
Como entender, 
geograficamente, a 
pandemia de 
coronavírus?

Org. Prof. Marcelo Alonso
Colégio Pedro II



•Interdição de praias – PM poderá interditar praias para evitar a aglomeração de pessoas;

•Negar licença e cancelar alvarás de eventos, shows, feiras, eventos científicos e desportivos, comícios,
passeatas e afins – taxas de alvará e ingressos serão reembolsados, segundo Crivella;

•Suspensão das aulas da rede municipal (mantido o almoço, das 11h às 13h) e estadual (com
antecipação das férias escolares por 15 dias e sem prejuízo do calendário anual);

•Suspensão das aulas nas escolas particulares do RJ (sindicato da classe informou que vai seguir as
orientações do governo);

•Suspensão de atividades em cinemas, lonas culturais, teatros e museus (a Federação Nacional das
Empresas Exibidoras Cinematográficas diz que ainda não há orientação do Ministério da Saúde para
alterações e restrições no funcionamento das salas).

RJ tem eventos com aglomerações 
e aulas suspensas; veja medidas 

contra o coronavírus

Fonte:
https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/2020/03/13/crivella-publica-decreto-contra-
coronavirus-que-pode-restringir-entrada-e-saida-do-

rio.ghtml Acesso em 13 de março de 2020.

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/13/coronavirus-pm-pode-interditar-as-praias-para-evitar-aglomeracoes-diz-witzel.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/blog/edimilson-avila/noticia/2020/03/13/municipio-do-rio-vai-suspender-aulas-na-rede-publica-semana-que-vem.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/13/crivella-publica-decreto-contra-coronavirus-que-pode-restringir-entrada-e-saida-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/13/crivella-publica-decreto-contra-coronavirus-que-pode-restringir-entrada-e-saida-do-rio.ghtml


Que característica marca a 
reflexão e a contribuição da 

Geografia no estudo da 
pandemia do novo coronavírus?

Os impactos no ARRANJO ESPACIAL
ou

na ORDEM ESPACIAL

Distribuição física das coisas, pessoas e 
fenômenos, que é orientada segundo 

um plano de dispersão sobre o ESPAÇO.

GOMES, 2010



Conjunto indissociável (...) de sistemas de objetos e 

sistemas de ações, não considerados isoladamente, 

mas como o quadro único no qual a história se dá.
Milton Santos (2004:63)

De qual espaço estamos 
falando?



Fixos: são sistemas de objetos e possuem um endereço
(SANTOS, 1996; CORRÊA, 2019).

De qual espaço estamos falando?



De qual espaço estamos falando?
Fluxos: sistemas de relações e de trocas; movimentos entre
endereços (SANTOS, 1996; CORRÊA, 2019).



Espaço de fluxos (materiais ou imateriais), 

organizado a partir de relações  que priorizam a 

mobilidade e a fluidez, através de linhas e pontos ou 

nós que permitem conexões

REDE

Redes: visíveis ou invisíveis.



O que facilita a 
propagação do 
vírus em um 
mundo cada vez 
mais 
globalizado?



“A globalização denota a escala crescente, a magnitude 
progressiva, a aceleração e o aprofundamento do impacto dos 

fluxos e padrões interregionais de interação social”.

David Held e Anthony Mc Grew, 2001

Intensificação das relações 
sociais em escala mundial

O QUE É GLOBALIZAÇÃO?



Como se dá a propagação do
vírus no espaço globalizado?

Fluxo intenso de pessoas entre os (as)

 Estados nacionais;

 empresas transnacionais;

 organizações internacionais (ONU, OMC, 
FMI, Banco Mundial);

 eventos esportivos, principalmente nas 
cidades globais;

 escolas, universidades;

 movimentos sociais.



Como entender, 
geograficamente, 
a pandemia?
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 Absoluto

Relativo 

Relacional  

Receptáculo, 
base física, 

“chão”

Como é 
percebido 

pelos grupos e 
indivíduos

Expressa 
relações entre 

o local e o 
global

Adaptado de HARVEY, 2006

O espaço mundial



Mortes confirmadas por país causadas pelo surto do coronavírus de 2019–2020 (em
12 de março de 2020): Países com casos confirmados e ao menos 1 morte relatada.

Países com casos confirmados, mas nenhuma morte relatada.

