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Renata Bernardo Andrade1

Em 2021, ainda vivíamos os reflexos da pandemia da Covid-
19. O retorno às aulas foi autorizado ainda no segundo 
semestre de 2021, após a elaboração e aprovação de protoco-

los sanitários para a implementação do plano de volta às aulas nos 
municípios e estados do país em formato de ensino híbrido (pre-
sencial e online). 

A vacinação ainda estava lenta em todo o país, o que gerou 
preocupação se o retorno às aulas seria seguro para alunos e profes-
sores. A necessidade de pensar e adequar formas de trabalhar com 
os estudantes durante a pandemia e após esse retorno híbrido fez 
com que este trabalho de produção dos boletins informativos temá-
ticos sobre a Covid-19 continuasse a ser produzido como forma de 
ajudar os professores.

Dessa maneira, o trabalho intenso dos bolsistas da FAPERJ, 
PIBIT-CNPQ, PIBIC-UERJ e ID-Cetreina (UERJ) do Grupo de 
Estudos e Pesquisa em Geografia, Educação e Cidades (GEPGEC) 

1 Professora das Secretarias Municipal e Estadual de Educação do Rio de Janeiro.
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em parceria com o Projeto de Extensão Oficinas escolares de Geografia: 
diferentes ações Didáticas (DEPEXT-UERJ) junto com o DAGEOP 
(Dinâmicas Ambientais e Geoprocessamento) e o Laboratório de 
Geociências da UERJ-FFP foram importantes para desenvolver 
diversos materiais didáticos sobre a Covid-19.

Os textos produzidos neste livro se propuseram a criar manei-
ras de informar e educar os estudantes e comunidade a respeito da 
Covid-19. Baseado em pesquisas de dados científicos, em livros e 
artigos, como os de jornais e revistas combatendo a desinformação 
gerada pelas fake news.

É preciso relacionar o ensino de Geografia de forma significa-
tiva, permitindo a articulação de diversos conhecimentos de forma 
interativa. Por esse motivo, foram desenvolvidos boletins informativos 
com diferentes temáticas. Os temas escolhidos para compor o livro 
são da concepção de pensar geograficamente os fenômenos espacia-
lizados, assim contribuindo para um ensino de Geografia que analise 
e leia os conteúdos para uma aprendizagem significativa. 

Como usuária dos informativos para ensinar a diferentes tur-
mas os conteúdos geográficos relacionados à Covid-19 durante o 
esse período, pude constatar a riqueza material e como auxiliou os 
alunos no processo ensino-aprendizagem de Geografia durante as 
minhas aulas.

Assim, os textos escritos neste livro com as diferentes temáticas 
relacionadas aos conteúdos, como a Geopolítica da Vacina, a Fome, 
os problemas ambientais e outros, mostram-nos a relevância do mate-
rial para as discussões do contexto atual para o ensino da Geografia. 
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Camila Vianna de Souza1

1 Professora da rede pública de ensino de Volta Redonda (SME / VR). Doutoranda em 
Geografia (UERJ-PPGEO).

Em tempos tão atribulados, iniciar uma leitura é a oportuni-
dade de simbolizar novos horizontes por meio da linguís-
tica, refletir sobre perspectivas de um novo “normal”, após 

tudo o que vivemos e estamos vivenciando devido à pandemia de 
Covid-19, que assolou bairros, municípios, estados, países, conti-
nentes, o planeta como um todo. 

Ao longo desses dois anos, muitas histórias foram interrompi-
das, outras tiveram finais felizes, com parentes, amigos e conhecidos 
se recuperando desse vírus, que não pediu licença para ocupar os 
espaços, em distintas escalas geográficas. Entretanto, pôde-se cons-
tatar que todas as pessoas, de alguma maneira, foram impactadas, 
seja pelos elevados números noticiados de casos confirmados de Covid-
19, seja pelos hospitais lotados, seja pelos números assustadores de 
óbitos diariamente, seja, ainda, pela forma mais cruel, perdendo um 
ente querido. Que tempos embaraçosos que não param por aí... No 

APRESENTAÇÃO

VOLTAR AO 
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trabalho, com o home office, as rotinas das famílias mudaram, trans-
formando os cômodos residenciais em salas de escritório, consultório 
clínico, academia de ginástica, sala de aula, entre outros. 

No âmbito escolar, deve-se ressaltar que os docentes tiveram 
que se redescobrir e repensar na melhor maneira de construir conhe-
cimentos científicos e conteúdos para levá-los até as casas dos edu-
candos, tornando o processo de ensino-aprendizagem dinâmico, 
interativo e lúdico. Ao ser convidada para apresentar o livro “Temas 
sobre a Covid-19 para o ensino de Geografia 2”, pensei em sua rele-
vância frente às políticas públicas que não possibilitaram à maior 
parte dos docentes treinamentos para diferentes plataformas, gra-
vações e edições de vídeos, auxílio financeiro para internet e até 
mesmo aparelhos eletrônicos, como tablets, computadores, celulares, 
principalmente aos discentes da rede pública. 

No ano de 2021, após o processo de vacinação em massa, inú-
meras redes de ensino público do estado do Rio de Janeiro retorna-
ram às aulas no formato híbrido ou presencial e, mais uma vez, os 
docentes recomeçaram uma nova estratégia didático-pedagógica 
para estimular a aprendizagem, tentando recuperar também parte 
dos conhecimentos que não foram alcançados em quase um ano e 
meio. Um grande desafio surge nesse momento!

Nós, professoras e professores de Geografia, sabemos que essa 
ciência, na década de 1970, passou por um processo de efervescência 
e renovação em suas bases teórico-metodológicas, com a publicação, 
em 1976, do livro A Geografia: isso serve, em primeiro lugar, para 
fazer a guerra, em que o autor francês Yves Lacoste apresenta que 
os conhecimentos geográficos estavam a serviço das bases militares 
como instrumento de ideologia, trazendo privilégios econômicos e 
políticos para a burguesia. Lacoste (2012, p. 54), em sua obra, des-
taca que “De todas as disciplinas ensinadas na escola, no secundário, 
a Geografia, ainda hoje, é a única a aparecer, por excelência, como 
um saber sem a menor aplicação prática fora do sistema de ensino”. 
Assim, o autor nos despertou a examinar sobre a renovação da 
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Geografia, ao analisar a “Geografia dos professores” e o caráter tático 
de como esse saber geográfico serve de estratégias para questionar, 
identificar, avaliar, transformar, mediar, comparar e compreender 
as espacialidades. 

Nessa mesma reflexão, ainda percebemos que, no século XXI, 
no ano de 2022, para muitos, a ciência geográfica ainda é uma dis-
ciplina que se trata de decorar nomes de estados e capitais, rios e 
seus afluentes, climas, biomas, solos e relevos dos diferentes espaços 
geográficos. Então, o que podemos entender como ensino de 
Geografia? Cavalcanti afirma que:

O ensino de Geografia, assim, não se deve pautar pela descrição e enu-
meração de dados, priorizando apenas aqueles visíveis e observáveis 
na sua aparência (na maioria das vezes impostos à “memória” dos alu-
nos, sem real interesse por parte destes). Ao contrário, o ensino deve 
propiciar ao aluno a compreensão do espaço geográfico na sua concre-
tude, nas suas observações. (CAVALCANTI, 2013, p. 20)

É importante salientar que os estudos acadêmicos na área de 
ensino de Geografia têm crescido de forma significativa no Brasil, 
inclusive com abertura de espaço de debates e eventos acadêmicos 
(locais, regionais, nacionais), programas de Pós-graduação, que estão 
possibilitando pesquisas relacionadas a essa linha. Esta obra é fruto 
dessa expansão, que apresenta as preocupações (como ensinar e o 
que ensinar) e as problemáticas da Geografia no ensino. A fim de 
realizar essa análise, tomo como referência a produção de Sacramento:

Sendo assim, o papel atual da Geografia Escolar é fazer com que o 
aluno compreenda os fenômenos geográficos espacializados em seu 
cotidiano, permitindo-lhe localizar-se e perceber tais transformações. 
A partir desse argumento, pensar o currículo é reestruturar o saber, 
para que a escola possa intervir na construção de um conhecimento 
em que aluno e professor dialoguem, na concepção de uma disciplina 
voltada para as transformações nos lugares com os quais se relacionam 
os agentes da relação pedagógica. (SACRAMENTO, 2010, p. 5)

Dessa forma, o livro traz como discussão teórica e metodoló-
gica, textos com bases em pesquisas acadêmicas, com o objetivo de 
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refletir sobre a pandemia de Covid-19, no âmbito educacional, a 
partir do ensino de Geografia. Estas pesquisas mostram a potencia-
lidade de interpretação e análises sobre como pensar um tema tão 
atual e relevante que deve ser discutido na escola, uma vez que inú-
meras informações e dados são questionáveis por não apresentarem 
comprovações científicas. A escola não é apenas o ambiente do 
desenvolvimento das habilidades e competências, mas também é o 
espaço multicultural, o lugar da coexistência, das experimentações, 
da interação, dos questionamentos e dos projetos educativos volta-
dos para a formação do cidadão. 

Os escritos desta obra foram construídos a partir dos boletins 
informativos escolares, desenvolvidos pelo Grupo de Ensino e 
Pesquisa em Geografia, Educação e Cidades (GEPGEC) da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do campus São Gonçalo 
(Faculdade de Formação de Professores) em conjunto com o Projeto 
de Extensão Oficinas escolares de Geografia: diferentes ações didá-
ticas (DEPEXT-UERJ) junto com o DAGEOP (Dinâmicas Ambientais 
e Geoprocessamento) e o Laboratório de Geociências da UERJ-FFP 
(LABGeo).

Assim, o capítulo “Vacinas e Variantes durante a pandemia da 
Covid-19 no Brasil” apresenta textos informativos para a comuni-
dade escolar em relação às variedades de vacinas desenvolvidas e 
ofertadas à população. Ainda, sobre essa temática central, temos um 
o segundo capítulo, “Geopolítica das vacinas”, mostrando o pano-
rama desigual encontrado no continente africano, referente ao atraso 
das vacinas, às resistências das populações estadunidense e europeia 
para se vacinarem e às dificuldades enfrentadas no Brasil devido ao 
atraso das vacinas e ao negacionismo.

Um debate importante e pertinente para pensar o ensino de 
Geografia é apresentado no terceiro capítulo, “A espacialização da 
Covid-19 no mundo”, pois o objetivo desse texto é apresentar alguns 
temas ligados aos fenômenos geográficos em diferentes continentes 
durante a pandemia, pautando-se também na geopolítica, para 
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mostrar as distintas relações espaciais. O capítulo “As ações dos 
organismos econômicos internacionais na pandemia da Covid-19: 
proposições para o ensino da Geografia” ressalta a conjuntura dos 
impactos dos organismos internacionais na economia mundial, 
influenciando as dinâmicas territoriais.

Tendo em vista que a Geografia tem se apropriado de novas 
possibilidades de pesquisa, o quinto capítulo, “Esporte e turismo: os 
impactos causados pela pandemia da Covid-19”, é um convite à 
reflexão das dificuldades das ocorrências dos grandes eventos espor-
tivos, devido ao distanciamento social e às normas de segurança 
sanitárias. Além disso, a discussão embasada de como o turismo se 
reinventou nesse momento pandêmico em que as atividades econô-
micas foram paralisadas. 

O capítulo “Pandemia da fome na Covid-19” faz-nos pensar 
sobre as desigualdades sociais que estão presentes nas diferentes 
espacialidades do mundo e, durante a pandemia, isso ficou mais 
aparente através de dados e informações de órgãos públicos. 
Geograficamente, sabe-se que a questão da fome não tem relação 
direta com a falta de produção de alimentos, mas, sim, com o acesso 
e a distribuição, por esse motivo, esse texto é de suma importância 
nos dias atuais.

Já o capítulo “Impactos ambientais e a Covid-19” é um convite 
à reflexão sobre os impactos decorrentes da relação sociedade X 
natureza, destacando o quanto o homem apresenta um comporta-
mento predatório há anos para com os recursos naturais, não se 
preocupando com as gerações futuras e, menos ainda, com a degra-
dação ambiental. Esse comportamento apenas reforça o “adoeci-
mento” do planeta Terra. Por conseguinte, o capítulo “O antropoceno 
e a Covid-19: Geografia e prevenção de riscos naturais na Educação 
Básica” retrata, também, a questão ambiental, porém, destacando a 
construção do paradigma de desenvolvimento humano voltado para 
a questão da sustentabilidade e da justiça ambiental.
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Outro debate relevante é analisar a nossa escala local do ponto 
de vista do capítulo “Brasil e os reflexos da pandemia em diferentes 
situações”. Essa leitura nos move e chama a atenção para pensarmos 
que o mundo mudou e, por isso, manifesta uma abordagem sobre 
os desdobramentos ocorridos ao longo da pandemia de coronavírus 
apresentando as questões sociais e econômicas do país durante o 
ano de 2021, mostrando as consequências negativas sob a perspec-
tiva geográfica. 

O racismo ainda existe? O capítulo “Possibilidades de traba-
lhar os temas de racismo e movimentos sociais na Covid-19” é uma 
oportunidade de refletir sobre esse problema social ainda tão pre-
sente na sociedade brasileira. O texto espelha o racismo que ficou 
mais expressivo durante a pandemia, as condições socioeconômicas 
das pessoas que residem em espaços segregados da cidade, estando 
em situação de vulnerabilidade socioespacial, e a questão do anti-
capacitismo, como uma forma de construir dentro das comunidades 
o respeito e o trabalho com os outros. 

Seguimos, agora, com o capítulo “As diferentes representações 
para a leitura geográfica da pandemia”. Neste capítulo, encontra-se o 
entendimento das representações visuais como recurso para refletir 
de forma geográfica, visto que temos uma gama de informações dis-
ponível a todo momento nos meios de comunicações e, com isso, o 
educador tem um papel de suma importância, pois tem a possibilidade 
de auxiliar na construção da consciência espacial dos discentes, opor-
tunizando o afastamento das opiniões de senso comum, que cada vez 
mais vêm ganhando espaço nas mídias e nas redes sociais.

Por fim, o último capítulo desta coletânea, “O protocolo sani-
tário para a reabertura das escolas em São Gonçalo-RJ”, promove 
reflexões acerca da reabertura das escolas e como propiciar uma 
educação de qualidade e justa em um momento tão complexo e difí-
cil como este pandêmico. Para que isso aconteça, o capítulo mostra 
que é essencial preservar a saúde de toda a comunidade escolar, o 
que inclui profissionais da educação e familiares, com um retorno 
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pautado nos protocolos sanitários que levam em conta a demanda 
do município, assegurando investimentos financeiros, adaptação de 
rotina, uso de máscaras e outros meios de higienização.

Como professora da educação básica da rede pública de ensino, 
afirmo que cada texto escrito é uma nova possibilidade a partir de 
perspectivas e pressupostos teórico-metodológicos de refletir a rea-
lidade concreta do ensino de Geografia escolar. Que essas leituras e 
as ideias suscitadas sirvam-nos de combustível para continuar pes-
quisando o ambiente escolar e incitar a troca de diálogo, saberes e 
experiências com aqueles que acreditam que é possível uma educa-
ção pública de qualidade, mais justa e igualitária. 

A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre 
B, mas de A com B, mediatizado pelo mundo. Mundo que impressiona 
e desafia a uns e a outros, originando visões ou ponto de vista sobre 
ele. Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperanças ou deses-
peranças que implicitam temas significativos, à base dos quais se cons-
tituirá o conteúdo programático da educação. (FREIRE, 2015, p. 116) 

Com o esperançar impelido por Paulo Freire, precisamos de 
muita coragem para continuar lutando pela educação básica diaria-
mente, e cada texto apresentado nesta coletânea, apesar da temática 
central ser a Covid-19, brinda-nos com reflexões aprofundadas e 
particularizadas sobre as vacinas, geopolítica, espacialização do 
vírus, esporte e turismo, a fome, impactos socioambientais, a situa-
ção do Brasil, racismo, diferentes representações geográficas e rea-
bertura das escolas. Em cada leitura, notam-se inquietudes, tensões, 
aflições e reflexos desse momento pandêmico, que ainda se perpetua 
e, mesmo que isso chegue a um fim, teremos lembranças e memórias 
desse caos que o mundo se tornou durante essa conjuntura histórica. 
Retomando a esperança de Freire, sinto-me inspirada com a música 
“Dias melhores”, gravada pelo grupo Jota Quest e por isso, compar-
tilho aqui, alguns trechos “Vivemos esperando, dias melhores, dias 
de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás, vivemos 
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esperando, o dia que seremos melhores, melhores no amor, melhores 
na dor, melhores em tudo...”. 

Desejo uma boa leitura e agradeço a oportunidade de ler pes-
quisas tão pertinentes de colegas de profissão que estão na luta incan-
sável da sala de aula, com esperança de dias melhores.
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A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, 
teve início em março de 2020 e, até meados de fevereiro de 
2022, já foi responsável por mais de 5 milhões de mortes 

no mundo, sendo 638 mil óbitos somente no Brasil, o segundo país 
com maior número de óbitos em todo o mundo (WHO, 2022). A 
pandemia gerou um esforço excepcional da comunidade científica, 
levando ao desenvolvimento de mais de 300 projetos de vacinas, 
sendo esse o programa de desenvolvimento de vacinas mais rápido 
já visto na história.

Ao longo da pandemia, o surgimento das chamadas variantes, 
que podem ser entendidas como modificações genéticas do SARS-
CoV-2, também pressionaram ainda mais a comunidade científica 
para um melhor entendimento sobre a imunização desencadeada 
pelas vacinas disponíveis. Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), no âmbito da saúde pública, a vacinação é a estratégia mais 
importante para barrar a propagação do vírus (WHO, 2020).

O presente capítulo consiste na reunião de textos informativos 
produzidos durante a pandemia da Covid-19 para a comunidade 
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escolar, a partir do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Ensino e 
Pesquisa em Geografia, Educação e Cidades (GEPGEC), da Faculdade 
de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ-FFP), cujo objetivo é apresentar, de maneira clara, a 
diversidade de vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas no mundo 
e ofertadas à população brasileira até o momento, assim como infor-
mações sobre as variantes do vírus SARS-CoV-2.

No âmbito mundial, até o início de dezembro de 2021, 28 vaci-
nas já possuíam autorização para serem utilizadas. No Brasil, até 
esse mesmo período, sete vacinas já foram autorizadas, de acordo 
com Basta e Moodie (2021), no entanto, nem todos os sete laborató-
rios responsáveis solicitaram o pedido à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). A ANVISA aprovou, no dia 17 de 
janeiro de 2021, por unanimidade, o uso emergencial da vacina 
CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac, em parceria 
com o Instituto Butantan. A vacina Cominarty, desenvolvida pelo 
laboratório Pfizer, teve seu registro definitivo em fevereiro de 2021.

As vacinas Covishield, da Universidade de Oxford/AstraZeneca, 
em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), e a Janssen 
Vaccine, da farmacêutica Janssen-Cilag, conseguiram o registro 
definitivo em março de 2021, sendo essas, as quatro vacinas utiliza-
das no Brasil para imunização da população (ANVISA, 2021a).

As plataformas tecnológicas para a produção das vacinas da 
Covid-19 são diversas, e cada projeto apresenta suas peculiaridades 
quanto à eficácia, duração da proteção induzida ou à segurança do 
imunizante. Dessa forma, diversas tecnologias estão sendo avaliadas 
e/ou utilizadas, como as vacinas virais atenuadas ou inativadas, o 
uso de vetores virais replicantes e não replicantes, ácidos nucleicos 
(DNA e RNA), e as vacinas proteicas recombinantes, ou de partícu-
las semelhantes ao vírus (KRAMMER, 2020). Dentre elas, vamos 
abordar, com mais detalhes, as utilizadas no Brasil: CoronaVac, a 
Covishield, a Cominarty e a Janssen (COSTA et al., 2021).
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Vacinas contra Covid-19 em uso no Brasil
As vacinas são constituídas de substâncias biológicas seguras, 

a partir de agentes patogênicos, como vírus e bactérias causadores de 
doenças, modificados em laboratório, e que, quando aplicadas, geram 
uma resposta imunológica no organismo, ou seja, induzem o desen-
volvimento de células específicas e estimulam a produção de anticor-
pos contra o microrganismo causador da doença (WHO, 2020).

A vacina CoronaVac (Sinovac/Butantan) é feita com o vírus 
inativado, ou seja, “morto”. Nessa tecnologia, o vírus é cultivado e 
multiplicado em uma cultura de células, e depois inativado por meio 
de calor ou produto químico (GAO et al., 2020). A vacinação com a 
CoronaVac estimula o corpo a induzir imunidade contra o SARS-
CoV-2 para a prevenção de doenças causadas por ele. É importante 
destacar que o vírus não é capaz de causar a doença, pois se encontra 
inativo ou “morto” (KRAMMER, 2020).

Os resultados iniciais divulgados pelo Instituto Butantan 
demonstraram que a eficácia geral da CoronaVac é de 50,70%, ou 
seja, os vacinados têm 50,70% menos risco de adoecer. Além disso, 
a vacina apresentou o índice de 83,70% para prevenção de casos leves 
de coronavírus e o de 100% para casos moderados e graves da doença. 
Portanto, uma pessoa não vacinada e exposta ao vírus tem o dobro 
de chance de ter Covid-19 do que alguém que foi vacinado. Segundo 
o estudo, o imunizante garante a eficácia mínima na segunda semana 
após a administração da 1ª dose.

No entanto, de acordo com a bula inicial do produto, o esquema 
vacinal completo com duas doses é necessário para obter a resposta 
imune esperada para a prevenção da Covid-19 (PALACIOS et al., 
2021). Estudos mais recentes mostram que, indivíduos com o esquema 
vacinal completo pela CoronaVac, tiveram um risco de infecção, 
52,7% menor; de hospitalização, 72,8% menor; de ser internado em 
UTI, 73,8% menor; e de morte, 73,7% menor. O mesmo estudo ainda 
apontou uma queda da efetividade da vacina em indivíduos acima 
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dos 80 anos de idade (CERQUEIRA-SILVA et al., 2021). No Brasil, 
a CoronaVac é indicada para pessoas acima de 18 anos e gestantes, 
com ou sem comorbidades (BRASIL, 2021).

O imunizante da Covishield (AstraZeneca/Oxford/Fiocruz) 
utiliza uma tecnologia conhecida como vetor viral não replicante 
(Figura 1) (KRAMMER, 2020). Nesse caso, é utilizado um adeno-
vírus recombinante de chimpanzé que expressa a glicoproteína Spike 
(S) do SARS-CoV-2 e que não possui a capacidade de se replicar na 
célula do indivíduo vacinado, ou seja, não causa doença. Após a 
vacinação, a glicoproteína S do SARS-CoV-2 é expressa localmente 
estimulando anticorpos neutralizantes e resposta imune celular 
(FOLEGATTI et al., 2020).

Na Figura 1, apresentamos os boletins para a comunidade 
escolar a partir do trabalho desenvolvido pelo GEPGEC da UERJ 
– FFP durante a pandemia da Covid-19 sobre a questão da produção 
de vacinas contra a doença.

De acordo com os primeiros estudos divulgados pela Fiocruz, 
a primeira dose do imunizante da Covishield já garante eficácia geral 
de 76%, dos 22 aos 90 dias após a aplicação. Depois desse período, 
com uma segunda dose de reforço, a eficácia da vacina sobe para 
82,4%. Para casos mais graves da doença, a eficácia é de 100%, uma 
vez que não houve internações hospitalares.

Os autores também relatam potencial da vacina em reduzir a 
transmissão do vírus, com base na carga viral avaliada em voluntá-
rios, com uma redução de 67% após a primeira dose da vacina 
(VOYSEY et al., 2021). De acordo com estudos mais recentes reali-
zados no Brasil, indivíduos vacinados com as duas doses dessa vacina 
tiveram uma proteção de 72,9% à infecção; proteção de 88% contra 
hospitalizações; de 89,1% contra internações em UTI; e de 90,2% 
contra óbitos.
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Figura 1 – Exemplo de informativo sobre vacinas produzidas

Fonte: Boletim Informativo Covid-19. 
Disponível em https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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Esse mesmo estudo avaliou as diferenças da efetividade da 
vacina de acordo com a faixa etária, mostrando que ela tende a ser 
consideravelmente menor em pessoas acima dos 90 anos de idade 
(CERQUEIRA-SILVA et al., 2021). Essa vacina é indicada para a 
imunização ativa de indivíduos a partir de 18 anos de idade sem 
comorbidades para a prevenção da Covid-19 (BRASIL, 2021).

A Cominarty do Laboratório Pfizer, também presente na Figura 
1, é uma vacina baseada na tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) 
e encapsulada em nanopartículas lipídicas para evitar a sua degra-
dação. Possui a vantagem de ser produzida em maior escala, por se 
tratar de um produto sintético, e a desvantagem de sua conservação 
ser por meio de congelamento.

Nessa tecnologia, o RNA sintético dá as instruções ao orga-
nismo para a produção de proteínas encontradas na superfície do 
vírus (KRAMMER, 2020). Uma vez produzidas no organismo, essas 
proteínas (ou antígenos) estimulam a resposta do sistema imune, 
resultando, assim, potencialmente em proteção para o indivíduo que 
recebeu a vacina.

Segundo o laboratório Pfizer, os resultados mostraram que 
globalmente a eficácia da vacina contra a Covid-19 foi de 95%, com 
esquema de duas doses, num intervalo de 21 dias entre as doses. A 
efetividade da vacina na população de até 59 anos se manteve acima 
de 96%, e a proteção contra óbitos e internações chega a 99% 
(FIOCRUZ, 2021). No Brasil, esse é o único imunizante liberado 
para adolescentes (12 a 17 anos), além da utilização em gestantes e 
em adultos com ou sem comorbidades (BRASIL, 2021).

No início de dezembro de 2021, a ANVISA autorizou o uso do 
imunizante para crianças de 5 a 11 anos, após testes seguros com dosa-
gem e composição específicas para essa faixa etária, que dependerá do 
Ministério da Saúde para ser implementado no país (ANVISA, 2021b).

A vacina Janssen, do laboratório Janssen-Cilag, utiliza a mesma 
tecnologia da Covishield, a de vetor viral não replicante (Figura 2). 
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No caso da Janssen, é utilizado o adenovírus tipo 26 (Ad26), que 
utiliza um fragmento de DNA presente na glicoproteína S do SARS-
CoV-2. Após a imunização, o sistema imunológico é ativado pela 
presença da glicoproteína S do SARS-CoV-2 que se expressa no orga-
nismo após a vacinação (MERCADO et al., 2020). Após os 14 dias 
de imunização, a eficácia geral da vacina Janssen foi de 66,9% em 
casos leves e 76,7% em casos graves (ANVISA, 2021c).

Figura 2 – Ilustração da tecnologia de vetor viral utilizada nas vaci-
nas Covishield (Oxford/Astrazeneca) e Janssen (Janssen-Cilag), em 
azul, e da tecnologia de RNA utilizada na vacina da Cominarty 
(Laboratório Pfizer), em verde

Fonte: Adaptado de CIÊNCIA VIVA (2021).
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A efetividade da vacina variou de 68% a 73% para proteção 
contra infecção; de 88% a 91% contra hospitalizações; e de 78% a 
94% contra óbitos na população adulta até 59 anos (FIOCRUZ, 2021).

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, no 
Brasil, teve início em 18 de janeiro de 2021 (FIOCRUZ, 2021) e até 
o início de dezembro de 2021, cerca de 77% da população brasileira 
havia tomado pelo menos a 1ª dose da vacina, e mais de 65% já esta-
vam com o esquema vacinal completo (Figura 3).

Figura 3 – Parcela de pessoas no mundo vacinadas contra Covid-19, 
por países, até 13 de dezembro de 2021

Fonte: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations.

Variantes do novo coronavírus: o que precisamos saber
Variante é o termo utilizado para um vírus que sofreu muta-

ção e contém algumas características que o diferenciam do vírus de 
origem. As mutações são comuns em vírus e consistem em mudan-
ças no material genético durante a sua replicação. Como os vírus 
possuem uma taxa de replicação alta, é comum que ocorram esses 
erros na codificação do material genético (Figura 4). Algumas dessas 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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mutações podem ser benéficas para o vírus, tornando-o mais resis-
tente, mais agressivo e/ou mais transmissível, podendo também 
causar alterações na antigenicidade do vírus, levando a falhas nos 
tratamentos com anticorpos ou com vacinas (ZHANG et al., 2021). 
Por esse conjunto de fatores, as variantes de SARS-CoV-2 preocu-
pam a comunidade científica.

Figura 4 – Esquema de uma mutação genética do vírus SARS – CoV-2 
durante a sua replicação no interior de uma célula

Fonte: G1 (2021).

Variantes do Sars-CoV-2
 Algumas variantes surgem e desaparecem rapidamente, 

enquanto outras persistem. Existem variantes que se espalham mais 
rapidamente do que outras, podendo levar a um aumento no número 
de casos de Covid-19 (CDC, 2021). Nesse contexto, as principais 
autoridades e instituições científicas do mundo têm monitorado e 
avaliado a evolução do SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.

A OMS reuniu um grupo de especialistas para estabelecer um 
sistema de nomenclatura mundial, auxiliando em discussões públicas 
sobre essas variantes (WHO, 2021). Esse grupo de especialistas reco-
menda o uso de letras do alfabeto grego, tais como, Alfa, Beta, Gama 
e Delta, facilitando a compreensão por públicos não científicos.
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Os primeiros casos associados a uma variante com maior 
potencial de transmissão do novo coronavírus surgiram na Inglaterra, 
em meados de dezembro de 2020, e se espalharam rapidamente pelo 
mundo. Essa variante ficou conhecida como “Alfa” e era aproxima-
damente 50% mais transmissível do que as variantes circulantes no 
Reino Unido, o que levou também ao aumento na taxa de mortali-
dade nesses países (DONG et al., 2021). Dessa forma, a variante Alfa 
se tornou predominante, substituindo os vírus circulantes anteriores, 
especialmente nos Estados Unidos (WASHINGTON et al., 2021; 
VOLZ et al., 2021).

Entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, o número de casos 
na África do Sul aumentou, consideravelmente, devido ao surgimento 
da variante Beta, que se tornou a variante circulante dominante 
nessa região (TAO et al., 2021). Essa variante apresentou altas taxas 
de transmissão. Entretanto, não foram realizados estudos contínuos 
para demonstrar aumento da virulência ou gravidade da doença 
(RAMESH et al., 2021). Logo em seguida, também em 2021, a variante 
Gama foi identificada pela primeira vez no Brasil, onde se tornou o 
vírus dominante em circulação (FARIA et al., 2021). Um aumento 
de seis vezes nas internações hospitalares foi relatado em janeiro de 
2021, em comparação com dezembro de 2020, o que quase causou 
um colapso no sistema de saúde brasileiro (ZHANG et al., 2021).

A variante Delta foi relatada, pela primeira vez, na Índia e se 
tornou a variante com maior prevalência nos países europeus em 
abril de 2021, de acordo com o Centro Europeu para Prevenção e 
Controle de Doenças (DONG et al., 2021; JHUN et al., 2021). Essa 
variante demonstra uma alta taxa de transmissão e é considerada 
mais infecciosa e contagiosa em comparação com as variantes ante-
riores (JHUN et al., 2021). Algumas evidências indicam que essa 
variante apresenta maior capacidade de evasão do sistema imuno-
lógico, causando doenças graves, principalmente em pessoas não 
vacinadas, além de ser mais resistente a medidas preventivas, trata-
mentos e vacinas (RAMESH et al., 2021; SHEIKH et al., 2021). Com 
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essas características, a variante Delta se espalhou por mais de 54 
países, substituindo rapidamente a variante Alpha no Reino Unido 
e nos EUA (RILEY et al., 2021; BOLZE et al., 2021).

Em outubro de 2021, uma nova variante, chamada Ômicron, 
foi descoberta em Botswana e, três dias depois, detectada na África 
do Sul. Essa variante apresenta muitas mutações que podem ter um 
impacto direto em seu comportamento, como transmissibilidade e 
virulência. O pânico global trazido pelo surgimento da variante 
Ômicron levou a comunidade científica a investigar imediatamente 
o quanto essa nova variante pode ser resistente às vacinas e aos anti-
corpos (CHEN et al., 2021). Os estudos estão sendo realizados e ainda 
não existem dados robustos para informar com que facilidade essa 
variante se dissemina, a gravidade da doença que causa ou como as 
vacinas e medicamentos disponíveis atuam contra a Ômicron.

As mutações que levam ao surgimento de novas variantes só 
podem ser identificadas a partir de análises genéticas e, por isso, 
países com maior investimento nesse tipo de análise, como os do 
Reino Unido, possuem uma alta taxa de identificação de variantes 
e conseguem tomar medidas de proteção mais eficientes para conter 
a disseminação dos vírus (BBC, 2021). Além disso, o surgimento de 
novas variantes é diretamente proporcional a sua circulação na 
população. Alguns estudos demonstram que indivíduos não vaci-
nados estão mais expostos às variantes do SARS-CoV-2 e enfrentam 
maiores riscos de morte causada pela Covid-19 (DYER, 2021; SCOBIE 
et al., 2021).

Dados preliminares apontam que as vacinas continuam sendo 
eficazes contra as novas variantes, evitando casos graves da doença 
e diminuindo as taxas de mortalidade (BBC, 2021). Entretanto, foi 
relatada uma queda na capacidade da vacina de produzir anticorpos 
que neutralizam a Ômicron, que é a variante mais recente. Essa 
queda já era esperada pelos cientistas e não significa que as vacinas 
são ineficazes contra a Ômicron (EXAME, 2021).
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Para aumentar e melhorar a proteção das vacinas contra essa 
e outras variantes, os cientistas recomendam a aplicação da terceira 
dose, considerada “dose de reforço”. No Brasil, a aplicação dessa dose 
teve início em setembro de 2021 (BRASIL, 2021). A “dose de reforço”, 
segundo recomendações da ANVISA, pode ser de vacinas homólo-
gas (mesma vacina) ou heterólogas (vacinas diferentes), de acordo 
com as especificações técnicas de cada imunizante e de dados de 
pesquisa (ANVISA, 2021d).

Os cientistas, desde o início da pandemia da Covid-19, refor-
çavam a importância do desenvolvimento de vacinas para barrar a 
propagação do novo coronavírus, visto que pessoas vacinadas têm 
menor probabilidade de transmitir a doença, reduzindo, assim, o 
número de indivíduos com sintomas graves. Dessa forma, ao dimi-
nuirmos o número de pessoas doentes, a taxa de propagação do vírus 
também cai, o que possibilita o controle da pandemia. Além disso, 
as medidas, como o distanciamento social e a vacinação em massa 
da população, continuam sendo muito importantes para que haja 
uma diminuição da circulação do vírus, o que reduz sua taxa de 
replicação e mutação e, consequentemente, diminui as chances de 
surgirem novas variantes (VASIREDDY et al., 2021).

Estamos vivendo uma era em que as notícias falsas, as chama-
das fake news, estão sendo disseminadas pelas redes sociais, culmi-
nando em movimentos “antivacinas”. Nesse sentido, é imprescindível 
a compreensão da sociedade sobre a Covid-19, principalmente em 
relação aos benefícios e à eficácia da vacina contra a doença. Portanto, 
a linguagem clara e acessível presente nos informativos desenvolvi-
dos sobre as vacinas e variantes do vírus SARS-CoV-2, e distribuídos 
para a comunidade escolar, além de servir como material comple-
mentar de aulas ministradas por professores, podem mostrar a 
importância do avanço da Ciência para a sociedade, e auxiliar no 
combate às notícias falsas relacionadas à pandemia.
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Em março de 2020, desde que a Organização Mundial da 
Saúde, a OMS, declarou que o mundo vivia uma pandemia 
por conta da disseminação de novos casos da Covid-19, o 

mundo parou por um momento. Cada vez mais capitalistas, as eco-
nomias, principalmente dos países menos desenvolvidos, não iriam 
aguentar por muito tempo todas as restrições e as consequências 
que a pandemia estava impondo ao planeta.

As apostas, principalmente de potências como Estados Unidos, 
China e União Europeia estavam voltadas a uma solução: a criação 
de uma vacina capaz de frear o número de novos casos e mortes por 
Covid-19, fazendo com que a vida pudesse voltar à normalidade o 
mais breve possível. Com os países desenvolvidos investindo nesses 
imunizantes, farmacêuticas e centros de pesquisa se uniram para 
que pudessem, em tempo recorde, produzir uma vacina eficaz e 
segura. Essas uniões são exemplificadas com a farmacêutica ameri-
cana Pfizer e a empresa alemã BioNTech, a farmacêutica anglo-sueca 
AstraZeneca e o Centro de pesquisa da Universidade de Oxford da 
Inglaterra, entre tantas outras.

GEOPOLÍTICA DAS VACINAS

Charles Prado Cunha

Capítulo 2 

VOLTAR AO 
SUMÁRIO
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Em dezembro de 2021, completamos um ano desde o início 
da vacinação contra a Covid-19. O Reino Unido deu o pontapé ini-
cial imunizando os seus profissionais da saúde que trabalhavam na 
“linha de frente” do enfrentamento da Covid-19 e, logo após, os 
Estados Unidos, Canadá e outros países da União Europeia também 
iniciaram o que podemos chamar de a maior campanha de vacina-
ção da história mundial.

O que deveria se tornar uma aliança global para que pudésse-
mos nos livrar o mais rápido possível desse vírus, tornou-se motivo 
de segregação praticada entre os países mais ricos com os mais pobres. 
Por conta da preferência das farmacêuticas de distribuírem as doses 
de imunizantes para aqueles que pagaram mais, ou seja, a preferên-
cia para países mais ricos, continentes como o africano, ao longo de 
2021, sofreu por conta da geopolítica de distribuição das doses de 
vacina contra a Covid-19. O capital foi quem ditou a pandemia em 
2021, quando os laboratórios distribuíam suas “doses de salvação” 
aos países que pagassem mais.

Esse consórcio tinha como compromisso adquirir imunizantes 
junto aos fabricantes e receber doações dos países mais ricos de parte 
de seus lotes comprados aos seus respectivos países. Outras inicia-
tivas, como a Avat (African Vaccine Acquisition Trust) ou Consórcio 
Africano de Aquisição de Vacinas, fez um acordo com a fabricante 
Janssen (Johnsson & Johnsson) para compra de mais de 200 milhões 
de doses a serem distribuídos para os países africanos que fazem 
parte desse consórcio. Além do longo prazo pedido pela fabricante 
para distribuir as doses, muitas doses, ao chegarem aos países, já 
estavam com o prazo de validade próximo de vencer.

Essas segregações praticadas pelos países ricos, principalmente 
a Europa e os Estados Unidos, além das indústrias farmacêuticas, 
estão entranhadas na cultura desde o período de colonização prati-
cada pela Europa e pelos Estados Unidos. Podemos trazer alguns 
fragmentos do texto de Hernandez (2008), que faz alguns relatos 
sobre a visão que o colonizador tem sobre a África, os quais são 
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totalmente incorretos, além de grande parte deles terem sido escritos 
por autores europeus.

Em um dos pontos, a autora utiliza de fragmentos de textos 
publicados pelo filósofo alemão Hegel, onde ele descreve a África 
em três partes: a primeira, uma África Setentrional, que fica locali-
zada no Mediterrâneo e não possui nenhuma ligação com a África 
e, sim, com a Espanha. A segunda refere-se à África Meridional, que 
é dividida por um deserto, pelo Egito e por Níger. A terceira refere-
-se a “África propriamente dita”, que fica mais ao Sul do deserto do 
Saara e é “quase desconhecida”.

Estes tipos de relatos fazem com que a visão acerca do conti-
nente africano continue intacta há vários séculos. A quem isso inte-
ressa? Hernandez (2008) descreve assim sobre este assunto:

Torna-se, portanto, evidente a existência de duas Áfricas com aspectos 
geográficos diferentes, classificadas em estágios de desenvolvimento diver-
sos [...] Nessa perspectiva, a África ao sul do Saara, até hoje conhecida 
como África negra, é identificada por um conjunto de imagens que resulta 
em um todo indiferenciado, exótico, primitivo, dominado, regido pelo 
caos e geograficamente impenetrável. (HERNANDEZ, 2008, p. 21).

Utilizamos desses relatos para mostrar que não somente o 
continente africano, mas alguns outros países sofreram com a falta 
de empatia por parte dos países mais ricos que, desde os períodos 
coloniais, é composto por países da Europa e os Estados Unidos e 
que ainda é perceptível que a preferência, seja qual for o assunto, 
será de “defender” sua população, custe o que custar.

Este capítulo, que é baseado em informativos desenvolvidos 
ao longo do ano pelo Grupo de Ensino e Pesquisa em Geografia, 
Educação e Cidades (GEPGEC), lotadas na Faculdade de Formação 
de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e que 
faz parte de pesquisas realizadas para Bolsa de Iniciação Tecnológica 
– PIBITI CNPq (2021-2022): “O ensino e a aprendizagem a partir de 
aplicativos e jogos digitais para o ensino de Geografia na cidade de 
São Gonçalo”, tem como objetivo mostrar ao leitor através de 
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pesquisas realizadas por diversas instituições e meios de comunica-
ção ao longo de 2021, como foi a dinâmica de vacinação contra a 
Covid-19 em países ricos e pobres ao longo do ano.

A metodologia de trabalho aplicada no desenvolvimento das 
oito partes sobre a Geopolítica das Vacinas se deu principalmente 
por meio de temas que foram destaque ao longo do mês anterior à 
publicação do informativo nos principais meios de comunicação do 
país. Em alguns temas específicos, o auxílio de artigos publicados 
por institutos especializados foi importante na complementação dos 
temas. Além disso, gráficos publicados pela Universidade de Oxford 
com os números da vacinação também nos ajudaram a tornar a dis-
cussão do tema ainda mais relevante.

Este capítulo é dividido em três momentos distintos:

Primeiramente, iremos trazer os problemas com a vacinação 
em grande parte do continente africano, onde a falta de preferência 
para a entrega de doses, por parte das farmacêuticas, e a segregação 
praticada por países mais ricos tornaram-no o continente mais atra-
sado na imunização mundial.

No segundo momento, iremos trazer um panorama da vaci-
nação pelo mundo, com os destaques vindos da Europa e dos Estados 
Unidos, onde enfrentaram resistência à vacina, por parte da popu-
lação, tendo como consequência a volta de algumas restrições.

