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INTRODUÇÃO 
 

Acontecimento que marcará o ano de 2.020 para sempre, a pandemia de            

covid-19 surpreendeu todo o planeta, alterando os cursos da economia global,           
redefinindo completamente prioridades nas comunidades médica e científica,        

forçando todas as pessoas do mundo a reformular o lazer e o relacionamento e              

comunicação com família e amigos no que diz respeito a aglomerações, e tornando             
enfática a higiene principalmente das mãos e superfícies e objetos comumente           

tocados e manipulados. Mas será que somente esses são os pontos a se discutir              
sobre essa pandemia? Somente esses são os âmbitos das relações sociais,           

políticas, econômicas e culturais a se analisar quando profissionais e graduandos           

das ciências humanas e sociais observam o acontecimento que definiu o ano de             
2.020 e os que se seguirão? 

A má distribuição de renda e a desigualdade não são fenômenos naturais que             
acontecem por si só independentes da ação humana para começar, se desenrolar            

ou terminar, tampouco são fenômenos que se encerram em si mesmos, sem a             

possibilidade de ampliação e sem desdobramentos que afetam todas as pessoas,           
muito pelo contrário. 

Mais dotadas da possibilidade de fazer viagens internacionais, as classes          
mais ricas trouxeram a covid-19 para o Brasil em fevereiro num período que os              

principais epicentros da doença no mundo eram a Itália, a China, a Coreia do Sul e o                 

Irã. O primeiro infectado brasileiro mora na cidade de São Paulo e voltava de uma               
viagem à região da Lombardia, região na qual fica a cidade de Milão, um dos               

principais centros financeiros da Itália, e que foi brutalmente atingida pela pandemia            
com altos índices de infectados e mortos. 

Seis meses após o primeiro infectado o país registra quase 5 milhões e 500              

mil infectados e quase 160 mil mortes. A Grande São Paulo, região metropolitana             
que contempla a cidade em que se foca essa pesquisa - a cidade de São Paulo,                

capital do estado de São Paulo - e cidades satélites que também integram o              
funcionamento financeiro da capital, registra dados de que aproximadamente 66%          

dos mortos até 18 de maio moravam em bairros com renda média abaixo de três               

salários mínimos e pouco mais de 1% dos mortos no mesmo período moravam em              
bairros com renda média acima de 19 mil reais. 
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Inspirados no filme de ficção "A gripe", que mostra o desenvolvimento de uma             

potencial epidemia de grande letalidade e os desdobramentos de escolhas          
controversas dos governantes ao lidar com o problema, e também inspirados pelo            

tema "Pandemia e Desigualdade", os autores do presente artigo propõem          
levantamento de dados como acesso a água e saneamento na cidade de São Paulo              

e reflexões através de uma análise política e científica sobre as possibilidades da             

população praticar as medidas profiláticas contra a disseminação da covid-19, sobre           
as escolhas feitas pelos governantes brasileiros ao lidar com a pandemia e sobre a              

baixa adesão que o distanciamento social - principal medida profilática na ausência            
de uma vacina - registrou no país. 
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SOBRE “A GRIPE” 
 

Lançado em 2.013, "A gripe" é um filme sul-coreano de direção e roteiro de              

Sung-su Kim. Em Bundang, cidade sul-coreana a pouco mais de 20 quilômetros de             
distância da capital Seul, entra através de um contêiner de imigrantes ilegais um             

vírus até então desconhecido que causa tosse com sangue, erupções epiteliais,           

febre e prostração e que pode matar a pessoa infectada em até 36 horas após a                
primeira manifestação de sintomas. Dada a capacidade de transmissão por gotículas           

respiratórias, o vírus é dotado de alta velocidade na transmissão, o que amedronta             
as lideranças políticas sul-coreanas, que ficam preocupadas com os         

desdobramentos de uma possível epidemia para a economia da capital e região e             

imediatamente ordenam o isolamento compulsório da cidade de Bundang. 
O filme apresenta logo de início seus personagens centrais, sendo eles o            

personagem Ji-koo Kang, interpretado pelo ator Hyuk Jang, que trabalha como           
socorrista, e a personagem In-hae Kim, interpretada pela atriz Soo Ae, que ele             

