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Notícias que marcaram o mês

Leiaagora

Brasil
Câmara aprova PEC que institui o voto 
aberto em todas as votações – A propos-
ta de emenda à Constituição aprovada 
acrescenta dois parágrafos ao Artigo 47 da 
Constituição. O primeiro estabelece que é 
vedado o voto secreto nas deliberações do 
Congresso Nacional, da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal. Já o segundo 
diz que o disposto no parágrafo anterior se 
aplica também às assembleias legislativas 
dos estados, à Câmara Legislativa do Distrito 
Federal e às câmaras municipais.

3 set. 2013
Agência Brasil

Indústria recua 2% em julho e dá indícios 
de PIB menor no 3º trimestre –  Pelos ramos 
de atividade, 15 dos 27 pesquisados apre-
sentaram queda mensal, com destaque para 
veículos automotores (-5,4%) e farmacêuti-
co (-10,7%). A previsão de crescimento da 
economia brasileira neste ano  será cortada 
de 3% para 2,5%.

3 set. 2013
UOL

Justiça do Rio obriga mascarados em pro-
testos a se identificarem – Pessoas que usa-
rem máscaras em manifestações serão con-
duzidas por policiais a uma delegacia para 
serem identificadas civil e criminalmente, 
mesmo que não sejam flagradas cometen-
do crimes. A permissão vale para todo mani-
festante que utilizar máscaras ou quaisquer 
objetos que escondam seus rostos, como 
camisas, lenços e capuzes. 

3 set. 2013
Estadão

Internacional

Paraguai insistirá para que Unasul e Mer-
cosul revisem decisões – O ministro das 
Relações Exteriores do Paraguai, Eladio Loi-
zaga, reiterou que o governo quer que a 
União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e 
o Mercosul façam uma revisão das decisões 

tomadas no período em que o país perma-
neceu suspenso. O Paraguai ficou suspenso 
dos grupos regionais por quase 14 meses, 
pois os líderes políticos discordaram da for-
ma como o então presidente Fernando Lugo 
foi destituído do poder.

3 set. 2013
Agência Brasil

Justiça do Egito determina fechamento de 
quatro emissoras de televisão – A Justiça 
do Egito determinou que sejam fechados os 
canais de transmissão da emissora de tele-
visão Al Jazeera no país e de mais três redes 
– Al Yarmuk, Al Quds e Ahrar 25, ligadas à 
Irmandade Muçulmana, que apoia o presi-
dente deposto Mohamed Mursi. De acordo 
com as autoridades egípcias, as emissoras 
não dispunham das autorizações necessá-
rias e divulgavam informações incorretas.

3 set. 2013
Agência Brasil

Israel diz que disparou mísseis detectados 
pela Rússia no Mediterrâneo – O Ministério 
da Defesa de Israel informou que foi o res-
ponsável pelo lançamento de mísseis no 
Mar Mediterrâneo, perto da costa da Síria. O 
Estado judaico afirma que a ação faz parte 
de um exercício de um sistema de defesa fi-
nanciado pelos EUA. A Marinha dos Estados 
Unidos negou qualquer envolvimento.

3 set. 2013
Folha de S. Paulo

Meio ambiente e energia

Governo aciona usinas termelétricas no 
Nordeste para garantir segurança elétrica 
da região – Segundo o secretário executi-
vo do Ministério de Minas e Energia, Márcio 
Zimmermann, a ativação das termelétricas a 
carvão, gás e óleo é temporária. O blecaute 
que atingiu a região Nordeste foi ocasio-
nado por uma queimada que ocasionou o 
desligamento automático de duas linhas de 
transmissão que interligam os sistemas Su-
deste/Centro-Oeste com o Nordeste.

4 set. 2013
Agência Brasil

Registro de queimadas é 49% menor do 
que em 2012 – Desde janeiro foram identi-
ficados 39.253 focos de queimadas no país, 
contra 78.440 ocorrências no mesmo período 
do ano passado. Apesar da redução de 28% 
em relação ao ano passado, Mato Grosso é 
onde houve o maior número de queimadas, 
com 8.838 ocorrências em 2013. 

2 set. 2013
Agência Brasil

Saúde

Sono aumenta número de células no cére-
bro, diz estudo – Dormir eleva a produção 
de células que produzem uma substância 
estimuladora conhecida como mielina, res-
ponsável por proteger o circuito neural. 
Estudos posteriores poderão observar se o 
sono afeta ou não os sintomas da esclerose 
múltipla.