Em terceiro e último momento, falaremos sobre a vacinação 
no Brasil e suas problemáticas envolvendo políticos, atraso na entrega 
de doses e a superação do negacionismo, tornando-nos um dos paí-
ses que mais vacinaram no mundo.
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A Vacinação desigual pelo mundo: o continente Africano 
em destaque

A geopolítica é considerada uma área de estudo pela Geografia, 
o qual tem como principais características a interpretação de fatos atuais 
envolvendo o desenvolvimento dos países, principalmente por meio das 
relações de poder político e espaços geográficos das nações. Estudar 
sobre essas relações, principalmente ao longo da pandemia da Covid-
19, é importante, pois nos faz perceber o quanto o jogo de poder imposto 
pelos países, principalmente dos países ricos aos mais pobres, ao longo 
do ano de 2021, faz-nos perceber o quanto o individualismo imperou 
durante um momento importante e que poderia salvar muito mais vidas: 
a imunização da população contra a Covid-19.

Ao longo de 2021, em nossos oito informativos sobre a 
Geopolítica das Vacinas, discutimos diversas vezes sobre a desigual-
dade da vacinação pelo mundo, onde trouxemos dados sobre a vaci-
nação mais avançada em países desenvolvidos e até países que não 
tinham iniciado a imunização de sua população. Dentre todas essas 
informações, o que mais destacamos foi a lenta vacinação no conti-
nente africano.

Em dados divulgados pela agência de notícias (AFP), e coleta-
dos pelo jornal O Globo em abril de 2021, constatou-se que das pri-
meiras um bilhão de doses de vacinas aplicadas pelo mundo, 58% 
foram aplicadas em três países, sendo eles: Estados Unidos, China 
e Índia. Ainda segundo esses dados, 47% dessas vacinas foram apli-
cadas em países desenvolvidos e apenas 0,2% foram aplicadas em 
países mais pobres. A Figura 1 traz o contraste dos números da vaci-
nação no mês de abril de 2021, dando um maior destaque ao conti-
nente africano.

É importante destacar que a vacinação em parte do continente 
africano só foi possível ser inicializada através do consórcio global 
criado entre a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e países mais 
desenvolvidos, sendo assim chamado de consórcio Covax Facility.
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Figura 1 – Informativo de março de 2021, destacando a quantidade 
de dosesaplicadas em todo o mundo no dia 04 de abril de 2021

Fonte: Boletim Informativo da Covid-19 de março de 2021. Disponível em: https://www.
gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1 .

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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Esse consórcio funciona como um fundo de investimento cole-
tivo, a fim de realizar uma compra conjunta de vacinas a um preço 
mais barato. Aos países participantes, ficou velado o direito de com-
pra de doses capazes de imunizar entre 10% e 50% de sua população. 
Também foi acordado que parte dessas doses seriam doadas para 
países mais pobres. O consórcio sofreu grandes dificuldades de dis-
tribuição de doses para os países, com a desculpa dos grandes labo-
ratórios de que a preferência de distribuição dos imunizantes era 
para os países mais ricos. A primeira remessa de doses para os países 
mais pobres só foi distribuída em fevereiro de 2021, três meses após 
o início da campanha de imunização.

Em abril de 2021, outro acordo unilateral foi criado com a 
premissa de acelerar a vacinação no continente africano. A Avat 
(African Vaccine Acquisition Trust) ou Consórcio Africano de 
Aquisição de Vacinas, criado pela União Africana em maio de 2021, 
fez um acordo com a Johnson & Johnson, fabricante da vacina Janssen, 
para a compra de 220 milhões de doses, as quais começaram a ser 
distribuídas no terceiro trimestre de 2021.

Indicando ser números que poderiam ajudar a controlar a 
pandemia no continente, apenas noventa milhões de doses vindas 
do Covax Facility e da Avat foram distribuídas em todo o continente 
africano. Ressalta-se que grande parte desses imunizantes foram 
entregues sem um prévio aviso e com a data de validade próxima 
do vencimento, dificultando ainda mais a vacinação da população.

Além dos atrasos na entrega de doses por conta da “preferên-
cia” que os laboratórios deram aos países mais ricos e que pagaram 
mais pelas vacinas e o curto prazo de validade de grande parte dos 
imunizantes distribuídos, o continente africano conviveu, também, 
com um vilão ainda pior: o negacionismo instaurado por políticos 
e pela população.

Dados divulgados pelo jornal O Globo, no mês de abril de 2021, 
mostraram que existiam doze países no mundo que ainda não tinham 
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iniciado a imunização da população, sendo que desse número, sete 
eram países do continente africano: Tanzânia, Madagascar, Burkina 
Faso, Chade, Burundi, República Centro – Africana e Eritreia.

Esse número diminuiu nos dados coletados por Zanini (2021) 
ao jornal Folha de S. Paulo em junho de 2021. Ao todo, nesse mês, 
eram quatro países que ainda não tinham iniciado a imunização de 
sua população, sendo três do continente africano, como mostra a 
Figura 2. São eles: Burundi, Eritreia e Tanzânia.

É importante destacar que na Figura 2 o Haiti (América Central) 
ainda aparece como um dos países que não iniciaram a imunização 
de sua população. No dia 15 de julho de 2021, os Estados Unidos 
doaram 500 mil doses de vacinas para o país, que pôde iniciar a 
imunização de sua população, mesmo vivendo uma grave crise polí-
tica após o assassinato do presidente Jovenel Moïse, no dia 7 de julho 
de 2021.

O grande responsável pela não inicialização da vacinação nos 
países citados acima foi o negacionismo, onde os governantes decla-
raram formalmente sobre suas dúvidas acerca da eficácia dos diver-
sos imunizantes que estão disponíveis em todo o mundo. A negligência 
foi outro fator, pois alguns governantes acreditaram que, sozinhos, 
poderiam enfrentar e controlar a doença por meio de métodos sem 
eficácia comprovada.

Ainda segundo Zanini (2021), a Tanzânia (África) é um desses 
países no qual o negacionismo e a negligência ditaram o ritmo da pan-
demia. Ao longo da pandemia, o ex-presidente John Magufuli, diversas 
vezes, declarou publicamente que a Covid-19 seria eliminada com o uso 
de medicamentes à base de ervas, exercícios físicos e muitas orações. 
Ele morreu em março de 2021 e, até hoje, não foi divulgada oficialmente 
a causa de sua morte, sendo que há indícios de que ele foi vítima da 
Covid-19. O atual presidente, Samia Suluhu defendeu a ciência e incen-
tivou a população a praticar as regras de cuidados pessoais contra o 
coronavírus, bem como agilizou a compra de imunizantes.
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Figura 2 – Informativo de julho de 2021, destacando os países sem 
vacina e o porquê de não haver vacinas disponíveis

Fonte: Boletim Informativo da Covid-19 de julho de 2021. Disponível em: https://www.
gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.

Outro ponto a ser destacado está também no negacionismo 
por parte da população e na falta de confiança nos imunizantes dis-
tribuídos. A África do Sul, país com maior número de casos e óbitos 
em todo o continente, sofreu com a baixa procura da população para 
se imunizar contra a Covid-19. Esse problema fez com que o 
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ministro da Saúde pedisse para a Johnson & Johnson (fabricante do 
imunizante Janssen) suspender a entrega de novos lotes ao país, 
como destacou o jornal Folha de S. Paulo, com os dados coletados 
pela BBC News, em novembro de 2021.

A Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou em nota, 
no dia 07 de outubro de 2021, uma nova meta de vacinação mundial 
até o final de 2021: 40% da população mundial. Outra meta é vaci-
nar 70% da população mundial até a metade de 2022.

A OMS acredita que apenas 5 dos 54 países africanos irão che-
gar à meta de vacinar 40% de sua população, segundo a publicação 
do portal de notícias G1, em outubro de 2021. Até a divulgação do 
informativo de número sete, em outubro de 2021, apenas Ilhas 
Seychelles, Ilhas Maurício e Marrocos já cumpriram a meta. Tunísia 
e Cabo Verde, que estavam com o ritmo de vacinação mais acele-
rado, tinham a previsão de chegar à meta até o fim de 2021.

Desde o informativo divulgado em março de 2021, trouxemos 
diversas frases ditas por diretores da Organização Mundial da Saúde 
e médicos que fizeram inúmeros alertas sobre o continente. Iremos 
expor a seguir as frases de maior impacto publicadas em nossos 
informativos:

Se as vacinas não forem distribuídas igualmente para todos os países a 
fim de imunizar o mais rápido possível grande parte de sua população, 
iremos lidar com aumentos de caso de infecções e até mutações do vírus, 
que podem diminuir a eficácia das vacinas já existentes. (Reinaldo 
Guimarães, médico sanitarista e vice-presidente da Associação Brasileira 
de Saúde Coletiva – Abrasco). (Publicado no informativo parte um, em 
março de 2021).

O mundo está à beira de uma falência moral catastrófica. O ritmo da vaci-
nação em países desenvolvidos, os quais já estão imunizando sua popu-
lação desde dezembro de 2020 é bem diferente dos países do continente 
africano. Enquanto países estavam recebendo milhões de doses, a Guiné 
só tinha recebido 25 doses para imunizar sua população. (Tedros Adhanom, 
diretor geral da OMS). (Publicado no informativo parte um, em março 
de 2021).
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Se não vacinarmos o continente africano, ninguém será capaz de dormir 
em segurança no resto do mundo. (Angelique Coetzee – diretora da 
Associação Médica da África do Sul). (Publicado no informativo parte 
oito, em novembro de 2021).

Após todos esses apelos divulgados ao longo do ano, o conti-
nente africano voltou a ser o centro das atenções, em novembro de 
2021. No dia 25 de novembro de 2021, em uma publicação feita pelo 
portal de notícias, a DW, cientistas da África do Sul detectaram uma 
nova variante do coronavírus, com base nos resultados de testes 
RT-PCR positivos, vindos de Botswana. Conhecida primeiramente 
como B.1.1.529, a variante foi batizada no dia seguinte, pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), como Ômicron. É uma 
variante que, segundo dados preliminares publicados por cientistas 
do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul, 
possui um número maior de mutações, o que a torna uma variante 
mais transmissível.

Até a data de 07 de dezembro de 2021, pelo menos cinquenta 
países já haviam registrado casos positivos de Covid-19, já com a 
variante Ômicron, segundo dados coletados por Costa (2021) para 
a CNN, como mostra a Figura 3.
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Figura 3 – Informativo de novembro de 2021 destacando os países 
com casos confirmados da variante Ômicron

Fonte: Boletim Informativo da Covid-19 de novembro de 2021. Disponível em: https://www.gepgec.
com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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Como foi a vacinação pelo Mundo?
Desde dezembro de 2020, com a vacinação contra a Covid-19, 

muitos países viveram “altos e baixos” nesse primeiro ano de vaci-
nação. Em dois informativos (junho e novembro), foram coletados 
dados por meio do site Our World in Data, criado pela Universidade 
de Oxford para mostrar em gráficos e mapas os números da pande-
mia, informações sobre a vacinação por continente.

A primeira coleta foi feita em 29 de junho de 2021, e a Figura 
4 irá nos mostrar a América do Norte e Europa na frente dos demais 
continentes. Esses números refletiram diretamente no número de 
novos casos e óbitos, fazendo com que diversas restrições fossem 
impostas nesses continentes.

Figura 4 – Quantidade de doses de vacina aplicadas referentes à 
população nos continentes

Fonte: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations.

Foi a partir desse momento de redução do número de casos e 
da chegada do verão no Hemisfério Norte, que países da Europa 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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começaram a exigir o certificado de vacinação nos deslocamentos 
de turistas entre os países europeus desde o dia 1º de julho de 2021.

Segundo a Comissão Europeia (2021), esse certificado nada 
mais é do que um comprovante de livre circulação da população 
entre os países da União Europeia. Em um formato digital, esse cer-
tificado pode ser emitido das seguintes formas: se a pessoa já está 
imunizada com as duas doses da vacina (é necessário aguardar 14 
dias após a segunda dose para poder emitir o certificado); se a pes-
soa tomou apenas uma dose da vacina, será necessário fazer um teste 
contra a Covid-19 em até 72 horas antes de se deslocar entre os paí-
ses dando um resultado negativo. Quem acabou de se recuperar da 
Covid-19 recentemente, também poderá se deslocar entre os países. 
Só munida desse certificado que a população conseguirá acessar os 
países da Europa.

Outros países, como os Estados Unidos, também exigem o 
passaporte de vacinação, além do teste negativo realizado 24 horas 
antes, para a entrada de turistas no país, segundo dados coletados 
pela BBC News e publicado no portal Época Negócios, em dezembro 
de 2021.

No Brasil, alguns estados adotaram medidas parecidas, princi-
palmente por conta da dificuldade de aplicar a segunda dose na popu-
lação, como mostrou a pesquisa feita pelo Conselho Nacional de 
Municípios (CNM), em agosto de 2021, e publicado por ROCHA 
(2021). Mediante a obrigatoriedade da apresentação do passaporte de 
vacinação para frequentar áreas públicas e eventos, os estados de São 
Paulo, Ceará, Amazonas, Espírito Santo e a cidade do Rio de Janeiro 
viram a oportunidade de incentivar a população a se vacinar.

Como dito anteriormente, nesse primeiro ano de vacinação 
contra a Covid-19, o mundo viveu momentos de “altos e baixos” da 
pandemia. Dados coletados também pelo Our Word in Data, no dia 
08 de dezembro de 2021, mostraram uma estabilização preocupante 
no número de vacinados na Europa e América do Norte, onde, até 
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a presente data, não conseguiram chegar a 70% da população com-
pletamente imunizada. Se compararmos com os dados coletados no 
mês de junho de 2021, a Ásia, América do Sul e Oceania viram seus 
números de imunizados crescerem consideravelmente, fazendo com 
que o continente sul-americano ocupasse o primeiro lugar no número 
da população totalmente imunizado, como mostra a Figura 5:

Figura 5 – Porcentagem da população com duas doses por 
continente

Fonte: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations.

Essa estabilização dos números, tanto na Europa como na 
América do Norte (em específico nos Estados Unidos), foi discutida 
nos informativos parte seis e sete.

Nos Estados Unidos, onde a imunização da população come-
çou de forma frenética, vacinando milhões de estadunidenses em 
poucas semanas, era para ser exemplo para diversos países, entre-
tanto, tornou-se preocupação.

Em momentos em que os estoques estavam cheios, o portal de 
notícias G1 (2021) publicou sobre o descarte de mais de 15 milhões 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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de doses no lixo, em dados coletados pelo CDC (Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças) desde o mês de março de 2021 até agosto 
de 2021.

Essas doses poderiam ter sido doadas, tanto para países da 
América Latina como para o Haiti e países da África, onde a vacina-
ção nesse período estava bastante atrasada. No período da publicação 
do informativo parte seis, em agosto de 2021, os Estados Unidos viram 
o número de casos crescer com a disseminação da variante Delta, 
principalmente em estados onde a cobertura vacinal era baixa, como 
Mississipi e Louisiana, onde apenas 40% dos habitantes tinham sido 
imunizados com apenas uma dose no período coletado, ao Sul do país.

Segundo Horton (2021), os números tiveram interferência, prin-
cipalmente, por conta dos mais jovens, que não viam a necessidade 
de ter tanta pressa para se vacinarem, por acharem que tinham imu-
nidade mais alta contra a Covid-19, se comparado com os mais velhos. 
Outra parcela da população não acredita na segurança dos imunizan-
tes, principalmente, por não confiarem em vacinas que não foram 
aprovadas para o uso em definitivo. Essa falta de segurança nas vaci-
nas foram motivo até de protestos, como mostra a Figura 6.

Além dos Estados Unidos, a Europa também viveu a volta de 
diversas restrições, por conta de uma nova onda de infecções de 
Covid-19, principalmente, nos países do centro e leste europeu. 
Segundo dados coletados pelo portal de notícias DW, publicado no 
informativo parte sete, em outubro de 2021, a Rússia era o país com 
o maior número de mortes de toda a Europa. Para conter a conta-
minação, o presidente Vladimir Putin, no dia 20 de outubro de 2021, 
anunciou que o período entre 30 de outubro 2021 e 07 de novembro 
de 2021 não foi considerado dias úteis, obrigando as pessoas a tra-
balharem em casa.
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Figura 6 – Informativo de agosto de 2021, destacando o protesto 
contra a vacinação em Nova York

Fonte: Boletim Informativo da Covid-19 de agosto de 2021. Disponível em: https://www.gepgec.com.
br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.

Já o prefeito de Moscou, Serguei Sobyanin, impôs regras mais 
rígidas. A quarentena total realizada entre 28 de outubro de 2021 e 
07 de novembro de 2021 liberou apenas o funcionamento de super-
mercados e farmácias. Outras regras foram impostas, como o isola-
mento em casa de pessoas acima de 60 anos que não se vacinaram 
e a conexão de redes de câmeras de shoppings centers ao sistema do 

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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governo, que tem como princípio o reconhecimento facial da popu-
lação que não esteja utilizando máscara. Em 31 de outubro de 2021, 
o país que desenvolveu a vacina Sputinik V, em tempo recorde, tinha 
apenas 32% da população totalmente imunizada.

Além da Rússia, outros países europeus viveram momentos 
de restrição para conter a Covid-19, ainda segundo a publicação do 
portal DW (2021), sendo eles listados na Figura 7:

Além disso, as incertezas sobre a variante Ômicron, descoberta 
em novembro de 2021, fizeram com que muitos países europeus 
fechassem também suas fronteiras para pessoas vindas de alguns 
países africanos, como foi publicado em nosso informativo parte 
oito, no mês de novembro de 2021.
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Figura 7 – Restrições nos países da Europa em 2021

Fonte: Boletim Informativo da Covid-19 de outubro de 2021. Disponível em: https://www.
gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.
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Como foi a vacinação no Brasil?
Publicado em maio de 2021, o informativo parte três trouxe 

um levantamento sobre a vacinação no Brasil. Em nosso país, as 
vacinas autorizadas e aplicadas foram: Pfizer/BioNTech; Oxford/
AstraZeneca (Fiocruz); Coronavac (Sinovac e Instituto Butantan) e 
Janssen (Johnson & Johnson), segundo dados coletados no site do 
Instituto Butantan (2021).

A vacinação no Brasil, que deveria ser exemplo para muitos 
países, foi marcada por muitos problemas de “jogo político”, atrasos 
na entrega de imunizantes e até mesmo a aplicação de inúmeras 
doses com a data de validade vencida.

No primeiro momento, o jogo político foi o principal vilão na 
imunização de nossa população, fazendo com que diversas vezes 
atrasasse a entrega do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), prin-
cipal componente para a fabricação das vacinas Coronavac e Oxford/
AstraZeneca pelo Instituto Butantan e Fiocruz respectivamente, 
como publicou Alegretti (2021).

Em diversos momentos, ministros e até o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, provocaram diversas brigas institucionais 
com líderes da China, em decorrência de suas declarações em redes 
sociais. A Figura 8 traz um fragmento de reportagem do jornal 
Estadão (2021) falando o quão prejudicial foi esse tipo de postura 
dessas autoridades.
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Figura 8 – As declarações políticas que atrapalharam o ritmo de 
vacinação no Brasil

F o n t e :  h t t p s : / / s a u d e . e s t a d a o . c o m . b r / n o t i c i a s /
geral,butantan-critica-declaracoes-de-bolsonaro-sobre-china-e-diz-que-pode-atrasar-en-
trega-de-vacinas,70003706061.

A seguir, trecho de uma reportagem publicada pela TV Cultura, 
em maio de 2021:

Na última semana, o presidente afirmou ver risco de uma “guerra quí-
mica” e, sem citar diretamente a China, disse que o novo coronavírus 
pode ter sido produzido em laboratório. Além disso, também falou, 
com tom de crítica, que o país foi o único que conseguiu crescer ao 
longo da pandemia. (https://cultura.uol.com.br/noticias/22145_china-
-barra-envio-de-10-mil-litros-de-insumos-ao-brasil-para-producao-
-de-vacinas-segundo-deputado.html)

Este tipo de declaração causou um mal-estar entre Brasil e 
China, pois, ainda segundo a reportagem: “Após as declarações de 
Bolsonaro, o porta-voz do governo chinês disse, sem citar o nome 
do presidente brasileiro, ser contra a politização da pandemia da 
Covid-19”.

O ex-embaixador do Brasil em Pequim, Roberto Abdenur, 
declarou a Alegretti (2021) que os problemas entre Brasil e China 
são muito maiores, principalmente por declarações feitas, tanto pelo 
Presidente quanto pelos filhos e pelo ex-ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo. Segundo ele:

Há fatores técnicos e burocráticos atrapalhando o envio de ingredientes 
para a Fiocruz, mas há também uma prioridade dada pela China aos paí-
ses africanos e pela Índia a seus vizinhos na Ásia. Em cima disso, existe 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,butantan-critica-declaracoes-de-bolsonaro-sobre-china-e-diz-que-pode-atrasar-entrega-de-vacinas,70003706061
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,butantan-critica-declaracoes-de-bolsonaro-sobre-china-e-diz-que-pode-atrasar-entrega-de-vacinas,70003706061
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,butantan-critica-declaracoes-de-bolsonaro-sobre-china-e-diz-que-pode-atrasar-entrega-de-vacinas,70003706061
https://cultura.uol.com.br/noticias/22145_china-barra-envio-de-10-mil-litros-de-insumos-ao-brasil-para-producao-de-vacinas-segundo-deputado.html
https://cultura.uol.com.br/noticias/22145_china-barra-envio-de-10-mil-litros-de-insumos-ao-brasil-para-producao-de-vacinas-segundo-deputado.html
https://cultura.uol.com.br/noticias/22145_china-barra-envio-de-10-mil-litros-de-insumos-ao-brasil-para-producao-de-vacinas-segundo-deputado.html
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o ingrediente de mal-estar dos dois países com o governo brasileiro devido 
aos erros cometidos nesses primeiros dois anos (do governo Bolsonaro). 
(ALEGRETTI, 2021, s/p).

Entre esses problemas diplomáticos, o maior prejudicado sem-
pre foi a população, como no caso dos atrasos de entrega do IFA, 
por parte da Sinovac, para a produção da vacina Coronavac pelo 
Instituto Butantan, entre o final do mês de abril até o início da 
segunda quinzena de maio de 2021. Segundo publicação do portal 
IG (2021), muitos estados tiveram que paralisar a aplicação da segunda 
dose da Coronavac. Esse atraso fez com que muitas pessoas tivessem 
que tomar a segunda dose em um intervalo maior de 28 dias (como 
é recomendado na bula). A cidade do Rio de Janeiro precisou esca-
lonar por dia e idade as pessoas que estavam no prazo para a segunda 
dose desse imunizante, como mostra a Figura 9.

Na publicação do informativo parte cinco, em julho de 2021, 
veiculamos que, em 02 de julho de 2021, o Ministério da Saúde infor-
mou que cerca de 26 mil pessoas tinham tomado doses do imuni-
zante Oxford/AstraZeneca com a data de validade vencida em pelo 
menos 1.532 municípios brasileiros. Segundo dados coletados por 
Gamba e Righetti (2021), as cidades de Maringá (PR), onde foram 
aplicadas 3.536 doses vencidas; Belém (PA), com 2.673 doses; São 
Paulo (SP), com 996 doses; Nilópolis (RJ), com 852 doses; e Salvador 
(BA), com 824 doses vencidas, foram as que mais receberam doses 
do imunizante com a data de validade vencida.
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Figura 9 – A vacinação com a segunda dose da CoronaVac apenas 
para pessoas de 64 e 65 anos no dia 14 de maio de 2021, no Rio de 
Janeiro

Fonte: https://twitter.com/Saude_Rio/status/1392551316526927874/photo/1.

Os demais municípios receberam menos de 700 doses desses 
imunizantes. A seguir, a Figura 10 irá trazer um mapa com a quan-
tidade de pessoas que tomaram doses desse imunizante com a data 
de validade vencida no país.
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Figura 10 – Mapa sobre a aplicação do imunizante Oxford/
AstraZenecacom a data de validade vencida

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/milhares-no-brasil-toma-
ram-vacina-vencida-contra-covid-veja-se-voce-e-um-deles.shtml.

Em outros dados coletados pelo Ministério da Saúde (2021), 
outras 114 mil doses desse mesmo imunizante que foram distribuí-
dos dentro do prazo de validade, também expiraram esse prazo. 
Segundo as Prefeituras consultadas pela reportagem de Gamba e 
Righetti (2021) da Folha de São Paulo, esses imunizantes foram apli-
cados dentro do prazo de validade e culparam o sistema de registro 
do Ministério da Saúde que, ao atualizar a vacinação da população 
com essas doses, o sistema mostrava que foram aplicados fora do 
prazo de validade.

Outro grande problema na vacinação no Brasil foram os cha-
mados “Sommeliers de vacina”. Esse termo foi viralizado nas redes 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/milhares-no-brasil-tomaram-vacina-vencida-contra-covid-veja-se-voce-e-um-deles.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/milhares-no-brasil-tomaram-vacina-vencida-contra-covid-veja-se-voce-e-um-deles.shtml
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sociais, principalmente nos meses de junho e julho de 2021, época 
em que a vacinação contra a Covid-19 teve seu ritmo aumentado, 
graças à entrega de doses pelos laboratórios.

Um exemplo usado na parte cinco de nosso informativo foi uma 
reportagem publicada pela revista Veja Rio (2021), onde um site cha-
mado “Onde tem Vacina”, que se intitulava como “uma plataforma 
colaborativa gratuita, que oferece uma ferramenta de busca por postos 
de vacinação contra Covid-19 e permite que a população participe do 
processo, informando, em tempo real, a situação da vacinação em sua 
cidade”, era uma ferramenta utilizada para descobrir em qual Posto 
de Saúde, Clínicas da Família ou Drive-Thru da vacina estavam apli-
cando determinado imunizante na cidade do Rio de Janeiro. A Figura 
9 traz um pouco sobre como funcionava este site.

Figura 11 – Site usado para busca de postos que apliquem determi-
nadas vacinas no Rio de Janeiro

Fonte: https://vejario.abril.com.br/cidade/coronavirus-site-onde-vacina-guia/

https://vejario.abril.com.br/cidade/coronavirus-site-onde-vacina-guia/
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Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) e publicada pelo portal de notícias IG Saúde (2021) mostrou 
que, aproximadamente, 75% dos 2.109 municípios pesquisados enfren-
taram uma resistência por parte da população para escolher qual 
imunizante tomar. Ainda segundo dados coletados, o imunizante 
Coronavac (Butantan/ Sinovac) foi o mais recusado, por aproxima-
damente 51% da população, seguido pelo imunizante Oxford/
AstraZeneca em parceria com a FIOCRUZ, sendo rejeitado por 
aproximadamente 40% da população dos municípios pesquisados.

A seletividade na busca de qual imunizante tomar foi tão expres-
siva, que medidas mais incisivas precisaram ser tomadas na cidade de 
São Paulo. Publicação realizada por Marques (2021) mostrou que foi 
sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes, em 27 de julho de 2021, lei 
proibindo que as pessoas escolham qual imunizante tomar. Caso a 
pessoa se recusasse a tomar a vacina que estava sendo aplicada naquele 
dia, ela teria que assinar um termo de responsabilidade e só pôde 
tomar sua dose após o fim da vacinação de todos os grupos aptos a se 
vacinarem dentro do Plano Municipal de Imunização.

Após tantos problemas, o Brasil conseguiu chegar ao final de 
2021 com mais de 65% da população totalmente imunizada, como 
mostra os dados coletados pelo Our World in Data (2021). A seguir, 
a Figura 10 traz mais informações sobre a vacinação no Brasil e no 
Mundo, em 10 de dezembro de 2021.

Mesmo com os números avançados de imunização em alguns 
países do mundo, no final do ano de 2021, é preciso refletir sobre as 
grandes discussões em cima disso. A partir dessa problemática, é 
preciso haver uma reflexão e pensar no porquê há países considera-
dos ricos verem a vacinação estabilizar? Por que a pandemia impôs 
novas regras de restrição em países onde já deveria ter um número 
maior de imunizados? Por que países onde estoques de vacinas estão 
parados não as distribuem para países como a Nigéria afim de ace-
lerar a imunização por lá? São muitas as perguntas, e necessárias, a 
serem feitas.
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Figura 12 – A vacinação no Brasil e no Mundo em dezembro de 2021

Fonte: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations.

É a partir deste momento que é preciso haver um pensamento 
crítico e analisar os possíveis impactos de atrasos e falta de empatia 
por parte dos países e continentes, principalmente com aqueles mais 
atrasados na imunização. Além disso, é preciso por um fim na cul-
tura de disseminar informações falsas e de negar que a vacina sim 
salva vidas.

Conclusão
Estudarmos sobre a geopolítica, principalmente no período 

em que a imunização da população mundial estava em jogo se tor-
nou essencial para podermos compreender os diversos problemas, 
seja eles diplomáticos ou até mesmo para mostrar o poder em que 
os países mais ricos possuem comparados aos mais pobres.

Aqui utilizamos principalmente o continente africano, no qual 
foi bastante prejudicado através do jogo político praticado pelos 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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países mais ricos. Enquanto os países não pensarem no coletivo, 
principalmente em momentos como o da pandemia da Covid-19 e 
a sua “cura”, outros tipos de pandemia ainda existirão: a pandemia 
do preconceito, da fome e até outras pandemias provocadas por 
doenças irão assolar toda a população.

A Geografia neste momento pode contribuir principalmente 
na formação de um pensamento crítico do aluno. É preciso expandir 
os horizontes dos alunos e mostrar que existe uma Geografia além 
da América e Europa, onde diversas culturas têm a sua importância 
mundial.

Em sessão especial da Assembleia Mundial da Saúde, realizada 
em 29 de novembro de 2021 pela Organização Mundial da Saúde, a 
OMS, em Genebra – Suíça, o diretor-geral da organização, Tedros 
Adhanon, foi incisivo em seu discurso. Para ele, o mundo “precisa 
de um novo acordo sobre pandemias”. Este acordo se faz necessário 
ao vermos o quanto a África foi prejudicada pela falta de vacinas 
aliada ao negacionismo por governos e pela população acerca da 
eficácia dos imunizantes.

É preciso quebrar paradigmas sobre a vacina e observar os 
números de redução de casos e óbitos em todo o mundo. Enquanto 
o negacionismo estiver a frente da ciência e sendo ele incentivada 
por governos e pela população, pandemias, não só da Covid-19 quanto 
outras que provavelmente o mundo ainda irá vivenciar, serão difíceis 
de ser controladas.

É necessário que a união seja restaurada entre os países. Sabemos 
que é difícil, pois em grande parte dos países, de forma democrática, 
em um período de tempo a população escolhe quem irá governar a 
sua nação. Se torna difícil saber como será a conduta de quem está 
governando o país. Enquanto a única solução para se vencer deter-
minado problema for olhar somente para o seu país e não para o 
mundo, iremos vivenciar diversos outros tipos de pandemia.



65GEOPOLÍTICA DAS VACINAS

REFERÊNCIAS
AGÊNCIA DW. África a várias velocidades no processo de vacinação contra 
a Covid-19. Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/%C3%A1frica-a-
v%C3%A1rias-velocidades-no-processo-de-vacina%C3%A7%C3%A3o-contra-a-
covid-19/a-57250076 . Acesso em: 22 de Abr. 2021

ALEGRETTI, Laís. BBC Brasil. ‘Brasil passado para trás’: as questões práticas e 
políticas que travam envio de vacinas e insumos de China e Índia. Disponível 
em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55734428 . Acesso em: 28 mai. 2021.

BBC. Distribuição desigual de imunizantes vai permitir contágios e mutações 
do coronavírus pelo mundo. 06.02.2021. Disponível em: https://www.bbc.com/
portuguese/internacional-55957986. Acesso em: 05 abr. 2021.

CNN Brasil. Veja quais países iniciaram a vacinação contra a Covid-19; 
Brasil está fora. 24.12.2020. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/
saude/2020/12/24/quais-os-paises-que-ja-comecaram-a-vacinacao-contra-a-
covid-19. Acesso em: 05 abr. 2021.

CNN Brasil. Países ricos já reservaram mais da metade da produção de vacina 
contra Covid-19. 17.09.2020. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/
internacional/2020/09/17/paises-ricos-ja-reservaram-mais-da-metade-da-
producao-de-vacina-contra-covid-19. Acesso em: 05 abr. 2021.

COMISSÃO EUROPEIA. Certificado Digital COVID da UE. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-
19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_pt. Acesso em: 19 de jul. 2021.

CORREIO BRAZILIENSE. Ômicron expõe acesso desigual à imunização no 
planeta. 29.11.2021. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/
mundo/2021/11/4966678-omicron-expoe-acesso-desigual-a-imunizacao-no-
planeta.html. Acesso em: 07 dez. 2021.

COSTA, Anna Gabriela. Ômicron: o que dizem autoridades de países aonde a 
nova variante já chegou. 07.12.2021. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.
br/saude/omicron-o-que-dizem-autoridades-de-paises-onde-a-nova-variante-ja-
chegou/. Acesso em: 07 dez. 2021

DW. África do Sul identifica nova variante da covid-19. 26.11.2021. Disponível 
em: https://www.dw.com/pt-br/%C3%A1frica-do-sul-identifica-nova-variante-
da-covid-19/a-59941412. Acesso em: 07 dez. 2021.

ÉPOCA NEGÓCIOS. EUA exigem vacinação completa e teste 24 horas antes 
da viagem para quem for ao país; entenda regras. 02.12.2021. Disponível 
em: https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2021/12/eua-exigem-
vacinacao-completa-e-teste-24-horas-antes-da-viagem-para-quem-ao-pais-
entenda-regras.html. Acesso em: 07 dez. 2021.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55957986
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55957986


66 Temas sobre a Covid-19 para o ensino de Geografia — 2

FOLHA DE S. PAULO. Ômicron: casos de Covid-19 disparam na África do Sul, 
mas gravidade é incógnita. 03.12.2021. Disponível em: https://www1.folha.uol.
com.br/mundo/2021/12/omicron-casos-de-covid-19-disparam-na-africa-do-sul-
mas-gravidade-e-incognita.shtml. Acesso em: 07 dez. 2021.

G1. Estados Unidos desperdiçaram 15 milhões de doses de vacinas anti-Covid 
desde março. Publicado em: 01 set. 2021. Disponível em: https://g1.globo.com/
bemestar/vacina/noticia/2021/09/01/estados-unidos-desperdicaram-15-milhoes-
de-doses-de-vacinas-anti-covid-desde-marco.ghtml. Acesso em: 13 set. 2021.

G1. Só 5 países africanos devem conseguir vacinar 40% de suas populações 
contra a Covid-19 até o fim do ano, prevê OMS. 28.10.2021. Disponível em: 
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/10/28/so-5-paises-
africanos-devem-conseguir-vacinar-40percent-de-suas-populacoes-contra-a-
covid-19-ate-o-fim-do-ano-preve-oms.ghtml. Acesso em: 08 nov. 2021.

GAMBA, Estêvão; RIGHETTI, Sabine. Registros indicam que milhares 
no Brasil tomaram vacina vencida contra Covid; veja se você é um 
deles. 02.07.2021. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/
equilibrioesaude/2021/07/milhares-no-brasil-tomaram-vacina-vencida-contra-
covid-veja-se-voce-e-um-deles.shtml. Acesso em: 12 ago. 2021.

HERNANDEZ, Leila Maria Gonçalves Leite. A África na sala de aula: visita à 
história contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2008. p. 21.

HORTON, Jake. BBC News. CORREIO BRAZILIENSE. Covid: por que a 
vacinação nos EUA está ficando mais lenta? Publicado em: 02 ago. 2021. 
Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/mundo/2021/08/4941215-
covid-por-que-a-vacinacao-nos-eua-esta-ficando-mais-lenta.html. Acesso em: 13 
set. 2021.

IG SAÚDE. CoronaVac é a mais recusada pelos ‘sommeliers de vacina’, diz 
pesquisa. 16 jul. 2021. Disponível em https://saude.ig.com.br/2021-07-16/
coronavac-e-a-mais-recusada-pelos-sommeliers-de-vacina—diz-pesquisa.html. 
Acesso em: 12 ago. 2021.

INSTITUTO BUTANTAN. Quais são as diferenças entre as vacinas contra 
Covid-19 que estão sendo aplicadas no Brasil? Disponível em: https://
butantan.gov.br/covid/butantan-tira-duvida/tira-duvida-noticias/quais-sao-
as-diferencas-entre-as-vacinas-contra-covid-19-que-estao-sendo-aplicadas-
no-brasil#:~:text=Quatro%20vacinas%20contra%20a%20doen%C3%A7a,-
somente%20as%20tr%C3%AAs%20primeiras%20est%C3%A3o . Acesso em: 28 
mai. 2021.

MARQUES, Julia. ESTADÃO. Prefeito de SP sanciona lei que coloca 
“sommelier de vacina” no fim da fila. 27 jul. 2021. Disponível em: https://saude.
estadao.com.br/noticias/geral,prefeito-de-sp-sanciona-lei-que-coloca-sommelier-
de-vacina-no-fim-da-fila,70003791278. Acesso em: 12 ago. 2021.



67GEOPOLÍTICA DAS VACINAS

O GLOBO. Covid-19: mundo alcança marca de 1 bilhão de vacinas aplicadas. 
24.04.2021 Disponível em: https://oglobo.globo.com/epoca/mundo/covid-19-
mundo-alcanca-marca-de-1-bilhao-de-vacinas-aplicadas-24986502. Acesso em: 
26. Abr .2021

OUR WORLD IN DATA. Coronavírus (COVID-19). Vaccinations. Disponível 
em: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations. Acesso em: 07 dez. 2021.

OUR WORLD IN DATA. Share of the population fully vaccinated against 
COVID-19, Oct 31, 2021. 31.10.2021. Disponível em: https://ourworldindata.
org/grapher/share-people-fully-vaccinated-covid?time=2021-10-31. Acesso em: 
08 nov. 2021.

Portal IG. Veja o que fazer caso não consiga receber 2ª dose da CoronaVac 
dentro do prazo. Disponível em: https://saude.ig.com.br/2021-05-02/segunda-
dose-coronavac.html . Acesso em: 28 mai. 2021.

ROCHA, Lucas. Covid-19: o que você precisa saber sobre o passaporte da 
vacina. 30.08.2021. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/covid-
19-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-passaporte-da-vacina/ . Acesso em: 13 set. 
2021.

TV CULTURA. China barra envio de 10 mil litros de insumos ao Brasil para 
produção de vacinas, segundo deputado. Disponível em: https://cultura.uol.
com.br/noticias/22145_china-barra-envio-de-10-mil-litros-de-insumos-ao-
brasil-para-producao-de-vacinas-segundo-deputado.html . Acesso em: 28 mai. 
2021.

VEJA RIO. Coronavírus: site colaborativo vira guia para os ‘sommeliers 
de vacina. 08 jul. 2021. Disponível em https://vejario.abril.com.br/cidade/
coronavirus-site-onde-vacina-guia/. Acesso em: 12 ago. 2021.

ZANINI, Fabio. In: Folha de S. Paulo. Sete meses e 3,2 bilhões de doses depois, 
vacinação contra Covid não chegou a 5 países. 06 jul. 2021. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/07/sete-meses-e-32-bilhoes-de-
doses-depois-vacinacao-contra-covid-nao-chegou-a-5-paises.shtml. Acesso em: 
12 ago. 2021.

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/covid-19-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-passaporte-da-vacina/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/covid-19-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-passaporte-da-vacina/


68

Durante esses dois anos de pandemia, observamos diferen-
tes dinâmicas territoriais e espaciais dos diferentes países 
em relação à vida cotidiana de seus citadinos, dos turistas, 

dos trabalhadores de outros países, a fim de promover as diferentes 
atividades econômicas, sociais, culturais, políticas e educativas, a 
partir das informações e descobertas da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) ou de institutos de pesquisa a respeito de novas pes-
quisas sobre a Covid-19, visto que a conjuntura estabelece novas 
normas e ações para o uso do território.

Nesse período, novas variantes surgiram e novas perspectivas 
de medicamentos e vacinas nos permitiram o desenvolvimento de 
diferentes protocolos e parâmetros para a circulação de pessoas, mer-
cadorias e objetos em seus territórios. Sendo assim, a pergunta prin-
cipal é: como o mundo reagiu durante a nova etapa da pandemia?

Sabemos que os conhecimentos geográficos são fundamentais 
sobre a sociedade, pois a partir deles se constrói a dinâmica de pen-
sar geograficamente. E o que significa isso? Significa um conjunto 
de ideias no qual os seres humanos precisam se desenvolver, tanto 
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cognitiva quanto intelectualmente, para operacionalizar e refletir 
sobre processos, fenômenos e dinâmicas decorrentes do que se é 
percebido, concebido e vivido no espaço (MOREIRA, 2008). Para 
isso, a necessidade de desenvolver leituras geográficas sobre os dife-
rentes territórios e espaços.

A globalização do mundo nos impõe repensar todas as ações 
pela agilidade do tempo e no encurtamento dos espaços por conta 
das técnicas e da ciência que permitem aperfeiçoamento de novos 
conhecimentos para a construção de novas formas de viver em socie-
dade. Assim, segundo Santos (2001, p. 24) “Ela é o resultado das 
ações que asseguram a emergência de um mercado dito global, res-
ponsável pelo essencial dos processos políticos atualmente eficazes”. 
Podemos constatar que os impactos da doença pelo mundo mostra-
ram que a preocupação central dos países está na mobilização da 
atividade econômica. Para isso, medidas em outras áreas tiveram 
que ser tomadas, uma vez que o mercado global não pode parar, e a 
economia se torna palavra de ordem nos diferentes países.

Frisamos também que, do ponto de vista geopolítico, o mundo 
continuou com seus dilemas territoriais: a questão dos problemas civis 
no Haiti, principalmente com o terremoto em agosto, mostra a fragi-
lidade de um país que já sofre com diferentes problemas ao longo dos 
anos, tendo intervenções em seu território com ajudas humanitárias 
e militares de outros países. Assim como o Afeganistão que, depois 
de anos, passou a ter o domínio dos Talibãs, com a saída militar das 
tropas estadunidenses. Bem como os problemas nas fronteiras entre 
México e EUA com vários latinos deportados. Problemas na África 
em relação aos impasses econômicos, sociais e culturais. Os impactos 
ambientais na China que trouxeram consequências econômicas para 
vários países no mundo. Esses e outros temas trazem questões centrais 
para pensar o ensino da Geografia: como compreender as dinâmicas 
espaciais e territoriais nesse momento de pandemia vivenciada por 
esses problemas geopolíticos que afetam o mundo?
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Esses e outros temas são relevantes para o ensino de Geografia, 
uma vez que pensar os processos que ocorrem no mundo é perceber, 
identificar, descrever e analisar as complexidades da relação global 
com os impactos nas relações das escalas de análise dos países e 
articulado entre os continentes; apreender os processos ligados às 
diversas atividades econômicas, turísticas, sociais que mobilizam os 
fluxos e das redes estabelecidas pela chegada da Covid-19 nos dife-
rentes lugares; as ações praticadas nos diferentes territórios que 
mobilizam a dinâmica geopolítica possibilitando leituras, dentre 
tantas outras discussões.