resgata após ela ter sofrido um acidente de carro. A narrativa do filme evolui              

principalmente através destes personagens até então desconhecidos entre si, que          
seguem suas vidas após seu breve encontro na medida que a propagação do vírus              

vai tomando proporções maiores. Após o encontro, o protagonista Ji-koo Kang fica            
visivelmente interessado pela mulher, e resolve voltar ao local onde a conheceu            

porque anteriormente a mulher havia se queixado de que, apesar de ter sido salva,              

sua bolsa fora deixada para trás. Portanto, tomando uma iniciativa com o intuito de              
agradá-la ele decide resgatar a bolsa, e ao fazê-lo, acaba descobrindo a sua             

identidade através de documentos e achando seu celular. Entusiasmado, o          
protagonista decide usar os pertences da mulher para contatá-la novamente e lhe            

devolver seus pertences, enquanto seu colega de trabalho passa a apresentar           

sintomas do vírus e simultaneamente colabora para difundi-lo, sem ter consciência           
da gravidade em que se encontra. Ocasionalmente, o sujeito recebe uma ligação            

através do celular da mulher, vinda da filha dela, a personagem Mi-reu Kim,             
interpretada pela atriz mirim Min-Ha Park, com quem passa a construir uma relação.             

O sujeito então decide ir até a escola da menina lhe entregar a bolsa com o celular,                 

e em troca entrega um cartão profissional seu para contato posterior. 
Em contraponto, o filme também passa a acompanhar a rotina da mãe In-hae             

Kim exercendo sua profissão de médica em um hospital, testemunhando desde os            
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primeiros sinais da epidemia até sua eclosão em um fenômeno desesperador, e            

alguns momentos da rotina da sua filha Mi-reu Kim. Em uma das ocasiões que              
focam na filha, Mi-reu Kim se depara inusitadamente com o último sobrevivente do             

contêiner de imigrantes ilegais, e opta por ajudá-lo, ainda que este fuja dela logo              
depois, com medo de lhe causar mal. Por esse acontecimento, a pequena Mi-reu             

Kim resolve ligar para o socorrista em busca de ajuda para reencontrar seu “novo              

amigo”. Sem entender bem a motivação da pequena, o rapaz a leva para um              
passeio na cidade, mas acaba perdendo a menina de vista ao salvar a vida de uma                

cidadã apresentando sintomas do vírus. Para complicar ainda mais, a propagação           
da epidemia chega em um patamar que grande parte da população começa a adotar              

um comportamento de desespero, formando aglomerações em busca de distância          

dos infectados, e a pequena Mi-reu Kim se perde no meio dessa aglomeração.             
Justamente nesse momento de agravamento, as autoridades decretam o isolamento          

compulsório na cidade, ocasionando em atitudes repressivas da forças-tarefa com          
os cidadãos que se recusam a obedecer. E é justamente nessa hora em que a               

pequena Mi-reu Kim se encontra acuada, que tanto o socorrista quanto a mãe In-hae              

Kim a encontram. 
Um acampamento é construído para, mediante testagem, separar pessoas         

infectadas de pessoas não-infectadas, o que devido ao desconforto e as más            
condições de habitação do acampamento gera nos moradores da cidade grande e            

generalizada insatisfação. É nesse contexto que volta à cena o único sobrevivente            

do contêiner já dentro do acampamento. A personagem In-hae Kim vê nesse            
reaparecimento uma chance de cura, dado os anticorpos do sobrevivente, agora           

resistentes ao vírus novo, o que dá a médica esperança, visto que sua criança              
estava infectada. Ji-koo Kang tem sua amizade com Mi-reu Kim aprofundada e tenta             

resgatá-la para devolvê-la à mãe depois que a criança é levada para a área do               

acampamento destinada aos infectados, e é aí que o socorrista descobre que a área              
dos infectados é na verdade uma área de incineração na qual os doentes são              

incinerados independentemente de vivos ou mortes. Nos minutos seguintes toda a           
população descobre sobre a área de incineração, o que agrava severamente a            

insatisfação geral a transformando de fato numa inssurreição contra as lideranças           

políticas, de forma que a população decide fugir do acampamento e marchar até             
Seul. Ao perceber a movimentação revoltosa na cidade, as lideranças políticas           

sul-coreanas, orientadas pelas autoridades políticas estadunidenses, posicionam as        
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forças armadas na avenida que é a saída de Bundang em direção a Seul e               

autorizam disparos de arma de fogo contra qualquer civil que ultrapassar os limites             
da cidade, independente de idade ou gênero. 

