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Epidemias, Cartografia e Narrativas 

 

1. 

Londres, 1854 a epidemia de Cólera assombra a cidade. O médico e epidemiologista             

John Snow na contramão das teorias da época consegue comprovar sua tese de que a               

doença era transmitida pela água e não pelo o ar como se acreditava. A comprovação               

da tese de Snow se deu de uma maneira não usual para época. Como nos conta Steven                 

Jonhson no livro Mapa Fantasma. O médico inglês para comprovar sua tese fez uso da               

pesquisa de campo como hoje conhecemos, ele junto com um padre que lhe auxiliava              

percorreu uma região em que a doença se disseminava com muita rapidez e             

entrevistou moradores sobre seus hábitos e costumes. Os resultados dos focos de            

contaminação foram transferidos para um mapa, que conseguiu evidenciar que a           

transmissão da cólera era feita pela água, já que a maioria dos contaminados da região               

faziam uso do mesmo poço para abastecer suas casas e famílias. E essa não foi a                

primeira comunhão entre pandemias e cartografia. Em 1795 o médico americano           

Valentine Seaman, mapeou os contágios de febre amarela em Nova York que vitimou             

mais de 5 mil pessoas. O tema é que o Dr. Seaman em seu tempo atribuiu a                 

disseminação da doença aos lixões da cidade não considerando os mosquitos           

verdadeiros vetores da doença presentes na região. 

 

2. 

A história sobre o Mapa Fantasma e o livro de Steven Johnson contando a descoberta               

e o feito de John Snow foi uma indicação de leitura logo no inicio da pandemia do                 

Covid19. E sua leitura se deu como uma tentativa de buscar em narrativas do passado               

compreender o presente. O artigo “History in a Crisis – Lessons for Covid19 do              

historiador americano David S. Jones chegou ao meu conhecimento quando buscava           

maiores informações sobre as narrativas por trás das grandes pandemias. No artigo            

Jones conclui que a história das pandemias do passado pode sim servir de ferramentas              

e diretrizes importantes para no combate das pandemias no presente, entretanto o            

que destaca Jones que para tal se faz necessário conhecer e compreender com a maior               

precisão possível a história desse passado. Peste Negra, Varíola, Tuberculose, Tifo,           

Cólera, Gripe Espanhola, HIV, SARS e o Covid19 são algumas das enfermidades que             



ameaçaram a humanidade e que temos registros. Acredito que podemos contar a            

própria história da humanidade através das pandemias - como se deram, em que             

regiões, como se difundiram, o numero de óbitos, quais foram as medidas de             

prevenção, como foram erradicadas e de que lugar partiu a cura são algumas dentre              

tantas indagações que podem servir como recortes para o traçado dessa história. Um             

outro ponto a ser considerado é o de que as pandemias sempre pressionam o tecido               

social de formas especificas. Revelam aspectos que muitas vezes não se deseja que             

venha ao sol, coloca em xeque politicas sociais, podem ser usadas como ferramentas             

de governos autoritários quanto democráticos, despertam o interesse muitas vezes          

pelo encontro de um responsável mais do que a busca propriamente por sua             

erradicação. Jones em seu artigo faz uma referencia a outro historiador da medicina o              

premiado Charles Rosenberg que inspirado no livro A peste (1947) de Albert Camus             

criou uma estrutura arquetípica de uma pandemia. Estrutura essa que Jones reproduz            

sua leitura em seu artigo: 

 

“As epidemias se desdobram como dramas sociais em três atos, segundo Rosenberg.            

Os primeiros sinais são sutis. Quer sejam influenciados por um desejo de            

autoconfiança ou pela necessidade de proteger os interesses econômicos, os cidadãos           

ignoram as pistas de que algo está errado até que a aceleração da doença e das mortes                 

obriga a um reconhecimento relutante. O reconhecimento dá início ao segundo ato, no             

qual as pessoas exigem e oferecem explicações, tanto mecanicistas quanto morais. As            

explicações, por sua vez, geram respostas públicas. Isso pode tornar o terceiro ato tão              

dramático e perturbador quanto a própria doença.” (JONES. D.S – 2020) 

 

Reconhecimento, explicação e resposta grosso modo pode ser o que diante de uma             

situação atípica como uma pandemia é o que de fato espera-se. E são também três               

aspectos necessários para a construção de uma narrativa. E como se constrói as             

narrativas é algo que me parece sempre interessante prestar atenção. 

 

 



3. 

Ainda no mesmo artigo Jones afirma: Um aspecto dramático da resposta à epidemia é o               

desejo de atribuir responsabilidades. De judeus na Europa medieval a vendedores de            

carne em mercados chineses, alguém sempre é culpado. Esse discurso de culpa explora             

as divisões sociais existentes de religião, raça, etnia, classe ou identidade de gênero.             

(JONES. D.S – 2020) A pesquisa de Jon Snow na Inglaterra da era vitoriana mostrou               

que a epidemia de cólera se dava através da água. E que para tal existia uma relação                 

direta com o saneamento das regiões mais pobres e não com os costumes da população               

menos abastada da cidade como se acreditava. Anteriormente o mesmo se passou com             

Dr. Seaman, que embora sua investida não descobriu com exatidão quem era o real              

vetor da febre amarela destacou o problema dos lixões nas zonas mais pobres e não               

atribui aos costumes da população de Nova York da época.  

 

4. 