Em 2020, desenvolvemos materiais sobre a Covid-19 que des-
tacava as diferentes escalas de análises e como se torna necessário 
o debate acerca das formas de intervenções no mundo, a partir dos 
diferentes acontecimentos realizados entre os continentes por meio 
da dinâmica global (ROZADO, MENDES e SACRAMENTO, 2021).

Em 2021, continuamos a organização dos boletins informati-
vos, buscando dialogar com as principais dinâmicas globais durante 
determinados períodos da pandemia ponderando quais ações seriam 
mais importantes para ser tratadas no material, uma vez que o debate 
traz muitas perspectivas, conteúdos e fenômenos, pela dificuldade 
de abarcar muitos temas.

Assim, o objetivo do texto é apresentar alguns temas ligados aos 
fenômenos geográficos em diferentes continentes durante a pandemia 
da Covid-19. Este escrito é continuidade do capítulo intitulado “As 
diferentes escalas de análise sobre a Covid-19”, publicado em 2021. O 
trabalho foi desenvolvido a partir da estrutura metodológica que está 
destacada em texto anterior por Rozado, Mendes e Sacramento (2021).

Este texto está organizado a partir dos diferentes boletins 
informativos produzidos ao longo do ano de 2021, organizados pela 
bolsista de Monitoria de Metodologia e Práticas Pedagógicas de 
Geografia (2020-2022) e bolsista de Iniciação Científica (FAPERJ) 
“Análise e articulação entre as práticas pedagógicas dos docentes em 
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Geografia e das Políticas Curriculares no estado do Rio de Janeiro” 
(2020-2022), por meio do Projeto de Extensão Oficinas Escolares de 
Geografia: diferentes ações didáticas (DEPEXT-UERJ) na qual bus-
camos produzir e compreender os impactos causados pela Covid-19 
nos países em diferentes continentes.

A importância da continuidade das discussões sobre o 
mundo no ensino de Geografia

Pensar geograficamente é uma premissa para estudar os luga-
res, as paisagens e seus territórios, como uma forma cognitiva de 
compreender como os objetos, pessoas e fenômenos se espacializa-
rem a partir das ações e normas estabelecidas pela sociedade. Evidente 
que os fenômenos físico-naturais têm características, processos e 
condições que são próprios. Sendo assim, existem formas de leituras 
e análises espaciais também diferenciadas.

A espacialização das coisas e dos objetos, pessoas e elementos 
físicos está associada à forma como desenvolvemos nosso pensa-
mento crítico na observação, descrição, interpretação, distribuição, 
distância, delimitação e escala que são parte dos princípios lógicos 
para uma análise geográfica (MOREIRA, 2008).

Compreendemos assim que, ao ensinar Geografia e trazer o 
mundo como uma parte da representação, precisamos levar em conta 
as especificidades que cada lugar se apresenta para assim trabalhar 
as diferentes relações espaciais. Por mundo, neste texto, queremos 
trabalhar com a ideia das diferentes análises geográficas já tratadas 
por Rozado, Mendes e Sacramento (2021). Por isso, torna-se relevante 
analisar que ensinar o mundo em suas análises escalares contribui 
para que tenhamos a ideia de construir possibilidades de interven-
ção cognitiva na qual os estudantes possam compreender que os 
fenômenos, objetos e pessoas estão condicionados a se especializa-
rem de acordo com esses princípios que fazem com que eles tenham 
lógicas de ser e estar no espaço por diferentes necessidades: do 
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pessoal ao econômico. Por isso, cada país em cada continente tem 
suas relações distribuídas e sistematizadas no espaço geográfico, de 
acordo com as intenções, atuações da sociedade e das instituições 
em estruturar os objetos e as ações sociais e ambientais. Assim, “[...] 
raciocínio escalar e da multiescalaridade dos fenômenos e pode aju-
dar a encaminhar os estudos no sentido da produção do conheci-
mento pelos alunos e de seu desenvolvimento intelectual, seu 
desenvolvimento abstrato-conceitual” (CAVALCANTI, 2019, p. 108).

Podemos destacar que os conteúdos voltados para pensar as 
escalas de análise geográfica do mundo podem ser diversos, pois 
dependem da maneira como o professor escolha os temas e conteú-
dos que sejam importantes para a aprendizagem do estudante, levando 
consideração os currículos de cada estado ou município cujo tema 
é trabalhado, geralmente, no 8º e 9º anos ou no ensino médio.

Dessa maneira, os conteúdos voltados para a temática em rela-
ção ao mundo podem contribuir para uma leitura crítica dos estu-
dantes a respeito dos diferentes fenômenos espacializados e a 
compreensão das análises a partir de dinâmicas que permeiam a 
forma de organização de cada território. Por isso, não se pode ana-
lisar o continente como um todo, como também os países que o 
compõem trazem outras perspectivas de análise.

O ensino de Geografia problematiza como pensar geografica-
mente, pois segundo Rozado, Mendes e Sacramento:

O homem, sendo o sujeito na produção do espaço, modifica seu ato de 
pensar a cada necessidade, construindo deste modo, novas formas de se 
relacionar não só com sua sociedade local, mas com o mundo que o cerca. 
Assim, surge uma nova maneira de se criar ações que permitem que este 
espaço se torne mais complexo e mais difícil de ser entendido. (ROZADO, 
MENDES e SACRAMENTO 2021, p. 77)

Assim, podemos entender que as modificações espaciais fazem 
parte do processo do pensar do homem em busca de alternativas 
para o uso desses espaços, a fim de construir novas dinâmicas espa-
ciais. Por isso, as ações realizadas pelos governos, empresas e povos 
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são fundamentais para a produção de um olhar geográfico sobre o 
mundo. Os estudantes precisam desenvolver as capacidades leitoras 
de interpretação do espaço para poder analisar as dinâmicas exis-
tentes e, a partir disso, saber intervir nas suas relações vivenciadas, 
como também atentar-se de forma crítica sobre como os fenômenos 
físico-sociais estão se espacializando nos diversos espaços e como 
estão se materializando nas paisagens.

Os boletins informativos sobre “Qual a situação da 
Covid-19 no mundo em 2021?”: alguns temas trabalhados

Os boletins informativos com conteúdos sobre “Qual a situa-
ção da Covid-19 no mundo em 2021?” foram pensados para auxiliar 
os professores em suas aulas sobre o tema. Assim, os alunos podem 
ter uma dimensão da desigualdade entre o desenvolvimento dos 
países, onde cada continente e cada país do mundo teve suas espe-
cificidades de acordo com as atitudes e medidas tomadas pelos gover-
nos para conter o rápido contágio da Covid-19 e o desenfreado 
impacto nas economias. É possível destacar que, apesar de alguns 
países terem conseguido se reerguer e retomar sua economia aos 
poucos, outros ainda sofrem com os impactos deixados.

Apesar de a vacinação alcançar notórios números em alguns 
países, como Reino Unido, China, Emirados Árabes Unidos, 
Alemanha, outros sofreram e sofrem com falta de vacinas e com 
uma parcela da população que não foi se vacinar, como Egito, Etiópia, 
Gabão, dentre outros. Esse tema foi desenvolvido nos boletins, uma 
vez que a distribuição da vacinação está associada ao poder econô-
mico, ao poder científico e geopolítico dos países ricos, o que se torna 
desigual para os países pobres que, sem condições financeiras e falta 
de uma estrutura para manter as vacinas em lugares adequados ou 
falta de seringas, agulha, ou com o fim da validade, não é possível a 
continuidade da vacinação. Com o retorno das atividades presen-
ciais na maioria dos lugares, como escolas, universidades, academias, 
empresas, comércios; das festas, dos shows e outros, o número de 
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casos e óbitos cresceu em períodos específicos, criando variáveis em 
determinados momentos.

Cada material organizado não contempla todos os conteúdos 
do mundo, mas alguns temas para pensar espacialmente algumas 
ações e alguns fenômenos que aconteceram no período pandêmico. 
Assim, foram organizados os boletins divididos em continentes, para 
facilitar o trabalho docente e mostrando a cada mês quais foram as 
mudanças em relação ao número de casos confirmados, óbitos e 
notícias e temáticas importantes que impactaram cada lugar ligados 
aos fenômenos econômicos, políticos, geopolíticos dentre outros, 
para permitir aos professores diferentes abordagens sobre os fenô-
menos geográficos e a relação com a Covid-19.

O material “Qual a situação da Covid-19 no mundo – parte 1”, 
apresentado na Figura 1, na qual o conteúdo está vinculado à popu-
lação a partir dos dados referentes aos números de casos e óbitos até 
março de 2021. Destacando o ranking dos países com maior número 
de casos, como Estados Unidos, Brasil e Índia; os países africanos e 
asiáticos, aparecendo espacialmente com números menores. Além 
disso, a Europa estava vivenciando a terceira onda da Covid-19. Esses 
dados são relevantes para compreensão espacial da Covid-19, con-
forme já apontado anteriormente no trabalho de Rozado, Mendes e 
Sacramento (2021). Por que ainda estudar os números de casos e 
óbitos? Porque os estudantes conseguem mapear quais são os países 
com os maiores índices e compreender como estão lidando com os 
impactos da doença. Com isso, o professor pode trabalhar a questão 
do sistema de saúde, a vulnerabilidade da população, o gerencia-
mento de cada gestor, dentre outros.
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Figura 1 – Alguns temas apresentados no material parte 1 para com-
preensão da espacialização da Covid-19 no mundo

Fonte: https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.
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Outro ponto destacado é que, com a volta da economia e ati-
vidades nos continentes, acabam surgindo variantes da Covid-19 
que passam a preocupar todo o mundo. A P1, por exemplo, é uma 
variante originária do Amazonas, tendo como característica ser 2,2 
mais forte que o vírus originário, causando preocupação com a efi-
cácia das vacinas contra essas novas variantes. Assim, como em 
outras partes do mundo a questão das variantes preocupa, porque 
significa mudanças cotidianas dos fluxos das pessoas e produtos, 
bem como as necessidades de aplicações de novas medidas preven-
tivas. Isso significa dizer que novos lockdowns ou isolamentos, ou 
outras restrições podem acontecer não permitindo os 
deslocamentos.

Essas discussões permitem aos estudantes avaliarem as dife-
rentes dinâmicas dentro de cada país ou estado e, com isso, pensar 
em como ocorrem as ações realizadas em cada um desses lugares. 
Pensar em como os diferentes fenômenos – neste caso, as variantes 
– possibilitaram entender que as ações sanitárias precisam ser dife-
renciadas em cada lugar.

No material “Qual a situação da Covid-19 no mundo em 2021? 
– parte 2”, pode-se ver a continuidade do destaque referente ao tema 
população, onde se constata que, nos Estados Unidos, os jovens pas-
sam a sofrer mais com a nova cepa, variante chamada B.1.1.7, sendo 
considerada uma variante perigosa. Além desse país, a Índia também 
registra grande aumento no número de casos e resolve prolongar o 
lockdown para tentar minimizar os efeitos causados pelo vírus. No 
mundo todo, o mês de abril registrou 3 milhões de óbitos, sendo que 
países como Brasil, Estados Unidos, México, Índia e Reino Unido 
lideram o ranking. Esses conteúdos colaboram para os estudantes 
compreenderem que as ações realizadas para sanar os problemas 
relacionados à Covid-19 precisam mobilizar a todos, uma vez que, 
nesse período, o número de casos ainda estava muito elevado, mas 
a vacinação efetivamente estava no início em vários países.
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O tema sobre população a partir da leitura espacial da Índia e 
do Nepal e sobre Seychelles no continente africano aparece no mate-
rial 3. Dessa maneira, em relação à Índia, apresenta-se a falta de 
espaço em cemitérios e de condições financeiras para muitos india-
nos enterrarem seus entes, mostrando que 40 corpos foram encon-
trados nas margens do rio Ganges. Muitos começaram a ser cremados 
à lenha perto do rio. No Nepal, a população sofre com os altos núme-
ros de óbitos, registrando 57 vezes mais que o mês anterior, e preci-
saram fazer diversas cremações (Figura 2). Ao estudar a Ásia no 
ensino fundamental, os materiais retratam a questão da poluição 
ambiental no Rio Ganges, bem como os aspectos de adoração e culto 
religioso nas margens do rio.
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Figura 2 – Material apresenta neste trecho os países da Índia e Nepal 
e a situação das cremações

Fonte: https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.
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Em relação à África, Seychelles possui maior número de vaci-
nados, contudo, apresenta número elevado da Covid-19. As preocu-
pações com o continente se devem aos diferentes desafios no 
enfrentamento a uma nova variante B1.351 que poderia infectar todo 
o continente entre fevereiro e abril de 2021.

O boletim 4 apresenta conteúdos referentes ao continente asiático, 
à questão geopolítica das mulheres muçulmanas e à população da 
Oceania. Sobre o primeiro, o número de circulação de pessoas causa a 
proliferação da variante Delta, principalmente no Japão, na China e na 
Coreia do Sul, onde se registra os maiores números. No Japão, a variante 
faz parte de um terço das contaminações, e a China volta a sofrer com 
o aumento dos casos por conta da nova variante. Na Indonésia, o vírus 
trouxe muitos problemas, tendo a pior fase no mês de junho, sendo que, 
no final do mês, a média móvel foi de 18,8 mil casos confirmados, ultra-
passando seu último pico em fevereiro, e 372 óbitos, marcando o maior 
número desde o início da pandemia.

Discorrendo sobre a região do Oriente Médio, a Turquia tenta 
diminuir os impactos da pandemia com o avanço das vacinações. 
Assim como o Irã, que aumenta suas restrições e cuidados com as 
medidas sanitárias, sofrendo com uma “quinta onda” no meado de 
julho, por conta da variante Delta. Já em Israel, as medidas foram 
afrouxadas por conta das vacinações. Na região, observa-se o ran-
king dos cinco países entre número de casos confirmados, óbitos e 
vacinados, sendo: Turquia, Irã, Iraque, Paquistão e Israel.

Na Índia, além dos problemas com o vírus, mulheres sofrem 
com suas fotos sendo publicadas e sites, onde eram “leiloadas como 
escravas por um dia” (Figura 3). Esse debate é muito importante, 
uma vez que as discussões em relação ao gênero e às condições de 
vida das mulheres muçulmanas precisam ser mais estudadas. A cul-
tura e a religião de um país não podem ser vinculadas a nenhum 
tipo de fobismo. A rede de internet é um sistema onde se propagam 
diversas situações vivenciadas cotidianamente, e o combate ao pre-
conceito discriminação e violência contra a mulher.
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Essas situações agravam as relações entre os países islâmicos 
que são vistos como dominadores e preconceituosos. Alves (2019) 
destaca em sua pesquisa o islamofobismo nos EUA, mostrando como 
essa temática precisa ser discutida porque se torna espacialmente 
vivenciada por essas mulheres em diferentes lugares do mundo.

Figura 3 – Material destaca a questão das mulheres muçulmanas na 
Índia

Fonte: https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.
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Na Oceania, a variante Delta fez com que o número de casos 
e óbitos aumentasse e surgisse uma nova preocupação. Totalizando 
1.440 novas infecções e 13 mortes até 10 de agosto. A Austrália sofre 
com a demora na entrega das doses de vacinas e, com o aumento 
nos números, resolve impor lockdown. Em Hong Kong as viagens 
foram restringidas por conta da variante. No ranking dos cinco paí-
ses do continente que sofrem com maiores casos e óbitos, destacando 
também o número de vacinados, estão: Fiji, Austrália, Polinésia 
Francesa, Papua-Nova Guiné e Nova Zelândia.

Os conteúdos vinculados às ilhas na Oceania estão trazendo 
como questão os contágios e o turismo como forma de relação entre 
elas. Austrália e Nova Zelândia são os países que sempre aparecem 
com informações, uma vez que são os maiores e que têm as maiores 
economias dentro do continente.

No material 5 o destaque foi para as Américas, trazendo como 
temas principais: a questão das queimadas; os terremotos no México 
e Haiti; a questão da geopolítica da vacina na América Latina e 
Caribe; a questão da fome e a situação da Covid-19 nas regiões.

Sabemos que as Américas são diversas com suas diferentes 
dimensões espaciais, sociais, culturais e políticas. Desta maneira, a 
Covid-19 vai se apresentando de maneira distinta em cada país, e as 
d i nâ m ic a s  dos  fenômenos  f í s ico -soc ia i s  i mpac t a m 
diferenciadamente.

Do ponto de vista da temática da população: o número de casos 
e óbitos nos EUA, no Brasil e no México são os maiores entre países 
com estatísticas elevadas. Vários fatores poderiam ser relatados: o 
número expressivo de habitantes; falta de cuidado de parte da popu-
lação, devido às condições de vida e de saneamento necessários para 
o combate à doença; falta de consciência de parte da população no 
que se refere às medidas preventivas; a condição dos não-vacinados, 
dentre outros.
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Nesse período, outro tema foi destacado: as queimadas. A con-
sequente onda de calor fez muitos óbitos, pessoas desabrigadas e 
florestas devastadas (com sua flora e fauna). Assim, quais são os 
impactos ambientais para as áreas onde aconteceram as queimadas? 
Quais as gravidades das queimadas durante a Covid-19, uma vez 
que as mutações do vírus acontecem de formas diferenciadas de 
condição de ar?

Os terremotos ocorridos no México e no Haiti trouxeram pes-
soas desalojadas, lugares danificados como escolas, prédios comer-
ciais, hospitais, além dos problemas sociais, como a fome que assolou, 
principalmente, o Haiti. O estado de emergência foi decretado, pois 
muitas pessoas estavam soterradas com o governo buscando liberar 
recursos. Além disso, a Organização Pan-Americana da Saúde dis-
tribuiu medicamentos, além de necessidade de ajuda médica e psi-
cológica (Figura 4).

No mês de julho, período de férias, muitos países caribenhos 
tiveram número alto de Covid-19. Assim, a necessidade da ampliação 
da vacinação foi necessária para tentar conter esse aumento. Esses 
conteúdos tratam de questões pertinentes para pensar os problemas 
ambientais e sociais nas diferentes escalas de análises geográficas.

Além disso, vários países da parte central do continente, passam 
pela pobreza e vulnerabilidade, pois segundo um relatório do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) de 2019, a região 
conta com cerca de 8.6 milhões dos 50 milhões de habitantes. Em 
vários países, os governos e várias Organizações não Governamentais 
têm buscado dar algum tipo de auxílio para os mais vulneráveis.

A questão da crise humanitária assola todo o mundo, mas 
nesse material foi tratado especificamente dos países localizados no 
sul das Américas, destacando a questão da corrupção, do sistema de 
saúde, desigualdade social, de renda, de educação. Do ponto de vista 
econômico, o mercado informal aumentou, devido ao número de 
desempregados, e vários deles não têm acesso à proteção social.
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Figura 4 – Material apresenta a questão do terremoto no Haiti e os 
diferentes problemas no país

Fonte: https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.

Finalizando a temática, o material 6 apresenta a situação geo-
política do Afeganistão; a economia asiática; os casos de fronteiras 
entre México-EUA e Haiti-República Dominicana; as ações políticas 
e econômicas da Comissão Econômica para a América Latina e o 
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Caribe; os impactos geopolíticos na região sul-americana; o aumento 
de casos nas Ilhas da Oceania; no continente europeu, a questão da 
nova variante Ômicron preocupa seus habitantes; o preconceito com 
os africanos; e os problemas com o fechamento do mundo em relação 
ao continente africano. Além disso, tratamos do trabalho infantil.

O Afeganistão tem enfrentado problemas com o Talibã, desde 
que esse grupo voltou a dominar boa parte do território, após a saída 
das tropas estadunidenses, em maio de 2021. Sendo assim, atos de 
violência têm ocorrido sobre a população, como o caso de mortes 
de policiais e militares, mas principalmente as mulheres, as quais 
estão sofrendo novas restrições, sendo expulsas de cargo do governo, 
e muitas perderam emprego.

O Talibã está querendo reconhecimento de outras nações e 
tem participado de reuniões com outros grupos. Do ponto de vista 
geopolítico, percebemos inúmeros impasses, pois o Talibã: 1) deseja 
reconhecimento internacional; 2) a localização geográfica estratégica 
para dominação dos Estados Unidos e da Rússia. O Afeganistão era 
vizinho da União Soviética e, por isso, também o interesse dessa 
potência em dominá-lo durante a Guerra Fria; 3) o Afeganistão pos-
sui uma riqueza mineral com extensas reservas de cobre, lítio, cobalto, 
ferro, ouro, que permaneceram relativamente intocadas nas últimas 
décadas, período em que o país esteve mergulhado em diferentes 
conflitos armados. Assim, o Talibã tem nas mãos uma riqueza mine-
ral estimada em algo entre US$ 1 trilhão e US$ 3 trilhões, conforme 
reportagem apurada pela BBC Brasil (Entrevista Patricia Grazziotin 
Noschang, 2021).

A questão das fronteiras na Geografia sempre foi um debate 
geopolítico intenso, pois segundo Naddi e Beluci (2014, p. 96): “Para 
o desenvolvimento da problemática fronteiriça, é de suma impor-
tância destacar o contraponto moderno entre globalização – inter-
ligada ao neoliberalismo – e Estado, elementos estes essenciais à 
compreensão do papel da fronteira na atualidade”. Isso quer dizer 
que, ao mesmo tempo em que existe a necessidade das relações de 
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fluxos (circulações de pessoas e produtos), o Estado determina quem 
pode ou não estar no seu território, de acordo, com seus 
interesses.

Neste boletim, a discussão foi a respeito dos EUA-México e 
Haiti-República Dominicana. Os interesses em relação à mão de 
obra estão vinculados, em muitos casos ao trabalho braçal e, em 
alguns casos, à fuga de cérebros para as grandes empresas. No caso 
dos dois, os desafios estão alocados em nível socioeconômico, uma 
vez que a maioria que desafia atravessar ilegalmente para os países 
ou tentam a migração são pobres. Assim como nos EUA, a República 
Dominicana está levantando muros para conter a travessia dos hai-
tianos para o lado do país. No caso do México, muitas pessoas usam 
os “coiotes” para tentar entrar nos EUA, muitas delas são roubadas, 
morrem no caminho ou, quando chegam do outro lado, são depor-
tadas (Figuras 5 e 6).

No caso das ilhas da Oceania, devido à abertura total para o 
turismo, uma vez que elas vivem basicamente dessa atividade eco-
nômica e por não terem hospitais de grande porte, Polinésia Francesa, 
Papua-Nova Guiné, Fiji e Wallis e Futuna aumentaram os números 
de casos, por isso, a vacinação foi importante para que o número de 
óbitos não fosse muito expressivo em relação aos outros continentes. 
Austrália e Nova Zelândia continuam com rigidez em relação à 
entrada e fluxos de pessoas nas ilhas.

A flexibilização na Europa trouxe novas perspectivas para o 
continente durante as férias de julho e agosto, onde o fluxo de turis-
tas foi intenso e a abertura para os grandes eventos esportivos, como 
a Uefa Champions League, despertou também o turismo. A vida 
“volta ao normal” com a abertura das escolas, universidades, comér-
cios apesar do aparecimento da variante Delta vinda da Ásia. Contudo, 
em novembro, com o aparecimento da nova variante Ômicron vinda 
da África do Sul, o antiafricanismo está estampado em uma man-
chete de um dos jornais da Espanha.
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Figuras 5 – Os materiais apresentam os problemas relativos às fron-
teiras dos EUA-México e Haiti-República Dominicana

Fonte: https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1

Muitos africanos já são impedidos de entrar no continente, 
muitos saem de seus países e buscam, por meio de barcos, chegar a 
vários países. A charge é extremamente agressiva ao trazer o racismo 
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(Figura 7) dos europeus perante os africanos. A FRA (2019) relata 
os diferentes tipos de situações vivenciadas pelos africanos morado-
res da União Europeia. Dessa forma, é importante compreender que 
são atos comuns e precisam ser combatidos.

O trabalho com a questão das migrações se faz presente em 
todos os pontos destacados, uma vez que a necessidade de sair de 
seu país para outro, por diversas questões, faz-se presente tanto no 
México, como no Haiti e na África.

Assim, no continente africano, os voos para Europa, Ásia e EUA 
foram quase que totalmente cancelados. O espaço aéreo foi totalmente 
impactado com a quantidade de aeronaves não circulantes e parte dos 
turistas aguardando liberações para saírem dos países.

Outro ponto a ser destacado é a falta de documentação de pessoas 
em parte dos países africanos. Isso dificulta saber exatamente a quan-
tidade delas que vivem naquele país, sem a contagem correta, também 
o número de vacinas não chega suficientemente. Por falta de um sistema 
integrado de nascimento e óbito, acredita-se que o número de pessoas 
mortas pela Covid-19 é maior do que se apresenta (Figura 8).

O trabalho infantil é uma problemática, principalmente nos 
países mais vulneráveis do mundo, uma vez que muitos não têm 
familiares; muitos outros têm familiares, mas não têm condições de 
sustento; em outros casos, eles sofrem abusos das famílias.

A situação das crianças e adolescentes se agravou muito neste 
período pandêmico, os dados da OIT (Organização Internacional 
do Trabalho) junto à UNICEF apontam que, entre 2016 e 2020, 160 
milhões delas se encontravam em situação de trabalho. E os dados 
apontam que outras 8,9 milhões estão iminentes a ingressar no mer-
cado de trabalho em 2022. Outro dado relevante é a associação do 
trabalho infantil e a exclusão das crianças e adolescentes nas escolas. 
Os estudos da UNICEF apontam que 53,2% dos adolescentes estão 
fora da escola. É preocupante verificar esses dados e perceber que a 
faixa de 12 a 14 anos tem 35,2% de estudantes fora de escola.
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Figura 7 – O racismo contra os africanos por conta da nova variante 
Ômicron

Fonte: https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.
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A maioria se encontra nos países mais periféricos, em parte 
da Ásia, África e América Latina, onde a necessidade de trabalho 
por escassez, principalmente de comida, é grande. Muitas dessas 
acabam sendo submetidas aos trabalhos forçados para ajudar a famí-
lia, sem contar com meninas que são vendidas ou dadas em casa-
mento para que os pais recebam dinheiro.

Figura 8 – Questões pertinentes ao continente africano

Fonte: https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.
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Os conteúdos apresentados nos diferentes temas dos materiais 
mostram como a espacialização da Covid-19 no mundo tem trazido 
diferentes discussões com a necessidade de reflexões a respeito da 
situação mundial e suas escalas de análises. Assim, é importante 
trabalhar nas escolas com esses temas para que os estudantes pos-
sam compreender as dinâmicas dos fenômenos físico-sociais e como 
desenvolver análises críticas sobre elas.

Considerações finais
Rozado, Mendes e Sacramento (2021) escreveram sobre os 

impactos da pandemia no mundo, em 2020, analisando os diferentes 
aspectos que caracterizam as mudanças nas ações e nas dinâmicas 
espaciais em decorrência da Covid-19. Em 2021, percebemos uma 
quantidade de novas (velhas) questões apontadas como parte das 
novas formas de ver e ser no mundo.

Ensinar Geografia a partir desses diferentes temas: geopolíti-
cas, economia, população, dentre outros, contribui para que os estu-
dantes possam analisar outras formas de relações existentes nos 
países e como o povo tem lidado com as ações implementadas pelo 
governo para que melhor fluxos e a normalização das atividades no 
mundo.

Considera-se relevante entender que os temas versados nesses 
materiais buscam colaborar para que a sociedade de maneira geral 
possa ter alguns conteúdos sobre os impactos geopolíticos nos dife-
rentes países e, assim, a partir de Cavalcanti (2019) desenvolver a 
leitura crítica sobre a análise geográfica para refletir sobre os fenô-
menos e articular conteúdos e conceitos geográficos, bem como as 
dinâmicas em redes, os arranjos territoriais e as dinâmicas espaciais, 
dentre outros, para que possamos construir maneiras de analisar os 
fenômenos espacializados.
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O ensino de Geografia tem como um dos seus temas de estu-
dos os impactos dos organismos internacionais na eco-
nomia mundial, influenciando as dinâmicas territoriais e 

espaciais de determinados países. Esses estudos mostram as locali-
zações e as distribuições desses organismos e como eles desenvol-
vem suas ações, a fim de estruturar as formas de relações comerciais 
entre os países.

Mendes (2020) destaca que, por meio do ensino dos conteúdos 
da Geografia econômica, os estudantes da educação básica podem 
apreender o espaço geográfico no qual eles vivem e pode ser anali-
sado numa perspectiva geográfica.

A pandemia da Covid-19 trouxe para todo mundo formas de 
pensar a economia mundial como também na escala local, uma vez 
que boa parte dos países pobres teria problemas significativos com a 
diminuição de consumo ou produção de vários itens para suprir outros.

Um organismo internacional seria uma estrutura que traz 
consigo ações de vários países com o objetivo ou um bem em comum 
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para atuar a partir de diversas causas ou missões, podendo ser abran-
gentes ou específicas. Elas são criadas por Estado soberano que busca 
melhorias do ponto de vista econômico, social, político por meio de 
cooperações de seus Estados-membros, como o FMI (Fundo Monetário 
Internacional) a ONU (Organização das Nações Unidas), OMS 
(Organização Mundial da Saúde), OMC (Organização Mundial do 
Comércio), OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), dentre outros (ACORSI, 2020). No caso deste texto, os 
organismos específicos tratam das questões econômicas.

Dessa maneira, os organismos foram reorganizando o plane-
jamento de investimentos e ações comerciais no mundo todo. Isso 
implicou em mudanças nas regras e propostas nos organismos eco-
nômicos mundiais e regionais para colaborar com medidas para 
proteger os países de sanções e ações no controle de suas dívidas 
(OMC, 2020; OCDE, 2020; FMI, 2020).

Como cada organismo se estruturou nesse período? Quais 
foram as medidas estipuladas por cada um deles para ajudar os paí-
ses nesse período complicado? Como isso impacta a vida da socie-
dade? Por que é importante a compreensão desses estudos para a 
população e para os estudantes da escola básica?

Assim, os principais organismos econômicos mundiais, como 
a OMC, OCDE, BM, FMI buscaram atuar, por meio de várias medi-
das, no combate à Covid-19, como por exemplo: a) auxílio financeiro 
para os países em situação mais vulnerável; b) prazo para pagamento 
de dívidas, dentre outros. Essas ações foram e são importantes para 
estruturar os tipos de estratégias que cada um dos organismos tem 
priorizado para contribuir com verbas ou com propostas econômi-
cas para suprir as necessidades dos países que participam dessas 
principais organizações.

O ensino de Geografia preconiza o pensar geograficamente 
sobre os fenômenos, objetos e sujeitos na organização do espaço 
geográfico, o que significa dizer que o estudante precisa 
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compreender como a dinâmica espacial se apresenta para que ele 
possa ler e interpretar as ações manifestadas pela lógica de produção 
do espaço (CAVALCANTI, 2019). O estudo sobre os organismos 
internacionais permite analisar as redes e as escalas de conexão entre 
os países neste mundo globalizado.

Com isso, o objetivo é trazer algumas ações realizadas pelos 
principais organismos econômicos no período da pandemia. Os alu-
nos, ao estudarem as ações dessas instituições podem compreender 
a organização territorial em diferentes dinâmicas, do local ao global, 
promovendo mudanças nas estratégias econômicas dos países de 
acordo com as demandas solicitadas por esses organismos.

Este texto é parte do Projeto de Iniciação à docência (CETREINA-
UERJ – 2018-2020): “Didática e Mediação dos professores de Geografia 
de São Gonçalo”, das atividades do Projeto de Extensão (CETREINA-
UERJ): “Oficinas escolares de Geografia: diferentes ações didáticas” 
(2016 até o presente momento).

A metodologia está baseada numa perspectiva qualitativa 
(BOGDAN e BIKLEN, 1994) na qual os autores defendem a impor-
tância da seleção do que seja mais necessário para análise de uma 
dada pesquisa. Assim, para os autores, a dinâmica do conhecimento 
é orientada pela organização da coleta de dados, de sua organização 
e de suas análises que contribuam para a discussão do objeto e do 
sujeito a serem estudados.

Este texto está estruturado com base nos materiais didáticos 
produzidos sobre a Covid-19, com a temática “Ações dos blocos eco-
nômicos durante a Covid-19”. Esses materiais destacam os organis-
mos internacionais e os principais blocos econômicos e suas ações 
durante a pandemia da Covid-19. Os materiais foram organizados 
a partir de algumas etapas que foram realizadas: 1) coletas de dados 
e materiais sobre o tema em sites científicos de Organismos inter-
nacionais, de jornais e revista do tema; 2) seleção do material a ser 
escrito; 3) escrita do material em formato de boletim; 4) reunião para 
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discussão do texto; 5) correção do texto; 6) diagramação do boletim; 
7) distribuição nas redes escolares.

O texto está dividido em quatro sessões: a primeira destaca os 
principais organismos econômicos e seus objetivos; na segunda, 
analisa como esses organismos se comportaram no período da pan-
demia; a terceira discorre sobre os principais pontos nas ações da 
Covid-19 pelos organismos; e a quarta, na discussão dentro do ensino 
da Geografia.

Os principais organismos econômicos do mundo
No mundo globalizado, as redes, as conexões e as escalas se 

conectam. Segundo Santos (2001, p. 23): “A globalização é, de certa 
forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capi-
talista”. Isso quer dizer que as corporações e suas ações têm como 
objetivo deixar a economia cada vez mais dinâmica, e o mercado 
mais global, para que se possa utilizar todas as técnicas em prol das 
grandes corporações.

Para Amitrano, Magalhães e Silva (2020), a patologia da Covid-
19 impacta negativamente nas atividades econômicas por ser um 
contágio comunitário, isto é, uma das formas de prevenções é o iso-
lamento de pessoas para tratar da doença. Para a economia, isso se 
torna um problema, uma vez que o comércio e o serviço modificam 
sua forma de atuação para garantir recurso e lucro. As pessoas pas-
sam a circular, mesmo significando diminuição de vendas.

Isso porque, segundo esses autores, existem diferentes impac-
tos: a) na oferta de emprego; b) na produtividade do trabalho; e, c) 
cadeias produtivas. Essas questões ferem a relação com a forma como 
o mercado vai operacionalizar durante esse período e os impactos 
futuros, pois os autores destacam, ainda, que alguns organismos 
econômicos, a taxa cambial, capital de giro e outros afetam o comér-
cio internacional.
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Para Silva (2014, p. 33), o “período de globalização, os proces-
sos, fenômenos ou fatos não são apenas locais, mas têm importância 
em escala mundial”, ou seja, a pandemia é um processo local que se 
tornou global e impactou todas as relações, do local ao global, por 
isso, as ações são coletivas e universais, mas individuais e locais, 
dependendo das dinâmicas de cada país. Por isso, pensar geografi-
camente os organismos internacionais e suas ações é buscar com-
preender as dinâmicas econômicas espaciais de cada país.

Gallo e Mattioli (2020) destacam que os organismos interna-
cionais também buscam formas coletivas de evitar a proliferação da 
doença, desenvolvendo soluções conjuntas com os países. Durante 
esse período de pandemia, a economia mundial foi impactada, uma 
vez que a produção e o consumo diminuíram. Isso significa dizer 
que em boa parte dos países, a economia teve decréscimo, com isso, 
impactando no Produto Interno Bruto (PIB).

Dentro dessa dinâmica, os organismos internacionais (OMC, 
2020; OCDE, 2020; FMI, 2020) desenvolveram um conjunto de estra-
tégias para buscar aliviar os impactos negativos da falta de circula-
ção de serviços, mercadorias e afins no mundo, o que gerou baixa 
nas rendas em todo o mundo.

Santos (2001) diz que, neste mundo globalizado, o espaço geo-
gráfico é transformado para ter eficácia nas ações, pois essas têm a 
ver com a sua localização, uma vez que os atores com maior poder 
buscam os melhores territórios. Isso quer dizer que, ao pensar a 
organização econômica, os organismos também procuram pensar 
quais os meios podem usufruir do uso dos territórios para seus 
benefícios.

Assim, a OMC, a OCDE, o FMI, entre outros, têm buscado 
meios para ajudar os países que compõem seus organismos. Para 
tanto, apresenta de forma resumida esses três organismos e seus 
impactos para os seus Estados-membros. A partir dos materiais 
construídos, procurou explorar as principais características desses 
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organismos para que os estudantes pudessem ter uma orientação de 
sua origem, dinâmica e membros. A Figura 1 apresenta a OCDE e 
suas características gerais, bem como a espacialização dos países-
-membros como forma de reconhecer os territórios que fazem parte 
desse organismo.

Figura 1 – OCDE e as características gerais

Fonte: Boletim Informativo COVID-19, retirado do site: https://www.gepgec.com.br/
informativos-covid-19.
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Em outro material, destacou-se que a Organização Mundial 
do Comércio iniciou suas atividades a partir de 1º de janeiro de 1995 
e falou de seu objetivo:

A Organização Mundial do Comércio pode ser vista de diferentes pers-
pectivas. É uma organização para a abertura comercial. É um fórum para 
os governos negociarem acordos comerciais. É um lugar onde eles podem 
resolver suas disputas comerciais. Ele aplica um sistema de regras comer-
ciais. Em sua essência, a OMC é um local onde os governos membros 
tentam resolver seus problemas comerciais entre si. (OMC, 2020)

Desde 29 de junho de 2016, existem 164 membros, sendo que 
30 países ainda não são membros (o mapa se encontra na Figura 2). 
Esses países-membros e observadores são orientados pela OMC sobre 
as principais atividades desenvolvidas pelo organismo. Dessa forma, 
sabem sobre algumas das ações realizadas a fim de manter a cola-
boração entre os membros. São elas:

– a negociação da redução ou eliminação de barreiras ao comércio 
(tarifas de importação ou outros obstáculos ao comércio) e acordos 
sobre as regras que regem o comércio internacional (por exemplo, nas 
áreas de medidas anti-dumping, subsídios, padrões de produto, etc.);

– a administração e o monitoramento da aplicação das regras acorda-
das da OMC que regem o comércio de bens e serviços e os aspectos 
relacionados aos direitos de propriedade intelectual;

– monitorar e revisar as políticas comerciais de seus Membros e assegurar 
a transparência nos acordos comerciais regionais e bilaterais;

– resolução de disputas entre Membros sobre a interpretação e aplicação 
dos Acordos;

– estudos econômicos e coleta e divulgação de dados comerciais em apoio 
às demais atividades principais da OMC, dentre outros. (OMC, 2020, tra-
dução nossa).

Nos últimos anos, o Brasil tem tido entraves com a OMC, em 
relação a sua condição de Estado-membro, uma vez que entrar na 
OCDE seria ter um “selo de credibilidade” que ajudaria a atrair 
investimentos e parcerias no ambiente dos negócios. Entretanto, 
para tal, o acordo com os Estados Unidos, prevê um afastamento do 
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Brasil em suas relações com a OMC. Essa entrada para o OCDE seria 
parte do alinhamento político entre os governos brasileiro e estadu-
nidense na aproximação do então presidente, desde final de 2019. 
Esta organização fiscaliza a compra e venda entre países, visando a 
mediar conflitos entre esses. Países como o Brasil, considerados em 
desenvolvimento, recebem algumas garantias da organização, tais 
como: financiamento para algum projeto econômico; apoio comer-
cial, dentre outros.

Esse afastamento se dá devido ao contexto político envolvido 
nesse acordo. O governo estadunidense está em oposição à OMC, 
devido às críticas referentes à guerra comercial entre EUA e China. 
Dessa forma, o governo brasileiro, ao entrar em uma aliança, que prevê 
o apoio dos EUA a sua adesão aos países-membros na OCDE, cria 
entraves políticos com a OMC, uma guinada política conservadora, 
de alinhamento incondicional aos Estados Unidos de Donald Trump.

Dessa forma, o Brasil deixa de se autodeclarar um país emer-
gente para tentar negociar acordos comerciais com os países mais 
ricos, participantes da OCDE. Ao entrar em organizações como a 
OCDE, os países-membros precisam custear sua participação. Para 
o Brasil, esse feito pode aumentar as despesas do país. Alguns dos 
entraves para sua entrada na organização são como exemplo a de 
renunciar ao tratamento especial na OMC, que previa aos países 
emergentes, como o Brasil, maiores benefícios: a) Direito a prazos 
mais longos nas disputas e b) Condições especiais para fechar acor-
dos de livre comércio, dentre outros.

Outro organismo econômico importante é o Banco Mundial. 
Para esclarecimentos iniciais, o conjunto de instituições abrigadas 
no Grupo do Banco Mundial não é um banco do ponto de vista tra-
dicional, pois ele não exerce as funções originais bancárias. Então o 
que ele faz? Oferece empréstimos a governos ou a entidades privadas 
garantidas pelos governos, além disso, são oferecidos a juros infe-
riores aos de mercado e não são direcionados a países com condições 
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de fazer empréstimos em termos razoáveis de outras fontes (MASON 
& ASHER, 1973, p.11-12 apud ROMMINGER, 2004, p. 274).

De acordo com Romminger (2004), o BM surgiu a partir da 
criação do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD) durante a Conferência de Bretton Woods em 1944, devido 
às necessidades de promoção para a reconstrução europeia no pós-
-guerra e o desenvolvimento das nações não desenvolvidas. Em 25 
de junho de 1946, tiveram início os trabalhos do BIRD e suas pri-
meiras ações tinham o objetivo de reconstruir o continente europeu. 
Atualmente, ele está constituído de 189 países e composto de cinco 
instituições: o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, 
a Associação Internacional de Desenvolvimento, a Corporação 
Financeira Internacional, a Agência Multilateral de Garantia de 
Investimentos e o Centro Internacional para Arbitragem de Disputas 
sobre Investimentos.