Ao fim, em tensas sequências que mostram um risco de vida para os             
protagonistas e para os outros personagens cidadãos de Bundang devido a disparos            

das forças armadas, o presidente sul-coreano resiste a disparar mais e se opõe             

firmemente às lideranças estadunidenses que pressionavam para mais disparos. E          
após todos esses acontecimentos, é anunciado que os pacientes sobreviventes          

seriam estudados para desenvolver uma vacina. 
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ESTATÍSTICAS DE ÁGUA, SANEAMENTO, HABITAÇÃO E EMPREGO NA 
CIDADE DE SÃO PAULO 

 

No contexto de uma grave crise sanitária é necessária a preocupação de            
poupar vidas acima de qualquer outro problema. No caso da pandemia de covid-19,             

doença respiratória causada pelo vírus da família dos coronavírus - família de vírus             

que apresentam um formato circular com pontas na borda, lembrando uma coroa,            
daí o nome "corona" - chamado SARS-CoV-2 que causa sintomas como tosse seca,             

febre e falta de ar, é imposta à sociedade a necessidade do cumprimento de              
medidas como: 

 

1. distanciamento social, medida na qual todos os dias 70% da população de            
cada cidade fica em casa; 

2. e a constante higienização das mãos. 
 

Tendo em vista: 

 
1. a elevada transmissibilidade do vírus por gotículas respiratórias (uma pessoa          

infectada pode infectar em média até outras cinco, contra um limite de em             
média até duas outras pessoas infectadas nos casos de gripes e resfriados            

comuns) ainda no período de incubação; 

2. a alta letalidade do vírus (média de 1 a 5% dos infectados contra uma média               
de até 0,1% de gripes e resfriados comuns); 

3. a não-existência de uma vacina; 
4. o fato de nenhuma pessoa no mundo ter imunidade ao vírus no começo da              

pandemia entre dezembro e janeiro já que era um vírus completamente           

desconhecido até então que jamais tinha registrado transmissão entre         
humanos; 

5. a não-existência de uma droga com eficácia comprovada contra o vírus; 
6. a ameaça de colapso nos sistemas de saúde causada por todos esses outros             

fatores anteriormente citados, uma situação na qual não haveria leitos de U.            

T. I. (Unidade de Terapia Intensiva) para atender o índice de           
aproximadamente 20% dos sintomáticos de covid-19 que desenvolvem        
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quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave e demandam terapia         

intensiva. 
 

Mas será mesmo que atos como o cumprimento do distanciamento social e a             
constante higienização das mãos estão ao alcance de todos na cidade de São             

Paulo? 

Para a prática das duas mais relevantes e eficientes medidas profiláticas           
citadas acima terem efeitos de realmente conter a disseminação do vírus entre a             

população é necessário que as pessoas tenham acesso a água tratada e            
saneamento básico, morem em habitações com um número não tão grande de            

pessoas e não sejam prejudicadas de nenhuma forma em suas rendas, por            

exemplo. O que os dados nos dizem sobre tais situações na cidade de São Paulo? 
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Como visto nas tabelas 6731 e 6732 da PNAD Contínua Anual de 2.019, na              

cidade de São Paulo quase 100% dos domicílios e moradores são assistidos todos             
os dias pela Sabesp (Rede geral de distribuição) no que diz respeito ao recebimento              

de água. 