4 set. 2013
BBC Brasil

Mais Médicos começa com faltas e de-
sistências – O primeiro dia do programa 
foi marcado por faltas e desistências. Em 
algumas cidades de São Paulo e do Rio de 
Janeiro, nenhum dos profissionais selecio-
nados compareceu às unidades de saúde a 
que foram alocados. Segundo as secretarias 
de saúde, alguns profissionais chegaram a 
comunicar oficialmente sua desistência do 
programa federal.

2 set. 2013
Veja

Ciência

Superterra tem atmosfera rica em água, 
diz estudo – Um grupo de astrônomos diz 
ter detectado a assinatura da atmosfera de 
um planeta que não tem análogo no Siste-
ma Solar. 

5 set. 2013
Folha de S.Paulo

Todas as notícias foram adaptadas e todos os sites 

foram acessados em 5 set. 2013.



página 2

Leiaagora

Manifestação contra 
chegada de médicos 
cubanos teve caráter 
racista, diz ministra

A ministra de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, Luiza Bairros, afirmou que a 
reação contra os médicos cubanos que chega-
ram ao Brasil na semana passada para partici-
par do Programa Mais Médicos evidencia que 
ainda existe racismo e que ainda se questiona o 
lugar que os negros ocupam na sociedade.

“Não tem como, no Brasil, pessoas brancas 
se dirigirem a pessoas negras chamando-as de 
escravas e isso não conotar racismo. Ainda mais 
quando se questiona o papel social dos negros, 
que não poderiam ocupar lugar social”, disse a 
ministra.

Para Luiza Bairros, a sociedade brasileira 
ainda resiste a medidas que buscam combater 
as desigualdades. Por isso, disse ela, é preciso 
trabalhar para mudar essa característica cultu-
ral. “As manifestações de racismo correm soltas, 
de um modo que não víamos há muitos anos. 
Ao mesmo tempo, o desafio de lidar com essas 
manifestações requer uma mudança de men-
talidade, um processo de reeducação para que 
a inclusão de determinados segmentos seja vis-
ta como um benefício para toda a sociedade”, 
acrescentou a ministra.

[...]
NASCIMENTO, Luciano. Agência Brasil, 2 set. 2013. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/

noticia/2013-09-02/manifestacao-contra-chegada-
de-medicos-cubanos-teve-carater-racista-diz-

ministra>. Acesso em: 3 set. 2013.

A nudez por trás do jaleco
O que as agressões contra os médicos 

cubanos revelam sobre o (não) debate da 
saúde pública?

A cena de um grupo de médicos cearenses 
vaiando os médicos cubanos, vários deles ne-
gros, que chegaram ao Brasil para ocupar pos-
tos em lugares onde os brasileiros não querem ir, 
é uma vergonha. Mas é bem mais do que uma 
vergonha. A trilha sonora da manifestação – 
“escravos”, “incompetentes” e “voltem para a 
senzala” – é reveladora de como os membros de 
uma carreira de elite olham para si mesmos – e 
se veem “ricos e cultos”, como gritaram médicos 
numa manifestação anterior – e de como a po-
pulação que depende do SUS (Sistema Único 
de Saúde) é vista por parte daqueles que têm 

por dever lhe dar assistência. Dá pistas, espe-
cialmente, sobre a tensão social que existe nos 
corredores dos serviços de saúde pública, que é 
também uma tensão racial e de classe. 

O espetáculo de racismo e de xenofobia da 
semana passada tornou ainda mais evidente 
o baixíssimo nível do embate em torno do pro-
grama Mais Médicos. Como tem acontecido no 
Brasil em questões fundamentais, a polarização 
só serve para calar a possibilidade de um debate 
sério, responsável e com a profundidade neces-
sária. Neste caso, com o governo federal, de um 
lado, e as entidades corporativas dos médicos, 
no extremo oposto, o país perde uma oportuni-
dade de discutir o tema urgente da saúde públi-
ca, cujas omissões e deficiências têm mastigado 
– objetiva e subjetivamente – a vida de milhões 
de brasileiros. E aqui desponta um silêncio elo-
quente: cadê a voz das pessoas que dependem 
do SUS nessa discussão? 