No entanto, sabemos que não é assim que funciona, pois os paí-
ses precisam seguir a cartilha do BM. E percebemos várias questões 
associadas a isso. Exemplo: Intervenção na educação econômica dos 
países. O Brasil está associado ao BM há mais de 60 anos, por meio 
de vários financiamentos, doações e garantias, que somam quase US$ 
50 bilhões. Anualmente, são realizados em média US$ 3 bilhões em 
novos financiamentos, em áreas como gestão pública, infraestrutura, 
desenvolvimento urbano, educação, saúde e meio ambiente.

Já o FMI (2020) busca promover a estabilidade financeira e a 
cooperação monetária internacional, bem como facilitar o comércio 
internacional. Ademais, esse promove o emprego e o crescimento eco-
nômico sustentável e contribui para a redução da pobreza em todo o 
mundo. O FMI, atualmente, está sendo administrado por 189 países-
-membros. Ele surge conjuntamente com o BM em 1944 e, segundo 
Romminger (2004), serviria para manter o novo Sistema Financeiro 
em funcionamento, a fim de prover empréstimos aos Estados para 
manterem o novo padrão cambial adotado. Os empréstimos eram de 
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curto prazo, para sanar problemas específicos do balanço de paga-
mentos. Sua missão se concretiza de três formas:

a) Monitoramento do sistema monetário internacional – FMI 
monitora o sistema monetário internacional e as políticas 
econômicas e financeiras dos seus 189 países-membros, e 
também dá conselhos.

b) Empréstimos aos países-membros – dar empréstimos aos 
países-membros que enfrentam problemas – atuais ou poten-
ciais – de balanço de pagamentos.

c) Capacitação. Programa de capacitação do FMI – assistência 
técnica e treinamento – auxilia os países-membros a dese-
nhar e implementar políticas econômicas que promovam a 
estabilidade e o crescimento, fortalecendo suas capacidades 
e habilidades institucionais.

O que é dívida externa? É o compromisso de dívida assumida 
por agentes financeiros e outros externos e em moeda estrangeira 
(dólar). Geralmente, os débitos são assumidos por agentes que bus-
cam investir no país e cobram juros. Segundo Wellton Máximo 
(2020), a dívida interna e externa está em torno de 4,249 trilhões no 
final de 2019. Para o FMI, em seu relatório de 15.04.2020, o Brasil 
pode ter uma dívida aumentada em 10 pontos percentuais devido à 
pandemia. E é um problema para o país porque é o maior ponto 
entre os outros países com economia emergente.

Esses conhecimentos não são só da Geografia, mas a partir 
desses, pode-se compreender como os arranjos territoriais se confi-
guram na articulação econômica dos países-membros desses orga-
nismos que se manifestam nas escalas regionais e nacionais. Os 
países-membros desenvolvem suas ações políticas e econômicas para 
que seus territórios possam ser impactados com as propostas cons-
truídas a fim de estruturar



102 Temas sobre a Covid-19 para o ensino de Geografia — 2

Esses são alguns organismos econômicos internacionais que 
impactam na dinâmica interna econômica de seus Estados-membros 
com o objetivo de desenvolvimento de alguma cooperação interna-
cional. Eles também desenvolveram ações nesse período de pande-
mia da Covid-19.

As principais ações desses organismos econômicos 
durante a Covid-19

É importante frisar que os organismos econômicos interna-
cionais tiveram ações diferenciais no combate à Covid-19. Por isso, 
segundo Acorsi (2020), esses organismos estavam preocupados com 
os impactos de um comércio trabalhando em ritmo mais lento, e as 
pessoas com suas situações financeiras mais instáveis tendem a com-
prar o básico. Assim, houvera a necessidade de ações desses orga-
nismos para equilibrar e ajudar os Estados-membros.

Segundo Gallo e Mattioli:

A pandemia do novo coronavírus, mais do que levar os Estados a adotar 
iniciativas de políticas públicas propostas pela Organização Mundial de 
Saúde, também forçou os Estados a planejarem ações de cooperação inter-
nacional para buscarem a resolução para os diversos problemas relacio-
nados à doença. Nesse sentido, mesmo as grandes potências se veem 
obrigadas a adotar esse tipo de estratégia para combater os efeitos do vírus. 
(GALLO; MATTIOLI, 2020, p. 23):

Isso significa dizer que os Estados buscaram cooperação junto 
com outros órgãos, com o intuito de desenvolver ações internacio-
nais e encontrar soluções para os diversos problemas causados pela 
pandemia. Assim, o estudo sobre os organismos já citados nos aju-
dam a situar algumas ações conjuntas.

A OCDE tem feito ações mais voltadas para o âmbito de sua 
atuação, como a coleta de dados nos países sobre a pandemia e a 
análise e discussão desses dados. Dessa forma, diversos artigos estão 
sendo publicados (implementados), além de previsões sobre as 
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economias dos países e propostas de soluções (implementações polí-
ticas) para eles, como apoio a empresas e pessoas para lidar com a 
Covid-19; soma-se um guia sobre intervenções estatais para uma 
recuperação econômica rápida, trazendo alguns princípios básicos 
para fomentar as ajudas. O material presente na Figura 2 tem como 
objetivo mostrar as ações da OMC durante a pandemia.

Figura 2 – Algumas ações da OMC durante a pandemia da 
Covid-19

Fonte: Boletim Informativo COVID-19, retirado do site: https://www.gepgec.com.br/
informativos-covid-19.
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O material apresentado na Figura 3 mostra como o Grupo do 
Banco Mundial tem construído ações para ajudar os países que pre-
cisam de algum tipo de auxílio e consultoria durante a pandemia, 
sabendo dos impactos econômicos em diversos países.

Figura 3 – Algumas ações do Banco Mundial durante a pandemia 
da Covid-19

Fonte: Boletim Informativo COVID-19, retirado do site: https://www.gepgec.com.br/
informativos-covid-19.

https://www.gepgec.com.br/informativos-covid-19
https://www.gepgec.com.br/informativos-covid-19


105AS AÇÕES DOS ORGANISMOS ECONÔMICOS INTERNACIONAIS NA PANDEMIA

O FMI buscou também criar ações para ajudar os países-mem-
bros no combate à Covid-19. Uma série de respostas rápidas foi dina-
mizada para dar agilidades na organização dos países. Algumas ações 
foram relatadas pelo FMI em relação aos países-membros, tais como:

MONETÁRIO E MACRO-FINANCEIRO

O banco central também abriu um mecanismo para conceder emprés-
timos a instituições financeiras lastreadas em títulos privados de empre-
sas como garantia, alterou os requisitos de capital para pequenas 
instituições financeiras e permitiu que os bancos reduzissem as pro-
visões para passivos contingentes, desde que os fundos fossem empres-
tados a PMEs. Além disso, o Fed providenciou o fornecimento de até 
US $ 60 bilhões ao banco central por meio de uma linha de swap que 
permanecerá em vigor pelos próximos seis meses. Os cinco maiores 
bancos do país concordaram em considerar os pedidos de pessoas físi-
cas e PMEs para uma prorrogação de 60 dias de suas obrigações de 
dívida vencidas. (FMI, 2020)

Essa medida possibilitou que países pudessem pegar emprés-
timos a juros reduzidos para ajudar no momento mais difícil da 
pandemia. Essa e outras medidas contribuíram para que os países 
pudessem, não só obter empréstimos, como também arrolar dívidas 
mais para frente para que pudessem ter, no momento mais adequado, 
condições de pagar suas dívidas.

Gallo e Mattioli discorrem sobre a

necessidade de construção de relações multilaterais, por meio de acordos 
de cooperação internacional, como forma de maximizar suas condições 
de sobrevivência política e econômica, principalmente em momentos de 
crise, quando há influxo de comércio exterior e urge a dependência por 
apoio técnico para a superação do problema – no caso, a pandemia do 
coronavírus. (GALLO; MATTIOLI 2020, p. 20)

Dessa maneira, o processo de globalização cria a dinâmica da 
cooperação, uma vez que os países se conectam entre si, fazendo 
diferentes tipos de acordo para terem benefícios e bons preços de 
serviços e mercadorias.
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Por que ensinar esse tema no Ensino de Geografia?
O ensino de Geografia busca desenvolver a interpretação e 

análise das relações que ocorrem no espaço. Nas escolas, esse pro-
cesso precisa ser entendido em diferentes escalas, promovendo, assim, 
um ensino crítico e contextualizado (CAVALCANTI, 1998).

Estudar essa temática no ensino de Geografia é parte da com-
preensão da dinâmica econômica em suas escalas geográficas. E 
torna-se necessário seu estudo na sala, porque os organismos pos-
sibilitam uma ação conjunta entre vários países para estabelecer 
objetivos e metas que não prejudiquem a economia de cada país e 
possam desenvolver seu comércio internacional de forma a garantir, 
o processo democrático de toda ação, apesar de saber que essa estru-
turação tem se mostrado ineficiente por conta de alguns países que 
têm realidades e dinâmicas diferentes, não contribuindo, algumas 
vezes, para solucionar problemas globais.

A globalização é uma temática que faz parte do mundo con-
temporâneo, pois tem impactos na vida cotidiana das pessoas nas 
diferentes escalas geográficas. Silva (2014) destaca a relevância do 
tema, uma vez que estamos vivenciando mudanças significativas no 
avanço de tecnologias, o que permite compreender o mundo atual. 
A necessidade de estudar os organismos internacionais está nas ações 
dessas corporações em colaboração entre os países a fim de criar as 
dinâmicas econômicas de cooperação regional e mundial.

Assim, os organismos econômicos internacionais ganham for-
mas e estabelecem ações em redes para que os países possam se arti-
cular mutuamente. E o que o ensino de Geografia pode promover 
de conhecimento? Essas dinâmicas são cada vez mais espacializadas, 
materializando-se nos territórios onde os impactos dos acordos entre 
os organismos e os países promovem formas de condução da edu-
cação, do trabalho, de mercado internacional, dentre outros.

Mendes (2020, p. 120) argumenta que, “levando em conside-
ração a importância da Geografia econômica, o aluno vai entender 
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o desenvolvimento dos países, dentro de um mundo globalizado”. 
Isso quer dizer que a organização econômica, seja ela mundial ou 
regional, permite que haja uma compreensão dos impactos territo-
riais em diferentes países.

Sendo assim, quais seriam as temáticas a serem trabalhadas 
pelos estudantes, principalmente do 9º ano do ensino fundamental 
2? a) identificação e espacialização dos organismos internacionais; 
b) os principais objetivos de criação e de características desses orga-
nismos; c) as diferentes ações desses organismos dentro dos Estados-
membros; d) os impactos territoriais e espaciais das ações dos 
organismos econômicos nos Estados-membros; e) a importância da 
articulação dos organismos econômicos e dos países no mercado-
-mundo; f) as configurações e ações por conta da pandemia da Covid-
19; g) as dinâmicas estruturadas entre os organismos internacionais 
e os países por conta da Covid-19; h) os impactos da Covid-19 na 
relação econômica dos seus países.

Cada temática estabelecida tem relações diretas com o Brasil, 
pois o país também é membro de alguns desses organismos, isso 
quer dizer que nossas vidas cotidianas são impactadas, direta ou 
indiretamente, a partir dos acordos estabelecidos pelos membros.

Essas discussões apontam para aquilo que Cavalcanti (2019) 
destaca sobre a importância da análise geográfica para pensar os 
fenômenos e articular com os conceitos geográficos, a dimensão das 
articulações em redes, dos arranjos territoriais e as dinâmicas espa-
ciais presentes no debate sobre os impactos da Covid-19 e em cada 
escala, bem como cada ação governamental construída ou pensada 
para criar condições da vida cotidiana. Não se trata tão somente de 
analisar as ações de tais organismos no país, mas de compreender 
as redes, investimentos e impactos, nesse cruzamento de escalas 
global-nacional-local, entre a economia-mundo e as esferas nacional 
e local. É pensar a Geografia econômica a partir das tessituras do 
território (RAFFESTIN, 1993), em meio aos dias difíceis de uma 
pandemia sem igual em nossa história.
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Considerações finais
A economia mundial precisou se estruturar para as diversas situa-

ções vivenciadas nesse período da Covid-19. As estratégias adotadas 
foram, a cada momento, revistas, de acordo com os avanços a serem 
analisados sobre as medidas de políticas públicas na regulação das eco-
nomias internas e os impactos que elas têm nas economias externas.

O comércio mudou as ações para conseguir flexibilizar formas 
de incentivos em frente aos cenários adversos a serem superados 
nessa fase da Covid-19. No entanto, o cenário permanece de incer-
tezas, uma vez que a vacina começou a ser aplicada apenas em dezem-
bro em alguns países no mundo, mas os impactos dela só serão vistos 
daqui a uns três meses.

Sendo assim, todas essas medidas e ações dos organismos 
internacionais econômicos colaboram para que os Estados-membros 
não fiquem desamparados neste momento e possam ter ações cole-
tivas em prol de um bem maior: eliminação da doença no mundo e 
diminuição dos impactos na economia mundial.

Por isso, a necessidade de estudar a importância desses orga-
nismos para que possa se compreender como os países em suas 
regionalidades se estruturam para oferecer bens, produtos e serviços 
de forma igualitária e solitária aos países-membros. O ensino de 
Geografia contribui para analisar essas dinâmicas que estão ocor-
rendo no espaço e no território, a fim de que os estudantes possam 
compreender as relações existentes entre os impactos da Covid-19 
na organização das atividades econômicas estruturadas pelos orga-
nismos internacionais e os seus Estados-membros.
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O espaço geográfico tem diferentes aspectos de observa-
ção, como o turismo e o esporte que, juntos, são uma das 
ramificações das dinâmicas espaciais que usufruem do 

lugar, da paisagem, do território, dentre outras ocupações exerci-
das em conjunto pelo contexto social. Sendo assim, são atividades 
que interagem e se agregam.

O turismo foi debatido no texto escrito por Sacramento et al. 
(2021) no qual trouxemos a importância da dinâmica espacial turís-
tica, como uma forma de estratégias de uso das paisagens e dos 
lugares para se tornarem atividades econômicas e, com a pandemia, 
vários países foram impactados com as medidas preventivas, preju-
dicando, com isso, o turismo local e global.

As temáticas de cunho socioeconômico também são facilmente 
compreendidas, uma vez que, na contemporaneidade, a prática dos 
esportes e o estímulo para visitas turísticas em muitas modalidades 
se dão a partir da influência midiática e do imaginário popular nas 
disputas de competições e valores sociais presentes na ocupação de 
crianças e jovens no meio esportivo, ou mesmo adultos e idosos como 
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manutenção de um estilo de vida saudável. Por sua vez, o turismo, 
na condição do uso das paisagens e lugares em fonte de atividade 
econômica, caminha muitas das vezes ao lado da organização de 
grandes eventos esportivos.

O texto a ser abordado buscará apontar os caminhos observa-
dos por meio da pesquisa e elaboração dos Boletins Informativos 
sobre a Geografia e a Covid-19 dentro das temáticas de Esporte e 
Turismo, ao longo do ano de 2021, importante período de retomada 
dos setores e organização de grandes eventos esportivos que se cer-
caram de polêmica e foram muito politizados e debatidos na questão 
do gerenciamento da segurança sanitária, apontando, assim, a impor-
tância dos temas para com o conhecimento geográfico e as conse-
quências de suas reações durante esse último ano de pandemia.

Tiradentes (2020) aponta a reflexão da Geografia dos Esportes 
como um processo de territorialização que envolve diferentes e com-
plexos aspectos dos elementos teóricos na análise espacial:

Conclui-se que os esportes constituem uma atividade heterogênea, 
fruto de uma territorialização que envolve complexas relações e que 
cativa o mundo e a sociedade de um modo geral, sendo percebidos 
como parte integrante de processos que envolvem a análise espacial e 
a caracterização socioeconômica e político cultural, elementos por 
excelência, geográficos. (TIRADENTES, 2020, p. 1)

O autor introduz a importância de se compreender o movi-
mento da prática de atividades esportivas na dinâmica espacial. Sua 
obra encontra o ponto de vista dos alunos do Ensino Médio para a 
compreensão desses mecanismos e suas percepções no cotidiano. 
Uma das principais indagações se deram no quesito da organização 
da Copa do Mundo e Olímpiadas no Brasil e que resultados ou legado 
a sociedade herdou desses eventos. Essa problemática que herda da 
contextualização de alavanca econômica se tornou muito presente 
ao longo desse ano de crise sanitária x economia.

Sendo assim, nos indagamos: qual seria o sentido de estudar 
o Esporte e o Turismo para ensinar Geografia? Quais são os 
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conteúdos e os processos que podemos ensinar para que os estudan-
tes compreendam que essas atividades econômicas contribuem para 
pensar a ocupação e o uso do território, da paisagem, do lugar e da 
cultura local? Como pensar geograficamente os diferentes aspectos 
do espaço geográfico de cada lugar para fazer uma leitura espacial 
de como os governos e as instituições se apropriam de uma ideia?

Como destacam Sacramento et al. (2021), o turismo é um dos 
maiores vetores do desenvolvimento econômico e social e impacta 
no fluxo de pessoas por todo o mundo. O turismo ligado ao esporte 
traz outra perspectiva e leitura de organização e estrutura para rece-
ber as pessoas que vêm de diferentes partes do mundo para apreciar 
os espetáculos oferecidos. Com isso, toda uma estratégia precisa ser 
pensada e concebida nos aeroportos, nas cidades, nos hotéis, nos 
restaurantes, nos espaços públicos, na segurança, pelo setor de mar-
keting, dentre outros. Assim, é uma ação conjunta das empresas de 
turismo, dos clubes de diferentes esportes, das entidades relaciona-
das aos esportes, dos governos locais e federais e outros que precisam 
trabalhar em parceria, para que as ações sejam concretizadas a fim 
de que a ocupação e o uso do espaço geográfico possam trazer recur-
sos financeiros. Toda essa dinâmica é parte da vida cotidiana dos 
estudantes, e eles precisam compreender os processos na relação 
com esses espaços.

Este artigo é parte do Projeto de Iniciação à Docência Cetreina-
UERJ (2020-2022): “Didática e Mediação dos professores de Geografia 
de São Gonçalo” e das atividades do Projeto de Extensão “Oficinas 
Escolares de Geografia: diferentes ações didáticas” (2016 até o pre-
sente momento). A pesquisa realizada tem como base a qualitativa 
de Bodgan e Biklen (1994) a qual tem como característica pensar a 
dinâmica do conhecimento, por meio da organização da coleta de 
dados, de sua estruturação e de suas análises para que contribuam 
na discussão do objeto e do sujeito a serem estudados.

Este texto foi construído com base nos materiais didáticos 
produzidos sobre a Covid-19, com a temática: Esporte e Turismo na 
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Covid-19. As etapas da produção dos materiais foram: 1) coleta de 
dados e materiais sobre o tema em sites científicos, da Organização 
Mundial do Turismo, de sites sobre Esportes, de jornais e revistas 
sobre o tema; 2) seleção do material a ser escrito; 3) escrita do mate-
rial em formato de boletim; 4) correção do texto; 5) diagramação do 
boletim; e 6) distribuição nas redes escolares.

A partir da coleta de dados e elaboração dos materiais voltados 
para os temas de esporte e turismo e seus impactos por conta da 
pandemia e o consequente isolamento social, tornou-se possível 
compreender os diferentes aspectos e intencionalidades do contexto 
envolvendo o capital para com os agentes envolvidos nessas áreas, 
sejam os atores da ação (política e economia) ou mesmo o público 
que circula o sistema e consome dessa dinâmica, trazendo o sentido 
e entendimento do uso e ocupações desses espaços geográficos.

Uso do espaço: o Esporte e o Turismo, atividades econômicas 
importantes para os países durante a Covid-19

O uso do espaço para as atividades do turismo ligadas ao esporte 
promove uma discussão importante, uma vez que as atividades eco-
nômicas é parte do ensino de Geografia. Sacramento et al. (2021), ao 
tratar exclusivamente sobre o turismo, mostram que muitos estudan-
tes vivem em áreas turísticas. Dessa maneira, eles vivenciam as prá-
ticas relacionadas ao turismo, assim como seus familiares. Ofertas de 
emprego, venda de objetos do lugar, melhoria de infraestrutura, ser-
viços vendidos, melhoria de estrutura para a população, arrendação 
pública, dentre outros fazem parte da organização espacial das cidades 
que são turísticas ou recebem os turistas para outros lugares.

Dessa maneira, o Esporte também é uma atividade econômica 
e física que tem orientado formas de organização espacial das cida-
des, uma vez que a construção de estádios, de lojas, de campos espor-
tivos, de transportes e outros mobilizam diferentes serviços para 
todos, desde venda de ticket até compras de pacote para os grandes 
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eventos como as Olímpiadas, Campeonatos de Futebol, Campeonatos 
de tênis, dentre outros.

A prática de esportes e o turismo em geral são interações sociais 
capazes de proporcionar ao aluno conciliar suas vivências e aproxi-
mar o conteúdo de seu dia a dia e dar sentido ao conhecimento que 
está sendo construído na medida em que aproxima mais as pessoas, 
possibilitando uma maior inclusão. Contudo, é uma atividade eco-
nômica, e essa ramificação do capital e suas colunas de sustentação 
podem ser desenvolvidas com os estudantes, abrangendo múltiplas 
áreas, como exemplos a econômica e a social, além de ser um exce-
lente meio para auxiliar no ensino de Geografia e facilitar a inclusão 
deles com o meio onde vivem, sendo um catalisador para uma melhora 
na qualidade de saúde física e mental.

A Geografia vem buscando há anos romper com os velhos paradigmas 
do ensino no que tange a sua metodologia tradicionalista e pouco prá-
tica aos olhares dos alunos. Pensar o esporte como um novo conteúdo 
no processo de ensino de Geografia é uma tarefa necessária, ainda que 
exija um ajustamento de algo inédito para os docentes; mas é o momento 
para dar significado a esta nova possibilidade em sala de aula, uma vez 
que os esportes apresentam uma significativa relevância territorial e 
socioeconômica, que precisa de um tratamento diferente por parte da 
Geografia. (TIRADENTES, 2020, p.11)

O autor aponta a necessidade de se buscar alternativas que 
diminuam a distância da relação dos alunos com os conceitos geo-
gráficos, os modelos tradicionais que permitem apenas a leitura 
descritiva, agregando aos esportes a capacidade de alcançar uma 
linguagem mais acessível do senso territorial e socioeconômico, 
conceitos que na compreensão apenas como vistas teóricas podem 
encontrar-se distantes. Evidencia-se, assim, que o esporte é um 
grande incentivador para o aprendizado de Geografia, pelo simples 
fato de que ele trabalha espacialidade pelo caráter de disputa entre 
duas localidades diferentes, gerando um sentimento de pertenci-
mento a uma região, tornando atrativo para o aluno, transpondo 
velhos paradigmas.
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Podemos dizer que, tanto o esporte como o turismo são ativi-
dades, tanto econômicas quanto sociais e culturais que precisaram 
se adequar a uma nova realidade na qual o capital teve que se rees-
truturar e, por conseguinte, as pessoas e os lugares também, pela 
falta de fluxos. Isso impossibilitou campeonatos diversos, fazendo 
com que os grandes eventos esportivos fossem suspensos e, assim, 
toda a parte de turismo vinculada a eles fosse também 
prejudicada.

Na Figura 1, podemos compreender a relação espacial do 
turismo com os eventos esportivos realizados a partir das demandas 
exigidas pelas suas entidades de acordo com as medidas de cada 
lugar. O material destaca a Eurocopa e a F1 como dois eventos que 
promovem um volume de fluxos de pessoas e objetos, e, ao mesmo 
tempo, uma variedade de serviços ofertados para que o público tenha 
acesso aos eventos. Dessa forma, cada cidade procura receber seu 
público a partir das suas medidas sanitárias, mas foram feitas com 
polêmicas e discussões por conta dos casos. Os casos na Europa 
estavam mais controlados, por conta disso, foram abertos para o 
público assistir aos eventos.

Há de se ressaltar que a pandemia abateu o setor esportivo em 
âmbito global e, com a quarentena e o distanciamento social, tornou 
tal prática inconcebível por longos meses, tendo afrouxamentos de 
acordo com a manutenção sanitária de cada localidade. Outro aspecto 
está no esporte como um formador ativo na sociedade e no espaço 
urbano, no nosso caso, o Brasil tem no futebol parte importante, 
tanto econômica como social, sendo parte de uma interação social 
coletiva e uma sensação de pertencimento regional, além disso, os 
esportes como: vôlei, tênis de mesa e natação são os mais populares 
do país após o futebol. Observa-se o crescimento do skate nos últi-
mos anos, dentro do público de crianças e jovens que sofreram um 
maior incentivo com os excelentes desempenhos de nossos atletas 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
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Figura 1 – Material Esporte, Turismo Mundial e Covid-19 com des-
taque a Eurocopa, na Itália, e Prêmio da Fórmula 1, na Inglaterra

Fonte: Boletim Informativo de julho de 2021. Disponível em: https://www.gepgec.com.
br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.
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Muito se tem discutido que um problema no espaço urbano 
se dá na sua compreensão como algo comercial, modificando a cidade 
e seus espaços, e a valorização de localidades antes não valorizadas 
que, em contrapartida, locais outrora valorizados e agora desvalo-
rizados, promovem a gentrificação de bairros periféricos antes com-
postos pela classe trabalhadora, acarretando com isso mais um 
entrave, além da dificuldade de acesso ao esporte como meio de lazer, 
configurando assim, uma exclusão das classes mais populares que, 
por não terem acesso à prática de algum esporte, não enxergam o 
mesmo como lazer e entretenimento, ou as novas configurações do 
ponto de vista turístico para essas localidades modificadas, pois:

Se essas práticas de lazer são comuns a cada época e lugar, o lazer é 
então é fruto do próprio processo de evolução da humanidade, salpi-
cado de ações econômicas, políticas e sociais que respingam direta-
mente sobre a sociedade que a vive, corroborando com o próprio 
processo produtivo em diferentes realidades ou viés. (TIRADENTES, 
2020, p. 6)

O autor endossa o exercício de compreensão do real ou outra 
forma de significado que permite ser observada pelo que se vê como 
lazer. O turismo e o esporte são uma forma de espairecer e descanso 
e, ao mesmo tempo em que manifesta o processo produtivo, torna-se 
engrenagem de capital e se ramifica em diversos interesses econô-
micos, a partir de suas práticas.

O turismo, buscando nadar contra uma correnteza, começa aos 
poucos a aumentar seu fluxo, graças aos avanços do processo de vaci-
nação em todo o mundo. A compreensão geográfica de seu posiciona-
mento torna-se fundamental para a percepção de seu papel na produção 
e dinâmica espacial no aspecto migratório e econômico, pois:

O destaque gradativo que os estudos sobre o turismo ganharam dentro 
da Geografia está diretamente relacionado com a expansão deste fenô-
meno enquanto atividade econômica, movimentando 1.235 milhões de 
turistas em todo mundo e gerando US$ 1,4 trilhões em exportações 
turísticas em 2016, (UNWTO, 2017) modificando e produzindo o espaço 
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geográfico em várias localidades do mundo para atender as necessidades 
existenciais do turismo. (BERTO DE ALMADA, 2020, p. 13)

Berto de Almada (2020) cita a atenção que os estudos geográ-
ficos passaram a atribuir ao turismo como parte ascensora de ativi-
dades econômicas e articulações do capital, ao mesmo tempo em 
que amplia sua expansão como setor, uma vez que mesmo espaços 
ocupados e gerados no intuito do lazer passam a um novo processo 
de ressignificação de suas localizações, no intuito de atender novas 
necessidades e tendências, como, por exemplo, outros olhares para 
cidades com potenciais de eventos esportivos pela ótica turística.

Eventos esportivos começam a ampliar a capacidade de seus 
estádios e arenas, servindo como testes experimentais para os gover-
nos locais, indo além, significando condições de afrouxamento das 
medidas sanitárias. A Figura 2 mostra o caso do Uruguai que abriu 
como exceção a presença de público quase que em sua totalidade 
para ocupação do Estádio Centenário de Montevidéu em novembro 
de 2021, onde aconteceu a final da Copa Libertadores, entre Palmeiras 
x Flamengo, dado o potencial econômico e turístico desse evento 
que atraiu um contingente para além de apenas brasileiros. Além 
disso, o país já apresentava um número considerável de pessoas vaci-
nadas, e o número de casos e óbitos baixo em relação aos países da 
América do Sul. Isso possibilitou ao governo a pensar a abertura 
para o evento esportivo mais impactante na região.

A questão dos grandes torneios no ano de 2021 foi um pode-
roso alvo de debate. Os Jogos Olímpicos, pela primeira vez em sua 
história, não obtiveram público em suas arenas, mesmo após o 
governo do Japão ter adiado em um ano a realização. A população 
japonesa foi, em sua maioria, contrária à Olimpíada, ainda que sob 
as restrições sanitárias. A discussão foi intensa, pois a questão da 
mobilidade, do fluxo, do controle, das orientações, dos planejamen-
tos a respeito de como seriam os jogos foram pensadas.
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Figura 2 – O material apresenta essa discussão a respeito da aber-
tura de Montevidéu para receber a final da Copa Libertadores de 
2021

Fonte: Boletim Informativo de novembro de 2021. Disponível em: https://www.gepgec.com.
br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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Na Figura 3, buscamos apresentar no material a questão da 
vacinação, das visões das populações e dos países, o protesto dos 
vários japoneses a respeito da Olimpíada, dentre outros. A falta de 
turistas foi um impacto bem considerável para a economia japonesa, 
uma vez que vários serviços e as atividades comerciais tiveram per-
das pela falta de público. A falta de circulação de turistas promoveu 
lugares com produtos expostos, mas sem consumo.

Figura 3 – Material apresenta os impactos da Covid-19 na Olimpíada 
de Tóquio

Fonte: Boletim Informativo de agosto de 2021. Disponível em: https://www.gepgec.com.
br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.
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Os protestos que se intensificaram no decorrer dos jogos apon-
tavam para o descontentamento aos dados diários sobre acréscimos 
nas taxas de contaminações, tanto no país quanto nas delegações 
participantes das competições. Os aspectos dessas medidas signifi-
caram na ausência do turismo internacional e mesmo doméstico, 
culminando em uma expectativa baixíssima no desenvolvimento 
econômico, o que frustrou desde os pequenos negócios até as gran-
des redes hoteleiras que depositavam no adiamento em um ano dos 
Jogos uma esperança de retomada, mas a pandemia segue sem poder 
ser subestimada.

A politização sobre realização dos grandes eventos culminou 
em embates entre as figuras políticas e os especialistas das áreas de 
saúde, principalmente de vozes com cunhos negacionistas, onde, con-
sequentemente, também dividiram seus apoiadores. Um exemplo para 
além das Olímpiadas se deu na Copa América que seria sediada na 
Colômbia e Argentina, mas por conta do estágio da Covid-19 nos paí-
ses, os governos locais acharam prudente a não organização. As dis-
cussões se deram no posicionamento do Brasil ao se colocar à disposição 
como sede, uma vez que se encontrava na posição de país com maior 
número de óbitos e contaminações do continente.

As diferentes modalidades de Esporte Moderno, termo utili-
zado para designar modalidades da antiguidade, como corrida, agora 
praticadas em novos conceitos, técnicas e regras, além dos mais con-
temporâneos, podem ser encarados como uma fonte infindável de 
produção de capital e, consequentemente, uma grande coluna da 
indústria capitalista. O marketing gerado e apoio de grandes multi-
nacionais em todo o planeta, principalmente se voltarmos para fute-
bol e basquetebol (principalmente NBA), mostra-nos a dimensão da 
importância desse setor e o impacto que a ausência de público e 
mesmo o adiamento desses eventos significaram durante a pande-
mia para seus mandatários poderosos e atletas. Esse poderio e sua 
influência são citados por Jesus:
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Empresas como Nike, Coca-Cola e Adidas (para citar apenas algumas) 
investem maciçamente em atletas, clubes, federações e competições, 
ao mesmo tempo em que as redes internacionais de TV pagam cada 
vez mais caro pela transmissão de eventos esportivos. Os esportes tor-
naram-se uma indústria vigorosa, a movimentar anualmente bilhões 
de dólares. (JESUS, 1999, s/p.)

Jesus (1999), em seu artigo: “A Geografia dos Esportes: Uma 
Introdução” aponta as características das logísticas presentes na 
infraestrutura e prática dos esportes e a diversidade de conexões 
com os conceitos geográficos, desde a antiguidade até a era moderna, 
como os aspectos econômicos que acabam constituindo a paisagem 
e fluxos de pessoas, principalmente dos centros urbanos, como os 
investimentos em infraestrutura, segurança e transportes que cor-
roboram para acesso e realização dos grandes eventos, a exemplo 
das arenas para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.

Dessa forma, acabou exemplificando os déficits de uma conta 
que não fechou para o Japão, em questão a ausência do capital de 
turismo nesse megaevento, além da retirada de alguns patrocinado-
res, por conta da desaprovação popular para a realização dos jogos, 
o que também se aplicou aos demais eventos esportivos em âmbito 
doméstico, em todo o mundo. A Copa América contou com a desis-
tência de cinco grandes patrocinadores, por não quererem vincular 
suas imagens com o evento, à medida que ferviam os debates poli-
tizados por conta da pandemia.

Evidenciou-se então como diferentes decisões dos países onde 
uns por terem o calendário de vacinação da população adiantado 
permitiram um afrouxamento nas medidas de distanciamento 
social no espaço nacional, porém, tendo um maior controle na 
entrada de turistas.

Com o avanço de vacinação de alguns países no mundo, o 
turismo pode ser retomado aos poucos, reaquecendo uma impor-
tante atividade econômica. Para tanto, a União Europeia adotou um 
cartão de vacinação em que informa com qual imunizante a pessoa 
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foi vacinada e quais vacinas ela reconhece, gerando com isso discre-
pâncias e impedimentos para que alguns turistas não consigam 
acessar os países integrantes do bloco.

Considerações finais
Levando-se em conta o que foi observado, conclui-se que o 

turismo e os esportes são, juntos, parte das dinâmicas geográficas que 
usufruem do lugar, paisagem, território e economia, representando 
grande importância nos estudos relacionados ao contexto de impacto 
e adaptação socioeconômicas para com o isolamento promovido pela 
Covid-19, assim como a observação dos diferentes públicos e suas fai-
xas etárias que praticam e consomem desses setores.

O ensino de Geografia nas escolas pode se beneficiar do levan-
tamento de dados e estudos sobre essas duas temáticas, uma vez que, 
interligadas por diversos aspectos já mencionados, conseguem facil-
mente ocupar exemplificações e promover nos alunos o reconheci-
mento dos fenômenos espaciais e as consequências de suas dinâmicas 
nas realizações das faces de oferta e consumo das vertentes turísticas, 
assim como motivações dos eventos esportivos nas esferas para além 
da prática dos esportes, mas o mais importante, a percepção empí-
rica no seu contexto social.
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A fome é um fenômeno real, complexo e que sempre asso-
lou o mundo, em diferentes escalas e momentos, por isso, 
também não é uma discussão fácil de ser construída e exis-

tem várias pesquisas sobre sua causa, sua necessidade e formas de 
ações contra ela. Os debates são feitos pelos governos, bem como 
por ONGs, Projetos Sociais, Igrejas e outros que buscam alternati-
vas para sanar os problemas relativos à fome e vêm nos mostrar a 
importância de pesquisar e compreender melhor o tema.

Dessa maneira, podemos dizer que é um tema que está em 
constante diálogo, pois o homem precisa comer para viver, mas ela 
acontece de maneira desigual no mundo, uma vez que a relação tam-
bém está associada ao incentivo de produção, de circulação e venda 
dos diversos alimentos e seus valores.

Também é interessante pensar ao buscar Abramovay (1995), 
que a palavra “fome” em si pode ter significado diferente, de acordo 
com o contexto em que se usa. Para ele, fome pode significar von-
tade de comer, apetite, ou seja, forma instintiva do nosso corpo de 
querer algo para comer. Contudo, quando o autor destaca sobre 
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subalimentação, a questão se torna complexa, pois está associada à 
“impossibilidade de comer, de satisfazer este instinto” (ABRAMOVAY, 
1995, p. 10).

Queremos dizer então que a fome não está somente associada 
à comida em si, mas “a produção e a distribuição de alimentos, seja 
ela a simples coleta feita por uma tribo neolítica, ou a produção de 
salsichas em lata por uma multinacional” (AMBRAMOVAY, 1995, 
p. 10). Nesse caso, não só o jogo econômico, como também o polí-
tico precisa ser articulado. Mas também há um outro sentido: a dor 
na fome. A reportagem marcante do jornal Extra de 29.09.2021 nos 
impacta e nos comove ao ver a situação das pessoas em catar restos 
de carne nos ossos para buscar ter o que comer. Mas o que é a dor? 
É uma sensação desagradável e pode limitar capacidades e habili-
dades de um indivíduo em seguir sua rotina cotidiana. Ela é uma 
forma de sinalizar que alguma coisa não está bem com seu corpo. 
Assim, em poucas palavras, a dor da fome é uma sensação desagra-
dável da falta de alimento ou de nutrientes mínimos para viver.

Assim, durante a pandemia da Covid-19, no mundo inteiro, 
principalmente na África, o número de pessoas com fome aumentou 
muito, de acordo com VIGISAN Inquérito SA/IA (2021); no Brasil, 
também aumentou. Percebemos e sentimos uma Pandemia da Fome 
acontecendo de forma mais cruel nas camadas populares. Pessoas 
sem emprego, sem renda, sem benefícios ou benefícios que não dão 
condições para se alimentar, têm sofrido com a falta de condições 
de comprar alimentos.

De acordo com as pesquisas de VIGISAN Inquérito SA/IA 
(2021), a insegurança alimentar que tinha diminuído entre 2009 e 
2016, voltou a ter aumento e mostra como as regiões brasileiras, 
Norte e Nordeste, têm sofrido mais com as desigualdades e, com 
isso, a falta de recurso para comprar alimentos.

E por que a relevância desse tema para o ensino de Geografia? 
A fome tem vários aspectos que nos fazem compreender as 
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contradições e as desigualdades socioespaciais capitalistas, na rela-
ção de exploração do trabalhador pobre e periférico, que não pode 
fazer o isolamento e o distanciamento, por condições inferiores de 
infraestruturas onde vive, bem como da sua necessidade do trabalho 
e, nesse caso, a condição do ato de se alimentar.

Dessa forma, o texto tem como objetivo trabalhar algumas 
questões pertinentes à Pandemia da Fome nesse período da Covid-
19, na relação com o ensino da Geografia. A metodologia trabalhada 
é qualitativa que, segundo Bodgan e Biklen (1994), destaca a dinâ-
mica do conhecimento por meio da organização da coleta de dados, 
de sua estruturação e de suas análises para que contribuam na dis-
cussão do objeto e do sujeito a serem estudados. Nesse caso, o texto 
foi construído com base nos materiais didáticos produzidos sobre a 
Covid-19 com a temática da Pandemia da Fome. Destarte, o material 
foi desenvolvido por meio das seguintes etapas: 1) coleta de dados e 
materiais sobre o tema em sites científicos, pesquisas, de jornais e 
revistas online sobre o tema; 2) seleção do material a ser escrito; 3) 
escrita do material em formato de boletim; 4) diagramação do bole-
tim e 5) distribuição nas redes escolares.

Este texto é parte das atividades do Projeto de Extensão 
“Oficinas Escolares de Geografia: diferentes ações didáticas” (2016-) 
cadastrado pelo Departamento de Extensão da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro.

O texto está dividido em duas partes: a primeira destaca como 
pensar a espacialização da fome para estudar a Geografia na escola e, 
no segundo momento, apresenta possiblidades de discussão do tema 
da Pandemia da Fome dentro da disciplina Geografia escolar.
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A espacialização da fome: a importância do seu estudo 
para Geografia

A fome é uma discussão muito pertinente para a Geografia, 
pois esse fenômeno ocorre no espaço de forma desigual. A desigual-
dade e concentração de renda são um dos elementos socioeconômi-
cos que podemos analisar espacialmente, uma vez que a grande 
maioria da população pobre vive em áreas periféricas na África, Ásia 
e Américas, onde as paisagens se mostram contraditórias.

Pensar geograficamente o fenômeno da fome nos permite refle-
tir que vários estudos apontam diferentes fatores para o caso da fome 
nos diversos lugares do mundo, sendo um deles a falta de políticas 
sociais mais articuladas para diminuir o desemprego, a distribuição 
de renda, organizar a produção e o custo da alimentação, melhorar a 
saúde coletiva e outros. Todos eles se refletem espacialmente nas suas 
diferentes paisagens. A Figura 1 mostra a situação da população em 
Olinda ao retratar as condições de se submeter a buscar, dentro do 
caminhão do lixo, algo para se alimentar, pois a situação atual é pre-
cária. Nas grandes cidades tem sido efetivo esse tipo de circunstância 
na qual as pessoas estão sujeitas a vivenciar momentos não imaginá-
veis e estão expressas na paisagem. Diariamente, esse tipo de cenário 
se torna cotidiano na vida de milhões de brasileiros.

Quadros parecidos com esses são vistos em outros lugares, 
como o caso de Porto Príncipe no Haiti, em 29 de outubro. Apesar 
de auxílios humanitários, a população ainda sofre com falta de 
infraestrutura, alimentação, segurança e outros. A Figura 2 mostra 
a situação de um homem que limpa carne para cozinhar próximo a 
um fluxo de água altamente contaminada, cheia de lixo. A situação 
no país está complicada há anos e se agravou com o terremoto em 
agosto de 2021, muitos perderam famílias, moradias, comércios.
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Figura 1 – Pessoas pegando comida dentro do caminhão de lixo

Fonte: https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/06/12/retirada-de-comida-de-dentro-de-
-caminhao-de-lixo-em-olinda-ocorre-ha-meses-segundo-testemunhas.ghtml

Figura 2 – Morador de Porto Príncipe procurando alimento

Foto (Ricardo Arduego/ AFP/Getty Imagens).  
Fonte: https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/10/31/
haiti-descends-into-chaos-yet-world-continues-look-away/

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/06/12/retirada-de-comida-de-dentro-de-caminhao-de-lixo-em-olinda-ocorre-ha-meses-segundo-testemunhas.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/06/12/retirada-de-comida-de-dentro-de-caminhao-de-lixo-em-olinda-ocorre-ha-meses-segundo-testemunhas.ghtml
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/10/31/haiti-descends-into-chaos-yet-world-continues-look-away/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/10/31/haiti-descends-into-chaos-yet-world-continues-look-away/
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São ações que precisam ser planejadas de acordo com a demanda 
de cada país, pois suas condições econômicas, sociais, políticas e 
educativas são distintas. Contudo, nesta pandemia, a fome vem sendo 
muito perceptível em qualquer parte da cidade ou do campo.