 

 

 
Como visto na tabela 7192 da PNAD Contínua Anual de 2.019, na cidade de              

São Paulo pouco mais de 90% dos domicílios e moradores são assistidos pela             

Sabesp (Rede geral) no que diz respeito ao esgotamento sanitário. 
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Como visto nas tabelas 6578 e 6678 da PNAD Contínua Anual de 2.019, na              

cidade de São Paulo a média de moradores por casa é 2,7, mais da metade da                

população mora em casas com 2 ou 3 moradores e mais de um quarto da população                
mora em casas com 4 moradores ou mais. 
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Como visto nas tabelas 4092 e 4096 da PNAD Contínua Trimestral do 1º             

trimestre de 2.020, quase 60% dos paulistanos com 14 anos de idade ou mais são               

força de trabalho ocupada, os outros 40% são força de trabalho desocupada ou             
estão fora da força de trabalho, e quase 95% da força de trabalho ocupada não tem                

condição de empregador. 
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SOBRE ADESÃO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL 
 

O objetivo fundamental do presente artigo, através do tema “Pandemia e           

Desigualdade” proposto neste 2º semestre no curso de Sociologia e Política, é se             
debruçar sobre o fenômeno da desigualdade presente na sociedade brasileira e sua            

intensificação devido às consequências do vírus Covid-19. 

      Para tanto, o procedimento escolhido foi realizar uma transmidiação do filme           
de ficção sul-coreano “A Gripe” para um texto de análise científica e política focado              

nos desdobramentos da pandemia do Covid-19, particularmente na cidade de São           
Paulo, com o intuito de refletir sobre como as condições de desigualdade no Brasil              

levaram o centro comercial do país a enfrentar tamanho impasse nessa crise. 

Inspirados no que é mostrado no filme citado, que mostra uma cidade onde             
as medidas de contenção de uma ameaça sanitária são aplicadas de forma errônea,             

autoritária e até mesmo desumana pelos governantes, que priorizam a economia por            
se tratar de uma cidade a pouco mais de 20 quilômetros de distância da capital do                

país, o que resulta numa revolta generalizada da população e não aceitação da             

prática das medidas de contenção da doença, os autores desse trabalho se            
propõem a apresentar a partir de agora uma reflexão que conduza o leitor ao              

questionamento sobre os erros cometidos pelos governos locais, sobre a situação           
da população que precisa praticar as medidas profiláticas que mais ajudam na            

contenção da disseminação da covid-19, e sobre o motivo de o distanciamento            

social não ter alcançado o índice diário necessário de 70% de forma sólida e              
constante. 

No Brasil, um país cuja realidade política, social e econômica atualmente vem            
a ser incomparavelmente mais turbulenta do que um país internacionalmente          

considerado mais desenvolvido como a Coreia do Sul, o cenário que se instaurou             

desde a chegada do vírus originado na China é bem pior, sob diversos aspectos. 
Em primeiro lugar, mais de 90% da população paulistana tem acesso a água             

tratada e esgotamento sanitário de forma ininterrupta, portanto uma baixa adesão ao            
distanciamento social não é causada pela impossibilidade de higienizar as mãos. 

Há ainda que se pensar na classe trabalhadora. Considerando dados da           

PNAD Contínua trimestral do 1º trimestre de 2.020 59,3% da população de 14 anos              
de idade ou mais está ocupada, 9% está desocupada e 31,6% está fora da força de                

trabalho, 23,4% da população ocupada é autônoma e 70,5% é empregada e            
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não-empregadora, o que em números absolutos constitui mais da metade da           

população da cidade. Como argumentar com essas populações que é necessário           
ficar em casa no caso dos que trabalham, que em sua maioria são pessoas que               

dependem do trabalho para sobreviver, e no caso dos desempregados, que são            
pessoas que precisam sair para procurar emprego para também poder sobreviver? 

Outro fator a se considerar são as condições de habitação, visto que é um              

vírus muito contagioso e de veloz transmissão. Na cidade de São Paulo, mais da              
metade das casas tem 2 ou 3 moradores e mais de um quarto das casas tem 4 ou                  

mais moradores. Menos de 20% das casas são habitadas por uma pessoa só. O              
distanciamento social é mesmo a principal medida profilática enquanto não houver           

vacina, mas se uma pessoa numa casa estiver infectada a chance de os outros              

também se infectarem é muito grande mediante compartilhamento de objetos,          
toques em partes da casa como maçanetas e interruptores, permanência em           

ambientes pouco ventilados, entre outros. O problema de superlotação de casas é            
uma marca das classes mais pobres. Entre essas classes a disseminação do vírus             

ocorreu de forma ainda mais veloz, e a superlotação de casas teve papel             

fundamental nisso. 
E, para completar, as autoridades políticas brasileiras fizeram uma         

intervenção longe de ser efetiva diante do problema, estruturando suas ações frente            
à pandemia em diretrizes: 