LOCALIZAR A PANDEMIA



OBSERVAR A PANDEMIA EM 
VÁRIAS ESCALAS GEOGRÁFICAS

RUA EM CIDADE NA CHINA TURISTA EM ROMA (ITÁLIA)

IMPACTOS

REGIONAIS

GLOBAIS

LOCAIS



IDENTIFICAR E ANALISAR OS IMPACTOS 
NOS ARRANJOS ESPACIAIS

Desabastecimento de componentes eletrônicos vindos da China pode causar paralisação 
de linhas de produção no Brasil — Foto: Getty Images

Funcionária desinfeta mesa de escola fechada como precaução contra o Covid-19 em 
Beirute, no Líbano, na terça-feira (3). — Foto: Mohamed Azakir/Reuters

A catedral de Milão e a piazza del Duomo praticamente vazia depois do surto do novo 
coronavírus — Foto: Miguel MEDINA/AFP



Mas... Quais os 
riscos da 
pandemia 
para a 
democracia?



Desafios 
impostos pela 

pandemia 
EXIGEM Respostas dos 

Estados 

Espaços 
nacionais são 

afetados 

Redes aumentam 
o contato

Riscos ambientais

Pobreza

Corrupção

Desrespeito aos
Direitos Humanos  

A
F
E
T
A
M

Espaços 
mundiais

Adaptado de CASTRO, 2005

SOFREM



Soluções fáceis, 
imediatas  

Podem levar à 
ações e estratégias 

extremas 

Aqui e agora

Adaptado de TODOROV, 2012

Se dirige às 
multidões com a 

qual está em 
contato

Jogam com o medo

Preferem a segurança à 
liberdade

Quem são 
os inimigos?   

RISCOS, MEDOS, 
INCERTEZAS



Como o 
coronavírus
vem 
modificando as 
paisagens?



A  China conseguiu erguer um hospital em Wuhan 
no prazo de 10 dias

O hospital Wuhan Volcan, nos dias 20 e 24 de janeiro. FOTO: GETTY|VÍDEO: EPV



É o que se percebe no/do espaço;

Não só o que se percebe, mas como se percebe;

É resultado de transformações e intervenções feitas pelo homem ao longo do 
tempo;

Existem várias paisagens num mesmo espaço.

“É o velho no novo e o novo no velho”.

O que é paisagem?



Momento 1

Momento 2



Como o 
coronavírus
vem 
modificando os 
lugares?Pessoas caminham pelo centro financeiro de Xangai, na China

(Qilai Shen/Bloomberg)



Espaço com o qual as pessoas têm vínculos afetivos e referências pessoais;

Revela vizinhança, intimidade, emoção, cooperação, contiguidade, cotidiano;

Pode ser pensado a partir dos laços afetivos;

Onde eu me reconheço, congrego meus pares e me identifico.

O que é lugar?



Meu LugarO meu lugar é caminho de Ogum e Iansã
Lá tem samba até de manhã
Uma ginga em cada andar

O meu lugar
É cercado de luta e suor
Esperança num mundo melhor
E cerveja pra comemorar

O meu lugar
Tem seus mitos e seres de luz
É bem perto de Osvaldo Cruz
Cascadura, Vaz Lobo e Irajá

(...)

Em cada esquina um pagode num bar
Em Madureira
Império e Portela também são de lá
Em Madureira
E no Mercadão você pode comprar
Por uma pechincha você vai levar
Um dengo, um sonho pra quem quer sonhar
Em Madureira
(...)

Compositores: Arlindo 
Domingos Da Cruz Filhi / Jose 

Mauro Diniz

LUGAR



Como o 
coronavírus
vem 
modificando os 
territórios?



“O território é fundamentalmente um espaço definido e 
delimitado por e a partir de relações de poder”. 

(SOUZA, 1995, p.78)

“Quem domina, governa ou 
influencia e como domina, 
governa e influencia esse 

espaço?”

O QUE É TERRITÓRIO?



CONFLITOS E 
DEMANDAS 

Território REVELA Pressões/ 
tensões

CASTRO, 2005; SANTOS, 1996



Território na dimensão política

Espaço delimitado e controlado, relacionado ao poder político 
do Estado (abordagem política ou jurídica) – território nacional.



Território na dimensão econômica

Espaço das relações econômicas / fonte de recursos 

Por causa do surto de coronavírus, fábricas de celulares brasileiras estão com dificuldades de receber peças da China



Território na dimensão cultural - simbólica
Espaço de apropriação / dominação / 

valorização simbólica de um grupo em 

relação ao seu espaço vivido







 Espaços que apresentam características comuns (paisagísticos,
sociais, educacionais, administrativos, econômicos,
demográficos, etc.) e se diferenciam de outras regiões.

 Regionalizar = estratégia de compartimentar o espaço e
trabalhá-lo em porções menores onde as relações sócio-
políticas podem ser mais facilmente constatadas.
Diferenciação.

 As regiões não podem ser entendidas isoladamente (regiões
fechadas). Principalmente em um mundo globalizado, elas
devem ser articuladas.

 São entendidas pelo que existe de diferente e especializado
que pode servir como um diferencial à economia globalizada,
influenciando e sendo influenciada por ela.

O que é região?
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