Muitos autores apontam que Josué de Castro é a maior refe-
rência histórica na discussão do tema. Médico esse que escreveu, em 
1946, o livro famoso chamado Geografia da fome: o dilema brasileiro: 
pão ou aço (1983), no qual já demonstrava sua preocupação em iden-
tificar as áreas de fome endêmica e epidêmica no Brasil, caracteri-
zado pelas carências nutricionais (desnutrição, hipovitaminoses, 
bócio endêmico, anemia ferropriva etc.). Dessa forma, para ele, exis-
tiam cinco regiões alimentares distintas, com dietas próprias que 
causavam impactos na população. A partir de seus estudos, buscava 
encontrar soluções para o problema da fome no país. O autor mostra 
que a questão da fome não é só natural, mas falta de políticas sociais 
para a população vulnerável na época.

Também sabemos que existem outras formas de carências, 
como as doenças crônicas não transmissíveis (obesidade, diabetes, 
dislipidemias etc.) causadas pela vida cotidiana dos trabalhadores 
que não têm ócio nem condições financeiras para melhorar seus 
hábitos alimentares e vivem no sedentarismo.

Outro autor destacado também é Abramovay (1995), ao retra-
tar que a fome é uma doença social, pois não atinge somente um 
indivíduo, mas uma sociedade, já que muitos sofrem do mesmo pro-
blema causando debates sobre tipos de ações a serem realizadas, de 
acordo com as condições socioespaciais das pessoas. O autor pon-
dera três pontos:

a)  questão escolar – aqueles que têm alimentação adequada 
têm o rendimento melhor do que o faminto. Concordamos 
que a potencialidade intelectual de uma pessoa indefere se 
ela é pobre ou rica, mas a falta de alimento traz diferentes 
tipos de consequência. Para trazer relatos da pandemia, 
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Carrança, repórter do jornal BBC, em novembro de 2021, 
traz em sua matéria relatos de professores destacando que 
seus estudantes tinham diferentes reações quando estavam 
passando fome – uma desmaiou, outra ficou agressiva, outra 
não se concentrava. Fatos que são marcantes, pois não se 
trata de um estudante ser ou não inteligente, mas é questão 
de sobrevivência.

O Boletim Informativo do mês de novembro de 2021 apresenta, 
de maneira resumida, a situação dos estudantes de muitas escolas 
neste período da pandemia e algumas políticas sociais importantes 
para suprir as necessidades dos estudantes do ensino básico, bem 
como superior (para ter acesso a esse material: https://www.gepgec.
com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1).

b) Trabalhador pouco qualificado é geralmente mal remunerado, 
ou seja, não tem recursos para comprar comida devido aos diferentes 
aumentos. De acordo com o Dieese (2021) (Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socieconômicos), a cesta básica mais cara no 
mês novembro de 2021 foi da capital, Florianópolis, com R$ 710,53. 
Isto quer dizer 71% do valor de um salário mínimo. Nesse caso, seria 
preciso uma família de 4 pessoas receber R$ 5.9696,17, ou seja, 5,42 
vezes o piso nacional. Ainda de acordo com o levantamento em 17 
capitais, o custo aumentou nas regiões Norte e Nordeste, com maiores 
altas em Recife (8,13%), Salvador (3,76%), João Pessoa (3,62%).

c) Custo social e humano – gastos com saúde que não há para 
ser de fato contabilizado, no caso, o autor discorre que um aspecto 
pode ser contado: a Previdência Social. Os casos com relação às 
crianças subnutridas tinham caído, em países como Brasil, onde a 
insegurança alimentar tinha diminuído. Contudo, de uns três anos 
para cá, esse número tem aumentado e, com a pandemia, a situação 
está ficando crítica. Com os hospitais lotados por conta da Covid-19, 
alguns outros tratamentos ficaram à espera.

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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Todos esses aspectos se juntam aos fatores políticos, uma vez 
que diferentes ações precisam ocorrer para que a fome possa ser eli-
minada, já que é uma questão social e, assim sendo, não pode ser 
considerada isolada ou individualmente, e sim, coletivamente.

Spioni et al. (2020) destacam que a fome já assolava mais de 
820 milhões de pessoas, e os impactos do tipo de organização da 
sociedade e seus problemas já demostravam os possíveis impactos 
que poderiam gerar com a pandemia, se não houvesse políticas 
necessárias para o controle da situação alimentar. As condições da 
fome são adversas, de acordo com distribuição e concentração de 
renda desiguais.

A distribuição de renda está associada à forma como são repar-
tidas as riquezas, bem como os bens produzidos socialmente entre 
indivíduos e determinados grupos de uma dada sociedade em um 
país ou estado. Para tanto, a distribuição depende da organização 
da produção e de forma de propriedade, relacionada à divisão social 
do trabalho. Como nossa sociedade é alicerçada por uma organiza-
ção de produção capitalista, há necessidade do lucro e, com isso, a 
apropriação da mão de obra a baixo custo já caracteriza a desigual-
dade. Dessa forma, a concentração de renda é definida como a dis-
tribuição desigual de renda por indivíduo ou unidade residual entre 
os diferentes sujeitos participantes de uma determinada economia 
em um determinado país.

A Figura 3 apresenta Pandemia da Fome parte 1, dentro do 
Boletim Informativo número 3 do ano de 2021, na qual buscamos 
destacar a questão da distribuição e concentração de renda pelo 
mundo e as consequências dentro do Brasil.
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Figura 3 – Boletim Informativo mostrando a Pandemia da Fome 
parte 1 sobre os Programas e Planos Sociais em combate à fome

Fonte: Bolet im Informat ivo Cov id-19. Disponível em ht tps://w w w.gepgec .com.
br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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Por que falar de distribuição de renda é importante para enten-
der a fome? Porque, a partir dela, podemos perceber como a desi-
gualdade é um fator-chave na segurança alimentar. Sem condições 
financeiras, não temos como comprar comida. Ainda mais levando 
em consideração o valor da cesta básica no Brasil. Os dados da Rede 
Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e 
Nutricional (Rede PENSSAN), em 2020, mostra a situação alarmante 
de insegurança alimentar e fome no Brasil atual, observando os 
impactos da pandemia e da situação política e econômica do país na 
população. Ao fazer um levantamento de caso com 2.180 domicílios, 
a rede constata que mais da metade recebe menos que meio salário 
mínimo. As regiões Nordeste e Norte são onde se têm os casos um 
maior número de renda mínima.

Podemos nos perguntar: como analisar a concentração de pes-
soas com baixa renda nas respectivas regiões? Quais os impactos 
visualizados na economia e na vida social dessas pessoas?

Assim, podemos compreender que a fome e a miséria do mundo 
se passam pela forma como são distribuídas a produção e a proprie-
dade, bem como as condições de vida das pessoas como a forma de 
rendimento, a partir da forma de política dos governos.

Ribeiro Junior et al. (2021, p. 7) corroboram, ao destacar que:

Em uma sociedade marcada pela intensa divisão social do trabalho e 
amplamente monetarizada, os rendimentos obtidos por cada família 
ou domicílio exercem uma forte influência sobre as situações alimen-
tares. Por isso, a divisão da sociedade em classes de rendimento tor-
na-se uma forma de identificar as condições desiguais de reprodução 
social a que as famílias estão submetidas.

A Figura 4 apresenta o mapa global da fome do mundo em 
2021, os dados são comparativos em frente a todos os países do 
mundo, levando em consideração, as desigualdades de renda. Podemos 
analisar que o continente africano se configura com os casos mais 
sérios de fome no mundo, quando associamos com a combinação 
de níveis moderados e graves de insegurança alimentar, pessoas que 
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enfrentam reduções na quantidade de alimentos consumidos, ou 
seja, têm acesso irregular a alimentos nutritivos e suficientes e/ou, 
possivelmente, passam fome.

No Sudeste e Sul da região asiática, temos níveis de moderada 
a séria, países onde a condição de trabalho, de infraestrutura e de 
saúde é ainda precária em relação às outras partes da Ásia. Em rela-
ção à América Latina, países como Haiti, Paraguai, Venezuela, 
Equador, Honduras a situação de pobreza é visível em diversas repor-
tagens e dados sobre eles.

Figura 4 – Mapa da Fome no Mundo, em 2021

Fonte: https://www.dw.com/pt-br/mundo-se-afasta-da-meta-de-eliminar-a-fome/a-59496604.

https://www.dw.com/pt-br/mundo-se-afasta-da-meta-de-eliminar-a-fome/a-59496604
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Essa situação aponta a espacialização da fome e sua necessi-
dade de estudo aprofundado, por ser uma questão de soberania ali-
mentar mundial, associada à produção, circulação e consumo de 
alimentos, tocando na relação da pobreza e miséria, a partir da falta 
de emprego, de melhoria de trabalho e de investimento de infraes-
trutura básica mais estrutura em diferentes países.

Ensino de Geografia e a questão da Pandemia da Fome
Ensinar Geografia requer pensar na organização dos temas e 

conteúdos a serem ensinados, para poder desenvolver as capacida-
des cognitivas nos estudantes de pensarem geograficamente os 
fenômenos espacializados. Sendo assim, é entendimento que a 
Pandemia da Fome que o fenômeno tem uma lógica de estar no 
espaço e é organizada por aqueles que produzem e também norma-
tizam esse espaço. Compreender as diferentes formas de situações 
vivenciadas pela sociedade que sucinta diversas questões que estão 
sendo impactadas na organização e estruturação do espaço. Dessa 
maneira, ao se tratar dos impactos da fome para a população, uma 
das questões importantes é fazer com que os estudantes possam 
“realizar a análise geográfica de fatos ou fenômenos” (CAVALCANTI, 
2019, p. 64). Isso quer dizer que os estudantes precisam estudar ele-
mentos que colaboram para a apreensão de como a população viven-
cia a questão da fome.

O ensino de Geografia mobiliza o estudante a pensar geogra-
ficamente, como provoca Cavalcanti (2019), com a preocupação de 
estabelecer a necessidade da promoção dos meios de se trabalhar 
uma forma de leitura e análise de determinada realidade, por meio 
dos conteúdos. A fome como conteúdo está relacionada à questão 
do estudo da população e de suas diferentes problemáticas, como 
também vinculadas às atividades econômicas (produção, circulação 
e consumo); à propriedade e às políticas públicas na questão da 
soberania alimentar e seus impactos na sociedade; à saúde; e tam-
bém à educação.
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A produção é uma das questões ligada aos alimentos e está 
voltada para quem produz, como produz e para quem produz. O 
agronegócio e a agricultura familiar são os grandes produtores de 
alimento em todo o mundo, e uma das principais discussões está na 
forma de organização produtiva, do ponto de vista da mão de obra, 
da tecnologia e estrutura espacial. Grande parte da produção ali-
mentar – levando em consideração os países que têm a agricultura 
e a pecuária como parte principal do Produto Interno Bruto (PIB) 
– está voltada para a exportação, isso significa dizer que a produção 
não está relacionada à necessidade alimentar da população do país. 
Para Fabrício (2017, s/p), “A falta de alimentos, e, muitas vezes, o não 
acesso ao alimento de qualidade, constitui-se num grande problema 
causado pela mercantilização da produção alimentícia, engendrada 
pelas grandes corporações transacionais”. Os pequenos agricultores 
têm sido aqueles que têm buscado trazer alimentos para a popula-
ção, mas estudos apontam que eles não dão conta de produzir ali-
mentos suficientes para todos.

As discussões estão voltadas para que tipo de agronegócio está 
sendo desenvolvido no Brasil. Na Figura 5, que apresenta o Boletim 
sobre a Pandemia da Fome 2, referente ao mês de junho, problema-
tizamos a alta exportação do agronegócio e a relação com os aumen-
tos de preço de alimentos no país. Enquanto a riqueza do país é 
concentrada em grande parte neste grupo, a população tem sofrido 
com falta de alimento ou aumento de principais produtos, como 
carne, frango e gás de cozinha.
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Figura 5 – Boletim Informativo mostrando a Questão do Agronegócio 
no Brasil

Fonte: Bolet im Informat ivo Cov id-19. Disponível em: ht tps://w w w.gepgec.com.
br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.

É preciso levar em conta que a necessidade de incentivo à pro-
dução também está associada às políticas públicas. A circulação dos 
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alimentos também é um dos desafios, devido aos custos e gastos para 
que esses cheguem aos diferentes destinos: os preços dos combustíveis 
altos, as distâncias entre os lugares e a forma de logística de manuten-
ção, pontos de abastecimento, contêineres e segurança dos mesmos 
precisam estar de acordo com as legislações e especificações de cada 
produto. Assim como o consumo, o preço final que chega aos estabe-
lecimentos, os tipos de estabelecimentos que vendem os produtos, os 
serviços correspondentes para venda e logística do produto, dentre 
outros, são elementos que se compõem nos arranjos espaciais dos 
diferentes lugares e em diferentes escalas geográficas.

A propriedade está associada à estrutura da terra com sua 
extensão, seu uso, sua exploração e sua concentração. Sendo assim, 
podemos tratar de empresa rural, o minifúndio, a propriedade fami-
liar, o latifúndio por dimensão e por exploração. Cada um tem suas 
dimensões e objetivos, de acordo com as condições e características 
de exploração. Essas diferentes formas de apropriação permitem 
compreender o tipo de propriedade estabelecida, de país para país. 
A distribuição de terra é uma discussão cara e é uma das grandes 
lutas da população originária e do Movimento Sem Terra, que bus-
cam igualdade de apropriação e uso da terra.

No Brasil, a desigualdade estrutural fundiária acaba se confi-
gurando como um dos principais problemas do meio rural, isso 
porque interfere diretamente na quantidade de postos de trabalho, 
valor de salários e, automaticamente, nas condições de trabalho e o 
modo de vida dos trabalhadores rurais. A concentração de terras é 
parte, também, da expropriação, ou seja, a venda de pequenas pro-
priedades rurais para grandes latifundiários para pagamento de 
dívidas, geralmente geradas em empréstimos bancários, como são 
muito pequenas e o nível tecnológico é restrito, diversas vezes não 
alcançam uma boa produtividade, e os custos são elevados. Dessa 
forma, não conseguem competir no mercado, ou seja, não obtêm 
lucros. Muitos acabam sendo empregados desses grandes fazendei-
ros, pois perderam suas terras.



141PANDEMIA DA FOME NA COVID-19

A luta pela terra é uma das grandes discussões, visto que os 
grandes latifundiários procuram ter posse de mais terras para desen-
volver o plantio de seus produtos para exportação. Os grupos têm 
lutado para que as terras ditas não cultiváveis possam de fato ser 
distribuídas para os pequenos agricultores e outros grupos no rom-
pimento da exploração de terra para monocultura de exportação.

As políticas direcionam as normas e leis para garantia da 
Segurança Alimentar e Nutricional de um país. Dessa forma, ações 
precisam ser estruturadas para estabelecer metas para suprir as 
necessidades da população. Por isso, a questão da Soberania alimen-
tar tem sido uma das discussões mais feitas nos últimos tempos. 
Segundo Fabrício (2017), a Segurança alimentar está associada à 
garantia de disponibilidade de alimentos para a população. Para 
isso, há necessidade de maior investimento na produção e maior 
distribuição de alimentos por meio de novas tecnologias. Por isso, 
a soberania alimentar está ligada à importância de um plano de ação 
governamental econômico e político que possibilite que os países e 
os povos possam, eles próprios, produzir sua alimentação de maneira 
soberana, mas também de acordo com o autor, à questão de falta de 
acesso à terra por várias gerações de camponeses. Na Figura 6, bus-
camos discorrer sobre a importância da situação alimentar da popu-
lação brasileira e os impactos, ao longo do tempo, com a implicação 
do aumento da insegurança alimentar atualmente.

Diferentes políticas de planos alimentares são pensadas e rea-
lizadas em diferentes países, contudo, os impactos ainda são peque-
nos em face das demandas de sua sociedade capitalista desigual e, 
principalmente, por conta da pandemia da Covid-19 que acelerou 
um problema já existente. No Boletim Informativo número 3, do 
ano de 2021 (Figura 7), tratamos de algumas políticas referentes aos 
programas implementados pelos governos federais de 1990 a 2021 e 
percebemos que as ações precisam ser realizadas em conjunto para 
que a população vulnerável possa receber, mas também ter possibi-
lidades de acesso a trabalho e estudos.
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Figura 6 – Boletim Informativo sobre Pandemia da Fome no Brasil 
e os impactos da fome na situação alimentar

Fonte: Bolet im Informat ivo Cov id-19. Disponível em: ht tps://w w w.gepgec.com.
br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.

Os programas sociais para combater a fome do país são trata-
dos de acordo com cada governo, de forma diferenciada. Esses têm 
por finalidade conseguir diminuir a desigualdade socioeconômica 
de parte da população brasileira, buscando, de certa medida, 

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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erradicar a fome, a pobreza e o analfabetismo. Dessa maneira, as 
políticas precisam articular todos os Ministérios de um determinado 
país ou nas escalas regionais e locais de intervenção.

Figura 7 – Boletim Informativo mostrando a Pandemia da Fome 
parte 1 sobre os Programas e Planos Sociais em combate à fome

Fonte: Bolet im Informat ivo Cov id-19. Disponível em: ht tps://w w w.gepgec.com.
br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.

Durante a pandemia, diferentes ações não governamentais 
estão sendo realizadas para suprir as necessidades dos mais vulne-
ráveis. Gameiro (2021), para a Fiocruz Brasília, destaca que vários 

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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obstáculos, como alimentação, higiene e outros tipos de direitos são 
algumas das diferentes dificuldades que essa população enfrenta 
cotidianamente, tornando-se mais vulnerável.

A precarização é vista de maneira geral na paisagem, onde 
muitos moradores saem de suas casas, sem ter nada para comer, 
beber ou vestir e são obrigados a improvisar casas de papelão, madeira 
e outros tipos de materiais para ter algum lugar para estar, ou mesmo 
residem na rua. As ajudas humanitárias têm sido realizadas por meio 
de diferentes ações: os Franciscanos oferecem quentinhas na hora 
do almoço no centro do Rio de Janeiro; O MST-PR (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais do Paraná) começou, desde 2 de maio de 2020, 
a realizar, no centro de Curitiba, o coletivo chamado Marmitas da 
Terra, que apoia todas as cozinhas de comunidades com marmitas 
ou alimentos frescos; vários Movimentos Sem Teto Urbanos criando 
cozinha comunitária, dentre outros.

Dessa forma, podemos compreender que fome é geográfica, 
pois se materializa, principalmente, onde há desigualdade socioe-
conômica como espacial.

Conclusão
A questão da fome é muito delicada, pois afeta a muitos, prin-

cipalmente nas periferias e os mais pobres e com menos estudos, ou 
seja, está nos lugares com desigualdades socioespaciais bem signi-
ficativos nas cidades, assim como no campo.

As pessoas vulneráveis, geralmente, moram nas comunidades 
ou em áreas de periferias das grandes cidades ou em lugares distan-
tes sem acesso à infraestrutura básica. Também é importante frisar 
a necessidade de políticas assistenciais que ajudem as pessoas a terem 
alimentos, mas também estudos e condições de estar no mercado 
de trabalho. Não devemos ter o paternalismo, mas oferecimento real 
de condições de crescimento para as pessoas carentes.
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Os objetos técnicos são escassos, as condições de igualdades 
socioeconômicas são escassas, assim, percebemos mudanças nos 
arranjos espaciais por conta das contradições vistas nas paisagens 
urbanas no país.
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A relação do ser humano com o meio ambiente é fundamen-
tada em um modelo predatório e na falsa percepção de 
renovação dos recursos naturais infinitamente, o que tem 

levado à degradação do meio natural, causando sérios danos para 
os seres vivos. A fauna e a flora abrigam uma grande quantidade de 
microrganismos que, em contato com o ser humano, podem causar 
diversas doenças. Possivelmente, a pandemia do novo coronavírus 
ocorreu por causa da retirada de animais selvagens de seu habi-
tat natural para serem vendidos num mercado de animais vivos na 
cidade de Wuhan, na China.

Entretanto, não só o comércio de animais pode colocar em 
risco a saúde humana, como também o desmatamento e as queima-
das, pois essas práticas aumentam o risco de seres humanos entra-
rem em contato com animais hospedeiros de vírus que podem causar 
doenças desconhecidas (ANDRADE, 2020). 

Nos últimos 20 anos, várias doenças surgiram, causadas por 
vírus como, por exemplo, o coronavírus da Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SARS-CoV), de 2002 a 2003; o H1N1 (influenza A), 
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em 2009; e o coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio 
(MERS-CoV), em 2012. A Covid-19 sinaliza que um ambiente sau-
dável ajuda a controlar doenças, além de ser uma barreira para a 
disseminação de agentes causadores de doenças (SILVA; 
NASCIMENTO; AMARAL, 2020). 

A importância desse tema na sala de aula propicia um debate 
mais aprofundado sobre os problemas inerentes às transformações 
no espaço geográfico, a partir das ações antrópicas, como também 
pela ação natural. Assim, os estudantes podem entender os impactos 
no clima, no solo, no relevo e outros elementos físico-naturais. 

Durante a pandemia, em vários momentos, reportagens e tex-
tos acadêmicos relataram que, em muitos países, a poluição do ar 
diminuiu devido à redução das atividades industriais. Noticiou-se 
também os impactos causados nos ambientes costeiros onde grande 
número de lixo, como máscaras descartáveis, estava boiando em 
várias praias, ilhas e mares no mundo, devido à falta de descarte 
adequado para esses materiais. Todos esses problemas estão ligados 
à questão da saúde humana, uma vez que as poluições do ar, do solo 
e da água se tornam problemas em longo prazo para serem resolvi-
dos pela sociedade.

O ensino de Geografia permite a análise das diferentes trans-
formações no espaço geográfico ao longo do tempo, por meio dos 
seus conceitos e conteúdos, dos fatos e dos fenômenos físico-natu-
rais, bem como sociais, a partir de uma perspectiva de construir 
metodologias de ensino que promovam uma reflexão sobre esses 
diferentes fenômenos (FALCONI; SACRAMENTO, 2011).

A compreensão do ambiente está ligada à leitura e interpreta-
ção do espaço geográfico a partir das mudanças realizadas pelas 
ações humanas com o objetivo de construir objetos espacializados, 
por meio dos processos sociais, econômicos, turísticos, dentre outros, 
na relação capitalista nos últimos tempos, como também dos fluxos 
por conta da globalização. Sendo assim, os impactos referentes à 
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degradação ambiental possibilitam desenvolver a leitura e a análise 
sobre os fenômenos geográficos, uma vez que as mudanças causadas 
pelo homem mostram as intervenções que descompassam o equilí-
brio ambiental. Essa pequena análise contribui para que os estudan-
tes da educação básica possam analisar como os aspectos ambientais 
precisam ser estudados porque são elementos que eles vivenciam 
cotidianamente. 

Neste momento, podemos nos perguntar: como o ensino de 
Geografia pode contribuir para o estudante fazer uma reflexão e 
pensar geograficamente os impactos no espaço geográfico e no lugar 
onde vivem?

Neste trabalho a questão central é refletir sobre os impactos 
socioambientais decorrentes da relação sociedade-meio, destacando 
o quanto os seres humanos são capazes de influenciar a saúde do 
planeta por meio da degradação ambiental, seja pelo ar ou pelo solo 
e, consequentemente, a própria saúde humana, tendo a pandemia 
de Covid-19 como cenário para a percepção desses impactos.

Esse texto foi preparado por estudantes de graduação em 
Licenciatura em Geografia que participam do grupo de pesquisas 
científicas do Laboratório de Geociências (LABGEO) da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro. O grupo desenvolve estudos, princi-
palmente, sobre o clima e solos urbanos, tendo como propósito 
retratar a interação da sociedade e o espaço como construção do 
conhecimento e, assim, refletir nas ações e práticas no espaço vivido.

O texto está dividido em cinco momentos: o primeiro está em 
analisar os problemas vinculados à saúde humana por meio da dis-
cussão sobre o ar a partir da Covid-19; o segundo, se o clima influen-
cia na Covid-19, uma vez que, em diferentes países, as condições 
mudaram por estar no verão ou no inverno, por ser clima tropical 
ou temperado; no terceiro, indica a contribuição dos impactos ambien-
tais a outras pandemias; no quarto, os problemas vinculados aos 
solos ligados aos cemitérios; e as conclusões finais. 
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Pandemia de Covid-19: reflexões sobre velhos e novos 
problemas para a saúde humana e do planeta

No momento em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
reconheceu a Covid-19 como uma pandemia, talvez, jamais se ima-
ginou que o mundo um dia viveria uma brusca mudança da reali-
dade. Por se tratar de uma doença contagiosa, diversos governos de 
vários países adotaram medidas restritivas, a fim de tentar reduzir 
a transmissão do coronavírus causador da Covid-19, evitando adoe-
cimentos e mortes (KEDE, 2021). 

O tão difundido isolamento social impediu-nos, em parte, de 
termos aquela relação de proximidade física, como também afetou no 
desenvolvimento de nossas atividades, já que medidas duras de limitar 
o contato social fizeram com que algumas empresas de diversos setores 
da economia precisassem fechar. Como consequência, foi possível obser-
var menos pessoas trafegando em diversos meios de transporte nas 
cidades, como veículos, embarcações e aviões, por exemplo. 

Essas interrupções ou redução de fluxos e atividades de pes-
soas, no início da pandemia, faz-nos pensar no quanto nós impac-
tamos o planeta em que vivemos. É o caso da atmosfera. Menos 
pessoas circulando em meios de transporte poluidores e menos 
indústrias poluindo, por exemplo, mostraram-nos que, dias depois 
de uma interrupção brusca nessa circulação, pudemos contemplar 
um ar mais limpo, principalmente, nos grandes centros urbanos, 
cuja poluição afeta a nossa saúde e o clima desses centros. 

O isolamento social ocasionado pela pandemia de Covid-19 trouxe, 
de certa forma, efeitos significativos ao meio ambiente, trazendo à tona 
o que já era debatido sobre a redução dos poluentes na atmosfera, graças 
à redução das atividades industriais e circulação de pessoas pelos meios 
de transporte. Na Índia, os pesquisadores observaram uma redução de 
40 por cento na concentração de dióxido de enxofre (SO2) no ar, ao 
comparar abril de 2019 e abril de 2020 (Figura 1). 
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Assim, durante as primeiras semanas de confinamento, também 
se observou uma quantidade bem menor de aerossóis – partículas 
muito pequenas que ficam suspensas no ar – lançadas na atmosfera 
por meio da queima de combustíveis fósseis, como, por exemplo, gaso-
lina, diesel, carvão, etc. Além de prejudiciais à saúde humana ao serem 
aspirados, são uma preocupação, pois são lançados em conjunto com 
gases do efeito estufa, dentre os quais o principal é o dióxido de car-
bono (CO2), responsável pelo efeito estufa na Terra. 

Figura 1 – Concentrações de dióxido de enxofre (SO2) sobre o sub-
continente indiano em abril de 2019 e abril de 2020

Fonte: Oliveira et al., 2021.

Segundo revelado por estudos da NASA, reportado pela reda-
ção da revista Galileu (2020), foi comprovada uma redução expres-
siva na quantidade de CO2 presente na atmosfera terrestre, comparado 
ao que foi analisado em anos anteriores à pandemia. Pesquisadores 
da IQAir, uma multinacional de informações e tecnologia da quali-
dade do ar, constatou que houve redução de até 60 por cento na con-
centração de poluentes nas principais cidades do mundo, como o 
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caso de Nova Déli, capital da Índia, conhecida mundialmente por 
ter um ar extremamente poluído (REGAN, 2020). As imagens de 
uma Nova Déli menos poluída chamaram a atenção do mundo, como 
mais um dos efeitos da redução das atividades humanas sobre o pla-
neta (Figura 2).

Figura 2 – Nova Déli, capital da Índia, em dois momentos: março 
de 2019 e abril de 2020

Fonte: Regan, 2020.

Outro caso notável é o da cidade brasileira de São Paulo, cidade 
nacionalmente conhecida pela sua intensa poluição atmosférica. 
Observou-se que houve uma redução de cerca de 50% da poluição 
atmosférica, normalmente observada na cidade durante as semanas 
iniciais de isolamento devido à pandemia (ALBUQUERQUE; 
CAMPOS; SIMIONI, 2020). 

No entanto, de acordo com Duarte, Silva e Rocha (2021), embora 
a redução tenha sido significativa e notória em todo o planeta, após 
uma análise de estudos a respeito da redução de poluentes na atmos-
fera e a consequente melhora na qualidade do ar, tal fenômeno pode 
ser considerado momentâneo, devido essencialmente às restrições 



153IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E A COVID-19

impostas por diversos governos, a fim de tentar frear a disseminação 
da doença. 

Apesar de ser amplamente difundido apenas como um vilão 
e causar certo temor exacerbado, a presença do CO2 e de outros gases 
estufa na atmosfera é necessária para a manutenção da biodiversi-
dade do planeta Terra. Graças à sua presença, a atmosfera da Terra, 
camada de gases que envolvem nosso planeta é capaz de reter o calor 
recebido do Sol, impedindo que esse escape para o espaço. Isso per-
mite que a Terra retenha o calor do Sol e, assim, mantenha-se aque-
cida. Entretanto, atualmente, muito se discute quanto ao excesso 
desses gases, em especial o CO2. Devido ao lançamento desses na 
atmosfera, a partir das atividades humanas, pode impactar no clima 
do planeta.

Essa redução de poluentes ocasionada pelo isolamento social 
demonstra como é importante o debate sobre os poluentes que são 
gerados pelas indústrias e outras atividades humanas que, por mui-
tas vezes, ocasionam impactos no clima, principalmente nas áreas 
urbanas. Sendo assim, tais constatações reforçam a ideia do quão 
impactamos intensamente o meio ambiente por meio de nossas ações 
sob a justificativa do desenvolvimento econômico e da crescente 
necessidade de se aliar formas de desenvolvimento social e econô-
mico pensadas a não explorar o meio ambiente da maneira preda-
tória, como estamos fazendo no momento.

Podemos compreender que a questão da saúde pode ser ensi-
nada aos estudantes da escola básica, uma vez que os mapas espa-
cializam os principais problemas relacionados à poluição atmosférica 
e, para tanto, eles precisam compreender a própria dinâmica. As 
ocorrências de inversão térmica, as ilhas de calor, a falta de circula-
ção de ar, as massas de ar e suas características e dinâmicas fazem 
com os estudantes fiquem atentos aos fenômenos cotidianos e, assim, 
sabem ler espacialmente o lugar e os outros lugares. A Covid-19 pos-
sibilitou compreender que para reduzir os impactos da poluição 
atmosférica não basta apenas reduzir as atividades industriais, 
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também é necessário que o espaço industrial desenvolva suas ações 
pensando efetivamente no cuidado, na sustentabilidade e nos impac-
tos a partir de como a produção é pensada.

Qualidade do ar e sua relação com problemas respiratórios 
A qualidade do ar é de suma importância no que se refere às 

doenças cardíacas e respiratórias, como as alergias, rinite, sinusite, 
bronquite, asma, insuficiência cardiorrespiratória e até mesmo cân-
cer, visto que, quanto maior a poluição atmosférica, maior é a ocor-
rência dessas doenças. Há diversas evidências, baseadas no surto de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) em 2003 até o 
momento, de que habitantes que vivem em cidades com altos índices 
de poluição atmosférica, possuem uma tendência maior de desen-
volverem quadros mais severos de doenças respiratórias e cardíacas, 
principalmente de Covid-19, já que o ar poluído faz com que mate-
riais particulados possam circular com mais facilidade na atmosfera, 
podendo facilitar a origem de novas variantes, provocando o surgi-
mento de mais doenças (KEDE, 2021). 

Em seu último relatório a Organização Meteorológica Mundial 
(OMM) junto com a OMS aponta que a transmissão da Covid-19 
pode se tornar sazonal com o passar do tempo, sugerindo uma pos-
sível dependência de fatores meteorológicos e climáticos, para o 
controle da doença no futuro, já que a qualidade do ar é um fator 
importante no caráter sazonal das doenças virais respiratórias, res-
saltando que considerar os fatores climáticos e a qualidade do ar não 
é suficiente para flexibilizar as medidas de controle de contágios 
(World Metereological Organization – WMO, 2021). 
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O clima influencia na transmissão do coronavírus?
No início da pandemia houve o questionamento sobre como 

o clima poderia influenciar, positiva ou negativamente, na transmis-
são e sobrevivência do novo coronavírus. Também, foi discutida a 
hipótese de que os países tropicais estariam “protegidos” da propa-
gação do vírus, por conta de seu clima com temperaturas elevadas 
na maior parte do ano. No entanto, com o avançar da pandemia, foi 
possível perceber que isso não era a realidade, logo, temperaturas 
extremas, sendo elas baixas ou altas, não impossibilitam ou dificul-
tam a propagação do vírus. De acordo com os estudos, nenhum tipo 
de clima oferece obstáculos à propagação do coronavírus e há rela-
ções entre o clima e a Covid-19 que não podem ser ignoradas. 

Em locais do planeta onde o inverno costuma provocar queda 
nas temperaturas, normalmente as pessoas tendem a se aglomerar 
em espaços fechados para se abrigarem do frio e, com isso, facilita 
a propagação de doenças respiratórias, incluindo a Covid-19, por 
dois motivos: a aglomeração de pessoas próximas uma à outra em 
espaços limitados e devido à falta de ventilação, o que favorece a 
permanência do vírus em suspensão no ar. Outra relação importante 
entre o clima e a Covid-19 são os materiais particulados. No inverno 
brasileiro, a maior parte do Centro-Sul do Brasil enfrenta um período 
de estiagem, ou seja, uma redução significativa de chuva, relacionada 
a uma grande redução nos níveis de umidade relativa do ar (PEGORIM, 
2019). (Figura 3). A umidade do ar, no geral, traduz-se na quantidade 
de gotículas de vapor d’água presentes no ar. 

Sabe-se que a atmosfera normalmente já detém os chamados 
materiais particulados em suspensão no ar, que são pequenas par-
tículas sólidas de poeiras provenientes do solo e da poluição atmos-
férica e partículas líquidas num gás, assim, podem ter origem natural 
ou artificial. Em períodos longos de dias sem chuva, com o ar seco, 
ou seja, com baixa umidade relativa do ar, a concentração desses 
materiais em suspensão, principalmente poeira e fumaças, aumenta, 



156 Temas sobre a Covid-19 para o ensino de Geografia — 2

tornando o ar mais sujo até que o vento e a chuva os dispersem e 
assim permitem limpar a atmosfera.

Figura 3 – Índices de umidade relativa do ar no Brasil no dia 09 de 
julho de 2019 às 16h apresentados no Boletim sobre relação Clima 
e Covid-19

Fonte: Bolet im Informativo Covid-19. Disponível em: https://w w w.gepgec.com.br/ 
informativos-covid-19.
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A presença em grandes concentrações dessa poeira em sus-
pensão é a responsável por desencadear alergias respiratórias em 
algumas pessoas com aparelhos respiratórios mais sensíveis, como 
as rinites e as sinusites. A poluição atmosférica, que já era vista com 
preocupação devido às doenças respiratórias provocadas por ela, 
alimenta ainda mais preocupações quando se constatou a relação da 
Covid-19 com materiais em suspensão. 

A perigosa relação entre a Covid-19 e o ar seco ocorre da seguinte 
forma: a evaporação das gotículas de vapor d’água que contêm o vírus 
agregado ao material particulado faz com que se aumente a concen-
tração da carga viral no ar, visto que o vírus não é afetado pela eva-
poração das gotículas e permanece no material particulado. Sendo 
assim, quando essas gotículas evaporam pela baixa umidade do ar, 
essa concentração de partículas virais aumenta significativamente, 
ocasionando um impacto considerável na transmissão, devido ao fato 
de o material particulado, que transporta o vírus, ser mais leve e poder 
permanecer por mais tempo em suspensão no ar.

Assim sendo, descobriu-se que os materiais particulados podem 
agir como transportadores do vírus de uma pessoa para outra, como 
elucidado por Urrutia-Pereira, Rizzo e Solé (2021), ao relatarem 
alguns estudos que descobriram relações entre a transmissão e a 
letalidade do vírus causador da Covid-19 em associação aos aeros-
sóis liberados por meio da poluição oriunda das atividades humanas, 
além do já conhecido comprometimento dos sistemas imunológicos 
das pessoas expostas à poluição.

Acontece que uma pessoa infectada, por meio da tosse ou 
espirro, pode eliminar o vírus e esse se fixar em um material parti-
culado suspenso no ar, o vírus pega “carona” e, por fim, podendo 
entrar no aparelho respiratório de outra pessoa, infectando-a. Por 
isso, no inverno, os cuidados devem ser intensificados porque o ar 
mais frio faz com que as pessoas se aglomerem em espaços fechados 
e, com o ar mais sujo devido a uma concentração maior de materiais 
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particulados num ambiente mal arejado pode facilitar ainda mais a 
transmissão do novo coronavírus.

A diferença entre as gotículas expelidas por tosse ou espirros 
e os aerossóis é referente ao tamanho das partículas (Figura 4). As 
gotículas possuem mais de 5 micrômetros (μm) de tamanho, enquanto 
os aerossóis possuem menos de 5 μm. Por um lado, os aerossóis são 
menores e com isso possuem carga viral menor que as gotículas, mas 
por outro lado, por serem mais leves, podem ficar mais tempo pre-
sentes no ar. 

O tempo de sobrevivência do vírus nas superfícies é relativo e 
depende de inúmeros fatores. Em ambientes aberto-ventilados, o 
vírus tende-se a dispersar mais facilmente, portanto ambientes exter-
nos são menos suscetíveis a maiores perigos de contágio pelo SARS-
CoV-2 do que ambientes internos sem ventilação, pois o vírus tem 
mais dificuldade em se dispersar e tornar o ar seguro.

Já foi percebido que o coronavírus não precisa de um clima 
específico para se proliferar, tanto os países tropicais quanto os países 
com climas mais frios sofreram e sofrem com a pandemia. No entanto, 
se levarmos em conta que no frio as pessoas procuram por lugares 
mais quentes e fechados, tendo assim pouca ventilação, podemos ligar 
o frio com a maior contaminação do vírus, por conta da concentração 
de pessoas em ambientes internos e com pouca ventilação.

A partir desse tema, podemos considerar que a leitura espacial 
sobre o clima é de suma importância para a compreensão de como 
o fenômeno está localizado e distribuído de acordo com as situações 
que possam ocorrer sobre a Covid-19. Os estudos de clima vincula-
dos às temperaturas, massas de ar, condições atmosféricas e outros 
mostram como os conteúdos climáticos precisam ser estudados na 
escola, a fim de que os estudantes estejam conscientes das mudanças 
ocasionadas por ações antrópicas como também natural. Assim, 
como as contaminações causadas no ar que levam as pessoas a fica-
rem doentes, mostrando a relação entre clima e saúde. 
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Figura 4 – Boletim apresenta a diferença na transmissão por gotí-
culas de saliva e pelo ar por meio dos aerossóis

Fonte: Bolet im Informativo Covid-19. Disponível em: https://w w w.gepgec.com.br/ 
informativos-covid-19.
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Como os impactos ambientais podem contribuir para o 
surgimento de novas pandemias

Inúmeras são as consequências do desmatamento e das quei-
madas: perda da biodiversidade, extinção de animais, destruição do 
habitat natural, alteração do clima, contaminação do ar, entre outras. 
Além do mais, o efeito de desequilíbrio ambiental atualmente é colo-
cado em pauta, e pode-se imaginar o quão grave representam essas 
atividades em virtude do contexto pandêmico que vivemos. 

A relação entre a dizimação das florestas e a Covid-19 está na 
possibilidade do surgimento de novas doenças infecciosas ocasio-
nadas pela aproximação de animais silvestres com a população 
(ANDRADE, 2020). A extração e a destruição do habitat natural 
não só se tornam um problema ecológico, mas também de saúde 
pública, pois as espécies nativas são obrigadas a se deslocarem para 
novas áreas que coincidem com o avanço das cidades e/ou atividades 
antrópicas. Em outras palavras, há o risco do contato direto entre 
as pessoas e animais que detêm a possibilidade de serem hospedei-
ros de vírus e mutações desconhecidas. Segundo Gebreyes et al. 
(2014), das novas doenças que emergiram nos últimos 50 anos, 75% 
tiveram como origem os animais silvestres.

No Brasil, há a concentração de florestas nativas em biomas, 
como a Amazônia e o Pantanal, áreas essas que vêm sofrendo cor-
riqueiramente com as ações antrópicas. Essas regiões, comprovada-
mente, são conhecidas por conter a maior diversidade e abundância 
de vírus em todo o planeta (ANDRADE, 2020), enfatizando a sua 
forte capacidade de propagação de organismos patogênicos deno-
minados de zoonoses. As zoonoses são doenças transmitidas de 
animais para os humanos. Os vírus são adquiridos e adaptados aos 
animais em seu habitat, quase sempre são inofensivos para as suas 
respectivas espécies, embora sejam letais para o homem.

Não só a destruição dos habitats naturais converte as zoonoses 
em potenciais pandemias, pois segundo Adhikari et al. (2020), 
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atividades como o tráfico de animais silvestres e a prática de consu-
mi-los em determinadas culturas são preocupantes fontes de trans-
missão de vírus desconhecidos.

Por meio do processo evolutivo de coexistência e adaptação, 
os animais silvestres adquiriram o equilíbrio necessário para conter 
os efeitos dos microrganismos virais, contudo, é importante ressal-
tar que, ainda assim, agem como hospedeiros podendo infeccionar 
outros organismos fora de seu ciclo zoonótico, como pessoas e ani-
mais domésticos por exemplo. Logo, “o problema ocorre quando as 
ações humanas quebram esse ciclo, e o vírus, que apresenta capaci-
dade de mutação e recombinação genética, fica exposto a organismos 
que não tiveram uma evolução em conjunto com esse vírus e, con-
sequentemente, não apresentam adaptação a ele” (RABELLO; 
OLIVEIRA, 2020. p. 2).