 

1. rasas e insuficientes no que diz respeito à economia; 
2. desalinhadas com as autoridades sanitárias, de forma a deslegitimá-las de          

sua condição, o que causou conflito com governadores e prefeitos dos           
principais colégios eleitorais do país e desorientação da população, que          

acabou em parte até mesmo menosprezando a gravidade da pandemia. 

 
Economia 
 

Em um país de desigualdades extremas que entre a população corre o dito             

“vender o almoço pra pagar a janta”, o Governo Federal apresentou como primeira             

solução para a potencial crise sanitária e econômica que se apresentava um auxílio             
de três parcelas mensais de 200 reais, sendo aumentado para três parcelas mensais             

de 600 reais pelo Congresso - situação da qual posteriormente o Governo Federal             
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se aproveitou para atrair para si a realização do aumento para 600 reais. Através de               

um sistema de análise demorada do pedido do benefício por milhões de            
trabalhadores, filas em agências da Caixa Econômica Federal foram causadas em           

todo o país num momento que exige o distanciamento social e o fim de              
aglomerações. Além disso, o cuidado do Governo Federal com os micro, pequenos            

e médios empreendedores foi quase zero. Insistiu no discurso de a economia não             

poder parar, porém não deu a esses empreendedores um norte de como não parar              
ou como retomar o andamento da economia após o fim da crise sanitária e do               

distanciamento social. 
 

Desorientação da população 
 

Num país de péssima performance em rankings internacionais de educação -           

performance essa que atinge de forma muito mais grave as pessoas mais            
desfavorecidas financeiramente -, é necessário para um momento de pandemia que           

haja alinhamento entre as autoridades sanitárias e autoridades políticas de todo o            

país, para que seus discursos orientem a população. Não foi o que aconteceu.             
Enquanto autoridades sanitárias ligadas a órgãos tanto públicos quanto privados          

orientavam com clareza sobre a necessidade de diariamente 70% da população não            
sair de casa, o Governo Federal em seus discursos atacava e deslegitimava a             

autoridade dessas pessoas através de discursos negacionistas e conspiracionistas,         

o que causou atritos com Governadores e Prefeitos dos principais colégios eleitorais            
do país, que decidiram seguir as orientações de médicos, infectologistas,          

epidemiologistas, etc. A consequência disso foi um cenário onde quase nenhuma           
cidade do país conseguiu apresentar por sólidos períodos de tempo índices diários            

de 70% de distanciamento social, dada a despreocupação com a pandemia que foi             

passada para a população. 
Longe de ser um fenômeno particular do Brasil, a perspectiva negacionista no            

contexto da pandemia tem uma relevância internacional, onde tanto alguns cidadãos           
de países desenvolvidos quantos de países sub-desenvolvidos adotam concepções         

que deturpam a realidade concreta ao seu redor e eventualmente acabam botando            

em risco o bem-estar coletivo. Durante a pandemia, muitas autoridades políticas,           
ativistas/influenciadores digitais e meros cidadãos vieram a difundir a noção de teor            

ideológico na crise, “denunciando” o papel intervencionista do Estado referente ao           
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lockdown e argumentando que tal episódio representaria uma afronta direta à           

liberdade individual, pois cada cidadão deveria ter a opção de atuar na quarentena             
ou simplesmente continuar usufruindo do seu livre-arbítrio e arcar com as eventuais            

consequências de contrair a doença. Em grande parte, simpatizantes desse dogma           
também costumam ser anti-vacina e opositores à simples atitude de utilizar máscara            

publicamente. 