 

Século XXI o Covid19 após algumas décadas a humanidade se encontra novamente            

ameaçada por uma pandemia. É o século que se inicia conhecido como a era da               

informação. E talvez uma imagem comum a muitos pelo menos no Ocidente desde o              

inicio da pandemia é o mapa da Universidade Johns Hopkins. Mapa esse utilizado por              

governos, jornais, redes de televisão de todo o mundo para monitorar o vírus e o               

numero de óbitos pelo globo. Algumas curiosidades é que esse mapa foi desenvolvido             

inicialmente por um jovem chinês chamado Ensheng Dong, que estuda na renomada            

universidade estadunidense. Conversando com sua família na china logo no inicio da            

pandemia o jovem desenvolveu o mapa para auxiliar o monitoramento do contagio na             

região em que sua família reside. E mais tarde junto a sua professora Lauren Gardner e                

mais uma equipe de 25 estudantes desenvolveram o painel que é uma das fontes tidas               

como mais confiáveis para o monitoramento do vírus. O painel chegou a receber um              

bilhão de acessos em um único dia. 

 

5. 

 

A geografa e pesquisadora argentina Carla Lois afirma que: “Representar a saúde            

populacional foi um feito dos cartógrafos do século XVIII: sua aliança com os             



sanitaristas das grandes cidades abriu janelas para a ciência.” Representar seu entorno            

sempre uma necessidade da humanidade. Voltando um pouco no tempo podemos pensar            

os primeiros mapas que temos registros. A civilização suméria que é uma das primeiras              

civilizações que informações chegaram até nós, desenvolviam seus mapas em placas de            

argila que segundo historiadores serviam para a orientação da defesa e também para o              

comércio. Existem registros também de mapas dos primeiros povos das Ilhas Marshall            

feitos de gravetos e conchas que pesquisadores apontam que eram utilizados sobretudo            

para auxiliar as navegações. O conhecimento do território sempre foi uma necessidade            

humana e a representação do espaço, do território está também intimamente relacionado            

ao poder. Conhecer é poder. Como poderíamos pensar as guerras na antiga Grécia sem              

o conhecimento dos gregos dos territórios a serem conquistados.  

 

6. 

 

A cartografia desde os primeiros registros que chegou até nós nunca pode ser pensada              

como neutra ou apolítica. Toda representação cartográfica traz em si uma serie de             

escolhas que vão desde a escala, a projeção, a forma e os símbolos usados na               

representação. Observar o mapa do continente africano por exemplo e não se atentar por              

que são linhas retas que dividem as fronteiras de alguns países. É não pensar na               

conferencia de Berlim em que lideres de 7 países europeus sentaram em uma mesa e               

dividiram os territórios possivelmente com o auxilio de um mapa do continente africano             

e algumas réguas. Um outro exemplo de que toda representação cartográfica tem em si              

um caráter politico é a clássica Projeção de Mercator que utilizamos até hoje e tem a                

Europa como centro. E o centro é em si uma posição privilegiada é de onde               

costumeiramente pensamos que tudo tende a partir.  

 

7. 

 

E vislumbrando que toda narrativa cartográfica é antes de mais nada uma narrativa             

politica, uma representação que tem como fim poder, domínio sobre o conhecimento de             

algo direto ou indiretamente. Como poderíamos refletir a cartografia no século XXI na             

era da informação. Um primeiro ponto necessário é pensar sobre quem tem o domínio              

da representação. Obviamente toda representação oculta alguns aspectos daquilo que se           

propõe representar devido a questão de escala por exemplo. O interessante é entender o              



que convém para uma empresa como Google ocultar e o quanto sua representação de              

um território como por exemplo os territórios Palestinos podem ser tão distintamente            

representados pela gigante americana em relação a Open Street Map que trata-se de uma              

iniciativa de mapeamento colaborativo inspirada na Wikipédia com fins políticos menos           

enviesados.  

 

8. 

 

Acompanhando a Oficina de Cartografia e Narrativas Urbanas na Pandemia um projeto            

do Lab-Cidade FAU-USP, um tema que desperta atenção hoje com todas as novas             

tecnologias, é a ação que movimentos sociais e estudantes trouxeram a cartografia e ao              

mapeamento de territórios e suas novas possibilidades também. Hoje tudo e todos            

aqueles que antes eram objetos da cartografia podem ser também cartógrafos e criarem             

suas próprias narrativas. Um exemplo disso são os movimentos por moradia em São             

Paulo que hoje com o Geo Sampa podem encontrar imóveis abandonados e que             

possuem dividas de impostos. Na Argentina uma iniciativa de mapeamento coletivo           

como a do Grupo Callejero que criou um mapa usado como intervenção artística que              

tem como fim mapear onde viviam ou vivem os torturadores da ditadura e também a               

localização de onde eram torturados os presos do período. Mapear ainda segue sendo             

poder. 

 

9. 

 

Uma outra iniciativa também do Lab Cidade FAU-USP logo no inicio da pandemia no              

Brasil desenvolver um mapa colaborativo em que os dados do Covid19 eram            

apresentados de acordo com CEP dos casos confirmados na cidade de São Paulo. Uma              

ferramenta que mais uma vez e agora no século XXI tinha como fim desmitificar a               

possível narrativa de que o vírus se concentrava nas áreas menos abastadas.  

 

10.  

 

As cidades não são um território e sim diversos territórios que são socialmente             

construídos. Uma forma de conhecer esses múltiplos espaços de uma cidade talvez            

ainda seja o mapeamento destes territórios. E se no passado o acesso e as ferramentas               



para esse mapeamento estavam nas mãos de poucos permitindo narrativas bastante           

restritas, hoje o acesso a esses mapas está distancia de um toque de grande parte da                

população do globo que tem acesso a internet. Ainda sem respostas mesmo com             

experiências anteriores e com maior acesso a informação não conseguimos criar           

narrativas plausíveis superar a pandemia de Covid19. 
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