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  Ao longo da história, eventos 
marcantes como “A Grande 
Depressão de 1929” demons-
traram que o mundo é um 
mar onde alguns navegam em 
iates, outros em botes e vários 
apenas nadando. A impor-
tância dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
é algo inegável para o mundo. 

  Porém, dentre todas elas uma 
se destaca por ser um dos pi-
lares de quase todas as outras: 
a redução das desigualdades. 
Afinal, grande parte das 
mazelas do mundo não são 
justificadas pela célebre frase 
popular “poucos com muito e 
muitos com pouco”. 
De maneira que, não é preciso 
observar muito além da pró-
pria bolha ou buscar informa-
ções sobre países que a mídia 
gosta de construir narrativas 
miseráveis, para constatar tal 
fato, basta direcionar o olhar 
para fora da janela carro.

  Com empenho para o com-
bate às desigualdades, elemen-
tos como: educação, fome, 
desenvolvimento e diversos 
outros também entrariam em 
uma crescente positiva. Com 
a finalidade para que tal fato 
ocorra, seria necessário ape-
nas empenhos dos super ricos 
e dos governos ou uma brutal 
mudança no modelo econô-
mico, mas será mesmo que 
estes estão interessados em 
diminuir as desigualdades? Se 
estivessem interessados em 
mudanças, isso já não poderia 
ter sido feito? Em um cenário 
que já era catastrófico em 
tempos “normais” mostrou 
que consegue ser ainda pior 
durante uma pandemia.

As vertentes das desigualdades e a falsa esperança 
do seu fim

  A desigualdade tal-
vez nunca tenha ficado 
tão evidente. Em quase 
dois anos presenciamos 
crianças que podiam 
ter o auxílio tecnológi-
co para estudar e outras 
sem papel, caneta e co-
mida.  (Pág. 3)

 Algumas pessoas fazendo 
compras online e outras de-
pendendo de quentinhas, 
mas principalmente, umas 
com acesso ao básico da saú-
de e outras perdendo a vida 
em filas de espera. Cenário 
esse que se repetiu em di-
versas cidades do Brasil e do 
mundo. Em contrapartida ao 
caos causado pela pandemia e 
as crises financeiras, com um 
custo de vida cada vez mais 
elevado, presenciamos a pe-

quena parcela dos super ricos 
ficando ainda mais ricos,com 
tanto dinheiro que não cabe-
ria para uma pessoa só gastar 
em toda uma vida e isto com 
grandes influências governa-
mentais. Afinal, os mesmos go-
vernos que concordaram com 
as ODS são os mesmos que be-
neficiam milionários, a busca 
pela redução das desigualdades 
realmente existe ?
  Geração de emprego digno, 
acesso amplo à saúde e educa-
ção são questões fundamentais 
para a saúde física e mental da 
população. Porém, jamais ha-
verá palavras que possam ex-
pressar a situação da vida de 
pessoas que buscam ossos para 
se alimentar e não enxergam a 
possibilidade de melhorias em 
diversos segmentos da vida 
e de suas próximas gerações 
devido à falta de oportunida-
des. Como a desigualdade tem 

origem social só pode ser 
combatida dando a todos a 
mesma oportunidade, prin-
cipalmente na educação e 
saúde. 
  No Brasil é urgente a retira-
da de privilégios dos poderes 
públicos e privados. 

  Deve-se priorizar o ensino 
fundamental e organizar o 
ensino médio e universitá-
rio, realizar a manutenção 
de centros de saúde propor-
cionando atendimento a to-
dos, geração de programas 
de incentivo de emprego 
para jovens e adultos, maior 
democratização do acesso à 
cultura e lazer e principal-
mente meios de manter uma 
alimentação e moradia digna 
para todos, para que assim 
possam buscar horizontes, 
traçando um ciclo diferente 
para si e os seus.  

- Bianca Faria
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Desigualdade na língua Estrangeira
Como o inglês afeta a busca por emprego

 O inglês, considerado um atri-
buto essencial para ingressar 
no mercado do trabalho cada 
vez mais competitivo, faz com 
que se torne algo fundamental 
para as pessoas, e quase as co-
locam à margem do mercado 
de trabalho. Sem domínio da 
língua, elas foram reprovadas 
em diversas seleções de empre-
go, que privilegiavam o idioma 
em um pré-conceito de outras 
habilidades.
  Podemos e devemos sonhar 
com sociedades sem desi-
gualdades, mas por enquanto 
isso apenas faz parte de um 
horizonte utópico. Dados do 
Instituto Nacional de Estu-

dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP) de 
2011, contabilizam 57 milhões 
de estudantes no ensino básico 
brasileiro, sendo 34,7 milhões 
no Ensino Fundamental e 9,1 
milhões no Ensino Médio, 
período quando os alunos pas-
sam a ter contato com a língua 
inglesa, pelo menos. Isso faz 
do Brasil um dos maiores 
países em número de estudan-
tes do idioma fora dos países 
nativos. Entrementes de baixa 
qualidade do ensino da língua 
estrangeira pelo sistema oficial 
ministrado em escolas públicas 
e privadas não qualifica os alu-
nos para o processo de enten-