Apesar de todas essas condutas antagônicas, no entanto, a mais lamentável,           
que muitas vezes tem ajudado a denunciar o mau caráter alheio tem sido um              

discurso frequentemente usado pelo atual presidente do Brasil Jair Bolsonaro e seus            
admiradores quanto ao real perigo do vírus. Uma retórica que até tem sido             

associada a adeptos da extrema direita, ainda que muitos líderes políticos já tenham             

abandonado ela. Ela basicamente consiste na alegação de que o vírus não chega a              
ser tão letal quanto a grande mídia dá a entender, de que outras doenças comuns,               

como o câncer, tiram mais vidas anualmente do que o Covid-19, sendo este último              
não muito diferente de uma “leve gripe”, além de que no fim das contas, pessoas               

vão morrer de qualquer jeito, e isso faz parte da vida. 

Essa linha de pensamento já foi usada por líderes políticos como Donald            
Trump (Estados Unidos), Boris Johnson (Reino Unido) e Jair Bolsonaro no Brasil.            

Todos os três citados contraíram a doença e destacamos aqui que o presidente             
brasileiro mesmo assim manteve o seu posicionamento de desdém com o nível de             

letalidade do vírus. Como líder político, ele se tornou o melhor símbolo de             

impotência e indiferença frente às vítimas que mais precisavam de amparo,           
desrespeitando as falecidas vítimas da doença e seus familiares juntos. 

Para completar, houve ainda a peculiar história da cloroquina que vem se            
desenrolando até hoje. A cloroquina é uma droga com eficácia comprovada contra a             

malária. Entre o final de março e o começo de abril, houve uma perspectiva através               

de notícias vindas dos Estados Unidos de que essa droga talvez tivesse eficácia             
contra a covid-19 também. O Governo Federal se ancorou nessa possibilidade,           

ordenou que os laboratórios do Exército produzissem comprimidos da droga sem           
ainda existir comprovação científica de que essa seria a cura para a doença e aliou               

a propaganda do medicamento ao discurso sobre a economia não poder parar, em             

uma tentativa de assegurar a população sobre a não-necessidade do distanciamento           
social. 
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O problema é que foi uma promessa que não se cumpriu, dada a             

não-comprovação da eficácia da cloroquina como medicamento que cura a covid-19.           
Porém mesmo assim o Governo Federal escolheu insistir num discurso não somente            

baseado em nenhuma evidência científica, mas também já rechaçado pelas          
evidências científicas. 

CONCLUSÃO 
 

O fenômeno da desigualdade no Brasil vem de longa data. Sua história é tão              

enraizada de um modo geral que muitos de nós a consideram parte da natureza do               
país, um defeito insuperável, levando em conta sua extensão territorial e dimensão            

populacional. Atualmente, em 2.020, além das vidas perdidas a pandemia de           

Covid-19 serviu para nos relembrar a desigualdade entre cidadãos que possuem           
mínimas condições de subsistência e aqueles que não possuem. E São Paulo,            

apesar de ser uma região mais desenvolvida e economicamente mais favorecida do            
país, não é exceção. Durante o primeiro semestre do ano, São Paulo tornou-se o              

epicentro nacional referente a maior número de casos e de óbitos, o que serviu para               

expor tanto as suas limitações no que diz respeito ao sistema de saúde, quanto a               
sua fragilidade no tocante a ajuda aos mais necessitados. 

Levando isso em consideração, através de reflexões inspiradas no filme “A           
Gripe”, os autores deste artigo procuraram desenvolver uma análise científica e           

política baseada em dados técnicos que explicitasse os fatores que levaram uma            

grande parte da população da cidade de São Paulo a desobedecer ou não seguir              
com muito rigor as recomendações de parte das autoridades quanto ao           

distanciamento social. O resultado demonstra como, em um panorama geral, além           
de o país ter enfrentado uma pandemia já sob condições sociais e econômicas             

ligeiramente desfavoráveis antes mesmo do início da crise de saúde, ele foi            

principalmente refém da própria má gestão administrativa em meio a conflitos           
políticos somados à crise, um infortúnio talvez até maior que o próprio Covid-19.             

Consequentemente, tanto São Paulo quanto o Brasil já estavam fadados a sérios            
problemas, e continuarão assim enquanto não curarmos as feridas mais profundas. 
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