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                        1º ATIVIDADE DE GEOGRAFIA 2020 

                             2º SÉRIE ENSINO MÉDIO 

 

Para começarmos a trabalhar, não só com o conteúdo curricular do 2º ano, mas também para 

construir uma interpretação geográfica do atual momento que estamos vivendo, com a pandemia do 

vírus Covid-19, é essencial retornarmos ao debate sobre o conceito de rede, que balisará nossas 

reflexões ao longo de todo o ano. 

 

 O espaço geográfico pode ser interpretado a partir do uso de diferentes conceitos, um deles é o de 

rede geográfica que podemos definir como um conjunto de pontos da superfície terrestre 

conectados ou interligados entre si. Tais redes são formadas por estruturas, denominados dutos 

(cabos, automóveis, aviões, navios, antenas, satélites, computador, celular – por exemplo), que 

permitem a circulação de fluxos (informações, pessoas, vírus, mercadorias, serviços, dinheiro, 

investimentos etc.), definindo se a rede será material ou imaterial de acordo com a sua origem. 

 Com o avanço da tecnologia, a construção do meio técnico-científico-informacional e o 

processo de globalização, as redes ganharam um papel central na produção do espaço 

geográfico. Como exemplo, temos abaixo o trecho do artigo Um vírus com DNA da globalização: 

o espectro da perversidade (Denis Castilho) 1: 

 

 “A sobreposição de dois mapas, o primeiro disponibilizado pelo Flightradar242, site que 

rastreia o transporte aéreo mundial, e o segundo pela plataforma da Universidade Johns Hopkins3, 

que atualiza em tempo real o número de casos confirmados de Covid-19, revela a geografia do novo 

coronavírus. 

 É impressionante como essa geografia se confunde com os principais fluxos da economia 

mundial. Não é exagero, portanto, reiterar a metáfora de que se trata de um vírus urbano, das redes 

– aquele que, apesar de não se constituir biologicamente como adenovírus, é tributário da 

modernização contemporânea e, por isso, carrega figurativamente o DNA da globalização. É por 

isso que em seu gene, há uma perversidade que antecede sua própria natureza epidêmica. 

Compreendê-la demanda considerar especialmente o tipo de sociedade que gestou o vírus, mas 

que se revela profundamente incapaz de enfrentá-lo.” 

 
1 Disponível no artigo: publicado na Espaço e economia: Revista Brasileira de Geografia Econômica. 

2 Disponível em: https://www.flightradar24.com/17.78,3.74/2. Acesso em: 22 mar. 2020. 
3 Disponível em: https://coronavirus.jhu.edu/. Acesso em: 22 mar. 2020. 

https://www.flightradar24.com/17.78,3.74/2
https://coronavirus.jhu.edu/


Figura 1: Fluxo aéreo mundial (dez. 2019) e casos confirmados de Covid-19 (mar. 2020) 

 

 

 

 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

1) O autor escolheu relacionar o mapa dos casos da Covid-19 com o mapa de aviões rastreados ao 

final do ano de 2019 para analisar geograficamente a dispersão da doença. Nesta perspectiva, 

disserte sobre essa dispersão relacionando e analisando o mapa e a lista abaixo em conjunto com 

os mapas já apresentados. 

 

- Lista dos principais aeroportos para conectividade (https://www.panrotas.com.br/viagens-

corporativas/aviacao/2018/09/conheca-os-10-aeroportos-mais-conectados-do-mundo_158796.html) 
 

Os dez principais megahubs internacionais para conectividade 

1- Londres (Heathrow) – Inglaterra 

2- Chicago - Estados Unidos 

3- Frankfurt – Alemanha 

4- Amsterdã – Holanda 

5- Toronto – Canadá 

6- Los Angeles - Estados Unidos 

7- Atlanta - Estados Unidos 

8- Changi – Cingapura 

9- Paris-Charles de Gaulle – França 

10- Soekarno-Hatta – Indonésia 

https://www.panrotas.com.br/viagens-corporativas/aviacao/2018/09/conheca-os-10-aeroportos-mais-conectados-do-mundo_158796.html
https://www.panrotas.com.br/viagens-corporativas/aviacao/2018/09/conheca-os-10-aeroportos-mais-conectados-do-mundo_158796.html


- Mapa Cidades Globais (Dados: The World According to GaWC (2010) 

 

 

-  

 

2) Selecione ao menos 3 fatos que ocorreram durante a pandemia que te chamaram atenção. 

a) Pesquise matérias em veículos de comunicação confiáveis sobre os acontecimentos. 

b) Disserte sobre os fatos nas matérias analisando os seguintes pontos: 

- Identifique que redes estão presentes; 

- De que formas as redes foram atingidas na atual conjuntura? 

- Houve alguma intervenção estatal ou empresarial para beneficiar a infraestrutura da rede ou 

regular seus fluxos? 

- Quais são as consequências das modificações dessas redes para os cidadãos que contraíram o 

vírus COVID-19? 

http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2010t.html