dimento básico — falar, ouvir, 
ler e escrever —, obrigando os 
mais interessados a buscarem 
por cursos em escolas privadas 
de idiomas.
  O inglês deixa de ser apenas 
uma questão comunicativa 
e cultural; ele se torna uma 
variável econômica, capaz de 
alterar estruturas sociais. Ele 
vem se tornando um ele-
mento democrático quanto 
à mobilidade social. Nele, a 
desigualdade social é respon-
sável por uma má distribui-
ção no ensino de inglês de 
qualidade. E quanto mais essa 
má distribuição aumenta — e 
maior é o peso da língua como 

variável econômica — maior 
é a tendência de aumento da 
desigualdade social.
  Diante disso, o desenvolvi-
mento de um segundo idioma 
só ocorrerá com o tempo e 
a imersão, convivendo com 
pessoas e ambientes onde a 
forma de comunicar não seja 
o português e como fator 
principal, a quebra dessas 
desigualdades, que para isso 
acontecer é necessário que a 
parte educacional e econômica 
do País passe por mudanças. 
 
- Vitória Pinheiro

Intocáveis (2011)
Um clássico que apresenta 
uma série de desigualdades 
unidas: racismo, imigração e 
diferença de classes. A trama 
ensina como duas pessoas tão 
diferentes entre si conseguem 
se ajudar e vencer os obstácu-
los enfrentados

O capital no século XXI
Thomas Piketty, Intrínse-
ca, 2014
Um fenômeno de vendas, o 
livro retrata a concentração de 
renda no século 20, trazendo 
evidências de que a desigual-
dade é semelhante nas demo-
cracias ocidentais, porém os 
níveis de desigualdade variam 
entre a Europa e os Estados 
Unidos.

Dicas de filmes e livros sobre 
desigualdade

Saneamento básico, o 
filme ( 2007)
Em uma vila no Sul, morado-
res convivem com um insu-
portável mau cheiro pela falta 
de saneamento básico, que não 
é oferecido pelo governo e ten-
tarão conquistar um prêmio 
oferecido pelo mesmo governo 
para resolver o problema.

Parasita (2019)

Em uma vila no Sul, morado-
res convivem com um insu-
portável mau cheiro pela falta 
de saneamento básico, que não 
é oferecido pelo governo e ten-
tarão conquistar um prêmio 
oferecido pelo mesmo governo 
para resolver o problema.
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 A luta pela emancipação das mulheres
  Desigualdade de gênero ainda se faz muito presente nos tempos atuais.

  A questão da desigualdade 
entre homens e mulheres é 
um fator histórico no mundo, 
sendo elas tratadas como um 
ser inferior e frágil ao sexo 
masculino. E a cada dia, com o 
aumento da globalização e da 
conscientização, as mulheres 
vêm assumindo seu lugar na 
sociedade.
  
  O machismo por ainda estar 
muito presente na sociedade, 
é a ideia de que o homem em 
uma relação é o líder superior, 
na qual protege e é a autori-
dade em uma família. Para a 
desconstrução desse fator os 
homens precisam ser parte de 
algo que os envolve e que im-
pacta a vida de todos, inclusive 
as deles. 

  É papel de todos refletir sobre 
as ideias e comportamen-
tos que geram a violência e 
desigualdade com pessoas do 
sexo feminino e, a partir daí, 
se transformar e engajar pelo 
exemplo. Já as mulheres, por 
sua vez, mostrando cada vez 
mais o quanto podem andar 
lado a lado e serem igualmente 
valorizadas, através de suas 
atitudes, estudos e procurando 
sempre evoluir.
  Um exemplo muito comum 
é o caso de um homem “ficar” 
com muitas mulheres e ser 
considerado “pegador”, e fica 
popular na cidade, escola, 
trabalho etc. Enquanto se uma 
mulher “fica” com muitos ho-
mens, ela passa a ser mal vista 
diante da sociedade.

As feridas da desigualdade na 
educação 
  Com um sistema 
complexo e sem inves-
timento, a educação 
no Brasil sempre foi 
um elemento ques-
tionado e criticado 
em determinados 
segmentos.       Com 
diferenças exorbitantes 
de estrutura entre os 
ensinos  fundamental, 
médio, superior, públi-
co, privado, federal ou 
regional. Com a finali-
dade de promover uma 

geração e um país com bons 
índices de educação, cultura e 
empregabilidade, tais diferen-
ças promovem uma “corrida” 
desigual e sem equidade entre 
seus participantes. Mesmo 
sendo um fato recorrente e 
conhecido, tal problema teve 
magnitude ainda mais exposta 
durante a pandemia de co-
vid-19 no Brasil.