De acordo com o INPE, até 2020, foram desmatados no bioma 
Amazônia 729.781,76 km2 e na Amazônia Legal 813.063,44 km2 
(BRASIL, 2022). A perturbação do ciclo biológico nos demais ambien-
tes brasileiros preocupa a comunidade científica, pois a degradação 
desenfreada gera condições para que o Brasil se torne o epicentro 
das próximas zoonoses (RABELLO; OLIVEIRA, 2020). Além dos 
danos ao habitat natural, essas atividades afetam drasticamente a 
biodiversidade e a composição das cadeias alimentares, já que as 
espécies reservatórias dos agentes virais se reproduzem sem o con-
trole dos predadores, tornando o vírus que carrega mais abundante 
e ultrapassando os limites das florestas. 

Com isso, é possível a infecção por novas patologias ou até 
mesmo o retorno de zoonoses que foram erradicadas anteriormente. 
Algumas das doenças mais conhecidas como zoonoses, podemos 
citar: gripe suína, febre amarela, raiva, dengue, HIV/Aids, ebola e o 
novo coronavírus, entre muitas outras que são desconhecidas.

Já as queimadas são outra prática avassaladora que vem alcan-
çando índices alarmantes aos biomas brasileiros. As regiões florestais 
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do Norte e Centro-Oeste do país representam 85% de sua área quei-
mada nesses últimos 36 anos (NEUMAN, 2021). Os biomas mais 
atingidos são: Pantanal, Cerrado e Amazônia, proporcionando não 
só a destruição da fauna e da flora, mas também da qualidade do ar 
respirável, atingindo em especial pessoas que contraíram o novo 
coronavírus já com o sistema respiratório sensibilizado pela fumaça 
inalada. Fator esse que foi confirmado pelos graves problemas que 
a população das regiões Norte e Centro-Oeste enfrentou no segundo 
semestre de 2020, sobretudo em relação ao esgotamento dos leitos 
em decorrência do principal sintoma da doença, marcado pelas com-
plicações respiratórias (FONSECA et al., 2021).

Outro motivo que resultou nesse caos sistêmico foi a dificuldade 
no diagnóstico das pessoas em relação aos demais problemas respira-
tórios. As queimadas, através da degradação do ar, além de potencia-
lizarem as doenças pulmonares, também foram responsáveis pela 
confusão no reconhecimento das determinadas enfermidades, difi-
cultando os registros de infecção pelo novo coronavírus.

Segundo o pesquisador da Fiocruz, Christovam Barcellos (2020), 
a queima da biomassa florestal produz um material particulado fino 
que, assim como o novo coronavírus, tem potencial para desencadear 
processos inflamatórios no organismo de pessoas expostas à fumaça. 
Por este motivo, a dificuldade no diagnóstico da população, mediante 
os demais problemas respiratórios agravados pelas queimadas.

A Covid-19, por si só, já afeta a capacidade respiratória da pes-
soa contaminada, em um processo inflamatório que vai dos pulmões 
à corrente sanguínea. A interação entre a fumaça das queimadas e 
a Covid é perigosíssima, pois de acordo com o mesmo autor, a pes-
soa que poderia ter um quadro leve de Covid-19 pode chegar a um 
estado grave.

Na escola, os estudos a partir dos conteúdos biogeográficos 
nos mostram a gravidade dos impactos causados pela falta de con-
trole das ações antrópicas. As queimadas e os desmatamentos são 
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processos que, descontrolados, trazem consequências para o meio 
ambiente. Além da extinção da flora e fauna, os impactos são agra-
vados pelo agronegócio e outras atividades econômicas, sem uma 
preocupação com as condições ambientais. Dessa maneira, os estu-
dantes compreendem que áreas com grande concentração de polui-
ção atmosférica são um risco para o agravamento de problemas 
respiratórios, por exemplo. 

Cemitérios na pandemia: uma preocupação ambiental
Ainda na Idade Média, por questões higiênicas, os cemitérios 

deixam de ser em igrejas e outros locais sagrados e passam a ser 
localizados em espaços afastados das áreas urbanas. Atualmente, 
com o crescimento urbano, os cemitérios acabaram ficando cada vez 
mais próximos da população urbana. Com o crescimento acelerado 
de áreas de riscos, como os lixões e cemitérios urbanos, isso se tor-
nou um problema sério, principalmente no que se refere à saúde 
pública, pois os cemitérios são fontes de contaminação física, quí-
mica e biológica das águas que, por sua vez, podem contaminar a 
população (NASCIMENTO, 2000).

A pandemia da Covid-19, além de ser uma emergência na saúde 
pública, também pode ser prejudicial para o meio ambiente, como 
afirma a OMS. Com o crescente número de óbitos, aumenta também 
a preocupação com a gestão dos cemitérios e a saúde da população. O 
mundo se encontra em um dos momentos mais difíceis para a huma-
nidade em que todos os países sofrem com os problemas de saúde 
causados pelo novo coronavírus, evidenciando-se a necessidade de 
discussão e reflexão sobre temas relacionados aos sepultamentos de 
cadáveres e modalidades de cemitérios diante de novas pandemias.

No Brasil, a maioria dos cemitérios existentes em áreas urbanas 
pode representar risco de contaminação ambiental por gases 
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originados da putrefação e do necrochorume1, devido à pouca fisca-
lização e falta de planejamento urbano. Esses afetam as condições 
naturais do solo, das águas subterrâneas e do ar. Segundo Pires e 
Garcia (2008), os cemitérios podem constituir fonte potencialmente 
poluidora do meio ambiente, e a principal preocupação é com a con-
taminação das águas superficiais e dos aquíferos freáticos, pelo simples 
fato de ocorrer a decomposição de matéria orgânica, durante a qual 
está presente uma infinidade de microrganismos (FONFOKA, 2008).

Durante décadas, não houve um procedimento de enterrar 
corpos com a devida preocupação em proteger o meio ambiente. 
Muitos dos cemitérios brasileiros estão em locais inadequados legal-
mente. O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) publi-
cou a  Resolução CONAMA nº 368/2006 que dispõe sobre o 
licenciamento ambiental de cemitérios e com intenção de prevenir 
a contaminação, destacando, por exemplo, à distância do nível infe-
rior das sepulturas de pelo menos um metro e meio acima do mais 
alto nível do lençol freático. 

Nos cemitérios a prática mais recorrente é o sepultamento, os 
caixões são colocados diretamente em contato com o solo onde ocorre 
a decomposição dos corpos. Com mais enterros, a falta de espaço 
nos cemitérios públicos que já existia foi agravada pela pandemia, 
havendo uma superlotação. O Brasil contabiliza 605,6 mil óbitos por 
Covid-19 desde o início da pandemia até setembro de 2021 (dados 
das Secretarias Estaduais de Saúde), ou seja, se a contaminação no 
solo já preocupava antes da pandemia, agora, o problema é ainda 
maior. Algumas cidades do Brasil chegaram a realizar até 90 sepul-
tamentos por dia, exigindo medidas que atendessem as necessidades 
da população em meio à crise sanitária (KEDE, 2021).

1 Um líquido viscoso resultado da putrefação dos corpos, composto de água, sais mine-
rais e substâncias orgânicas, entre as substâncias orgânicas pode haver vírus, patógenos 
e substâncias tóxicas. 
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O elevado número de mortos acarreta problemas clínicos no 
planejamento das funerárias para o bom manejo e preservação dos 
solos, devido ao crescimento significativo da atividade de sepulta-
mento. Fato que nos coloca outro dilema: de que forma poderíamos 
enterrar nossos mortos sem causar muitos impactos ao meio ambiente?

O geólogo Leziro Silva em seus estudos, em 2011, investigou a 
situação de 600 cemitérios do país (75% municipais e 25% particu-
lares) e constatou que de 15% a 20% deles apresentam contaminação 
do subsolo pelo necrochorume (Figura 5). Dependendo da profun-
didade do sepultamento, o necrochorume pode ter três destinos 
diferentes: aflorar, ficar retido no solo ou infiltrar para a água sub-
terrânea, causando sua contaminação (SILVA, 2020). 

Carneiro (2009) afirma que o necrochorume ao entrar no solo 
sofre algumas reações que podem retê-lo, deixá-lo passar livremente ou 
atenuá-lo no meio sólido. Por este motivo, seu comportamento e o tipo 
de solo devem ser analisados antes da construção do cemitério. Por 
exemplo, solos arenosos possuem menor capacidade de reter água ou 
contaminantes do que os solos ricos em argila, que possuem a capaci-
dade de assegurar o composto por afinidade química e pela constituição 
física em meio a grãos menores e sua área superficial maior. 

Como não se tem certeza do tempo que o coronavírus perma-
nece no cadáver após ser sepultado, a preocupação é que o necro-
chorume pode alcançar as águas subterrâneas e essas virem a ser 
captadas por poços feitos pela população que residem no entorno 
dos cemitérios (BACIGALUPO, 2012).

Existem vários tipos de cemitérios, os mais comumente encon-
trados são os tradicionais, parques ou jardins e os verticais, sendo a 
cultura dos povos um fator determinante para a escolha dos mesmos 
(KEMERICH et al., 2014). Os cemitérios verticais, que mais se asse-
melham a edifícios, são especialmente preparados para armazena-
rem urnas funerárias sem que seja necessário enterrá-las, não havendo 
interferência do necrochorume junto ao solo e às águas subterrâneas, 
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e essas estruturas permitem realizar os procedimentos corretos do 
ponto de vista sanitário e simbólico. A cremação é recomendação 
da Anvisa como meio de evitar o contágio do vírus do Covid-19. É 
a solução póstuma de menor impacto ambiental, pois não gera resí-
duos convencionais com potencial de contaminar o ambiente, tanto 
no solo quanto na atmosfera. Porém, algumas culturas não aceitam 
esse procedimento.

Figura 5 – Boletim sobre necrochorume e a contaminação de solos 
e aquíferos mostra vazamento de necrochorume de covas rasas

Fonte: Bolet im Informativo Covid-19. Disponível em: https://w w w.gepgec.com.br/ 
informativos-covid-19.
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Os estudos sobre solos contaminados realizados por Sacramento 
e Kede (2020) corroboram para compreender a função do solo bem 
como os impactos de sua contaminação em diversas atividades da 
vida cotidiana dos estudantes. Este presente trabalho retrata como 
os solos dos cemitérios estão sendo ou podem ser contaminados pelo 
número expressivos de óbitos e de enterrados.

Considerações finais
A saúde humana está ligada diretamente à saúde dos ecossis-

temas no qual nós estamos inseridos, portanto, a chave para enfren-
tarmos e/ou essencialmente evitarmos novas pandemias é a 
preservação do meio ambiente para a manutenção de toda a biodi-
versidade de espécies no seu devido habitat natural. A conscientiza-
ção ambiental da população e das autoridades é fundamental para 
o desenvolvimento desse processo, evitando hábitos que põem em 
risco a sociedade como um todo e, principalmente, com ações ime-
diatas ao combate do desmatamento e das queimadas. É significativo 
destacar que o preparo para prevenção de novas pandemias também 
passa pelo investimento na ciência em longo prazo. Por meio do 
fomento às pesquisas, as demais instituições terão o suporte neces-
sário para catalogar mais espécies de vírus desconhecidas. 

A partir desses temas trabalhados no texto, podemos refletir sobre 
a necessidade de o ensino de Geografia estar vinculado às discussões 
pertinentes das transformações e impactos dos elementos físico-natu-
rais por ações antrópicas que tanto corroboram para a vulnerabilidade 
socioespacial das pessoas envolvidas nos diferentes espaços. 

Por fim, é um desafio aproximar o conteúdo da Geografia 
escolar da realidade, de forma que faça sentido para o aluno. 
Entretanto, pelo exposto, foi demonstrado que é possível refletir 
sobre os impactos socioambientais tendo a pandemia de Covid-19 
como cenário para a percepção desses impactos. Dessa maneira, este 
texto apresenta uma possibilidade de discussão de problemas 
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socioambientais que podem ser inseridos no contexto da Geografia, 
buscando a compreensão da realidade.
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Há um significativo consenso de que as intervenções antró-
picas no planeta geraram fenômenos e processos que jus-
tificam a delimitação de uma nova época geológica: o 

Antropoceno. Um dos argumentos para tal afirmação inclui o 
aumento da frequência de eventos naturais extremos, bem como as 
ameaças, prejuízos materiais e perdas humanas por eles provocados. 
Ao partir da perspectiva sistêmica de entendimento do espaço geo-
gráfico, considera-se que toda ação (antrópica) pode gerar múltiplas 
reações (ambientais e sociais) com consequências, muitas vezes, de 
difícil previsão, haja vista a complexidade de tais interações.

O termo Antropoceno foi utilizado pela primeira vez pelo 
ganhador do prêmio Nobel de Química, Paul Crutzen, e o ecologista 
Eugene Stoermer no início dos anos 2000 (CASTREE, 2014). Os 
autores referiam-se a uma possível mudança nos padrões dos siste-
mas planetários devido às atividades humanas. Entretanto, o termo 
Antropoceno, muitas vezes é utilizado para se referir a uma possível 
época geológica na qual o ser humano controlaria os meios naturais, 
abordagem que se mostra pretensiosa e irreal.

O ANTROPOCENO E A COVID-19

Geografia e prevenção de riscos naturais 
na Educação Básica
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Cunha (2015) afirma que o

Antropoceno aparece como a perturbação globalizada dos ciclos naturais 
globais – e, o que é mais importante, não como uma perturbação plane-
jada, intencional e controlada (não importa para qual fim), mas como um 
efeito colateral não intencional do metabolismo social com a natureza que 
parece cada vez mais fora de controle. […] A época geológica “dominada 
pelo homem”, nesse sentido, parece muito mais um produto do acaso e 
da inconsciência do que propriamente de um controle dos ciclos materiais 
globais […]. (CUNHA, 2015, p. 85-86).

Considerando essa abordagem, observa-se que é possível encon-
trar estudos que relacionam a alteração de ecossistemas a causas de 
diversos problemas socioambientais. A disseminação de pandemias 
pode ser uma manifestação de tais processos, como no caso da Covid-
19 (SOUZA et al., 2020), responsável pela SARS (síndrome respiratória 
aguda grave), decretada como pandemia pela ONU em 11 de março 
de 2020. A extinção em massa da biodiversidade global, a acidificação 
dos oceanos, o descongelamento das geleiras, o aprisionamento e 
comércio de animais silvestres já foram elencados como possíveis 
fatores relacionados ao surgimento da Covid-19, podendo ter sido a 
pandemia uma das diversas consequências dos problemas socioam-
bientais que colocam em risco a existência da própria humanidade.

Acreditamos ser necessário incluir reflexões sobre tais temas 
na Educação Geográfica, desde o ensino básico. Cabe discutir as 
interações entre sociedade e a natureza, bem como propor ações de 
mitigação de impactos e medidas de prevenção contra o aumento 
da frequência de eventos naturais extremos. Que contribuições 
podem ser feitas a partir do ensino de Geografia no processo de 
diminuição da taxa de vulnerabilidade da população diante desse 
cenário? Cabe ainda refletir se tais repercussões provocarão impac-
tos de forma homogênea ou diferenciada sobre a população em dife-
rentes escalas espaciais (países, cidades, bairros...).

Buscamos aqui apresentar como algumas dessas reflexões 
podem ser inseridas na Educação Geográfica desde o ensino básico, 
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contribuindo para a construção de um paradigma de desenvolvi-
mento humano que inclua noções de sustentabilidade e de justiça 
ambiental. Secundariamente, procuramos discutir como os impactos 
relacionados à pandemia da Covid-19 refletiram nas dinâmicas 
socioespaciais, especialmente aquelas relacionadas ao cotidiano de 
discentes da educação básica, apresentando materiais elaborados 
entre 2020 e 2021 e usados em oficinas pedagógicas com docentes 
do Ensino Básico (por meio da internet) e apresentações onde se 
discutiu a pandemia e suas relações com a Educação Geográfica e, 
sobretudo, como os conceitos e temas relacionados à dinâmica da 
natureza (Geografia Física) podem contribuir na educação básica.

Desenvolvendo o raciocínio geográfico a partir de 
reflexões relacionadas à pandemia da Covid-19

Castellar et al. (2011, p. 256) afirmam que, “pensar o ensino de 
Geografia é analisar quais conceitos, habilidades e atitudes são perti-
nentes para a aprendizagem significativa do aluno”. Assim como Costa 
(2021) e Castellar et al. (2011), defende-se aqui a relevância da reflexão 
sobre conceitos significativos para a compreensão da dinâmica dos 
eventos naturais extremos e os riscos aos quais eles submetem a popu-
lação. Os conceitos de desigualdade, injustiça ambiental, análise sis-
têmica, complexidade, vulnerabilidade, resiliência foram priorizados 
neste debate, tendo sido inseridos nas reflexões a partir do espaço 
cotidiano dos alunos. Buscamos, assim, tornar a temática dos impac-
tos ambientais característicos do Antropoceno mais significativa, uma 
vez que pode ser analisada no espaço cotidiano dos discentes.

É comum no Brasil e em áreas com políticas habitacionais 
precárias que terrenos baratos, socioambientalmente frágeis e de 
risco geomorfológico, sejam selecionadas por grande parcela da 
população para construção de residências com baixo padrão cons-
trutivo (IPT, 2012). Tal fato gera grande vulnerabilidade dessas pes-
soas às mudanças que vêm sendo causadas na dinâmica natural 
devido a modelos de produção altamente focados em lucros (CUNHA, 
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2015). Esse processo de exposição diferenciada é também chamado 
de (in)justiça ambiental (ACSELRAD, 2002; FERREIRA et al., 2017), 
movimento diretamente relacionado ao racismo ambiental surgido 
nos Estados Unidos no final da década de 1970 e início da década 
de 1980. O conceito aponta para a “sujeição desigual aos ônus ambien-
tais” (MIRANDA, 2020, p. 409). Ainda de acordo com a autora:

Resumidamente, as múltiplas abordagens de justiça ambiental envolvem 
aspectos ligados à localização diferenciada das externalidades ambientais 
negativas entre os agentes sociais, de acordo com suas origens étnicas, 
raciais ou da classe social a qual pertencem, historicamente definidas e 
espacialmente contextualizadas. Indo mais além, não se trata apenas de 
mover os impactos ambientais para outras áreas, mas de repensar o modo 
de produção capitalista e sua forma predatória de utilizar os recursos 
finitos e destruir a biodiversidade. (MIRANDA, 2020, p. 416).

Logo, todo e qualquer estudo das dinâmicas da natureza pre-
cisa considerar as especificidades de cada realidade, pois variantes 
como a especulação imobiliária, o acesso à informação, à saúde, à 
segurança, entre outras, são desiguais. Entende-se vulnerabilidade 
como o grau de exposição a riscos decorrentes de processos sociais 
e/ou ambientais e incapacidade de adaptação e/ou de resposta a um 
evento de desastre (AQUINO et al., 2017). A vulnerabilidade, segundo 
Amaral e Gutjahr (2011), é definida por fatores

[...] econômicos, sociais, políticos, ideológicos, culturais, educacionais, 
entre outros, […] das comunidades em risco. A capacidade de enfrentar 
os perigos e de se recuperar dos desastres reduz a vulnerabilidade da 
comunidade. Por outro lado, o desconhecimento do perigo faz com que 
a vulnerabilidade seja maior. (AMARAL; GUTJAHR, 2011, p. 20)

Em escala mundial, a ONU (2012; 2020) vem estimulando a 
inclusão da prevenção de riscos de desastres no currículo escolar, a 
fim de contribuir para a diminuição da vulnerabilidade da popula-
ção e disseminar informações que estimulem maior capacidade de 
resiliência das sociedades. A educação geográfica significativa pode 
contribuir no combate à vulnerabilidade ambiental e social da 
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população, bem como ser um instrumento de desenvolvimento da 
resiliência, frente a situações de risco.

Em 20121, a ONU listou 10 passos para a construção de cida-
des resilientes. O sétimo passo refere-se especificamente à condução 
de informações no ambiente escolar, a fim de mitigar os riscos, sejam 
eles geomorfológicos (associados à instabilidade de encostas, enchen-
tes etc.), sejam eles biológicos (disseminação de doenças por micror-
ganismos e vírus – como a Covid-19).

Afonso (2015) argumenta que a abordagem sistêmica contribui 
para a compreensão de processos espaciais desde o ensino básico. O 
estudo das interações sistêmicas e complexas sobre o espaço possi-
bilita reflexões mais abrangentes sobre os impactos das ações antró-
picas e de fenômenos “naturais” em sistemas sociais, econômicos, 
culturais, políticos, entre outros.

A abordagem sistêmica do espaço considera o mesmo como 
uma totalidade organizada, composta por elementos que interagem 
entre si, conectados por f luxos de matérias e/ou energia 
(CHRISTOFOLETTI, 1980). Vale destacar que a ideia de organiza-
ção nos estudos sistêmicos não significa uma estabilidade perma-
nente, a dialética entre estabilidade-instabilidade ou entre 
ordem-desordem é o que caracteriza o chamado equilíbrio dinâmico 
desses sistemas (GOMES & VITTE, 2018; DIAS & PEREZ FILHO, 
2018). A complexidade de tais conceitos e processos contribui para 
exercitar o pensamento espacial e para a construção do raciocínio 
geográfico (BRASIL, 2017, p. 359), ferramentas imprescindíveis na 
educação geográfica significativa.

As mudanças nas dinâmicas sociais impostas pela pandemia 
da Covid-19 provocaram alterações no padrão de trocas de energia 
e matéria envolvendo a antroposfera e os demais subsistemas do 
meio ambiente. O “raciocínio geomorfológico” contribui para a 

1 Disponível em: https://www.unisdr.org/files/26462_guiagestorespublicosweb.pdf>

https://www.unisdr.org/files/26462_guiagestorespublicosweb.pdf
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reflexão dos conceitos anteriormente citados, tornando possível, a 
partir de uma visão holística do meio geográfico, que o(a) estudante 
de Geografia possa ponderar sobre os efeitos (desiguais) decorrentes 
da pandemia. Segundo Suertegaray (2021), categorias de análise 
espacial, como mobilidade-imobilidade, distanciamento-aglomera-
ção, concentração-dispersão, isolamento-aproximação, entre outros, 
usadas em análises da dinâmica geomorfológica, também são per-
tinentes à análise dos impactos da pandemia, do global ao local. 
Seguindo esse raciocínio do diálogo entre a Geomorfologia e a 
Geografia, Ascenção e Valadão (2017) demonstram como os concei-
tos da Geografia contribuem para a análise do relevo de modo social-
mente significativo (e vice-versa), rompendo com a dicotomia entre 
Geografia física e humana nas práticas escolares. Tais concepções 
dão suporte a abordagens educativas em Geografia, muitas das quais 
se consolidaram a partir de metodologias e materiais didáticos pro-
duzidos durante a pandemia (COSTA, 2021).

Para além do que foi proposto para ser discutido no ensino 
básico pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC) (BRASIL, 
2017), deve-se refletir sobre a possibilidade de inserir temas de grande 
relevância local ou nacional. Esse é o caso da inserção da reflexão 
sobre a prevenção de riscos na educação geográfica básica e das 
repercussões espaciais por eles provocadas, em diferentes escalas.

Nesse sentido, relatamos aqui algumas experiências pedagó-
gicas e materiais didáticos elaborados para a educação geográfica 
durante a pandemia, em oficinas realizadas em 2020 e 2021, em pla-
taformas informacionais. Buscamos elaborar materiais visualmente 
atrativos e com linguagem simples2 tendo como público-alvo docen-
tes e discentes do ensino básico.

2 A linguagem simples é um recurso divulgado pelo ENAP a fim de estimular a produção 
de textos de modo a facilitar sua compreensão para a maior parte das pessoas. Disponí-
vel em https://www.escolavirtual.gov.br/curso/315

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/315
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Influências da pandemia na dinâmica espacial
Em um estudo publicado pela revista Nature Ecology & Evolution 

em 2020, demonstra-se a dimensão da influência humana no meio 
ambiente (COSTA et al., 2021). A redução da circulação humana, de 
mercadorias e veículos, a retração da produção e de atividades eco-
nômicas ocorridas drasticamente nos primeiros meses da pandemia, 
no ano de 2020, levaram a reflexões sobre os possíveis impactos 
decorrentes de uma redução da atividade humana em diversas esca-
las espaciais. Ao traçarem um paralelo entre os períodos pré-pan-
dêmico e pandêmico, Rutz et al. (2020) evidenciam o momento 
referente ao lockdown enquanto um período de desaceleração e de 
restrição de fluxos humanos, classificado como “Antropausa”. Segundo 
Costa (2021), partindo de categorias de análise e paradigmas caros 
à Geografia e à Geomorfologia, foi possível constatar alguns impac-
tos imediatos e em longo prazo da pandemia, tais como diminuição 
na emissão de gases poluentes, diminuição do ecoturismo (e visita-
ção a geossítios), aumento da produção de resíduos sólidos urbanos, 
redução da circulação de navios e aviões transcontinentais (com 
repercussão na poluição atmosférica, sonora e visual e impactos na 
distribuição da fauna, especialmente em ambientes marinhos).

No caso brasileiro, a pandemia esteve associada a questões 
políticas com repercussões ambientais, tais como redução da verba 
pública para setores ambientais e de defesa civil, diminuição da renda 
de famílias em situação de vulnerabilidade socioambiental, aumento 
da exploração ilegal da natureza, multiplicação de ações ambiental-
mente criminosas (incêndios florestais, desmatamento, exploração 
ilegal de madeira, tráfico de animais e plantas, invasões a reservas 
florestais e indígenas etc.).

A ocorrência de numerosos fenômenos naturais extremos no 
Brasil e no mundo, associados às propostas de flexibilizações das 
regras de proteção às unidades de conservação da natureza, à pan-
demia provocada pela Covid-19, entre 2020 e 2021, e outros episódios 
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motivaram essa pesquisa enquanto estratégia voltada para a educa-
ção geográfica significativa.

Resultados e discussões
Diante da suspensão de aulas presenciais e da disseminação 

do ensino remoto na maior parte dos anos de 2020 e 2021, não foi 
possível realizar as oficinas de modo presencial nas escolas. No 
entanto, o alcance espacial das oficinas foi ampliado, graças à pos-
sibilidade de realizá-las remotamente, via videoconferências ou dis-
seminação de informações via internet (plataformas digitais). A 
difusão de informações via internet e a elaboração de estratégias 
voltadas para o ensino básico online mostrou-se útil diante da urgên-
cia em refletir sobre os impactos da pandemia nos diferentes temas 
da educação básica de Geografia, como também disseminar infor-
mações sobre os cuidados necessários para contenção da taxa de 
contaminação pela Covid-19.

Uma das principais estratégias para disseminar tais informações 
foi através de banners em sites do grupo GEPGEC (Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Geografia, Educação e Cidades3, sob orientação da 
Profa. Dra. Ana Claudia Ramos Sacramento), no site do Grupo de 
Pesquisa Ensino de Geografia Física4 sob orientação da Profa. Dra. 
Anice Afonso e na página no aplicativo Instagram5. Assim, pode-se 
ampliar nos ambientes virtuais a divulgação de materiais didáticos 
produzidos com o objetivo de prevenir e mitigar os danos causados, 
tanto pelo vírus quanto pela dinâmica da natureza.

As plataformas digitais com os materiais elaborados foram 
divulgadas em oficinas organizadas virtualmente com duas escolas: 
uma localizada em Itaboraí (CE Doutor Moacyr Meirelles Padilha); 
e a outra em Magé (Escola Municipal Bruno Rodrigues), ambos os 

3 Grupo GEPGEC: https://www.gepgec.com.br/>
4 Grupo GEGF: https://sites.google.com/view/georiscosffp/p%C3%A1gina-inicial>.
5 Instagram do GEGF:  https://www.instagram.com/ensinogeofisica/>

https://www.gepgec.com.br/
https://sites.google.com/view/georiscosffp/página-inicial
https://www.instagram.com/ensinogeofisica/
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municípios localizados na região metropolitana do Rio de Janeiro e 
permanecem disponíveis online. As palestras nas escolas foram rea-
lizadas no segundo semestre de 2020 e tiveram a duração média de 
uma hora e meia. Os principais objetivos foram a divulgação e a 
disponibilização dos materiais para serem utilizados nas salas vir-
tuais de ensino.

As oficinas didáticas foram divididas em três momentos. 
Primeiramente, houve uma conversa com os docentes, buscando 
saber mais como foi o período de adaptação para a realidade pan-
dêmica, como os alunos foram atingidos, quais os problemas que 
tanto os discentes quanto os docentes enfrentaram. Dentre os desa-
fios mencionados pelos professores destacou-se a dificuldade em 
manter os alunos atentos e participativos, e em como tornar a aula 
a distância mais dinâmica.

Secundariamente, foram apresentados os materiais elaborados, 
explicando qual a intenção por trás da produção de cada banner e 
onde eles estão disponíveis. Por fim, foi aberta para uma rodada de 
perguntas, sugestões e críticas onde foi possível debater o tema, a 
metodologia usada e os possíveis desdobramentos da proposta.

Os materiais produzidos ainda podem ser acessados via inter-
net, nos sites mencionados anteriormente. Para fins de ilustração, 
colocamos a seguir um dos banners produzidos, usado nas oficinas 
a distância. Mediante o caráter espacial no conceito de mobilidade 
(SUERTEGARAY, 2021), foi elaborado o banner intitulado “Fluxos 
do Covid-19 e as malhas viárias” que demonstra a relação entre a 
distribuição das vias de transportes do Brasil e a expansão da Covid-
19 nos 100 primeiros dias da pandemia (Figura 1).
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Figura 1 – Banner elaborado durante a pesquisa e intitulado “Fluxos 
do Covid-19 e as malhas viárias”

Fonte: Disponível em: https://sites.google.com/view/georiscosffp/projetos e https://www.gepgec.com.
br/.

https://sites.google.com/view/georiscosffp/projetos
https://www.gepgec.com.br/
https://www.gepgec.com.br/
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A Figura 1 mobiliza conceito de mobilidade para consolidar o 
raciocínio geográfico na educação básica, contribuindo também para 
a noção de que a limitação da circulação de bens, veículos e pessoas 
era uma forma eficaz de combater a disseminação do vírus. Um 
outro elemento interessante, presente no mapa elaborado pelo grupo 
Geógrafos para a Saúde, é a presença de comunidades indígenas 
(representadas por manchas verdes) em áreas de maior concentração 
do vírus, destacando a importância de políticas públicas específicas 
para essas comunidades.

Considerações Finais
A educação básica é uma frente sólida de combate à desinfor-

mação sobre a dinâmica ambiental, assim, uma importante ferra-
menta no processo de prevenção aos danos causados por eventos 
naturais. Acredita-se, também, que apesar de diversas medidas já 
estarem sendo tomadas, tanto na esfera local como na global, ainda 
são medidas pontuais e pouco acessíveis. Tendo em vista que uma 
parcela significativa da sociedade brasileira não tem acesso às infor-
mações científicas com linguagem simples, torna-se relevante pro-
duzir materiais informativos e disseminar o conhecimento sobre a 
dinâmica da natureza, a fim de combater a desinformação e as fake 
news (notícias falsas).

A perspectiva aqui apresentada converge com a Lei n° 9.394/1996, 
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB): 
em seu Art.26, §1, afirma que “os currículos a que se refere o caput 
devem abranger, obrigatoriamente, [...] o conhecimento do mundo 
físico e natural e da realidade social e política, especialmente do 
Brasil”. Também, com a Lei n° 12.608/2012 (que institui a Política 
Nacional de Proteção e Defesa Civil) em seu do art. 6°, inciso XIII, 
afirma que se deve “apoiar a comunidade docente no desenvolvi-
mento de material didático-pedagógico relacionado ao desenvolvi-
mento da cultura de prevenção de desastres” (BRASIL, 2012).
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A proposta de educação geográfica voltada à prevenção de ris-
cos tem grande aplicabilidade prática, sobretudo quando está voltada 
à mitigação de problemas reais nas áreas onde se localizam as escolas 
ou onde os alunos residem. Destacamos, ainda, a importância de 
haver flexibilidade para “alterar o percurso pedagógico”. A pande-
mia criou uma situação em que é imprescindível refletir sobre os 
impactos espaciais das medidas de prevenção à doença, o que exigiu 
novas estratégias docentes.

Um vírus microscópico capaz de repercussões inimagináveis, 
em múltiplas escalas.

Dá o que pensar, não?
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Este capítulo trata de uma abordagem sobre os desdobra-
mentos ocorridos ao longo da pandemia de coronavírus nos 
temas sociais e econômicos do nosso país durante o ano de 

2021. Analisar os efeitos colaterais do vírus sob a perspectiva geo-
gráfica é fundamental para a percepção real da dimensão do pro-
blema. Ao início do mês de dezembro do ano de 2021, conforme 
dados do Ministério da Saúde (2021) disponibilizados pelo Painel 
Coronavírus, o Brasil acumulava mais de 22 milhões de casos con-
firmados e pouco mais de 615 mil mortos pela doença.

A pandemia desencadeou na saúde o maior colapso sanitário 
e hospitalar da história do Brasil, de acordo com Castro (2021) no 
Boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz. O monitoramento e o 
mapeamento do panorama epidemiológico sobre as médias móveis 
dos casos, taxas de óbitos e leitos de ocupação até a real efetivação 
do Ministério da Saúde (2021) sobre o Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19 foram cruciais para 
determinar o percurso da doença e os seus impactos até aqui.

BRASIL E OS REFLEXOS DA PANDEMIA 
EM DIFERENTES SITUAÇÕES

Victor Hugo Sodré da Costa

Capítulo 9 

VOLTAR AO 
SUMÁRIO
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O texto é construído a partir dos informativos desenvolvidos 
ao longo do ano de 2021 pelo Grupo de Ensino e Pesquisa em Geografia, 
Educação e Cidades (GEPGEC), da Faculdade de Formação de 
Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, das ativi-
dades do Projeto de Extensão “Oficinas Escolares de Geografia: dife-
rentes ações didáticas” (2016 até o presente momento) e que também 
faz parte de pesquisas realizadas pelo Programa Institucional de 
Iniciação Científica – PIBIC UERJ (2021-2022): “Um estudo sobre as 
didáticas e as concepções de cidade e de urbano dos alunos e profes-
sores de Geografia da cidade de São Gonçalo”, que tem como objetivo 
apresentar ao leitor compreensões geográficas acerca dos desdobra-
mentos e dos reflexos na sociedade, ocasionados pela pandemia de 
coronavírus. Este foi desenvolvido na intenção de se pensar sobre um 
ensino de Geografia que desenvolva a leitura e a análise dos conteúdos 
necessários para uma aprendizagem mais significativa.

Os recursos didáticos para a prática do ensino de Geografia 
promovem a relação entre o conhecimento geográfico e o fenômeno 
Covid-19 na abordagem qualitativa de Bogdan e Biklen (1994), a 
partir da elaboração do Boletim que ajuda os professores a discutir 
com o que lidar, com o objetivo de contextualizar a pandemia de 
coronavírus e a Geografia.

Esses materiais elaborados incluem informações sobre o Brasil 
e foram pensados na perspectiva de entender e explicar como o país 
foi afetado pela pandemia e seus desenrolamentos, uma vez que pen-
sar geograficamente os fenômenos da pandemia contribui para o 
desenvolvimento de uma leitura e análise dos conteúdos geográficos 
para uma aprendizagem mais significativa, já que a Geografia, como 
ciência social, comprova sua relevância e responsabilidade pelo sen-
tido de conscientizar alunos e a sociedade civil acerca do momento 
pelo qual estamos passando. 

Essa abordagem durante este período se faz necessário, já que, 
a partir dos materiais técnicos, há uma necessidade de ressaltar o 
trabalho e a importância de se pensar a qualidade da educação, 
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possibilitando que os alunos leiam e interpretem, de forma autô-
noma, os dados para a leitura espacial. 

Como afirma Werneck (2020), a pandemia de coronavírus se 
apresenta como um dos maiores desafios sanitários em escala global 
deste século, com a população brasileira em situação de extrema 
vulnerabilidade, com altas taxas de desemprego e cortes profundos 
nas políticas sociais. 

É justamente nesses momentos de crise que a sociedade per-
cebe a importância para um país de um sistema de ciência e tecno-
logia forte e de um sistema único de saúde que garanta o direito 
universal à saúde. Como destaca ainda Werneck (2020), as decisões 
imediatas devem buscar poupar vidas, garantindo a assistência de 
boa qualidade ao paciente grave. É também indispensável minimi-
zar os danos econômicos, sociais e psicológicos das populações mais 
vulneráveis, por meio da adoção de medidas fiscais e sociais.

Brasil: os diferentes impactos da pandemia 
Antes da pandemia de coronavírus, de acordo com o Relatório 

de Desenvolvimento Humano (RDH) de 2019 do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o Brasil ocupava a 
sétima posição de país mais desigual do mundo. O levantamento 
tem como base o coeficiente Gini, que mede desigualdade e distri-
buição de renda, comprovando que, na prática, antes mesmo do 
problema da Covid-19, o nosso país já possuía uma grande concen-
tração de renda e riqueza na mão de pouquíssimas pessoas, o que, 
consequentemente, aumentava a quantidade de pessoas vivendo 
em situação de pobreza ou extrema pobreza. 

O problema da desigualdade no país está sendo intensificado 
pela crise sanitária, como aponta o relatório The Global Wealth 
Report 2021, organizado pela Credit Suisse, onde apresenta o índice 
de Gini no Brasil, saltando de 82.2, em 2010, para 89, em 2020. Para 
o índice de Gini, quanto mais perto de cem, pior a distribuição de 
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riqueza. Esse é o pior nível de concentração de renda desde pelo 
menos 2000, de acordo com o relatório, comprovando que, em 2020, 
quase metade da riqueza do país foi toda para a mão dos 1% mais 
ricos da população: 49,6%. Em comparação aos países relacionados 
na Figura 1, o Brasil é o que apresenta maior desigualdade e concen-
tração de renda.

Figura 1 – Desigualdade de riqueza de 2000 até 2020

Fonte: The Global Wealth Report 2021 (Adaptado). Disponível em: https://www.credit-suisse.com/
about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html.

Entender a dinâmica social neste momento, como fortalece-
dora de desigualdades, é fundamental para mudar as estratégias de 
combate à pandemia (CARLOS, 2020 p.10). Quando analisamos a 
dimensão do impacto causado pela doença, percebemos que a crise 
sanitária gera vários problemas em diferentes situações. Por meio 
do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto 
da Pandemia da Covid-19, no Brasil, realizado por meio da Rede 
Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede 
PENSSAN, 2021), com execução da Vox Populi, em parceria com a 
ActionAid Brasil,  Fundação Friedrich-Ebert Brasil,  Instituto 
Ibirapitanga e Oxfam Brasil, há uma constatação de que quase 117 
milhões de brasileiros conviveram com algum grau, leve, moderado 
ou grave, de insegurança alimentar, no período pandêmico, e que 
desses, 43.4 milhões não contavam com alimentos em quantidade 

https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html
https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html
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suficiente para atender suas necessidades. Por fim, pelo menos 19 
milhões de pessoas no Brasil tiveram que conviver e lidar com a 
fome nesse mesmo período. 

As regiões Nordeste e Sul/Sudeste concentravam, cada uma, 
mais de 7 milhões de pessoas convivendo com a fome, comprovando 
que a relação entre a desigualdade social e a pandemia também deve 
ser analisada sob a ótica espacial da Geografia, já que essas áreas se 
apresentam com grandes concentrações de renda, grandes latifun-
diários e baixos indicadores socioeconômicos como o IDH, indi-
cando a ausência de políticas públicas eficazes nas regiões. Nesse 
sentido, para Albuquerque (2020), a reflexão crítica pela ótica geo-
gráfica visa a analisar a espacialização dessas ações políticas contra 
a Covid-19, bem como sua formulação e implementação, como se 
entende por confirmar a materialização das desigualdades sociais, 
como mostra a Figura 2.

A perspectiva social da insegurança alimentar dialoga estrita-
mente com a questão econômica, comprovada pela relação entre 
emprego e renda durante a pandemia. O inquérito revela que a perda 
de emprego de algum morador e o endividamento da família são as 
duas condições que mais impactaram o acesso aos alimentos no período 
pesquisado e que a principal medida compensatória adotada, o auxílio 
emergencial aprovado pelo Congresso Nacional para reduzir os efeitos 
da crise sanitária sobre o emprego e a renda, foi insuficiente para supe-
rar a condição de insegurança alimentar das famílias. 
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Figura 2 – Distribuição total de moradores, segundo o nível de 
Segurança/Insegurança Alimentar no país, grandes regiões e loca-
lização dos domicílios (urbanos e rurais)

Fonte: VigiSAN Inquérito SA/IA – Covid-19, Brasil, 2020. http://www.olheparaafome.com.br/.

De acordo com Sipioni (2021), a pandemia da Covid-19 evi-
dencia as desigualdades sociais, étnico-raciais e de gênero e as con-
dições precárias de vida a que estão submetidas grandes parcelas da 
população brasileira, ressaltando seu potencial catastrófico junto a 
esses grupos. Os dados mostram que, em 2020, a Insegurança 
Alimentar e a fome no Brasil retornaram aos patamares próximos 
aos de 2004. Na prática, tivemos um retrocesso de 15 anos em ape-
nas cinco; retrocesso esse ainda mais acentuado nos últimos dois 
anos. Eram 10,3 milhões de pessoas em IA (insegurança alimentar) 
grave em 2018, passando para 19,1 milhões, em 2020. Portanto, nesse 
período, foram cerca de nove milhões de brasileiros a mais que pas-
saram a ter, no seu cotidiano, a experiência da fome. A crise atual 
expôs nossas fragilidades e vulnerabilidades.

http://www.olheparaafome.com.br/


192 Temas sobre a Covid-19 para o ensino de Geografia — 2

Como ainda destaca Sipioni (2021), a fome aparece em toda a 
história como elemento a ser combatido, mas deve ser compreendida 
em seu contexto estrutural, fruto das desigualdades sociais impostas 
pela organização social e econômica mundial. Numa análise geo-
gráfica, é inconcebível que, no século XXI, com todo aparato tecno-
lógico e conhecimento acumulado, nosso país ainda apresente dados 
alarmantes sobre a fome e insegurança alimentar, dificultando o 
acesso e devastando a saúde da população.

Nos dados de 2020, em 11,1% dos domicílios chefiados por 
mulheres, os habitantes estavam passando fome, contra 7,7% quando 
a pessoa de referência era homem. Das residências habitadas por 
pessoas pretas e pardas, a fome esteve em 10,7%. Entre pessoas de 
cor/raça branca, esse percentual foi de 7,5%. A fome se fez presente 
em 14,7% dos lares em que a pessoa de referência não tinha escola-
ridade ou possuía Ensino Fundamental incompleto. Com Ensino 
Fundamental completo ou Ensino Médio incompleto, caiu para 
10,7%. E, finalmente, em lares chefiados por pessoas com Ensino 
Médio completo em diante, despencou para 4,7%.