A ausência dessa voz denuncia a fragilida-
de do debate. Prova também que os mais po-
bres estão muito longe de serem reconhecidos 
e se reconhecerem como cidadãos com direitos. 
Mais uma vez, ganha evidência a questão do 
olhar, não apenas sobre aquele que vem de 
fora – o “estrangeiro” – como sobre aquele que 
deveria estar dentro, mas está fora e também é 
visto como um outro distante – definido como 
“população carente” ou “camadas desassisti-
das” ou ainda “usuário do SUS”. Visto como um 
outro tão distante que o presidente do Conselho 
Regional de Medicina de Minas Gerais, João 
Batista Gomes Soares, sentiu-se à vontade para 
declarar ao jornal Estado de Minas: “Vou orien-
tar meus médicos a não socorrerem erros dos 
colegas cubanos”. 

[...]
BRUM, Eliane. “A nudez por trás do jaleco”.  

Época, 2 set. 2013. Disponível em: <http://epoca.
globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum/

noticia/2013/09/nudez-bpor-tras-do-jalecob.html>. 
Acesso em: 3 set. 2013.

A proposta inicial desta análise é discutir 
o conteúdo opinativo de um texto para que 
observemos a necessidade de defender pon-
tos de vista por meio de diferentes ferramen-
tas. Na hora de elaborar um texto dissertativo, 
muitos estudantes fazem uso de informações 
relevantes sobre o tema e questionamentos 
que contextualizam o assunto para construir 
a dissertação; porém, esquecem-se de que, 
nesse tipo de redação, é fundamental definir 
claramente um ponto de vista e defendê-lo 

com argumentos bem fundamentados. Isso 
não significa que você deve encher o texto de 
carga emocional, usando expressões como 
“na minha opinião”, “eu acredito que”, mas sim 
que é essencial que, ao ler a produção textual, 
o corretor perceba claramente qual a sua opi-
nião sobre o assunto – opinião essa construí-
da a partir de reflexões e fatores impessoais e 
concretos acerca do tema abordado. 

No primeiro texto, logo de cara, fica cla-
ro que existe uma opinião expressa, já que 
o título é “manifestação contra chegada de 
médicos cubanos teve caráter racista, diz 
ministra”. Porém, a opinião divulgada não 
é, necessariamente, a do jornalista que es-
creveu o conteúdo do artigo, mas sim da 
ministra que discursou sobre o tema e ori-
ginou o conteúdo da matéria. No caso de 
um texto como esse, informativo, a intenção 
não é explicitar a opinião de quem o escreve, 
ainda que, ao longo da leitura, o consumidor 
se depare com uma linha de raciocínio cla-
ramente defendida por quem discursa no 
texto – neste caso, a ministra, que questiona 
o preconceito existente na sociedade brasi-
leira, explicitado em atos como a recepção 
aos médicos cubanos no Nordeste.

Compare, agora, a maneira como o se-
gundo texto foi escrito. É possível identificar 
o ponto de vista por ele defendido? Quem 
determina esse ponto de vista, o autor ou 
uma fonte citada por ele? Logo no primeiro 
parágrafo do texto, a escritora deixa claro, 
com as próprias palavras, sua opinião: “A cena 
de um grupo de médicos cearenses vaiando 
os médicos cubanos, vários deles negros, que 
chegaram ao brasil para ocupar postos em 
lugares onde os brasileiros não querem ir, é 
uma vergonha”. E, assim, ao longo do texto, 
a autora continua seus questionamentos so-
bre a saúde no brasil, o preconceito da nossa 
sociedade e o reflexo de tudo isso no progra-
ma mais médicos, fazendo com que o leitor 
desenvolva um novo olhar sobre a questão. 