  Com a necessidade do distan-
ciamento social, instituições 
acadêmicas fecharam por tem-
po indeterminado e trazendo a 
obrigatoriedade de uma nova 
forma de ensinar e aprender, 
o ensino online. Tendo como 
itens básicos um computador 
e acesso à internet, muitos 
alunos não tiveram qualquer 
acesso com a educação neste 
período, causado também pela 
falta de suporte governamen-
tal, para professores e alunos 
utilizassem as ferramentas 

tecnológicas necessá-
rias, além, da manu-
tenção de necessidades 
básicas (alimentação, 
moradia e renda 
durante a pandemia). 
Assim, as consequên-
cias educacionais para 
o futuro em razão des-
te período prejudicial 
já sofre com previsões 
difíceis de profissionais 
da educação.  

- Editorial

  Portanto, antigamente fica-
vam apenas cuidando da casa 
e dos filhos, e hoje, muitas não 
querem engravidar, preferem 
priorizar o trabalho, o estudo, 
tendo sua individualidade, e 
conquistando aos poucos o seu 
lugar no mercado de trabalho 
independente da profissão.

- Vitória Pinheiro
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Varal Solidário une 
pessoas através da 

solidariedade

  
  Na pintura ao lado, “Os 
retirantes”, de 1944, o pintor 
Cândido Portinari retrata a 
desigualdade hídrica histó-
rica no Brasil. Onde famílias 
inteiras precisavam fugir da 
seca do nordeste para regiões 
com melhor situação hídrica 
e assistencialismo do estado 
para sobreviverem.

  
Desde o ano passado, a cidade 
de São Paulo promoveu uma 
ação chamada varal solidá-
rio, que une pessoas que tem 
roupas, calçados e cobertores 
para doação. 
  O especial do varal é que 
as pessoas podem entrar e 
escolher a peça que mais gosta, 
a que serve ou aquela que vai 
suprir a sua necessidade. 

  O projeto tem por objetivo 
ajudar as pessoas, de forma 
imediata e 24 horas por dia, 
com roupas, calçados e outros 
acessórios. Essa “corrente de 
solidariedade” possibilita a 
qualquer um de nós, que esteja 
passando por dificuldades 
pegar o que quiser de acordo 
com sua necessidade.   
  O varal geralmente é feito em 
muros pelas ruas e bairros da 
cidade. - Vitória Pinheiro
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 A Realidade da saúde pública no Brasil
  O paciente e as filas: como inovar na gestão da saúde pública

  A grande revolta de quase 
toda a população brasilei-
ra com o sistema de saúde 
pública é algo alarmante, tanto 
quanto o tempo de espera na 
fila do SUS (Sistema Único de 
Saúde), como também pela 
falta de médicos qualificados 
e dispostos a fazer um bom 
trabalho.

  Por vezes pessoas morreram 
em uma fila de espera, no 
aguardo de uma consulta, de 
um exame ou de uma cirur-
gia que deveria ter tido como 
emergência, mas ao invés 
disso foram tratados com total 
descaso. 

- Vitória Pinheiro

  Enquanto isso, outros com 
melhores condições, têm a 
oportunidade de se cuidar 
com um plano de saúde tendo 
um atendimento de qualidade, 
que normalmente são bem ca-
ros e inacessíveis para a maior 
parte da população brasileira. 

  Os mais pobres recorrem a 
hospitais públicos, e a carência 
financeira pode ser tão grande 
que a falta de materiais e de 
medicamentos está cada vez 
maior e cada vez mais preocu-
pante. 

  Em contrapartida, tem os que 
foram atendidos, mas recebe-
ram um péssimo atendimento, 
por falta de receptividade, 
médicos sem preparo sufi-
ciente ou desanimados com 
sua profissão, não passando 
confiança para o paciente.

  Logo, é preciso de uma 
melhor administração de 
recursos, para que assim seja 
possível por meio da contrata-
ção de novos médicos, melho-
res e qualificados, remunerar 
bem cada funcionário, e com 
isso diminuindo o tempo de 
espera desses pacientes da rede 
pública. 

Saneamento básico
  O paciente e as filas: como inovar na gestão da 

  Com as desigualdades 
chegando a todas as 
esferas da sociedade, os 
elementos mais básicos 
de sobrevivência humana 
também são atingidos.    
  O acesso à água potável 
e esgoto tratado tem sua 
funcionalidade de acordo 
com as características 
sócio geográficas, de-
terminado pela renda e 
regiões em que as pessoas 
habitam. 
  Como uma grande teia 
que depende de outros 
elementos para funcionar, 
a sociedade enfrenta uma 
escalada de problemas 
e desigualdades com o 
surgimento de um novo 
empecilho, como abor-
dado anteriormente, a re-
dução das desigualdades 
impactam positivamente 
em outras ODS.

  Por exemplo, com maior 
assistência e acesso ao 
saneamento básico, redu-
zindo as desigualdades, 
questões de outros obje-
tivos de desenvolvimento 
sustentável também são 
afetados positivamen-
te,como, “água e sanea-
mento”,”vida saudável” e 
“cidades e comunidades 
sustentáveis”. 
  Com o informativo 
abaixo é possível avaliar 
o tamanho do não acesso 
às condições mínimas 
da  população brasileira, 
dados impressionantes 
para um país em desen-
volvimento, com diversos 
recursos disponíveis e 
tamanho continental.

- Bianca Faria

Fonte: IBGE
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