentes de sua não implantação
efetiva. Não estão sendo respeitados alguns de seus pilares legais, como os que
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estimulam a cooperação das ICTS com a sociedade e com empresas, a simplificação da gestão de projetos de pesquisa, a redução da burocracia e a adoção,
nas avaliações, de um sistema de controle por resultados. Solicitamos às autoridades de todos os níveis que promovam a implantação do Marco Legal e cumpram a legislação existente. Isso poderá contribuir para que o País alcance um
maior desenvolvimento científico e tecnológico e supere a péssima posição, a
62a, que ocupa no Índice Global de Inovação em 2020.
A pandemia retirou os véus que mascaravam a situação crítica na qual sobrevivem as escolas públicas brasileiras, seus profissionais e estudantes. A Educação
Básica Pública é importante para ajudar a reduzir as desigualdades e avançar a
justiça social entre os brasileiros. Há uma disparidade enorme entre as próprias
escolas públicas; a maioria delas têm limitadas condições de funcionamento,
seja pela infraestrutura ou por seu quadro de pessoal, o que faz com que os estudantes sofram exclusões de toda sorte. O acesso desigual aos meios de comunicação e à internet deixa conhecimentos e interatividade social e pedagógica fora
do alcance de grande número de escolares. Grande parte da população pobre
não dispõe de computador e conexão de qualidade em casa, assim como muitos
professores. Em muitas escolas públicas há poucos equipamentos para uso de
professores e estudantes, e a conexão de internet é deficiente.
A dificuldade de acesso a acervos digitais, a falta de formação e de assessoria
técnica aos docentes inibem os esforços para a comunicação com os alunos e
a promoção da aprendizagem. Em algumas escolas falta até água encanada,
algo inadmissível nos tempos da COVID-19. A grande maioria delas não dispõe
de condições básicas, como áreas abertas, jardim, quadra esportiva, biblioteca, laboratório de ciências e refeitórios espaçosos. Os professores, em geral
mal pagos, têm jornadas de trabalho extensas, excessivo número de alunos e
raras oportunidades de planejamento coletivo e atualização profissional. Neste
momento, torna-se inadiável reconsiderar as funções sociais da escola pública,
suas condições de acolhimento e ensino de qualidade, assim como as adequações necessárias ao distanciamento social, cuidados com a higiene pessoal e
atenção afetiva. É importante que seja repensado o projeto político- pedagógico
e as condições de ensinar e aprender para todos na comunidade escolar.
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O novo Fundeb, recentemente incorporado ao ordenamento constitucional federal, depois de um esforço grande da comunidade educacional e de setores
diversos, representa um passo importante, mas não suficiente para a mitigação das desigualdades na educação básica. Os termos de sua regulamentação
e o processo de implementação são, portanto, pautas centrais para análises e
pesquisas educacionais e para a vigilância atenta da SBPC e de outras entidades. Reiteramos o nosso apoio às políticas de inclusão social na educação, em
especial às ações que visam a garantir o acesso e a permanência dos historicamente excluídos ao Ensino Médio e ao Ensino Superior, como as leis de ação
afirmativa, bem como às políticas que asseguram a manutenção dos mesmos
nos cursos que escolheram.
Os responsáveis pela educação pública devem também adotar medidas que
garantam um ensino remoto presencial, quando necessário, que tenha qualidade e seja acessível a todos os alunos e estudantes, capacitando os docentes, bem como assegurando aos educandos os equipamentos que permitam o
acompanhamento das aulas. Advogamos que, quando da volta às aulas presenciais - a ser adotada em consonância com as orientações científicas e de
instituições e profissionais da saúde - sejam tomados os devidos cuidados com
a saúde de alunos, professores e funcionários, adotando-se as medidas de higiene preconizadas pelos especialistas e formando um ambiente humano acolhedor para que a educação ajude a superar os dramas e traumas pelos quais
terão, todos, passado.
No momento em que ganham destaque, inclusive em altos escalões governamentais, ideias obscurantistas e correntes anticientíficas, e que prejudicam
enormemente o enfrentamento da pandemia, é essencial destacar a importância decisiva do conhecimento científico para as tomadas de decisão individuais
e coletivas, para a gestão pública e para o desenvolvimento social e econômico
do País. Um ensino de ciências de qualidade é fundamental para a formação
do cidadão no mundo contemporâneo. Para que a escola cumpra suas funções
é necessário que o Poder Público, em todas as instâncias, implemente políticas públicas intersetoriais que assegurem a efetivação da educação pública,
laica, gratuita, inclusiva e de qualidade, tendo como base o Plano Nacional de
Educação e o Sistema Nacional de Educação.