Na hora de fazer uma dissertação no 
vestibular, você vai usar recursos dos dois 
textos abordados nesta análise. O segundo 
ajuda a entender que é preciso expor uma 
opinião pessoal, defender um ponto de 
vista claro desde o início do texto, gerando 
questionamentos sobre o tema. O primeiro 
artigo, por sua vez, contribui para sustentar a 
argumentação da sua produção textual; isso 
quer dizer que você deve procurar pessoas 

Médicos cubanos e os problemas 
da saúde pública

Análise
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CoNTEXTO
fatos  e  interpretações 

Origens e desenvolvimento 
do conflito na Síria

O conflito na Síria é um dos mais complexos 
e radicais de todo o Oriente Médio. Na região, 
estende-se até a atualidade uma inconclusa 
guerra civil, que já deixou mais de 100 mil 
mortos e mais de 1,6 milhão de refugiados 
e envolve interesses e conflitos profundos e 
controversos. Calcula-se que, até o final de 
2013, cerca de 10 milhões de sírios necessitarão 
de ajuda financeira, o que levou a ONU a 
apelar à comunidade internacional para uma 
ajuda de US$ 5,2 bilhões para garantir o maior 
plano de ajuda humanitária de sua história. 
Localizada no coração do mundo árabe, a Síria 
faz fronteira com nações importantes, como 
Líbano, Israel, Jordânia, Iraque e Turquia, além 
de ser banhada pelo Mar Mediterrâneo. Ela tem 
185 mil km3 e uma população de 12 milhões de 
habitantes. A longa área de fronteira faz com 
que instabilidades na Síria possam se expandir 
para os países vizinhos. Sua capital, Damasco, 
é uma cidade milenar. O PIB do país é de 
aproximadamente 60 bilhões. A agricultura, o 
petróleo e o turismo são as bases da economia. 
Além disso, a Síria é formada por um mosaico 
de etnias (a maioria árabe), com diferentes 
religiões, como sunitas – maioria absoluta da 
população –, cristãos e xiitas alauítas (estes, 
aproximadamente 11% da população).

Após a Primeira Guerra Mundial, a Síria 
tornou-se colônia francesa, sendo que a inde-
pendência formal ocorreu em 1946. O que se 
seguiu foi um período de enorme instabilidade, 
com um grande número de golpes militares e 
tentativas de tomadas de poder que culmi-
naram, em 1963, com a chegada do Partido 
Baath ao poder. Em 1970, o general Hafez  
Al-Assad tornou-se o ditador do país, gover-
nando com mão de ferro até sua morte, em 
2000. Opositores foram reprimidos, foi estabele-
cida a nacionalização de bancos e foi instituído 
um limite a empresas privadas. No período, a 
Síria desenvolveu relações com a URSS, aliança 

que durou até o fim da superpotência oriental, 
na década de 1990. O governo é composto de 
árabes originalmente da religião xiita alauíta. 
Apesar dessa característica religiosa, o gover-
no de Assad, influenciado pelo nacionalismo e 
pelo arabismo da época, foi laico em suas po-
líticas internas, garantindo a liberdade de cul-
to aos diversos grupos religiosos. O projeto de 
implantação de um Estado laico e nacionalista 
não agradou os grupos sunitas, que acusaram 
Assad de alinhar-se ao “ateísmo soviético”. Essa 
característica explica em parte o que ocorre 
hoje em dia, pois o governo argumenta que a 
chegada dos sunitas ao poder poderia levar a 
um Estado religioso e opressor sobre os outros 
grupos. Os cristãos, por exemplo, não se en-
volveram na crise por esse motivo e, em geral, 
apoiam Assad. Durante a Guerra Civil do Líba-
no, em 1976, tropas da Síria invadiram o país, lá 
permanecendo por quase trinta anos. O grupo 
de resistência xiita Hezbollah, criado na década 
de 1980, com apoio material e ideológico do Irã, 
tornou-se aliado da Síria.

Hafez morreu em junho de 2000, e coube a 
seu segundo filho mais velho, o médico Bashar 
Al-Assad, que até então estudava Oftalmologia 
em Londres, o cargo de comandante do país. 
Bashar manteve o estado laico e ditatorial. O 
filho caçula, Maher Al-Assad, assumiu a lide-
rança da Guarda Republicana. O cunhado e 
mais velho dos três, Assef Shawkat, casado com 
Bushra Al-Assad, ficou encarregado da inteli-
gência militar da vasta rede de espionagem do 
país. Bashar manteve o culto à sua imagem e 
uma certa liberalização financeira, autorizan-
do a entrada de bancos, expandindo o turismo 
e atraindo indústrias europeias. Famílias xiitas 
alauítas eram privilegiadas, assumindo postos 
privilegiados no exército e na burocracia estatal. 
O governo se manteve laico em suas políticas 
internas, garantindo a liberdade de culto aos 
outros grupos, como os muçulmanos sunitas, 
os cristãos e os drusos. A vice-presidente da 
Síria, Najah Al-Attar, é uma mulher crítica aos 

governos que impõem fardos sobre as mulhe-
res. Essa característica explica em parte o que 
ocorre hoje em dia, pois o governo argumenta 
que a chegada dos sunitas ao poder (eles são a 
maioria da população) poderia levar a um Es-
tado religioso e opressor sobre os outros grupos. 

Em 2011, os protestos da chamada 
Primavera Árabe, iniciados na Tunísia, chegaram 
à Síria. Na cidade de Deraa, próximo à Jordânia, 
algumas crianças foram presas e torturadas 
por picharem em um muro o lema das revoltas 
que percorriam o mundo árabe: “o povo quer 
a queda do regime”. A população, em protesto 
contra essa brutalidade e toda a crueldade do 
regime, foi às ruas. As forças policiais abriram 
fogo contra a população, matando dezenas. 
Quanto maiores os protestos, mais violenta era 
a resposta governamental. A estátua de Hafez 
Al-Assad, no centro da cidade, foi derrubada 
e queimada. Em resposta, crianças, filhos de 
opositores, eram assassinadas, e seus corpos 
enviados às famílias como aviso. Os protestos 
adquiriram enormes proporções. 

Atualmente, a maior parte dos revoltosos 
são árabes sunitas, formando o heterogêneo 
Exército Livre da Síria (ELS), que contém desde 
pessoas unicamente dispostas a tirar Assad do 
poder até jihadistas de diversos credos. O governo 
respondeu aos protestos com repressão brutal e 
bombardeios, utilizando mísseis de alta letalida-
de. Investigadores da ONU dizem que as forças 
de Assad cometeram crimes de guerra, incluindo 
assassinato, tortura, violência sexual, ataques in-
discriminados e saques, no que parece ser uma 
política dirigida pelo Estado. Considera-se que os 
rebeldes também cometeram crimes de guerra, 
inclusive execuções, mas em escala menor.

A crise foi julgada pela ONU, em 2012, como 
uma guerra civil. Apesar disso e da forte repres-
são do governo sobre os rebeldes, uma possível 
intervenção externa ou maiores embargos, 
como na Líbia, não ocorreram até o momento 
em que este artigo foi escrito. Por quê? A Rússia  
e a China, membros permanentes do CSNU 

que tenham credibilidade na discussão de 
determinado assunto e citar a opinião de-
las como comprovação da validade de seus  
argumentos. Para ficar mais fácil compreen-
der, basta observar que, no fundo, os dois 
textos analisados partem de um mesmo 
pressuposto, defendem uma mesma ideia 
inicial: a recepção aos médicos cubanos tem 
caráter racista e revela uma mentalidade 

preconceituosa que permeia a sociedade 
brasileira. Dessa maneira, entendemos que 
as citações da ministra de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial, que servem de 
base para o primeiro texto, poderiam ter sido 
usadas para embasar a opinião da jornalista 
expressa no segundo artigo.

Agora você já tem novos exemplos de 
como utilizar as ferramentas de um texto. 

Experimente reler os dois artigos e criar  
a sua própria dissertação sobre o tema  
“O programa mais médicos e o precon-
ceito enraizado na sociedade brasileira”. 
Lembre-se de que os textos apresentados 
aqui podem ser usados, com os devidos 
créditos, para construir sua argumentação!

Editorial
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(Conselho de Segurança das Nações 
Unidas), têm vetado qualquer re-
solução nesse sentido, enfatizando 
a negociação e lembrando que os 
rebeldes são, em vários momentos, 
cruéis. Tanto a China quanto a Rússia 
alegam que se trata de tentativas de 
ingerência externa nos assuntos da 
Síria e lembram, constantemente, 
como a intervenção estrangeira na 
Líbia acabou por gerar novos con-
flitos no país em vez de solucioná-
-los. É preciso notar, contudo, que os 
dois países têm interesses na região. A  
China realiza transações comerciais 
de grandes proporções com o gover-
no Assad, somando uma balança comercial 
favorável de mais de US$ 2 bilhões em 2010. 
A Rússia, por sua vez, mantém relações ainda 
mais estreitas com o governo Assad: a Síria é 
aliada militar desde a década de 1970, e a ma-
rinha russa tem uma base importante no país, 
a única base militar dos russos no Mediterrâneo, 
situada na cidade costeira de Tartus. Além disso, 
a Síria tem um grande contrato de compra de 
armas russas, que nos últimos anos garantiu  
US$ 4 bilhões ao país. Por fim, a Síria é um dos 
poucos regimes da região que não são ligados 
aos EUA. Em janeiro de 2012, o governo russo ad-
mitiu que continua enviando armamentos para 
a Síria, com a condição de que eles não sejam 
usados contra os rebeldes.

O confronto na Síria tem atingido outros 
países da região. É crescente a presença, nas fi-
leiras rebeldes, de fundamentalistas islâmicos 
vindos do Norte da África e mesmo do Ocidente 
e a multiplicação de grupos e milícias em guerra. 
Seus armamentos têm diversas origens, como as 
milícias sunitas no Iraque e alguns patrocinado-
res do Golfo Pérsico e do Líbano. O Irã (xiita) tam-
bém é um antigo aliado do governo da Síria e já 
enviou tropas de elite para o país. A Arábia Sau-
dita (sunita, que aplica a Sharia em seu território 
e é a maior produtora de petróleo da região) e o 
Catar (sunita), por sua vez, estariam enviando 
armamentos para os rebeldes, com o objetivo 
de quebrar o que eles chamam de “eixo xiita”, ou 
seja, Irã, Síria e Hezbollah. Coincidentemente, as 
duas principais redes de televisão da região −  
Al Jazeera e Al Arabya − estão no Catar e na  
Arábia Saudita, sendo, portanto, predominante-
mente contra Assad. Grande parte das informa-
ções que o ocidente tem sobre a região, portanto, 
vem desses dois canais. A CNS (Coalizão Nacional 
Síria), organismo que tenta representar politica-
mente a oposição ao regime do presidente Bashar  
Al-Assad, elegeu Ahmad AsidYarba, apoiado 
pelos Estados Unidos e por países árabes, como 
novo presidente durante uma assembleia reali-
zada em julho, em Istambul.

A questão é mais grave no Líbano, país cons-
tituído pelos mesmos grupos rivais da Síria, além 
de ser a base do Hezbollah – maior organização 
paramilitar da região, grupo xiita apoiado pelo 
Irã (país de maioria xiita) e pela Síria, dominante 
no Parlamento, abertamente favorável ao go-
verno do presidente da Síria e inimigo de Israel. 
O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, frequen-
temente lembra a importância da Síria para a 
manutenção da força de seu grupo e para a opo-
sição a Israel. Os xiitas constituem 25% da popu-
lação libanesa. Além disso, há no Líbano, dentre 
os sunitas (maior parte da população), grupos 
como os de Ahmad Al-Assir, que querem aber-
tamente ajudar os rebeldes da Síria. O Líbano, 
espelho da Síria em termos étnicos e religiosos, 
tem sido também o palco de conflitos frequen-
tes entre grupos alauítas e sunitas. Em maio de 
2013, Israel bombardeou um suposto carrega-
mento de armas sírias destinadas ao Hezbollah, 
elevando as tensões na região. Na época, muitos 
analistas disseram que o bombardeio foi uma 
forma de Israel tentar atrair os Estados Unidos 
para o conflito.

Ataques do governo sírio a posições rebel-
des que estão na fronteira com a Turquia aca-
baram atingindo o território turco, ameaçando 
arrastar também esse país para o conflito. Como 
resultado, as tensões entre Síria e Turquia, que 
atualmente faz oposição a Assad, também têm 
aumentado consideravelmente.

Outro elemento torna o cenário ainda 
mais complicado: a Síria possui grandes esto-
ques de gases sarin e mostarda, entre outros 
componentes químicos destrutivos. Evidên-
cias consideradas inconclusivas indicam que 
tanto Assad quanto os grupos rebeldes teriam 
usado armas químicas no conflito. Em 21 de  
agosto de 2013, oito ou nove povoados sob 
controle dos rebeldes sírios, perto de Damas-
co, foram atingidos por armas químicas. As 
estimativas indicam entre 170 e 1.700 mortos. 
Se Assad realmente usou essas armas contra 
os rebeldes, ele violou termos internacionais, 

o que abre caminho para uma intervenção 
militar da ONU. No entanto, