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Observe, leia e elabore um desenho, charge ou paródia que represente a sua visão sobre a desigualdade 

aqui retratada. Se puder e desejar, compartilhe virtualmente o material que criou com um colega de turma 

e reflitam sobre as perspectivas de vocês. 

 

Figura 1 – Casos confirmados de covid-19 – Município de São Paulo, 09.04.2020* 
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Figura 2 - Índice Paulista de Vulnerabilidade Social no Município de São Paulo 

 
Fonte: Prefeitura de São Paulo. Legenda: cor mais intensa maior vulnerabilidade- 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/servicos/Mapa_IPVS_por_Prefeituras_Regionais.jpg 
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Figura 3- Mortes Confirmadas por Covid-19 - Município São Paulo 23/02/2020 a 11/04/2020* 
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“DESIGUALDADE - Cartografia dos óbitos da Covid-19 em São Paulo” 

 

“...há uma dispersão geográfica, portanto, mais do que geométrica, apesar de 

alguma coincidência entre elas. O padrão socioespacial tem um corte de classe 

e a doença já faz dos mais pobres as suas principais vítimas. [...] 

A concentração de casos confirmados expressa nos mapas encontra 

explicações diferentes em cada estágio da expansão geográfica do vírus. Uma 

compartimentação do movimento de difusão da doença em dois momentos 

sugere que primeiramente, sendo os seus principais vetores pandêmicos os 

executivos de multinacionais e um grupo ligado ao turismo intercontinental, é 

natural que a doença esteja ligada às áreas afluentes do município com os 

maiores vínculos internacionais do país. A clareza do recorte territorial das 

ocorrências é esperada em uma realidade urbana como a nossa, que traz níveis 

hipertrofiados de desigualdade social e espacial. Contudo, o fluxo de 

trabalhadores no espaço metropolitano, com uma massa de homens e mulheres 

impelidos a se deslocar de suas casas aos espaços de reprodução da riqueza 

todos os dias, não tardou a cumprir o seu papel no espraiamento da doença, que 

encontrou nas periferias e nos espaços de pobreza um ambiente muito mais 

favorável à sua disseminação. Se essa hipótese está correta, é preciso 

considerar que a continuidade do cenário apresentado pelo mapa de casos 

confirmados é fruto do atraso na obtenção dos resultados das coletas e da 

realização de um volume testes maior entre os habitantes das áreas mais 

ricas do que entre aqueles que vivem nas áreas periféricas (até, ao menos, 

um determinado momento). 

 

Considerando que, pelas condições de enfrentamento da pandemia, as mortes 

constituem maior estímulo à notificação que os casos de contágio, é relevante 

considerar que a proporção de infecções na Zona Oeste do município seja 

também resultado de uma subnotificação nas periferias. Muito provavelmente, 

não estamos somente diante de mais um índice de mortalidade superior nas 

áreas pobres do município, o que se repete para outras causas de morte, 

violenta ou por doença. O que o número de mortes por Covid-19 registrado 

até agora pode revelar é um estágio de dispersão do vírus muito mais 

avançado que aquele apresentado pelos casos confirmados. Essa 

perspectiva aponta para o fato de que as nossas periferias vitimadas pelo espírito 

non stop da ganância econômica, pela situação de permanente urgência vivida 

pelas suas populações, pelo caos promovido pelas fake news, pela falta de 

condições sanitárias adequadas, entre tantas outras coisas, talvez, 

silenciosamente, estejam se tornando verdadeiros barris de pólvora 

pandêmicos”. 

 

*Fonte: https://diplomatique.org.br/cartografia-dos-obitos-da-covid-19-em-sao-
paulo/ Autor: César Simoni Santos, coordenador do Programa de Pós-
graduação em Geografia Humana na Usp. 
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