cts em foco | n. 01, out-dez 2020

94

A SBPC tem discutido as políticas da CAPES e contribuído com o debate sobre
a pós-graduação (PG). As consequências da Portaria 34 foram analisadas e se
mostrou que ela traria prejuízo a programas de PG, em especial àqueles com
notas 3 e 4 das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. Temos discutido o novo
modelo de avaliação multidimensional, a questão da redução das áreas de avaliação e a nova proposta de Qualis. O novo Qualis ignora uma série de fatores
importantes, toma a internacionalização como o critério fundamental - como se
isso, por si só, gerasse a qualidade - e expressa um caráter punitivo e não educacional, além de não parecer abrigar uma preocupação maior com a realidade
da PG e do País. Carrega, assim, o risco de se transformar em um fator não de
aprimoramento, mas de desagregação na comunidade acadêmica. A SBPC e as
sociedades científicas têm encaminhado críticas e sugestões de modificação às
várias ações delineadas pela Capes. É importante salientar que elas deveriam
ser discutidas e aperfeiçoadas com a participação dos principais atores envolvidos com a pesquisa e a PG. A presença da comunidade acadêmica e científica
na formulação da política de PG tem sido reconhecidamente um dos principais
pilares do seu sucesso, ao longo das últimas décadas.
A SBPC defende e reivindica o exercício da autonomia universitária. O preceito
constitucional afirma que universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Manifestações e ações
governamentais têm atacado estes aspectos tão caros do fazer acadêmico, fragilizando instituições reconhecidas pelo seu compromisso com a produção de
conhecimento, a formação de pessoal qualificado e a criação de cultura em
prol da sociedade. A nomeação recente de reitores, em mais de uma dezena de
Universidades e Institutos Federais, que não possuem uma adequada representatividade nem legitimidade como lideranças acadêmicas, como pode ser aferido nos pleitos eleitorais realizados, tem causado forte e justa reação em suas comunidades e representam um ataque frontal às universidades públicas. Reitores
nomeados com base em seu perfil ideológico, preteridos pelas suas comunidades e não possuidores do respeito acadêmico necessário à gestão universitária,
via de regra, não serão capazes de mobilizar e conduzir adequadamente a instituição no seu necessário processo de desenvolvimento e inovação.
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A SBPC se associa às entidades representativas dos segmentos da comunidade
universitária e da sociedade organizada na defesa da autonomia universitária e
se manifesta a favor da nomeação de dirigentes que sejam legitimamente eleitos,
e que tenham representatividade consolidada e referendada em suas instituições. A nomeação de reitores não representativos rompe o diálogo colaborativo
entre comunidade e governo para a gestão, o funcionamento e o aprimoramento
das instituições universitárias. Alertamos para a importância de que o Artigo 207
da Constituição, para o qual a SBPC contribuiu significativamente no processo
constituinte, seja regulamentado. Julgamos necessário, e propomos, que as universidade públicas e as comunidades que a constituem, aliadas a outros setores sociais, organizem uma Conferência Nacional sobre o Ensino Superior e a PG
com o objetivo de analisar a situação e o funcionamento dessas instituições e de
traçar diretrizes para seu fortalecimento, renovação e aprimoramento, dentro de
seu papel indispensável para a educação, a ciência e a cultura no País.
Em relação às políticas e ações governamentais para o meio ambiente, que passam por um momento crítico e particularmente trágico, destacamos a relevância da adoção de medidas urgentes e efetivas de combate ao desmatamento,
incêndios florestais e à perda de área de vegetação nativa em todos os biomas
brasileiros, o que tem acarretado consequências graves para a biodiversidade
e serviços ecossistêmicos. A conservação e o uso sustentável dos recursos naturais brasileiros dependem da gestão territorial responsável e da garantia de
direitos de povos indígenas e comunidades locais e tradicionais na guarda de
seus territórios e modos de vida. O uso dos recursos genéticos associados à
biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais, demanda que o Conselho de
Gestão do Patrimônio Genético (CGen) atue na resolução dos entraves que ainda
persistem para a pesquisa científica e para a repartição adequada de benefícios.
A SBPC advoga a recomposição da participação da sociedade civil nos comitês e
conselhos nos quais essa representação foi muito reduzida, como no Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e na Comissão Nacional para REDD+. A alteração radical e desastrosa na composição do Conama possibilitou a mudança
na resolução que protegia as áreas de restinga e manguezais, uma decisão extremamente grave e que pode levar à destruição irreversível dessa biodiversidade
e afetar fortemente a paisagem, o turismo e os investimentos.
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A redução acentuada de recursos para o meio ambiente, prevista para 2021, coloca em pauta a necessidade da recomposição dos orçamentos do IBAMA e do
ICMBIO e do orçamento global do MMA aos níveis de 2020. Pontos importantes são
garantir recursos adequados para o Fundo Nacional de Meio Ambiente e o Fundo
Nacional sobre Mudança do Clima, principalmente nas ações de mitigação de efeitos das mudanças climáticas e de aquecimento global, a recomposição e aumento
de recursos destinados a ações de contenção de desastres ambientais (como derramamento de óleo e incêndios florestais), e ao monitoramento e à fiscalização
em áreas federais prioritárias para a conservação da biodiversidade. Há ainda a
necessidade de retomar o funcionamento do Fundo Amazônia, com a participação da sociedade civil e de representantes da comunidade científica, e utilizar os
recursos disponíveis para fortalecer o seu papel para conhecer cientificamente e
valorizar a biodiversidade, além do apoio às ações de combate ao desmatamento
e degradação na Amazônia e às iniciativas de desenvolvimento sustentável.
Uma nova onda da COVID-19 atingiu países europeus possivelmente com magnitude e gravidade maiores do que a primeira. É preciso que o Brasil, que sequer
superou a primeira e que não estabeleceu um planejamento nacional de enfrentamento da pandemia, adote uma postura mais adequada no sentido de proteger a população dos danos à saúde e com suporte econômico especialmente às
populações mais vulneráveis. É fundamental que os governos, em particular o
federal, atuem de forma coordenada em nível nacional e regional, colocando o
enfrentamento da doença acima das disputas políticas e ideológicas. E que se
substitua a postura negacionista e o discurso enviesado de um suposto paradoxo entre vida e economia por atitudes eficazes de planejamento e prevenção,
levando em conta as orientações científicas e de organismos e profissionais da
saúde, incluindo a adoção de estratégias para alta cobertura de vacinação tão
logo demonstradas a segurança e a eficácia de vacinas em desenvolvimento.
A pandemia de Covid-19 está causando sérios impactos no Brasil e no mundo,
cuja economia continuará debilitada no próximo ano. Estima-se que economia
brasileira irá terminar 2020 com um nível de PIB cerca de 10 pontos percentuais
abaixo daquele de 2014. A taxa de desemprego atingirá 15% da força de trabalho,
o maior nível observado desde 2002. Apesar dessa catástrofe, a área econômica
do governo reafirma a agenda de severo ajuste fiscal para 2021. Essa medida
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vai contra tudo o que tem sido defendido por muitos economistas qualificados
e por organismos internacionais. Governos devem suprir a queda de demanda,
elevando investimentos públicos em saúde, infraestrutura e proteção do meio
ambiente, gerando emprego e ancorando as expectativas do setor privado, que
pode voltar a investir. Uma demanda imediata é a prorrogação do Estado de
Calamidade Pública e a extensão do auxílio emergencial destinado aos setores
mais pobres da população. A EC 95 precisa ser revogada, pois é incompatível
com a manutenção/ampliação do Estado do Bem-Estar Social e com a própria
recuperação econômica.
O Brasil precisa repensar a sua agenda econômica e buscar soluções para o
desemprego estrutural e para as carências sociais agravadas pela pandemia.
A agenda de austeridade, representada pelo Teto de Gastos, no curto prazo se
contrapõe à evidente necessidade de reconstrução e de proteção social, aí incluído o fortalecimento do SUS, e, no longo prazo, bloqueia possibilidades de
construção de um país mais justo e consolida privilégios. O momento histórico
demanda a superação do terraplanismo econômico que nos assola e que se promova um resgate do papel do Estado, essencial para estimular o desenvolvimento econômico e para a garantia dos direitos sociais dos brasileiros. É necessário
o uso das políticas públicas adequadas como ferramentas para o crescimento,
para o desenvolvimento científico e tecnológico, para a preservação ambiental,
para redução das desigualdades econômicas, sociais, raciais, de gênero e regionais; em suma, para um desenvolvimento transformador da realidade brasileira.
É fundamental que se construa no País um projeto nacional, que possibilite um
efetivo desenvolvimento social e econômico. Ele deve conduzir a um aproveitamento planejado, racional e sustentável das riquezas e potenciais do País, à
melhoria nas condições de vida da população, à inclusão da saúde e do meio
ambiente como componentes essenciais na dinâmica econômica, e à redução
das enormes desigualdades existentes. É importante o estabelecimento de programas nacionais mobilizadores em áreas estratégicas e é fundamental que as
políticas públicas para educação e CT&I estejam integradas em um projeto mais
amplo de uma nação democrática, soberana, mais rica e justa, menos desigual e
com desenvolvimento sustentável.
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A posição da SBPC, neste momento crítico da vida nacional, no qual ocorrem
ameaças e ações contrárias à democracia, é de reafirmar a necessidade imprescindível de respeito às liberdades democráticas consagradas na Declaração
Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal. São direitos fundamentais a liberdade de pesquisa e de expressão e o exercício da democracia em
sua plenitude. Em 2019, na Carta de Sobral, a SBPC fez uma conclamação cada
vez mais atual: é essencial uma atuação vigorosa e permanente da comunidade
científica, acadêmica e educacional como um todo, por meio de suas entidades e instituições de pesquisa. É necessária uma mobilização mais intensa dos
pesquisadores, professores e estudantes, das entidades científicas e das instituições de ensino e pesquisa brasileiras, em conjunto com outros setores da sociedade civil, lideranças políticas e parlamentares, para exercerem uma pressão
social legítima, que poderá ser determinante para a reversão do atual quadro de
retrocessos no apoio à educação e à CT&I e de ameaças à democracia no País.
Natal, 23 de novembro de 2020
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