
 
 

Proposta de análise e reflexão a partir do coronavírus e das desigualdades regionais no Brasil 
 

 O Brasil é um país não só de muitos contrastes e diversidades, mas também de uma persistente 
desigualdade que pode ser observada a partir de diferentes perspectivas. Desigualdades econômicas, de acesso a 
serviços básicos como saúde e educação, desigualdade na distribuição de infraestrutura, desigualdade racial e de 
gênero, são apenas algumas das inúmeras possibilidades de análise. 
 São também múltiplas as escalas de observação desse fenômeno, podemos analisar a desigualdade numa 
escala intraurbana, quando comparamos diferentes municípios que compõem uma mesma região metropolitana 
(comparando Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, por exemplo) ou dentro de uma mesma cidade comparando bairros de 
diferentes regiões administrativas (Realengo e Botafogo, por exemplo), assim como podemos estabelecer 
comparações e análises considerando a escala nacional a partir do recorte das regiões brasileiras. 
 Nesse sentido, os estudos regionais feitos no Brasil sobre diversos temas demonstram uma profunda e 
histórica desigualdade entre as diferentes regiões do Brasil. Desde o acesso ao sistema de saneamento básico até a 
infraestrutura de transportes, podemos visualizar que há uma primazia do litoral em detrimento do interior e da 
região sudeste e sul em detrimento das demais. Vamos observar alguns mapas. A explicação de cada um segue ao 
final das imagens. 
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 Como você pode perceber, cada mapa representa um fenômeno em específico e sua distribuição pelo 
território brasileiro. No mapa de número 1 temos a distribuição das indústrias com mais de trinta funcionários, no 
mapa 2 o acesso à rede de esgotamento sanitário, no mapa 3 temos os três indicadores que compõem o cálculo do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – escolaridade, longevidade e renda, e no mapa 4 temos a distribuição das 
redes de transporte no Brasil. 
 Apesar da diferença temática, há algo que é comum a todos os mapas: a distribuição espacial concentrada 
no eixo sul-sudeste. Muda-se o fenômeno, mas permanece a desigual distribuição. Não é nossa intenção aqui 
investigar toda trajetória que permitiu tamanha desigualdade ao longo dos séculos, bem como a sua persistência nos 
dias atuais, tarefa que certamente nos espera em sala de aula. Por hora, nos interessa que você pense em como as 
desigualdades regionais se relacionam no atual momento com a difusão da COVID-19 e com a capacidade que os 
diferentes estados possuem para lidar com ela. 
 É importante nesse momento que você preste atenção aos dados disponibilizados pelos sistemas de saúde 
municipais, estaduais e federais, sobretudo aqueles dados chamados de relativos e não apenas os absolutos. Os 
dados absolutos abarcam o número total de um fenômeno, por exemplo, o estado de São Paulo divulgou no dia 22 
de abril que realizou 35.600 testes de coronavírus enquanto o estado do Amazonas divulgou no dia 27 de abril que 
realizou 6.183 testes. Em termos absolutos, São Paulo realizou mais testes do que o Amazonas, mas relativamente 
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ao tamanho da sua população, que é de 44 milhões de habitantes, a testagem foi menor do que no Amazonas, cuja 
população é de 3.874 milhões. Entender a diferença entre números absolutos e números relativos é fundamental 
para analisar os locais onde a pandemia tem sido mais problemática. Observe o gráfico abaixo. 
 

 
  

No gráfico podemos observar que dos 20 municípios com maior taxa de mortalidade por COVID-19, 15 estão 
nas regiões norte e nordeste. Esses são dados relativos, pois a taxa de mortalidade está sendo calculada por cada 
100 mil habitantes. Precisamos transitar entre os dados absolutos e relativos se quisermos entender melhor não só 
esse fenômeno, mas qualquer outro que estivermos analisando.  
 É claro que o vírus, considerando as formas de contágio, não faz uma distinção espacial, racial, de gênero ou 
econômica. No entanto, os grupos que serão mais atingidos, os impactos que ele vai gerar e os níveis de 
sobrevivência já desenham um perfil populacional e regional. São essas as reflexões que queremos deixar aqui. 

Será que uma região com baixa taxa de saneamento básico, com baixa renda e precária rede de transportes 
tem as mesmas condições de lidar com a expansão de uma epidemia? Será que as redes hospitalares possuem os 
mesmos investimentos e qualidade em todas as regiões? 

E sobre as pessoas, quantas têm atualmente a possibilidade de realizar uma quarentena efetiva sem 
comprometer suas condições de sobrevivência? Essas pessoas possuem um perfil racial e de gênero bem definido? 
Os dados brasileiros apontam, segundo o IPEA, que a maior parte das famílias são chefiadas por mulheres, bem 
como de uma forma geral são elas que estão expostas à trabalhos mal remunerados e inúmeras vezes ligados ao 
cuidado (empregadas domésticas, cuidadoras de idosos, enfermeiras, etc) que exige o contato direto com outras 
pessoas. 

É, sobretudo, a população negra e parda, segundo dados da PNAD, que se encontra em situação precária e 
que mais depende do sistema de saúde pública. No início do mês a Fiocruz já havia sinalizado que o número de 
internações da população branca era maior do que da população negra e parda, mas ainda mais grave, o número de 
mortes por COVID-19 entre essa população superava o número de internações. Ou seja, negros e pardos estavam 
morrendo mais do que sendo internados. 

Do início do mês pra cá, as internações e óbitos entre a população branca vem diminuindo enquanto entre 
negros e pardos vem crescendo. Isto pode ser um indicativo de deslocamento social, racial e espacial do vírus. Tendo 
começado nas classes médias e altas que viajaram de férias para países como Itália e Estados Unidos, o vírus se 
propagou inicialmente longe das periferias. No entanto, no intervalo de pouco mais de um mês desde o início da 
quarentena, o perfil já está mudando. Observe o gráfico na página a seguir. 



 
 
As possibilidades de isolamento social sem grande comprometimento da renda entre a população branca de 

classe média e alta, localizada sobretudo nos centros urbanos das grandes capitais, é superior ao da população negra 
e parda mais pobre que, em grande parte, possui empregos informais e se desloca cotidianamente por meios de 
transporte lotados. Além disso, as condições de moradia também se constituem como mais um fator de dificuldade 
quanto ao isolamento, dado o tamanho dos domicílios, o número de moradores e proximidade das casas em 
periferias e favelas. Moradia, renda, alimentação, saúde, educação e muitos outros fatores, são fundamentais para 
definir as condições de vida de uma população, inclusive em sua capacidade de ser mais ou menos resistente a uma 
doença, de estar mais ou menos exposta. 

No que tange a capacidade de lidar com uma doença, vale ressaltar também a situação dos idosos, camada 
da população que vem se ampliando ao longo das últimas décadas. O Brasil é um país cuja expectativa de vida 
aumenta pouco a pouco, o que, aliado a fatores de outras ordens, tem feito com que o número de idosos em 
situação de trabalho ativo e que moram sozinhos, cresça. Como fica o cuidado e a exposição ao vírus de quem não 
possui a assistência de outras pessoas? Ou ainda, como fica a situação dos idosos que vivem com seus parentes e 
que podem ser expostos indiretamente ao vírus porque outros indivíduos na mesma residência precisam sair para 
trabalhar? 

Essa desigualdade que aparece na escala dos municípios, também se reflete na escala nacional. Regiões cuja 
infraestrutura, não só de saúde, tende a ser precária e cuja população é mais empobrecida, apresentará maiores 
dificuldades de responder ao avanço da doença e às taxas de mortalidade, bem como aos impactos econômicos que 
a pandemia vai produzir. A desigualdade não acentua o problema apenas em seu ápice, mas também na capacidade 
de oferecer respostas e recuperação no longo prazo. 

Precisaremos ainda de algum tempo para conseguir observar melhor o comportamento espacial e social do 
vírus. Obviamente, a COVID-19 possui inúmeras variáveis e definitivamente não é nossa intenção produzir uma 
análise aprofundada sobre tudo que diz respeito a doença. No entanto, ficam aqui alguns apontamentos que a 
pandemia pode suscitar no que tange ao perfil social, racial e espacial da população atingida no Brasil. Das 
macrorregiões brasileiras (norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul) aos recortes espaciais dentro das cidades 
com seus bairros nobres e suas periferias, observemos com atenção a dinâmica e impacto do vírus. 
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