
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destarte, fica a certeza de que os objetivos propostos 
foram alcançados, havendo então uma contribuição 
para a Geografia e para a sociedade em geral.  Somente 
dessa forma pode-se garantir a democratização do 
conhecimento científico.  
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INTRODUÇÃO 
 
O projeto “Geopolítica e saúde: ações dos países 
diante da covid-19/ ideologias e políticas de 
enfrentamento” surgiu a partir dos resultados das 
pesquisas realizadas no ano de 2020, que apontaram 
que as estratégias adotadas pelos países para o 
enfrentamento da Covid-19 recebiam, por vezes, 
influência das ideologias políticas dos governantes e 
da cultura da população dentro do território. Ademais, 
por ser um tema bastante pertinente num mundo 
globalizado, também houve a necessidade de entender 
como as relações internacionais entre os países 
desencadeiam a atual “corrida pela vacina”, uma vez 
que a humanidade anseia a cada dia um tratamento 
eficaz.   

 
Dessa forma, o projeto objetivou orientar não somente 
os estudantes, mas a sociedade em geral no que diz 
respeito aos conhecimentos geográficos aliados à 
saúde, em específico no atual momento de pandemia. 
Ainda assim, posteriormente, houve a elaboração de 
um vídeo educacional enquanto recurso didático 
audiovisual e de fácil compreensão, possuindo os 
assuntos abordados sobre a problemática. Este vídeo 
tem como objetivo principal servir de subsídio 
informativo para o curso de Licenciatura em Geografia 
da Universidade Federal de Campina Grande.  

 
 
 
 
 

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Como procedimentos metodológicos adotaram-se 
algumas leituras e pesquisas direcionadas ao tema da 
Geopolítica aliada à saúde, como também o 
levantamento de dados e datas relacionados à dinâmica 
do coronavírus dentro de 4 países (escolhidos pela 
discente por possuírem estratégias particulares) 
visando realizar também uma análise de morbidade 
(Covid-19) nesses 4 territórios. Para isso, também foi 
criado um plano de ação para detalhar as etapas do 
projeto e também um roteiro de informações.  
 
A partir disso, foi produzido um vídeo educacional 
com o auxílio do Powtoon, um software para criação 
de animações e vídeos explicativos. O material 
necessário para tanto foi um notebook com acesso a 
internet. 
 
RESULTADOS 
 
A partir desse projeto, pode-se ter a percepção de 
como as ações de enfrentamento em momentos 
críticos possuem estreita ligação com ideologias, pois 
os governantes irão agir com base nas ideias que 

acreditam serem melhores para seu país, tendo que 
lidar ao mesmo tempo com a proteção da economia, 
mas também com a vida de seus habitantes. Dessa 
forma, constatou-se que enquanto alguns países se 
negaram às evidências e a seguir as sugestões, outros 
decretaram medidas específicas, mais ou menos 
rigorosos e mais ou menos tarde. Outrossim, mesmo 
as informações que não entraram no recurso didático 
já serviram como conhecimento a mais diante de 
temas tão discutidos na atualidade, como a 
Geopolítica e a saúde.  Com a contribuição dos 
autores e suas respectivas obras utilizadas, a pesquisa 
pôde tornar-se mais enriquecida e fundamentada, 
possibilitando então que os objetivos fossem 
devidamente realizados.  
 

 
Em síntese, pode-se concluir que as decisões políticas 
são pontos cruciais na luta pela saúde, e é importante 
que as populações entendam bem essa dinâmica que 
será, no futuro, objeto de estudo não apenas para 
geógrafos, mas também para sanitaristas e agentes de 
saúde.  
 