Além do grave problema da fome, também deve ser enfatizado 
o direito à água, que afeta a vida de milhões de brasileiros durante 
a pandemia, já que quase 35 milhões de pessoas não têm acesso à 
água tratada. Dados fornecidos pelo Sistema Nacional de Informação 
em Saúde do Ministério do Desenvolvimento Regional (SNIS) com-
provam que a população total servida por água no país inclui pelo 
menos 170,8 milhões de pessoas. Vale destacar também que, segundo 
o SNIS, o Brasil desperdiça 39,3% de sua água potável por perdas no 
sistema de distribuição. Com apenas 57,5% do abastecimento de água 
na região Norte e 73,9% no Nordeste do país, a desigualdade e a vul-
nerabilidade são ainda maiores. 

Necessário salientar que o acesso à água potável e ao sanea-
mento básico é um direito humano essencial, básico e universal, 
conforme veiculado pela Organização das Nações Unidas (ONU) na 
Assembleia Geral, em 2010, por meio da resolução A/RES/64/292. 
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No Brasil, a Lei nº 11.445/2007, atualizada pela Lei nº 14.026/2020, 
define o saneamento básico como direito de todas as pessoas e deve 
atender a toda a população. 

Atualmente, 47,4% da população do país ainda não tem acesso 
ao esgoto tratado, e há novamente discrepâncias nos dados, indi-
cando vulnerabilidade na região Norte, com apenas 12,3% de trata-
mento de esgoto, e 28,3% no Nordeste. Em outra análise, a falta dessa 
garantia básica de acesso à água tratada e à possível manutenção das 
práticas de higiene por meio do saneamento básico afetam direta-
mente as regiões mais pobres do país, tornando-as mais suscetíveis 
e fragilizadas pela pandemia, criando um risco desigual de contrair 
a doença entre as populações mais expostas. Os temas sobre a vul-
nerabilidade social e acesso universal ao saneamento estão forte-
mente ligados ao contexto pandêmico, como mencionado em material 
produzido no Boletim Informativo 095 em maio de 2021, destacado 
nas Figuras 3a e 3b.

Ao passo que milhões de brasileiros lidam com o problema da 
fome e da insegurança alimentar em meio à crise de coronavírus, a 
revista americana de economia e negócios, Forbes (CASTRO, 2021), 
fez a inclusão de 40 novos bilionários brasileiros em seu ranking, 
projetando a fortuna dos novatos em sua lista e comprovando que 
a pandemia favorece diretamente o crescimento do clube dos super-
-ricos. É necessário destacar que esse aumento de acúmulo de riqueza, 
em um país já bastante desigual, contrasta com o avanço da fome, 
onde as autoridades governamentais viveram uma queda de braço 
para implementação de um auxílio emergencial pouco eficaz, como 
já destacado. 
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Figuras 3a e 3b – Boletim Informativo temático 095 sobre O Direito à água 
durante Covid-19 em maio de 2021

Fonte: https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1

Conforme já mencionado anteriormente, a relação entre renda 
e emprego se configura como uma das maiores questões para o 
aumento da pobreza e insegurança alimentar. Nesse sentido, em 
reportagem trazida por Kaoru (2021), esse destacou que o ano cor-
rente ficou marcado como a maior taxa de desemprego e o maior 
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contingente de pessoas sem trabalho na série histórica, de acordo 
com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
(2021), mostrando que a taxa de desemprego chegou a 14,7%. A 
situação ainda é crítica, com a taxa de desemprego no terceiro tri-
mestre do ano em 12.6%, o que na prática significa que mais de 13 
milhões de pessoas estão desempregadas conforme Moreira (2021), 
de acordo com os apontamentos no Boletim Informativo (Figura 4). 

Figura 4 – Boletim Informativo temático 105 sobre Situações eco-
nômicas e sociais no Brasil durante a Covid-19 em setembro de 2021

Fonte: https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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Em matéria revelada por Gravas (2021), na análise do econo-
mista Bráulio Borges, do FGV IBRE (Instituto Brasileiro de Economia, 
da Fundação Getúlio Vargas), feita a partir de projeções de um rela-
tório do Latin Focus Consensus (LCA), publicado na primeira semana 
de novembro de 2021, com a situação atual do cenário econômico, 
o Brasil deve amargar uma década de desemprego alto, voltando ao 
nível de pleno emprego só a partir de 2026, como destacado no 
Boletim Informativo 102, de acordo com a Figura 5.

Figura 5 – Boletim Informativo temático 102 sobre os Impactos 
econômicos durante a Covid-19 em agosto de 2021

Fonte: https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.
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Em outra perspectiva, segundo Monteiro (2021) em estudos 
para Fiocruz revelou que a pandemia da Covid-19 elevou ainda mais 
a vulnerabilidade das pessoas que vivem em situação de rua, 
ampliando o contingente populacional e mudando o perfil dessa 
parcela da população. Conforme dados de pesquisa realizada pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro, 31% das pessoas estão na rua há menos 
de um ano. Dessas, 64% estão nessa condição por perda de trabalho, 
moradia ou renda. Entre os entrevistados, 42,8% afirmaram que 
sairiam das ruas se tivessem um emprego. Os novos integrantes da 
população em situação de rua agora são também trabalhadores que 
perderam seus empregos e casas devido à atual conjuntura. 

Importante destacar que a exclusão social no Brasil tem cor, já 
que os marcadores sociais, como o de classe, são historicamente racia-
lizados. Isso explica por que a pandemia, assim como as demais doen-
ças, em especial as infecciosas, não se distribuem igualmente, 
prejudicando principalmente as populações periféricas e marginali-
zadas. É necessário afirmar que o impacto dessa pandemia no coti-
diano das pessoas atinge diversas dimensões, como a da saúde, 
educação, mobilidade, das relações sociais, econômicas e políticas. No 
conjunto, interferem diretamente na existência e na sobrevivência de 
uma boa parcela da população, como afirma Carlos (2020, p. 50).

Assim, os impactos sociais e econômicos decorrentes dos des-
dobramentos da pandemia sobre as questões de renda, desemprego, 
fome, insegurança alimentar e aumento da desigualdade social dia-
logam com a inflação dos produtos e serviços. A inflação, na prática, 
é configurada pelo aumento dos preços de bens e serviços, estando 
intrinsecamente ligada à diminuição do poder de compra das famí-
lias brasileiras, sendo medida pelos índices de preços oficial do 
Governo Federal, IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo). Para exemplificar, podemos pensar sobre a compra de uma 
cesta básica há alguns anos. Essa mesma cesta, com exatamente os 
mesmos produtos, já é vendida por um valor superior atualmente, 
como analisado em material feito pelo grupo de pesquisa nos Boletins 
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Informativos temáticos sobre a Covid-19 ao longo do ano 2021, como 
aponta a Figura 6. 

Figura 6 – Boletim Informativo temático 102 sobre a Covid-19 rea-
lizado pelo Grupo de Ensino e Pesquisa em Geografia, Educação e 
Cidades (GEPGEC) em julho de 2021

Fonte: https://www.gepgec.com.br/_files/ugd/2ff96b_9e9ae74b69f045f08fb158988763f132.pdf
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No ano de 2021, em meio ao período pandêmico, a inflação 
oficial superou a marca de 10.74%, sendo a mais alta marca desde 
2003, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), em notícia apontada por Vieceli (2021). O aumento da 
inflação reduziu as projeções de crescimento econômico e piorou o 
consumo das famílias, piorando o desenvolvimento do PIB (Produto 
Interno Bruto). Na prática, os preços dos alimentos dispararam e, 
em seguida, os preços dos combustíveis, por conta da turbulência 
política no país somado à alta dos produtos agrícolas e também do 
petróleo no mercado internacional. Para Carlos (2021, p. 10), há um 
aprofundamento de uma crise social urbana de grandes proporções 
vividas no Brasil, a partir da radicalização do modelo neoliberal 
orientando as políticas públicas que, sistematicamente, vem erodindo 
os gastos sociais do governo. 

A alta do dólar influencia diretamente nesses comportamentos 
dos preços somados ao problema da crise hídrica, que aumenta o 
custo da geração de energia e amplia o uso de termelétricas, custando 
mais caro, impactando também em um maior preço na conta de luz 
entre as residências. 

Segundo o economista André Braz, do FGV IBRE (Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas), há uma inflação 
de insumos básicos, como os combustíveis, o que ajuda a espalhar a alta 
de preços pela economia. “O óleo diesel, mesmo que não seja muito 
usado pelas famílias, aumenta o custo do frete de produtos”, aponta. 
Ainda nessa perspectiva, os reflexos da inflação elevada não se esgotam 
em 2021 e também representam uma preocupação para 2022.

Conclusão
Milhares de dados foram gerados em um curto período de 

tempo em meio à pandemia de coronavírus. Foi necessário, no 
entanto, organizá-los, interpretá-los e apresentá-los em tempo real 
para que os gestores e a nossa comunidade pudessem usá-los com 
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confiança para tomar boas decisões para a sociedade. Por meio da 
Geografia, podemos identificar diversos fatores que contribuem para 
o surgimento e disseminação de uma pandemia. Podemos calcular 
origens, epicentros e realizar análises e previsões de impacto local, 
regional e global. São milhares de dados: sociais, demográficos, cul-
turais, econômicos. 

A Geografia desempenha um papel importante na luta contra 
o coronavírus, e os debates sobre as consequências demográficas, 
urbanas, econômicas e políticas são exemplos de como a ciência pode 
estar contribuindo quando pensamos no Brasil. Analisar os efeitos 
da pandemia no nosso país dialoga com a ideia dos boletins que se 
tornaram ferramentas e recursos para ajudar alunos e professores a 
entender melhor o impacto da propagação do vírus, desenvolvendo 
a capacidade autônoma de ler o mundo dos alunos, e contribuindo 
para que os professores possam ter outra abordagem sobre um pen-
samento pedagógico que se traduza em estratégias e atividades de 
aprendizagem para ler e interpretar a realidade. Além de ser um 
material instrucional, avalia o impacto em diferentes escalas e seto-
res, pensando geograficamente as ações que a sociedade civil e o 
poder público devem realizar para enfrentar o problema e, a partir 
disso, proteger vidas.
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Cada espaço geográfico tem formas de construção e organi-
zação, de acordo com os agentes produtores do espaço e por 
aqueles que efetivamente vão vivenciá-lo. Dessa maneira, 

cada lugar tem suas representações, formas, conteúdos e estrutu-
ras que potencializam as maneiras de uso sobre determinado lugar. 
Bem como as pessoas são diferentes, não têm as mesmas caracterís-
ticas físicas, não têm as mesmas condições financeiras, não vivem 
nos mesmos espaços. E vimos, durante o período da pandemia da 
Covid-19 o quanto muitos sofreram com o preconceito e o racismo.

O racismo é uma das questões mais problematizadoras em todo 
o mundo. Silva e Nascimento (2021) destacaram em seu texto os 
impactos referentes ao tema no ano de 2020. Contudo, percebemos 
que, no ano de 2021, os problemas persistem, e o que fazemos?

Também, as comunidades têm suas formas de vivenciar e estar 
nas cidades. Cada uma delas tem diferentes ações e se constituem 
conforme as necessidades das pessoas que vivem nelas bem como 
as ações governamentais da parte de infraestrutura e ações sociais 
e políticas.

POSSIBILIDADES DE TRABALHAR  
OS TEMAS RACISMO E MOVIMENTOS 
SOCIAIS NA COVID-19, NO ENSINO  
DA GEOGRAFIA

Ágatha Dantas
Victoria Neves Motta Simão 
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Conforme já destacado em texto de Silva e Nascimento (2021) 
a chegada da Covid-19, no país prejudicou, principalmente, os mais 
pobres e vulneráveis, como no caso dos moradores das comunidades 
do Rio de Janeiro. Sabemos que eles sofreram diferentes situações, 
por conta da falta de infraestrutura em suas moradias e ao redor, 
como falta de saneamento básico, principalmente água e esgoto, 
transporte público, dentre outros.

Assim sendo, o objetivo do texto é apresentar alguns dos pro-
blemas e as ações realizadas em comunidades do Rio de Janeiro 
durante a pandemia da Covid-19, no ano de 2021.

Este artigo é parte das atividades do Projeto de Extensão UERJ-
Cetreina: “Oficinas escolares de Geografia: diferentes ações didáti-
cas” (2016 até o presente momento) o qual objetiva propor diversas 
ações didáticas para as escolas básicas do estado do Rio de Janeiro. 
A partir dele, foram criados Boletins Informativos sobre a Covid-19, 
a partir de diferentes temas para que os professores desenvolvessem 
suas aulas pelos temas propostos nos materiais. Dessa maneira, os 
nossos materiais foram elaborados seguindo o roteiro apontado por 
Silva e Nascimento (2021): a) Reunião do grupo para decidir quais 
são os temas relevantes para pensar o ensino de Geografia; b) Busca 
em sites de revistas científicas, sites dos órgãos científicos e outros, 
revistas e jornais e outros; c) Análise dos textos e dados sobre os 
temas escolhidos; d) Escrita do material a partir de um modelo no 
Word, em forma de Boletim; e) Formatação no Corel para padroni-
zação do material e fácil acesso no site www.gepgec.com.br.; f) 
Disponibilidade para os professores e outros; g) Palestras para a 
divulgação do material.

O texto está dividido em três momentos: o primeiro trata sobre 
o racismo durante a pandemia da Covid-19; o segundo discorre sobre 
as condições das pessoas que vivem na comunidade, especialmente 
da cidade do Rio de Janeiro; e o terceiro sobre a questão do antica-
pacitismo como uma forma de construir dentro das comunidades o 
respeito e o trabalho com os outros.
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Racismo, como ainda acontece?
O racismo ainda está presente nos dias atuais, isso é fato. Com 

a pandemia da Covid-19, esse ato se tornou mais midiático, ou seja, 
apareceu com mais frequência nas mídias sociais. No texto de Silva 
e Nascimento (2021) eles conceituam o que seria o racismo e suas 
questões durante o ano de 2020. Nesse momento, desdobrarmo-nos 
para tratar alguns pontos destacados em 2021.

A pandemia tornou mais evidente o racismo, a violência e as 
desigualdades que impactam sobremaneira a população negra. A 
discriminação sistemática, processual e histórica cria uma estrati-
ficação social que se reverte em inúmeras desvantagens políticas e 
econômicas aos grupos minoritários, vivenciadas na forma de pobreza, 
salários mais baixos, menor acesso aos sistemas de saúde e educação, 
maiores chances de encarceramento e morte (ALMEIDA, 2020).

Dados do IBGE (2019) apontam que a população negra repre-
senta parcela significativa de comunidades tradicionais, quilombolas, 
ribeirinhas, de pescadores artesanais, dos que vivem em situação de 
rua, das pessoas privadas de liberdade, das que vivem na extrema 
pobreza e em domicílios que não respondem aos padrões de habita-
bilidade, que não contam com abastecimento de água e/ou esgota-
mento sanitário, como nas favelas, daqueles que apresentam menores 
rendimentos ou sobrevivem da informalidade; dos que dependem do 
lixo de natureza reciclável ou não; das empregadas domésticas; cui-
dadoras de idosos, dos idosos negros, dos que estão em situação de 
insegurança alimentar; que têm dificuldades de acesso aos serviços e 
equipamentos de saúde, assistência social e educação (IBGE, 2019).

A economia já mostra sinais de que foi severamente abalada, 
principalmente com o aumento no preço de um dos principais bens 
de consumo. Assim, a desigualdade é vivida em um mesmo extrato 
do espaço geográfico, levando em conta as questões sociais e econô-
micas, porém também temos a desigualdade racial. A população 
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negra foi a que sofreu mais consequências durante a pandemia da 
Covid-19, como citado no texto abaixo:

A pandemia do novo coronavírus atingiu mais negros do que brancos, 
o que já demonstra o recorte racial num contexto de desigualdade 
social, que não permite o acesso da população a condições básicas de 
saúde e saneamento. Isso se reflete diretamente no número de óbitos 
por covid-19. Pessoas pobres, moradores de periferia e com baixa esco-
laridade se mostraram mais vulneráveis a contrair o vírus. (FIOCRUZ, 
2020, s.p)

As adversidades vividas pela população negra não se limitam 
às questões vividas pelos demais. O peso carregado pela estrutura 
racista da sociedade no século XXI faz a luta vivida no meio pandê-
mico ser ainda mais difícil. Além disso, a população negra é a que 
tem menor expectativa de vida e que ocupa os cargos mais informais. 
Assim, levando em conta os critérios estabelecidos para a ordem de 
vacinação, a população negra acaba sendo prejudicada.

Na Figura 1, apresentamos o Boletim realizado a respeito do 
racismo durante a pandemia. Como abordado na Figura, a popula-
ção negra enfrentou inúmeros problemas durante o combate ao 
coronavírus, como falado anteriormente a respeito da falta de acesso 
à saúde pública, condições básicas de higiene nas comunidades, 
esgoto a céu aberto, entre outros. Além desses problemas, houve uma 
tentativa de velar o racismo durante as vacinações, uma vez que não 
havia o controle sobre o número de vacinados por cor de pele. À 
medida que esse dado foi conquistado pela luta do movimento negro, 
constatou-se que havia uma disparidade grande em relação aos bran-
cos e negros vacinados.
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Figura 1 – Boletim tratando a respeito do acesso desigual à saúde e 
à vacinação

Fonte: Boletim Informativo da Covid-19 de junho de 2021. Disponível em: https://www.gepgec.com.
br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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Conforme reportagem de Bezerra para a Fiocruz (2021, s.p), 
“Apesar do avanço da vacinação no Brasil, outros países que apre-
sentaram percentuais de esquemas vacinais completos semelhantes 
tiveram que aumentar as restrições durante as férias de verão”. Essas 
falhas no processo de vacinação são preocupantes também em área 
de fronteira, como o limite entre Rondônia e Bolívia, a tríplice fron-
teira entre Brasil, Peru e Colômbia – onde se localizam as cidades 
de Tabatinga e Letícia, também na tríplice fronteira entre Roraima, 
Venezuela e Guiana, e todo o estado do Amapá, com fronteira com 
a Guiana Francesa. Esses territórios são, hoje, vulneráveis para a 
entrada de novas variantes e espalhamento do vírus da Covid-19 
para todo o país.

Segundo Lisboa, para a Agência Brasil (2022), o vírus infectou 
mais os trabalhadores não brancos, os de menor escolaridade e renda 
e os que não trabalham diretamente na assistência em saúde, como 
recepcionistas, guardas e agentes de limpeza.

As condições das pessoas que vivem na comunidade
Diante desse cenário, índices de pobreza e exposição aos empre-

gos da população negra em setores essenciais ou informais, relacio-
nam-se com os riscos de contaminação. Outro fator que precisa ser 
analisado refere-se aos riscos nos locais de moradia, vinculado ao 
acesso inadequado à água e às condições de saneamento básico. Com 
isso, fica impossibilitado o cumprimento de recomendações de higiene 
e combate ao vírus.

A desigualdade mata muito mais do que o coronavírus”, explica o profes-
sor Silvio Hamacher, coordenador do NOIS, em informe da Ponte, orga-
nização sem fins lucrativos de defesa dos direitos humanos. (OLIVEIRA, 
2020).

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, 
e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habi-
tação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora 
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de seu controle. (Artigo XXV da DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 
DIREITOS HUMANOS-UNICEF).

A pandemia serviu, ainda, para evidenciar outras questões 
como o acesso à água. Durante a pandemia, a necessidade desse 
recurso triplicou, uma vez que a água é fonte de vida para toda a 
humanidade, a importância do seu uso para higienizar as mãos e 
utensílios durante o dia é imprescindível para a prevenção contra o 
coronavírus, além disso, é recomendado por profissionais da saúde 
higienizar as compras de mercado e troca de roupas de cama com 
maior frequência. Todos esses hábitos requerem o uso de água. E 
sabe-se que, na grande maioria das comunidades da cidade do Rio 
de Janeiro e do Brasil, a infraestrutura é praticamente inexistente.

Em matéria publicada por Ingrid Fonseca Casazza por meio 
da Fiocruz (2020), abordou-se a diferença entre as pessoas com alto 
poder aquisitivo e pessoas com pouco poder aquisitivo, uns se pre-
venindo com abastecimentos de álcool, reservas de comida com o 
objetivo de evitar ao máximo a exposição fora de casa, enquanto 
grande parte da população carece de acesso a itens básicos com 
escassez até mesmo de água. Em comunidades do Rio de Janeiro, 
moradores passaram dias sem acesso à água. Em reportagem escrita 
por Elisa Soupin e publicada pelo G1 (2020), o morador relata que:

Há 20 dias estamos sem água e algumas ruas estão até mesmo antes 
disso. Falam para lavar a mão, mas como que a gente vai lavar a mão 
e se prevenir se não tem água? Não tem assistência nenhuma da 
Prefeitura. Eu estou com muito medo desse coronavírus, estou com 
muito medo do que pode acontecer aqui (Morador Paulo Alves, que 
mora há 32 anos na comunidade da Chatuba de Mesquita. G1.com).

Podemos destacar a Figura 2 retirada de um noticiário, retra-
tando a dificuldade de acesso da população à água, um bem insubs-
tituível no combate ao Coronavírus, sendo que em muitas cidades, 
principalmente nas periferias e em grande parte das comunidades, 
não tem infraestrutura para a população, o que impacta na vulne-
rabilidade social. Essa figura nos demostra as dificuldades de parte 
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da população em ter elementos básicos para viver e nesta pandemia 
não foi diferente.

Figura 2 – Sem água, moradores em Mesquita precisam encher bal-
des. Condições de higiene estão prejudicadas na área

Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/17/moradores-de-comuni-
dades-do-rj-sofrem-com-falta-de-agua-em-meio-a-pandemia-de-coronavirus.ghtml.]

Constata-se a partir do relato do morador de Chatuba de 
Mesquita, em entrevista ao site G1, no ano de 2020, que a água, ape-
sar de ser um direito de todos os indivíduos, durante a pandemia 
ficou ainda mais claro que esse é mais um direito que não foi con-
cedido com completude. A alarmante situação da falta de água nas 
comunidades do Rio de Janeiro, por mais de 15 dias, não é um pro-
blema que atraiu a atenção dos poderes públicos.

As consequências da negligência governamental perante os 
moradores das comunidades resultaram em números alarmantes de 
casos de contaminação e mortes. Muitos dos postos de saúde pública 
que já não tinham capacidade de atender as demandas cotidianas 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/17/moradores-de-comunidades-do-rj-sofrem-com-falta-de-agua-em-meio-a-pandemia-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/17/moradores-de-comunidades-do-rj-sofrem-com-falta-de-agua-em-meio-a-pandemia-de-coronavirus.ghtml
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da população, entraram em superlotação. A diferença entre as regiões 
do Rio de Janeiro no que diz respeito ao acesso às condições básicas 
de vida, fica evidente quando se fala sobre a importância da proteção 
de uns em relação aos outros.

Nosso boletim retrata resumidamente um pouco dos trabalhos 
realizados nas comunidades com o incentivo dos movimentos sociais 
e demais pessoas que se propuseram a ajudar, pois além dos proble-
mas vividos por consequência da Covid-19, outros problemas sociais 
ainda existem. (Figura 3).

Os dados sobre os óbitos por Covid-19 apontam para uma 
maior mortalidade de pessoas negras, mostrando que a pandemia 
opera como mais um fator agravante na reprodução das desigual-
dades e das condições sociais impostas à população negra.

O motivo pelo qual estamos apresentando tais boletins é por-
que notamos grande número de óbitos sem classificação por raça. 
A Figura 3 aponta para uma questão básica: a desigualdade de acesso 
à vacina nas comunidades. Essa pesquisa destaca uma pequena parte 
dos resultados das mortes nas favelas que sempre foi um mal que 
assola os moradores. Por muitas vezes, não foi e nem é por doença 
e sim por conta da guerra que é travada ali dentro. Como listado na 
Figura 3, são muitos os fatores que intensificam o medo das pessoas, 
esse medo pode ser tormentos mentais e até mesmo um fator para 
o desenvolvimento de transtornos de ansiedade. Essas circunstân-
cias podem também agir como agente para trazer prejuízos à saúde 
física da pessoa, trazendo riscos para os moradores daquela região.

A pandemia está mostrando que a sociedade está sendo regida 
por um governo conservador, agendas políticas neoliberais, que 
negligencia os serviços públicos, diminui a capacidade da sociedade 
em dar respostas aos problemas complexos, aumentando as vulne-
rabilidades nas populações historicamente discriminadas.
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Figura 3 – As favelas também são um lugar de acolhimento

Fonte: Boletim Informativo da Covid-19 de setembro de 2021. Disponível em: https://www.gepgec.
com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.

A Figura 4 apresenta as condições do transporte público para 
os moradores das comunidades na cidade do Rio de Janeiro. Eles 
são aqueles que mais ocupam os espaços nos transportes públicos 

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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em suas longas jornadas de idas e vindas do trabalho, de acordo com 
os boletins. Nota-se que os horários das 5h às 8h e das 16h às 19h30 
abrange o maior volume de passageiros nos transportes ao longo do 
dia. Isso mostra que, com as restrições de funcionamento de servi-
ços não essenciais e a significativa redução dos deslocamentos ele-
tivos (lazer, compras, consultas médicas de rotina), a demanda de 
passageiros, embora reduzida, tornou-se ainda mais concentrada, 
tendo em vista que a grande maioria desses passageiros no “horário 
de pico” são trabalhadores, moradores das periferias voltando para 
suas casas, sem nenhum tipo de distanciamento dentro dos ônibus 
e trens, devido ao grande número de pessoas, com a diminuição das 
frotas e aumento no espaçamento entre um transporte e outro, difi-
cultando ainda a vida do pobre trabalhador.

Segundo a reportagem da IstoÉ dinheiro (2020), houve um 
crescimento de 431% de relato de brigas de casais por vizinhos nas 
redes sociais de fevereiro abril de 2020 – pesquisa do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, em parceria com a empresa Decode, feita para 
o Banco Mundial. Outra pesquisa efetuada com outros órgãos de 
segurança de 12 estados do Brasil, aponta que os casos de feminicí-
dio aumentaram 22,2%, de março para abril do mesmo ano, mas 
tivera queda nos boletins de ocorrência em casos de agressão e vio-
lência sexual. Os resultados apresentados mostram o incremento da 
violência doméstica e familiar no período em questão.

Os dados fazem parte da pesquisa “Coronavírus nas favelas: a 
desigualdade e o racismo sem máscaras”. Realizada pelo coletivo 
Movimentos, a pesquisa contou com apoio do Centro de Estudos de 
Segurança e Cidadania (CESeC) e entrevistou 955 moradores das 
três regiões.

O levantamento também apontou que 93% dos moradores dessas 
favelas teve ou conhece alguém que contraiu o coronavírus. E a dificul-
dade em manter isolamento social pode ter contribuído para isso.
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Figura 4 – Boletim Informativo sobre números de casos de Covid-
19 – setembro de 2021

Fonte: Boletim Informativo da Covid-19 de setembro de 2021. Disponível em: https://www.
gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.

Para isso, é fundamental organizar informações verdadeiras 
desagregadas por cor da pele. É de interesse público, portanto, 
conhecer e reivindicar a qualidade dos dados sobre saúde quanto 
ao reconhecimento do campo “raça/cor da pele” nos sistemas de 
informação oficiais.

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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A Figura 5 mostra como a morte nas favelas sempre foi um 
mal que assola os moradores, por muitas vezes, não foi e nem é por 
doença, e sim, por conta da guerra que é travada ali dentro.

O People’s Palace Projects, em parceria com a ONG (Organização 
não governamental) Redes da Maré, realizou uma pesquisa na favela 
da Maré sobre a saúde mental da população. O estudo constatou que 
grande parte da população é formada por negros entre 18 e 50 anos e 
vive com medo da violência armada.

Figura 5 – Boletim Informativo retrata o percentual de medo das 
pessoas em morar nas comunidades em especial na Maré (RJ)

Fonte: Boletim Informativo da Covid-19 de setembro de 2021. Disponível em: https://www.gepgec.
com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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As respostas às desigualdades em saúde só podem ser adequa-
das quando a produção de dados é completa e dialoga com a reali-
dade que visa a transformar. Nesse sentido, não é possível planejar 
intervenções visando a diminuir as iniquidades raciais sem conhecer 
sua verdadeira extensão.

Movimentos sociais e a questão do anticapacitismo
Capacitismo é a ideia de que as pessoas com deficiência são 

inferiores ou menos capazes do que as pessoas sem deficiência. Este 
pensamento corrobora para que o cotidiano das pessoas com defi-
ciência seja ainda mais difícil. Essas dificuldades podem ser vistas 
em nossos dias, seja você um(a) PCD (pessoa com deficiência) ou 
não, basta olhar através de outras perspectivas. Quando falamos de 
mobilidade urbana, ou seja, as formas que as pessoas têm de se loco-
mover entre zonas da cidade, vem em nossas mentes o uso de carros, 
transportes públicos, uso de ciclovias e calçadas. Porém, a mobili-
dade urbana adaptada exclusivamente para pessoas sem deficiência 
é excludente para as pessoas com deficiência.

Existem diversos tipos de deficiência e temos o dever de incluir 
todos os tipos de pessoas com deficiência. Como previsto no artigo 
46 da Lei Brasileira de Inclusão:

Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com defi-
ciência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de 
eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.

Por meio deste artigo de lei, constatamos que é assegurada a 
acessibilidade de todas as pessoas aos diferentes espaços. Na prática, 
porém, não é uma realidade. A mobilidade do brasileiro nas áreas 
urbanas é ainda mais difícil para aqueles que moram nas favelas. No 
boletim de setembro, apresentamos a Figura 6 com dados do IBGE 
(2010) que apresenta a porcentagem da população por tipo de 
deficiência.
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Figura 6 – Dados sobre a população brasileira com deficiência no 
censo de 2010

Fonte: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-pessoas-
-com-deficiencia.html.

A partir do censo do IBGE, realizado em 2010 (IBGE, 2010) 
constatou-se que 46 milhões de brasileiros possuem algum tipo de 
deficiência. Entendendo que 24% da população brasileira têm algum 
tipo de deficiência. Devemos ter em conta pensar em como incluir 
essas pessoas. A realidade dos moradores das favelas é marcada por 
muita dificuldade na acessibilidade, ruas estreitas e não pavimenta-
das, inúmeras escadas, esgoto a céu aberto, entre outros obstáculos 
na vida de um PCD morador das favelas.

Portanto, vemos que a acessibilidade assegurada por lei não é 
um direito vivido pelas pessoas com deficiência. Os movimentos 
sociais dirigidos pelos anticapacitistas se tornam fundamentais 
diante da realidade vivida. Já que o cumprimento dos direitos huma-
nos é de suma importância, há resistência e luta, como descrito 
abaixo por Bauman (1999, p. 104):

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-pessoas-com-deficiencia.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-pessoas-com-deficiencia.html
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[...] nunca como hoje foi importante não desperdiçar ideias e práticas de 
resistência. Significa apenas que só reconhecendo as debilidades reais dos 
direitos humanos é possível construir a partir deles, mas também para 
além deles, ideias e práticas fortes de resistência. Esta reconstrução vai 
permitir que os direitos humanos se tornem um instrumento de luta, 
resistência e alternativa, ainda que limitado [...].

Durante a pandemia do Coronavírus, apesar das barreiras levan-
tadas por conta do distanciamento social, a resistência e luta se man-
tiveram presentes. As formas de resistência criadas neste período 
pandêmico foram através das redes sociais. O influenciador digital 
Eduardo Victor Vieira utilizou as mídias sociais como meio para 
levantar a sua pauta a respeito da vida das pessoas com deficiência nas 
comunidades, apesar das dificuldades enfrentadas no deslocamento 
do dia a dia nas comunidades. As favelas são resistência, Dudu conta 
um pouco de como foi importante para sua aceitação:

Hoje, consigo entender que está tudo bem ser como eu sou. Nesse pro-
cesso, os bailes funks e as rodas culturais foram essenciais para eu 
entender meu lugar no mundo e me sentir parte do mundo que nunca 
foi feito pra pessoas como eu, sabe? Inclusive, meu trabalho na internet 
também gira em torno desse universo das rodas e da música. (Eduardo 
Victor Vieira, Boletim Informativo 029 – 17 de novembro de 2021)
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Figura 7 – Eduardo Victor Vieira, DJ e criador de conteúdo nas redes 
sociais

Fonte: Boletim Informativo da Covid-19 de novembro de 2021. Disponível em: https://www.gepgec.
com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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Ainda que o poder público se faça ausente nas favelas e comu-
nidades para trazer acessibilidade àqueles que têm assegurado esse 
direito, pessoas como Dudu lutam e fazem resistência para que sua 
luta não seja apagada nem silenciada.

Embora nas favelas a acessibilidade seja pior por conta do descaso e 
do abandono do Estado, o senso de comunidade é muito maior. [...] 
Com certeza falta o olhar do Estado para nós como parte da sociedade. 
Entender que fazemos parte da cidade. Claro, eu sou uma pessoa com 
deficiência, branca. A forma de tratamento do Estado comigo é total-
mente diferente de uma pessoa com deficiência preta ou indígena, 
principalmente nas favelas. Mas de modo geral, falta olhar com huma-
nidade para nós. (Eduardo Victor Vieira, Boletim Informativo 029 – 17 
de novembro de 2021)

Por meio do trabalho do Eduardo, podemos ver a conscienti-
zação a respeito da luta diária enfrentada pelas pessoas com 
deficiência.

Conclusão
A importância de temas sobre os movimentos sociais dentro 

das comunidades e a Covid-19 mobiliza-nos a refletir o papel de 
ensinar Geografia num contexto em que as desigualdades são cada 
vez maiores. Silva e Nascimento (2021) destacam no texto a comple-
xidade espacial das comunidades no Rio de Janeiro e como isso afe-
tava as condições de vida das pessoas devido à falta de políticas 
públicas para com o cuidado aos moradores dessas regiões.

Por isso, a pertinência de se mobilizar para pensar do ponto 
de vista espacial, o tipo de lugar, quem são as pessoas, como elas 
circulam, os objetos presentes ou não presentes, as ações realizadas 
não pelos governos, mas por grupos sociais que buscam levar a essas 
pessoas condições de vida.

Ensinar Geografia requer compreender a localização, distribui-
ção, arranjo, escala e diversidade do espaço geográfico, e as ações desen-
volvidas dentro das comunidades precisam estar articuladas com as 
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questões vinculadas ao Estado, dessa maneira, os estudantes podem 
entender e aprender como as pessoas e os objetos se espacializam.

Vivenciar a falta de infraestrutura nas comunidades, o medo, 
a insegurança, os casos de Covid-19, a necessidade de pensar e agir 
sobre o capacitismo têm mobilizado os movimentos sociais a agirem 
dentro delas para melhorar a situação da população local. Isso nos 
faz refletir sobre as desigualdades socioespaciais existentes em boa 
parte do espaço geográfico carioca.
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Este capítulo traz algumas possibilidades de representações 
espaciais e se insere em um conjunto de reflexões teóricas que 
abordam a leitura geográfica da pandemia. Representações 

espaciais que exemplificam o ensino do contexto atual, a pandemia 
de Covid-19, a partir de uma linguagem visual aliada aos conceitos 
cartográficos para a formação de estudantes com um olhar crítico 
e reflexivo a respeito dos desdobramentos e os impactos do novo 
coronavírus (Covid-19) na sociedade em que vivemos.

O objetivo do texto é propiciar o entendimento das represen-
tações como recurso visual para pensar geograficamente a pandemia 
a partir de situações geográficas e suas implicações. Frente à diver-
sidade de informações disponíveis no momento atual, cabe ao edu-
cador incentivar a reflexão e a construção de uma consciência espacial 
dos estudantes, de modo que possam compreender a distribuição 
geográfica da Covid-19 no Brasil e no mundo e suas interfaces com 
a realidade da cidade onde vivem.

De acordo com o “comportamento” do vírus e sua distribuição 
espacial, faz-se necessário representar os diferentes dados 

AS DIFERENTES REPRESENTAÇÕES 
PARA A LEITURA GEOGRÁFICA DA 
PANDEMIA

Isabela Habib Canaan da Silva
Jonas Ramos Pimentel

Capítulo 11 

VOLTAR AO 
SUMÁRIO



224 Temas sobre a Covid-19 para o ensino de Geografia — 2

relacionados ao tema para o melhor entendimento e análise do 
mesmo. Assim, a cartografia com os diferentes tipos de representa-
ções destaca-se como ciência, arte e técnica que contribui para a 
leitura do mundo.

Menezes e Fernandes (2013) trazem a concepção da Cartografia 
como comunicação em um sistema monossêmico (único), cuja lin-
guagem é universal e favorece a leitura e interpretação da realidade 
de modo satisfatório.

Ao considerar a Cartografia como um sistema de comunicação, pode-
-se verificar que a fonte de informações é o mundo real, codificado 
pela simbologia do mapa, e o vetor entre a fonte e o mapa é caracteri-
zado pelo padrão gráfico bidimensional estabelecido pelos símbolos 
(MENEZES; FERNANDES, 2013, p. 43)

Nesse trecho, os autores trazem o papel da codificação para 
alcançar a comunicação cartográfica entre o autor e o usuário. Para 
comunicar-se de forma gráfica, é importante considerar a informa-
ção a ser transmitida e o usuário final da representação, buscando 
uma linguagem clara e objetiva.

O processo de criar representações cartográficas envolve dife-
rentes etapas, desde a aquisição e o tratamento dos dados, à geração 
de informações e, por fim, sua exposição por meio de um produto 
final. Esse produto que pode ser um gráfico, um mapa, uma carta, 
dentre outras formas, irá auxiliar o usuário na interpretação ade-
quada dos dados.

O objetivo deste capítulo é ressaltar o uso da cartografia, por 
meio de diferentes representações, como recurso didático capaz de 
instigar um modo de pensar e entender o espaço geográfico sob a 
perspectiva da pandemia. Em Sousa et al. (2021), discute-se o uso 
das representações em diferentes escalas como recurso didático para 
o entendimento da pandemia no ensino básico e, no presente texto, 
busca-se detalhar os diferentes tipos de representações para expres-
sar os dados referentes à pandemia. Ambos os textos mostram a 
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cartografia como instrumento de cidadania, uma vez que a mesma 
contribui para a leitura do espaço e assim destacam a relevância 
social da ciência cartográfica na Geografia escolar.

O texto está dividido em três partes: em primeiro lugar, expli-
camos o processo de criação das representações; em seguida, discu-
timos alguns tipos de representação ao longo do tempo; e, por último, 
as representações atuais da pandemia. Para finalizar, abordamos a 
linguagem visual, como recurso didático para as práticas de ensino 
de Geografia, e ressaltamos a importância de explorar o assunto em 
contexto local, usando como exemplo o município de São Gonçalo.

Como traz em seu texto Sousa et al. (2021), o ensino de Geografia 
deve promover a compreensão espacial da realidade vivida pelo 
aluno, assim é fundamental que os estudantes percebam os fenôme-
nos no meio em que vivem e como o espaço é transformado por eles. 
Estar inserido no espaço em que se estuda promove a identificação 
com o lugar e facilita a compreensão dos estudantes pela proximi-
dade com a realidade.

A elaboração das representações gráficas no contexto do 
sistema de comunicação cartográfica

Desde que o homem vive em sociedade, depara-se com a neces-
sidade de comunicar-se. Nesse sentido, a cartografia revela costumes 
e práticas culturais dos povos da pré-história, por meio de suas 
representações.

A representação gráfica é expressão da linguagem de comuni-
cação visual e se destaca frente a outras linguagens devido à rapidez 
de sua assimilação pelo usuário. Martinelli (2014) ressalta que, atual-
mente, na era da informação, o público em geral mostra grande 
interesse pela comunicação gráfica e visual para a compreensão de 
conteúdos, visto que as pessoas desejam comunicar algo de maneira 
eficaz e em breves instantes de percepção.



226 Temas sobre a Covid-19 para o ensino de Geografia — 2

Atualmente, muitos conteúdos são divulgados em jornais, 
revistas, panfletos, livros e televisão, por meio de gráficos ou mapas. 
Essas representações são muito mais do que ilustrações de textos, 
são meios de comunicação. Logo, é importante compreender como 
as representações gráficas são elaboradas e como podem ser utiliza-
das de maneira eficiente.

Tanto os gráficos como os mapas são elaborados consideran-
do-se um sistema de coordenadas cartesianas (plano) de duas dimen-
sões. Ao se criar um gráfico, expressa-se a informação pela 
correspondência de dados em um plano e, ao se criar um mapa, a 
correspondência entre os dados define um lugar (ponto), caminho 
(linha) ou área (polígono).

O processo de elaboração das representações cartográficas 
compreende o registro dos dados, o tratamento e a organização e, 
por fim, a representação onde as informações e os resultados são 
comunicados ao usuário.

Inicialmente, ocorre a fase de pesquisa com levantamentos de 
dados primários ou secundários. Os primários são produzidos pelo 
pesquisador, e os secundários são provenientes de estatísticas e docu-
mentos. Os dados, depois de coletados, são organizados, geralmente 
por séries em tabelas, para posteriormente serem tratados. Esse tra-
tamento depende da natureza do dado. Martinelli (2014) indica que 
a natureza dos dados pode ser de três tipos: qualitativa, ordenada 
ou quantitativa.

Dados de natureza qualitativa indicam características do objeto 
de estudo; os de caráter ordenado dizem respeito a situações que se 
referem a estruturas hierárquicas ou sequências temporais; já os 
dados quantitativos são aqueles que permitem contagens e medidas 
acerca do objeto.

As tabelas com os dados podem alimentar representações em 
forma de gráficos ou mapas. Para expressar os resultados em gráfi-
cos existem vários tipos disponíveis em sistemas operacionais, os 
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principais são os gráficos de colunas, barras, áreas e setores (pizza). 
Já os mapas que trazem informações sobre fenômenos são classifi-
cados como mapas temáticos, pois representam um tema sobre uma 
base cartográfica, e o objetivo da representação vai além da delimi-
tação do espaço físico. Os mapas temáticos variam de acordo com 
a natureza dos dados representados.

