
Como o "mapa fantasma" ajudou a acabar com  

uma doença assassina  

Duração: 9 minutos 

Acesse:https://www.ted.com/talks/steven_johnson_tours_the_ghost_map/transcript?source=twit

ter&utm_source=direct-on.ted.com&utm_campaign=&utm_content=addthis-
custom&awesm=on.ted.com_flZG&utm_medium=on.ted.com-twitter&language=pt 

 

 
Mapa criado pelo médico John Snow sobre o surto de cólera da Broad Street,  

no distrito de Soho, em Londres, no ano de 1854 

Roteiro de observação do vídeo 

 

I –Descreva como eram as condições de infraestrutura na cidade retratada no vídeo. 

II - Explique como funcionava a “Lei Contra as Moléstias” e aponte uma consequência da 

sua aplicação.  

III – Analise de que maneira o uso de um mapa ajudou no combate à expansão do surto de 

Cólera. 

IV – Justifique por que no final do vídeo o apresentador argumenta que “É um mapa de 

mortes que acabou por criar uma nova forma de vida, a vida que todos desfrutamos aqui 

hoje”?  

V - Apresente similaridades entre a situação observada no vídeo e o atual contexto 

histórico e geográfico em relação ao comportamento das pessoas.    

Como os mapas revelam que uma doença pode ser  

mais assassina em um lugar do que em outro 
 

Acesse: https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

 

Roteiro de observação dos MAPAS Do link 

 

I - Identifique quais informações podem ser observadas a partir do mapa elaborado pela 

Universidade Johns Hopkins. 

II – Elabore uma hipótese para justificar um número maior de casos identificados em 

alguns países em relação ao resto do mundo. 

III – Localize os continentes com maior e menor número de 

a) Casos diagnosticados  
b) Casos fatais    

IV – A expansão do COVID-19 pelo mundo trouxe um novo vocabulário para o cotidiano das 

pessoas. Muitas dessas expressões carregam um forte componente geográfico, tais 

como: surto, epidemia, pandemia e endemia. 

a) Procure o significado dos termos assinalados acima. 

b) Justifique a afirmação “Muitas dessas expressões carregam um 

forte componente geográfico”.  

 

MATERIAL ELABORADO PELOS PROFESSORES:  
Demian Castro (Campus Realengo II)     /       Marcos Lima (Campus São Cristóvão II) 

FIQUEM EM CASA 
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