Nas representações qualitativas, expressam-se a localização e 
a extensão dos fenômenos, como por exemplo, a Figura 1 mostra os 
bairros com casos de Covid-19 registrados pela Prefeitura de São 
Gonçalo, até o final de abril de 2020.

Figura 1 – Bairros com registros de casos de Covid-19, em abril de 
2020

Fonte: Autoria própria.

Nas representações ordenadas, são expressos fenômenos que 
admitem uma classificação segundo uma ordem. A Figura 2 apresenta 
a concentração de casos registrados por bairros, até agosto de 2020.
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Figura 2 – Concentração de casos de Covid-19, em agosto de 2020

Fonte: Autoria própria.

Já as representações quantitativas comunicam as quantidades 
da ocorrência de fenômenos. É possível ver na Figura 3 o quantitativo 
de casos de Covid-19, por distritos, registrados em agosto de 2020.



229AS DIFERENTES REPRESENTAÇÕES PARA A LEITURA GEOGRÁFICA

Figura 3 – Bairros com registros de casos de Covid-19, em agosto 
de 2020

Fonte: Autoria própria.

Cabe mencionar que toda representação deve ser elaborada 
considerando-se quem é o usuário e qual é a forma mais clara e 
objetiva de comunicar-se com ele. De acordo com Menezes e Fernandes 
(2013), ao se considerar a cartografia como um sistema de comuni-
cação, entende-se que a fonte de informação é o mundo real, codi-
ficado por simbologia em um plano bidimensional. Nesse sistema 
de comunicação de ideias, deve-se levar em consideração a capaci-
dade cognitiva do usuário.

Assim, para trabalhar a leitura geográfica da pandemia no 
contexto escolar, é importante usar as representações, consideran-
do-se as habilidades e o nível de entendimento dos estudantes.
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A evolução das representações
As tentativas de se cartografar os objetos e lugares da super-

fície terrestre são datadas desde a pré-história, expressando a forma 
como os povos da época estavam distribuídos e organizados espa-
cialmente dentro daquele território; representação de elementos que 
compunham a paisagem natural, a cultura e os misticismos presentes 
na realidade daqueles povos (MENEZES; FERNANDES, 2013). Além 
do mais, acrescentam os autores sobre os estudos desses materiais 
cartográficos, que é possível entender a evolução das técnicas e a 
ampliação do território dos povos, também compreendendo a rela-
ção dos seus territórios com o meio natural presente ao redor.

Segundo Brotton (2014), a capacidade de se localizar e pensar 
relações espaciais com o ambiente externo não são características 
exclusivas dos seres humanos, no entanto, somos os únicos seres 
vivos capazes de produzir mapas, os quais funcionam como instru-
mentos de análise espaciais que nos permitem pensar a localização 
de nós em relação a todos os outros lugares no mundo.

Ptolomeu, nascido por volta de 100 d.C., foi um dos grandes 
pensadores clássicos da Geografia, tendo destaque para seus estudos 
cosmográficos, o qual utilizava o saber cartográfico como forma de 
difusão do conhecimento sobre a terra. Também foi pioneiro no pen-
samento geográfico em conjunto com a matemática. Muitos anos 
antes, já haviam sido difundidos alguns conhecimentos sobre a Terra, 
como o seu formato circular e a presença de meridianos e paralelos.

Dentro da perspectiva do aumento do conhecimento carto-
gráfico e da produção dos novos tipos de mapa, houve períodos em 
que a produção desse material aparecia de forma bem mais estag-
nada, como mencionam Menezes e Fernandes (2013), ao falarem 
sobre a cartografia na idade média.

As explorações marítimas no século XV, significaram alguns 
avanços da cartografia, como a implementação da rosa dos ventos 
dentro dos mapas, como elemento de orientação, além de 
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posteriormente a criação dos sistemas de projeção cartográfica. 
Tendo o crescimento dos territórios das grandes nações e a expan-
são das colônias impulsionado cada vez mais à criação de mapas 
que retratassem os territórios de forma mais precisa. (MENEZES; 
FERNANDES, 2013).

Ao longo de sua história, os mapas retratam as diferentes con-
cepções do conhecimento humano sobre a superfície terrestre, ape-
sar de não serem considerados como um documento pertencente a 
uma categoria específica, conforme explica Brotton (2014):

Por milhares de anos, o que as diferentes culturas chamavam de “mapa” 
era feito por pessoas que não pensavam neles como pertencendo a uma 
categoria separada da escrita de documentos formais, da pintura, do 
desenho ou da inscrição de diagramas em uma variedade de meios 
diferentes, da rocha ao papel. (BROTTON, 2014, p. 6)

O autor também destaca que todos os mapas produzidos ao 
longo da história tiveram a pertinência do seu conteúdo questionada, 
seja no período em que foi produzido ou ao longo do tempo. No 
entanto, todos esses não deixam de ser materiais que auxiliam na 
compreensão do pensamento vigente daquele momento.

As novas geotecnologias proporcionaram um grande avanço 
da informação cartográfica, devido à grande variedade de mapas e 
representações digitais que são produzidos. Menezes e Fernandes 
(2013) comentam que os estudos cartográficos começaram a ir além 
daqueles produzidos sobre a superfície terrestre, já havendo alguns 
mapas que representam outros planetas. Há também a tentativa de 
se criar um mapa global em escala 1:1.000.000, objetivando criar 
uma representação que forneça dados amplos sobre a Terra 
(BROTTON, 2014).

O Google Earth e o Google Earth Engine (GEE), por sua vez, são 
interessantes plataformas gratuitas que apresentam ampla funcionali-
dade na produção de análises espaciais. A primeira, com a possibilidade 
de produção de mapas ou análises em escalas locais e com algum grau 
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de temporalidade, de forma bem mais simples quando comparadas a 
outras plataformas ou Sistemas de Informações Geográficas (SIGs). Já 
o GEE surge como uma ferramenta de análise espacial, a qual permite 
utilizar uma grande quantidade de dados espaciais e processá-los na 
nuvem, além de poder compartilhar de forma simples com outros usuá-
rios da plataforma ao redor do mundo, possibilitando a solução de 
eventuais problemas ou divulgação de pesquisas.

As representações da pandemia
O uso das representações gráficas se mostra fundamental para 

o entendimento da progressão de doenças, origem e sua distribuição 
em diferentes escalas territoriais. Nos dias atuais, as geotecnologias 
e metodologias do geoprocessamento são instrumentos fundamen-
tais na representação da Covid-19 no espaço urbano, devido à pos-
sibilidade de produzir análises de forma rápida e dinâmica, além de 
conseguir georreferenciar dados em diferentes formatos (NETO; 
ALEIXO, 2020).

Segundo Cardoso et al. (2020) as representações cartográficas 
podem detectar informações importantes e apresentar soluções para 
a problemática em questão, isso tudo a um baixo custo de produção. 
Além disso, a possibilidade de se apresentar os dados da pandemia 
em diferentes escalas de forma visual é uma das vantagens de se usar 
esse tipo de produto.

Os gráficos são ferramentas de representação frequentemente 
utilizados nos mais variados meios de comunicação. Sua grande 
adesão acontece devido à possibilidade de se transformar os dados 
em um tipo de representação que facilita a compreensão da infor-
mação que se quer transmitir. A comunidade científica tem adotado 
esses tipos de representação para expressar os resultados de pesqui-
sas que envolvem a situação do vírus no mundo.

As Figuras (4, 5 e 6) apresentam diferentes tipos de gráficos 
contendo informações a respeito da situação da Covid-19 no 
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município de São Gonçalo, nos meses de abril, maio, junho, julho e 
agosto de 2020, em diferentes escalas territoriais. Na Figura 4, é pos-
sível observar o crescimento da quantidade de óbitos na cidade, 
representado por gráfico de pizza.

Figura 4 – Variação do número de óbitos no município de São 
Gonçalo em abril, maio, junho, julho e agosto de 2020

Fonte: Autoria própria.

O distrito 1, São Gonçalo, no final de agosto, possuía a maior 
quantidade de óbitos registrados no município. É possível observar 
no gráfico, à esquerda, que a parcela do percentual total do distrito 
foi aumentando significativamente à medida que os meses avança-
ram até julho.

A Figura 5 mostra aumento do número de casos por meio de 
gráficos de barras e de colunas. Nesse exemplo, o maior número de 
casos registrados é no distrito de São Gonçalo, assim como o número 
de óbitos. Monjolos, por sua vez, é o segundo distrito com maior 
número de casos, porém, com um aumento significativo entre junho 
e julho.
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Figura 5 – Variação do registro de casos no município de São Gonçalo, 
em abril, maio, junho, julho e agosto de 2020

Fonte: Autoria própria.

Nos últimos gráficos, Figura 6, pode-se verificar o crescimento 
no número de casos de Covid-19 em cada um dos cinco distritos do 
município, por meio do aumento das áreas. O gráfico de áreas em 
porcentagem, a direita, deixa nítido o aumento do número de casos 
em monjolos. Já no distrito de São Gonçalo, houve a redução, ao 
longo do tempo, na porcentagem total de casos, apesar de ainda ser 
o distrito com maior quantidade de casos registrados.

Figura 6 – Crescimento do registro de casos no município de São 
Gonçalo, em abril, maio, junho, julho e agosto de 2020

Fonte: Autoria própria.

Ao longo da pandemia, outros meios recorrentemente adota-
dos de divulgação dos dados foram os mapas. Segundo Rodrigues 
(2020), os mapas são instrumentos de representação que facilitam a 
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compreensão dos usuários, além de serem mais atrativos e de fácil 
entendimento. Isso se deve, principalmente, ao avanço das técnicas 
cartográficas no combate às doenças.

São inúmeros os tipos de mapas que podem ser adotados para 
transmitir informação aos usuários. A Figura 7 apresenta o mapa 
em anamorfose geográfica, os quais, de acordo com o IBGE, são 
representações que distorcem a superfície terrestre, de acordo com 
o valor contido em cada uma das formas. No exemplo abaixo, é pos-
sível ver as mudanças nas proporções dos bairros conforme a quan-
tidade de casos registrados nos meses de junho e agosto.

Figura 7 – Mapa em anamorfose do município de São Gonçalo, de 
acordo com o número de casos em abril, maio, junho, julho e agosto 
de 2020

Fonte: Autoria própria.
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Os bairros localizados na parte norte do município tiveram 
suas áreas significativamente reduzidas devido à baixa quantidade 
de casos, principalmente em agosto. O Jardim Catarina, sinalizado 
com o círculo, é o bairro com maior quantidade de casos registra-
dos, consequentemente, é o polígono com maior deformação.

O mapa apresentado na Figura 8 é chamado de Kernel, sua prin-
cipal funcionalidade é identificar a intensidade do fenômeno em todo 
o território. O método para a produção desses mapas consiste em gerar 
um raio a partir de um núcleo (ponto) por meio de critérios. A inten-
sidade tende a aumentar de acordo com a proximidade dos pontos ou 
pelo valor atribuído a cada um deles. No caso, o mapa abaixo foi feito 
com o registro do número de casos, em agosto de 2020.

Figura 8 – Mapa de Kernel com o número de casos registrados em 
agosto

Fonte: Autoria própria.
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A área do bairro Jardim Catarina aparece, mais uma vez, como 
destaque, devido à grande quantidade de casos registrados. As demais 
áreas, com maior concentração, localizam-se próximas a Niterói. O 
Kernel foi feito com um raio de 1500m², e a intensidade de cada 
ponto foi determinada de acordo com o número de casos.

Outra forma de visualização de dados referentes à Covid-19, 
adotada por instituições, são os dashboards. Essas ferramentas são 
painéis digitais interativos que oferecem aos usuários a possibilidade 
de acompanhar várias informações atualizadas a respeito da propa-
gação do vírus no território. Uma das vantagens desse meio é a pos-
sibilidade de mostrar diferentes tipos de dados coletados em diferentes 
formas, uma vez que é possível elaborar um dashboard com mapas 
e gráficos. Na Figura 9, é possível ver o dashboard produzido pelo 
grupo de pesquisa de Dinâmicas Ambientais e geoprocessamento 
da UERJ/FFP para o município de São Gonçalo.
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Figura 9 – Dashboard sobre a Covid-19 em São Gonçalo

Fonte: DAGEOP – UERJ/FFP.

O uso das representações gráficas e suas aplicações no 
ensino

Sendo a Geografia a ciência que estuda o espaço geográfico, 
cabe ao ensino de Geografia possibilitar a compreensão espacial da 
realidade vivida pelo aluno. O professor de Geografia deve atuar 
como mediador na percepção dos fenômenos que ocorrem e trans-
formam o meio físico, na relação do modo de produção e, com isso, 
a transformação do espaço e ocupação de novos territórios dentre 
outras questões que modificam o mundo.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
para fazer a leitura do mundo onde vivem, com base nas aprendiza-
gens em Geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar 
espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico.
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Barci et al. (2021) explicam que o pensamento espacial consiste 
na compreensão da espacialidade dos fenômenos. Logo, os assuntos 
abordados na disciplina de Geografia devem permitir a associação 
dos conceitos geográficos com a realidade dos estudantes. Para os 
autores, o pensamento espacial é baseado no processo de cognição 
humana, percepção e memória entre outros. Ratificando, Juliasz 
(2017) indica que o desenvolvimento cognitivo se processa por meio 
da relação do sujeito com o meio físico e social, mediado pelos ins-
trumentos, signos e pela fala. Assim, pode-se entender a cartografia 
como ferramenta para o desenvolvimento cognitivo e, consequen-
temente, para o desenvolvimento do pensamento espacial.

Para desenvolver o pensamento espacial e o raciocínio geográ-
fico, a Cartografia surge como uma opção metodológica, sendo uma 
linguagem que permite a articulação da leitura e da escrita do mundo.

Diante de uma representação, seja um gráfico ou um mapa, o 
leitor poderá compreender o fenômeno representado e realizar aná-
lises espaciais. No entanto, para que o estudante seja um leitor das 
representações, ele precisa desenvolver habilidades e construir con-
ceitos cartográficos. Simielli (2007) refere-se ao processo como alfa-
betização cartográfica e pode ser entendido como a construção de 
noções de proporção, escala e legenda, visão vertical e oblíqua, late-
ralidade e orientação.

Ao assimilar esses conceitos, o aluno sente-se à vontade diante 
de uma representação, conseguindo extrair informações ou compor, 
ele mesmo, suas próprias representações.

Simielli (1999) indica que o estudante se torna um leitor crítico 
de mapas, ao passar por três etapas de conhecimento:

a) Localização e análise: o aluno localiza espacialmente e ana-
lisa um fenômeno;

b) Correlação: o aluno correlaciona ou compara duas ou mais 
ocorrências;
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c) Síntese: depois de localizar, analisar e correlacionar os espa-
ços e temas trabalhados, o aluno faz uma síntese geral.

Castrogiovanni (2000) propõe uma leiturização plena de um 
mapa e, consequentemente, dos fenômenos geográficos apontando 
passos como a leitura e interpretação do título, verificação da escala, 
entendimento da legenda, observação do mapa, descrição dos sig-
nificantes, reconstrução de um novo mapa e comparação entre ambos.

Assim, de acordo com a literatura, o estudante vai, aos poucos, 
ganhando maturidade e avançando na linguagem cartográfica para 
que faça uso, cada vez mais eficiente, das representações.

Para Martinelli (2014) um gráfico ou mapa é eficaz quando 
possibilita ao usuário resposta visual fácil e rápida às questões por 
ele colocadas, proporcionando ao usuário a compreensão da reali-
dade representada.

De acordo com esse contexto de ensino, cabe abordar a pan-
demia de Covid-19 nas aulas de Geografia a partir das representações 
gráficas. Além disso, é interessante iniciar os estudos pelo contexto 
local, pela realidade vivida pelos estudantes.

Para Castrogiovanni et al. (2003), é importante que os alunos 
conheçam a realidade em que vivem. E conhecer a realidade vai além 
de identificar o que existe. Supõe discutir as formas como se expres-
sam, como se apresenta a realidade, entender não apenas o produto, 
mas, basicamente, os processos que o desencadeiam.

Assim, sugere-se o estudo geográfico a partir do lugar. Santos 
(2002, p. 48) destaca a importância de se entender o lugar, “é o lugar 
que atribui às técnicas o princípio de realidade histórica, relativi-
zando seu uso, integrando-as num conjunto de vida, retirando-as 
de sua abstração empírica e lhes atribuindo efetividade histórica”.

Vislumbrando o melhor entendimento dos alunos em relação 
à leitura geográfica da pandemia, sugere-se o uso de representações 
cartográficas locais para posterior comparação com representações 
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em escalas mais amplas. Por isso, o presente texto traz exemplos de 
diferentes representações do município de São Gonçalo.

Considerações Finais
A evolução da Cartografia ao longo de sua história fez com 

que a ciência tivesse um meio de transmitir a informação científica, 
produzida nas universidades e outras instituições de pesquisa, por 
meio de diferentes formas de representação da informação e manei-
ras de estabelecer a comunicação cartográfica com os usuários. O 
surgimento de novas tecnologias fez que com a cartografia obtivesse 
ainda mais ferramentas de representação de dados e da paisagem 
em diferentes escalas e temporalidades.

No caso da pandemia de Covid-19, as diferentes formas de 
representação contribuem para a difusão do conhecimento, por meio 
de instrumentos que facilitam compreender as formas como o vírus 
se distribui no espaço geográfico. Assim como funcionam como 
estímulo para se pensar a pandemia em escalas além do cotidiano 
dos indivíduos, ou seja, pensar como a dispersão do vírus no terri-
tório está associada a práticas e ações que são tomadas por entidades 
responsáveis pela organização territorial.

Além disso, a análise espacial a partir da Cartografia permite 
a leitura crítica do espaço geográfico. As representações contribuem 
para se pensar quais fatores fazem o comportamento do vírus ser 
distinto ou não em diferentes lugares do mundo. As representações 
revelam a realidade, mostram que a informação pode ir além da 
forma como os governantes decidem se portar diante da situação 
extrema atual.

Um olhar crítico diante do que é apresentado como informação 
é uma forma de evitar reproduzir aquilo que não condiz com a reali-
dade em que vivemos. O pensamento geográfico é um importante 
meio pelo qual podemos pensar e entender a distribuição espacial do 
vírus, mas também pensar em questões que envolvem interesses que 
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sobrepõem a segurança e a qualidade de vida da população. Logo, é 
extremamente importante que a população tenha acesso e esteja apta 
a compreender as diferentes representações cartográficas.
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Pensar na reabertura segura das escolas e garantir o direito 
de crianças e adolescentes à educação são ações essenciais. 
Entretanto, para que isso aconteça, preservando a saúde de 

toda a comunidade escolar, que inclui profissionais da educação e 
familiares, é preciso pautar protocolos sanitários que levem em conta 
a demanda de cada estado, município e bairro com suas especificida-
des. Para tanto, é fundamental avaliar a situação da pandemia nessas 
escolas, assegurando investimentos financeiros, adaptação de rotina, 
o uso de máscaras e outros meios de higienização.

Partindo dessas premissas, a Secretaria Municipal de Educação 
de São Gonçalo (Semed SG) criou o Protocolo Sanitário para orien-
tar a rede e a comunidade escolar sobre como promover uma volta 
às aulas segura, garantindo direito à educação para todos, que foi 
construído no intuito de gerar uma normatização de caráter geral 
para o processo de retorno às atividades escolares presenciais. Este 
artigo tem como objetivo arrolar o presente Protocolo Sanitário de 
retomada das aulas presenciais no município de São Gonçalo-RJ, 
publicado em 11 de junho de 2021, e analisar suas propostas.

O PROTOCOLO SANITÁRIO 
PARA A REABERTURA DAS 
ESCOLAS EM SÃO GONÇALO      -RJ

Debora Cristina Vieira de Simas

Capítulo 12 

VOLTAR AO 
SUMÁRIO
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Segundo o próprio documento:

Tendo como referência o Plano de Contingência Retorno às Escolas 
– Abertura com Restrições – do Departamento de Controle de Zoonoses, 
Vigilância Sanitária e Ambiental/2021, o documento se propõe a dis-
cutir, apresentar e auxiliar no processo de sistematização das ações de 
retorno às atividades presenciais nas escolas, assunto desafiador no 
contexto em que enfrentamos o novo modo de viver frente à pandemia 
do COVID-19. Os procedimentos aqui expostos têm como principal 
foco antecipar possíveis focos de contaminação no ambiente escolar e 
também o enfrentamento de situações que possam sair da normali-
dade. Esperamos que após a divulgação desse plano, a tornada de deci-
são, dentre as que possibilitem a retomada das atividades presenciais 
nas escolas, seja facilitada e bem informada, para que seja garantida a 
segurança não apenas das crianças, mas também dos jovens e adultos 
que compõem a comunidade escolar. (SÃO GONÇALO, 2021, p. 4)

Esse documento é concebido considerando a dimensão da Rede 
Pública Municipal de São Gonçalo, composta por 110 escolas, 31 
creches conveniadas com o poder público municipal, além do Centro 
de Referência de Formação Continuada (CREFCON), o Centro 
Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG), o Centro de Inclusão 
Municipal Helen Keller (CIM), o Centro de Referência Municipal 
em Autismo (CRMA) e o Polo Universidade Aberta do Brasil. De 
acordo com o mesmo, são atendidos 47.534 alunos no município1.

Segundo consta no documento, ele se propõe a discutir, apre-
sentar e auxiliar no processo de sistematização das ações de retorno 
às atividades presenciais nas escolas que, neste momento, dá-se em 
modelo híbrido (fevereiro de 2022). O documento foi formulado por 
um grupo intersetorial de trabalho, porém, professores da rede, sin-
dicato dos profissionais da escola e demais membros da comunidade 
escolar não foram convidados para o debate.

O documento destaca, ainda, que as premissas utilizadas para 
a construção do mesmo foram extraídas de Notas Técnicas, 

1 Dados do PROTOCOLO SANITÁRIO DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS 
NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO de 11 de junho de 2021.
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Normativas, Artigos Científicos, Protocolos nacionais e estaduais. 
Outro ponto importante do documento é que ele ressalta que cada 
instituição escolar, pública ou particular (escola, colégio técnico, 
faculdade e centro universitário), presente no município, deve ela-
borar um plano individual com estratégias de retomada segura, com 
etapas de retorno e adoção de medidas sanitárias que devem estar 
de acordo com o Protocolo Municipal, porém, como mencionado 
anteriormente, os próprios servidores da educação não foram con-
vidados para os debates e formações da Prefeitura na composição 
do documento oficial.

Segundo o protocolo, as atividades de investigação de casos e 
rastreamento de contatos devem ser rápidas, oportunas, completas 
e concomitantes às outras ações, mas não deixa claro que caminhos 
tornariam esta investigação e rastreamento possíveis. O texto segue 
da seguinte maneira:

Todo planejamento de retomo às atividades educacionais, então, 
devem ser articulados com a Atenção Básica do município, conside-
rando esta como a coordenadora do cuidado e ponto estratégico de 
articulação da Rede de Saúde do município. A Atenção Básica tem 
um importante papel nas ações de vigilância de casos confirmados 
ou suspeitos, assim como nas ações de educação em saúde junto à 
população e comunidade escolar.

A seguir dispomos as medidas que devem ser observadas antes e durante 
o retorno das atividades escolares presenciais, ressaltando que toda a 
comunidade escolar deve estar ciente dos benefícios e riscos de cada 
estratégia de aprendizagem: virtual, híbrida e presencial. Reforçamos 
que o retorno à vida escolar deverá ser gradual, a fim de permitir o 
aprendizado e construção conjunta de práticas de proteção e cuidados. 
(SÃO GONÇALO, 2021, p. 5)

Desta forma, o documento ressalta a importância da Atenção 
Básica do município, mas durante a pandemia, muitas vezes, os 
dados não foram divulgados e atualizados a contento, havendo sub-
notificação, inclusive por parte das escolas: havendo caso de conta-
minação, o funcionário contaminado foi afastado, não sendo avisados 
os demais para que fizessem testagem; caso esse ocorrido em 
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unidades escolares, como na escola em que uma das presentes pes-
quisadoras atua.

Outro ponto de destaque é a ciência dos benefícios e riscos dos 
diferentes tipos de aprendizagem: Virtual, Híbrida ou Presencial. 
Há mais em jogo do que apenas mensurar limites e possibilidades, 
há uma questão que está para além de mero exercício de entendi-
mento e ciência do risco de morte. Aprender, durante a pandemia, 
é um direito, mas também um privilégio. Porque para aprender é 
preciso primeiramente estar vivo e além: é preciso ter condições 
objetivas que possibilitem que o aprendizado ocorra.

Ver tanta dor, morte e sofrimento ao nosso redor evidenciou 
para alguns, como as presentes autoras, empatia e solidariedade, 
mas também relevou a polaridade e o desprezo pela ciência de tantos 
outros. A percepção de que, embora a sociedade esteja inundada de 
problemas de diversas naturezas e em pandemia, estando no mesmo 
oceano, mas não no mesmo barco e sequer remando na mesma dire-
ção: há discursos de retóricas vazias e negacionistas que têm sido 
bastante presentes nos discursos e documentos.

É nessa conjuntura que se desenvolve essa escrita, preocupada 
e comprometida com a educação escolar e sua organização no muni-
cípio de São Gonçalo no estado do Rio de Janeiro.

A Organização do ambiente escolar
Segundo o documento, para que seja viabilizada a reestrutu-

ração organizacional da estrutura física escolar (salas, espaços 
comuns, refeitório, entre outros), é preciso que haja uma série de 
modificações e reestruturações nos espaços escolares, como venti-
lação adequada. Nesse sentido informativo “A REABERTURA DAS 
ESCOLAS DE SÃO GONÇALO: NOVO PROTOCOLO – PARTE 1” 
(SIMAS, 2021, pp. 124 e 125) presente no livro “Boletins Informativos 
temáticos sobre a COVID-19” traz a seguinte questão: “Serão 
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ambientes ventilados e são a realidade de todos os espaços educati-
vos da rede municipal? Se não for, o que fazer?”

O que está posto pelo documento e ressaltado pelo Boletim 
Informativo é que a responsabilidade é atribuída a cada unidade 
escolar para que sejam feitas as adequações necessárias, como esta-
belecer dimensionamento de pessoal administrativo e pedagógico 
adequado para o cumprimento das orientações do protocolo; esta-
belecer normas de uso de EPis a serem utilizados nas escolas; garan-
tir o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 
coletiva (EPCs); disponibilizar água, sabonete líquido e álcool em 
gel, de forma segura, em diversos locais; garantir rotinas de limpeza 
dos espaços físicos e desinfecção dos materiais didáticos de uso cole-
tivo de modo permanente, a cada mudança de turno; instalar pias 
em pontos estratégicos da escola ou ampliá-las nos espaços existen-
tes, com suporte para papel-toalha e lixeira com pedal. Na Figura 1, 
é possível ver adaptação feita em uma escola da rede.

Segundo o novo Protocolo Sanitário para as escolas munici-
pais, lançado em 11 de junho de 2021, a Prefeitura Municipal de São 
Gonçalo afirma que pode considerar os seguintes pontos: redução 
da jornada diária e adotar o escalonamento de turmas.

Após um ano de Pandemia pelo Novo Coronavírus o retorno à convi-
vência social implica novas formas de acolhimento, relacionamento 
interpessoal e adequações, com isso a importância de considerar o 
retorno gradual das atividades, podendo considerar os seguintes pon-
tos: redução da jornada diária e adotar o escalonamento de turmas, 
para que por meio de tais medidas, possa ser alcançados a capacidade 
curricular e o retorno gradual ao convívio social. (SÃO GONÇALO, 
2021, p.7)
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Figura 1 – Reforma dos corredores e pias disponíveis nos 
corredores

Fonte: Bolet im Informat ivo Cov id-19. Disponível em: ht tps://w w w.gepgec.com.
br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1.

Nesse sentido as aulas passaram a ocorrer com carga horária 
reduzida e escalonamento das turmas. Ao invés da tradicional hora/
aula de 50 minutos, a hora aula possou a ter 30 minutos, reduzindo 
a jornada diária para 3horas/aulas presenciais e a complementação 
a distância de 1 hora e 30 minutos. Outra adaptação foi o escalona-
mento dividindo as classes em grupo A e B, sendo alternadas as 
presenças: na semana em que o grupo A está presencialmente na 
escola, o grupo B permanece de maneira remota e vice-versa, con-
figurando, assim, um atendimento híbrido. O documento explica o 
que entende como ensino híbrido:

O ensino híbrido se caracteriza como o escalonamento de estudantes e 
professores, de forma que uma parte dos alunos e professores mantém as 
atividades remotas, enquanto a outra parte está em atividades presenciais, 
na escola. (SÃO GONÇALO, 2021, p.8)

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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Na prática, os professores atenderam tanto presencialmente 
quanto remotamente tendo a sua jornada de trabalho aumentada 
sem que tivessem qualquer remuneração ou apoio financeiro. Para 
complementar, os professores montaram apostilas para o desenvol-
vimento das atividades complementares e para os alunos cujas famí-
lias optaram pela manutenção do ensino remoto. Para as aulas 
presenciais, as salas de aula, inicialmente, foram marcadas para que 
houvesse distanciamento, conforme Figura 2.

Essa medida de distanciamento, porém, acabou sendo desfeita 
aos poucos: As marcações por vezes não são respeitadas. Até mesmo 
pela imensa carência de professores na rede. Para que as turmas não 
ficassem sem professores e os alunos ociosos nas escolas foi comum 
que as turmas diferentes fossem colocadas em uma mesma sala para 
dar conta dos alunos que deveriam ser atendidos presencialmente, 
prejudicando o escalonamento das atividades.

Se nos encontros presenciais haviam diversos problemas, nos 
encontros remotos esses problemas eram ainda maiores. O relatório 
“The State of the Global Education Crisis: A Path to Recovery” des-
taca que um dos principais problemas enfrentados na reabertura das 
escolas, em países como o Brasil, foram o apoio limitado recebido 
pelos professores e alunos para seu desenvolvimento, o que dificul-
tou a transição para o aprendizado remoto e deixou despreparados, 
professores e alunos, para a interagirem. Segundo o Relatório:

Em casa, a capacidade das famílias de responder ao choque variou de 
acordo com o nível de renda. As crianças de famílias desfavorecidas tinham 
menos probabilidade de se beneficiar do aprendizado remoto que seus 
colegas, geralmente devido à falta de eletricidade, conectividade, dispo-
sitivos e apoio dos pais e responsáveis. Os alunos mais jovens e os alunos 
com deficiências foram, em grande parte, negligenciados pelas políticas 
implementadas em diversos países, pois o aprendizado à distância rara-
mente foi concebido de forma a atender às suas particularidades. (BANCO 
MUNDIAL, UNESCO e UNICEF, 2021, p. 2)
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Figura 2 – Sala de aula da rede pública municipal com 
distanciamento

Fonte: Informativos Covid-19: Abril de 2021. Disponível em: https://www.gepgec.com.br/c%-
C3%B3pia-informativos-covid-19-1 Acesso em: 09 fev. de 2022.

Tal realidade foi vivenciada pela comunidade escolar de São 
Gonçalo: Alunos e professores não receberam nenhum tipo de 

https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
https://www.gepgec.com.br/c%C3%B3pia-informativos-covid-19-1
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auxílio para o acesso remoto: não foram disponibilizados tablets, 
celulares ou computadores, ou seja, a Secretaria Municipal de 
Educação não concedeu nem aos alunos, nem aos seus professores 
ferramentas digitais, aparelhos ou nenhuma forma de financiamento 
para garantir esse tipo de acesso, aumentando o fosso da desigual-
dade ao acesso da educação. A solução encontrada pelas escolas foi 
a criação de grupos de WhatsApp ou no Facebook, administrados 
pelas escolas e seus próprios professores, utilizando seu pacote de 
dados pessoal para a disseminação das tarefas.

De acordo com o item 3.4 do protocolo de Reabertura de São 
Gonçalo que trata das Atividades Educacionais, as escolas são res-
ponsáveis por: Elaborar plano de ação local, considerando as espe-
cificidades de cada unidade de educação; Realizar atividades 
educacionais presenciais de forma gradual e segura; Avaliar perio-
dicamente as atividades realizadas remotamente; Utilizar o espaço 
escolar para atividades ao ar livre, desde que garantido o distancia-
mento mínimo recomendado; Adotar prática de atividades indivi-
duais e teóricas nas aulas de Educação Física, evitando contatos 
físicos. Visando a cumprir essas determinações, as escolas buscaram 
a montagem de suas próprias apostilas. Na Figura 3, há o exemplo 
de atividade.

De acordo com o item 3.5 do Protocolo Sanitário denominado 
“Atividades não presenciais”, essa modalidade é vista como uma 
alternativa para minimizar a defasagem escolar e possibilitar a con-
tinuidade do processo ensino-aprendizagem, podendo ser adotadas 
as seguintes ações: Planejar, executar e registrar as atividades não 
presenciais que serão computadas como carga horária letiva, de 
acordo com as orientações definidas pelos órgãos competentes; 
Registrar os objetivos de aprendizagem, as formas de interação, as 
atividades pedagógicas, a carga horária e as formas de avaliação no 
plano de ação de cada Unidade de Ensino; Acompanhar e registrar 
a participação dos alunos nas atividades realizadas; Utilizar as tec-
nologias de informação, comunicação e materiais impressos, entre 
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outras ferramentas que possam auxiliar na aprendizagem; Adotar 
medidas de mapeamento referentes ao acesso dos alunos às ativida-
des não presenciais, para subsidiar ações pedagógicas que garantam 
o alcance a todos; Manter atualizado o registro detalhado das ativi-
dades híbridas durante o período de isolamento social, ou seja, a 
organização das tarefas, o seu período de feitura e entrega, bem como 
a correção das atividades ficaram a cargo da organização de cada 
escola, sendo estipulado que fossem feitas, mas sem que fossem dadas 
ferramentas para que elas se efetivassem.

Ainda que seja no ensino híbrido ou remoto, as instituições 
escolares devem pensar em alternativas para alunos e professores 
que não possuam acesso pleno à internet. Nesse caso, eles devem 
receber o material de forma impressa, de forma a não gerar prejuí-
zos no processo de aprendizagem o que ocorreu nas escolas de fato. 
Como o exemplo de atividade a seguir na Figura 3, disponibilizada 
tanto de forma digital como impressa.
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FIGURA 3 – Exemplo de atividade para uso remoto/ híbrido

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

O que se percebeu foi um imenso esforço docente para dar 
conta de diversas tarefas em diversos espaços diferentes sem que 
fossem dadas condições mínimas de trabalho digno. Em especial, 
as professoras, que representam, segundo dados com base no Censo 
da educação básica 2020: resumo técnico de 2020 (INEP, 2021), o 
número de docentes nos anos finais do Ensino Fundamental em 
2020 é, em sua maioria, do sexo feminino. Observe o Gráfico I.
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Gráfico 1 – Número de docentes nos anos finais do ensino funda-
mental, segundo faixa etária e sexo – Brasil, 2020

Fonte: Censo da educação básica 2020 : resumo técnico de 2020 (Inep, 2021) 
Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatis-
ticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados.

Fazendo o recorte dos anos finais, há a atuação de 753 mil docen-
tes dos quais 66,8% do sexo feminino e 33,2% do sexo masculino. As 
faixas etárias com maior concentração são as de 40 a 49 anos e de 30 
a 39 anos. Segundo relatório do Banco Mundial, da Unesco e da Unicef, 
as meninas e mulheres foram as mais atingidas: o acúmulo de tarefas 
pelas normas sociais do machismo estrutural anteriores à pandemia; 
sua baixa exposição a soluções digitais pré-pandemia; e a falta de 
acesso a dispositivos eletrônicos durante a pandemia restringiram sua 
capacidade de continuar ensinando e aprendendo. No cotidiano esco-
lar, crianças relataram estar em postos de trabalho precocemente, 
auxiliando em tarefas domésticas não conseguindo dar conta das 
tarefas escolares, principalmente as meninas. Isso também aconteceu 
com as professoras: sobrecarregadas, sem estrutura adequada de tra-
balho e com jornadas presenciais e remota.
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Abrir ou não as escolas, eis a questão
A reabertura das escolas deve ser a maior prioridade de todos 

os países. Isso posto, é preciso entender que essa abertura não pode 
ser feita a qualquer custo. É sabido que o custo de manter as escolas 
fechadas é alto e pode representar um grande prejuízo a toda uma 
geração de crianças e jovens, ao mesmo tempo que aumenta as dis-
paridades pré-pandemia. No entanto, para aprender e frequentar a 
escola, é preciso estar vivo.

Ao pensar na reabertura das escolas, é preciso abarcar a com-
plexidade do presente. A divisão da turma em grupos alternados 
e híbridos se torna uma opção viável para realizar o distanciamento 
entre professores e alunos, mas para que isso se efetive, é necessá-
rio mais do que apenas “Reorganizar o planejamento de ensino em 
consonância com a Base Nacional Comum Curricular, utilizando 
metodologias adequadas ao ensino presencial e não presencial.” 
(SÃO GONÇALO, 2021, p. 8) como abordado pelo documento. No 
contexto de isolamento social, ao tentar re-existir de forma remota, 
as diferenças socioespaciais dos estudantes são confirmadas. 
Segundo o relatório “The State of the Global Education Crisis: A 
Path to Recovery”:

A crise exacerbou a desigualdade na educação. Em termos globais, o 
fechamento total e parcial das escolas durou, em média, 224 dias. 
Contudo, em países de renda baixa e média, as escolas permaneceram 
fechadas por mais tempo que em países de renda alta, e as respostas 
de política foram, em geral, menos eficazes. (BANCO MUNDIAL, 
UNESCO e UNICEF, 2021, p. 2)

Só que apenas reabrir as escolas não conferem a elas segurança. 
Embora o relatório defenda que “A reabertura é a melhor medida 
que os países podem adotar para começar a reverter as perdas de 
aprendizagem.” O relatório também evidencia que são necessárias 
com medidas adequadas para minimizar os riscos à saúde das crian-
ças e dos profissionais de educação.
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Observando os documentos do Centers for Diseases Control 
and Prevention (CDC), da OMS e os diversos protocolos sanitários 
de diversos países, Soares e Schoen (2020) alertam que três premis-
sas são fundamentais para a reabertura das escolas. São elas: a) 
Considerar os indicadores de transmissão da comunidade para refle-
tir os níveis de risco; b) Disponibilidade de leitos hospitalares para 
caso haja necessidade de atendimento; c) Testagem para identificar 
indivíduos com infecção por SARS-CoV-2 e vacinação para profes-
sores e funcionários. Premissas essas que não foram cumpridas, nem 
constavam no Protocolo Sanitário de São Gonçalo.

No Protocolo, há um ponto específico para tratar o Programa 
Saúde na Escola (PSE), no item 4. Segundo o Protocolo do 
município:

Vale destacar que até o momento, o PSE em conjunto com a Vigilância 
Epidemiológica do município realizou uma Capacitação sobre “medidas 
gerais e condutas frente aos casos de infecção pelo novo Coronavírus em 
Escolas”. Essa ação possibilitou a identificação de fragilidades nas escolas, 
em relação à infecção do novo Coronavírus; a apresentação do cenário 
epidemiológico da situação em saúde do município de São Gonçalo, em 
relação à infecção do novo Coronavírus; a apresentação do fluxo frente a 
casos suspeitos e confirmados de alunos e funcionários da rede de ensino 
do município; e orientação quanto as medidas de prevenção da nova doença 
nas Escolas do município. (SÃO GONÇALO, 2021, p.11)

Embora esses dados sejam apontados como importantes, se os 
mesmos existem eles não tem sido publicizados. A preocupação dos 
profissionais da Educação da rede pública municipal é bastante 
grande. Observe a Figura 4 publicada em 16.01.2022, referente ao 
período da primeira semana de 2022:
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Figura 4 – Covidímetro da Prefeitura de São Gonçalo

Fonte: Prefeitura de São Gonçalo. Disponível em: https://www.saogoncalo.rj.gov.br/sao-goncalo-se-
gue-com-medio-risco-de-contaminacao-por-covid-19/ Acesso em: 31 de janeiro de 2022.

Embora se encontre na fase amarelo 2, com médio risco de 
contaminação, segundo o boletim atualizado da Secretaria Municipal 
de Saúde, a cidade de São Gonçalo registrou um óbito em decorrên-
cia do novo coronavírus na segunda-feira (31 de janeiro de 2022), 
chegando ao número de 3.739 óbitos no total.

De acordo com os dados disponibilizados em 31 de janeiro de 
2022, São Gonçalo contabiliza 137.719 casos confirmados, 133.101 cura-
dos, 56 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, 823 em 
quarentena domiciliar, 64 óbitos em investigação e 3.739 óbitos confir-
mados. E as escolas em processo de reabertura para o novo ano letivo.

Conclusão
Pautar a reabertura das escolas é um movimento natural e 

necessário da sociedade, mas é fundamental garantir condições dig-
nas e seguras para toda a comunidade escolar. A conjuntura atual 

https://www.saogoncalo.rj.gov.br/sao-goncalo-segue-com-medio-risco-de-contaminacao-por-covid-19/
https://www.saogoncalo.rj.gov.br/sao-goncalo-segue-com-medio-risco-de-contaminacao-por-covid-19/
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requer uma abordagem intersetorial entre áreas de educação, saúde, 
proteção, nutrição e saneamento, além de abordagens específicas 
que levem em conta a situação de pessoas menstruantes, pessoas 
com deficiência e populações com necessidades específicas. Para 
isso, devem ser avaliados os benefícios e riscos associados, além de 
considerações gerais de saúde pública, com base em dados de cada 
contexto, incluindo fatores educacionais, socioeconômicos e, prin-
cipalmente, os interesses das crianças e adolescentes envolvidos.

O movimento de escrita do Protocolo Sanitário para Reabertura 
das Escolas de São Gonçalo-RJ é de suma importância para a avalia-
ção dos riscos, benefícios e o preparo adequado para o acolhimento 
da comunidade escolar além da identificação e encaminhamento de 
situações de crise e emergências, como a da Covid-19, porém, o docu-
mento se apresenta bastante raso, genérico e, principalmente, sem 
contar com a participação dos professores da rede municipal de 
Educação ou mesmo sua principal instituição representativa, o Sindicato 
Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (Sepe-RJ).

Para pensar a escola e esse debate, antes mesmo da definição da 
retomada das aulas presenciais, ou a organização das aulas híbridas 
ou remotas, a prioridade deve ser a saúde de crianças, adolescentes, 
profissionais da Educação e das famílias de todos os envolvidos.
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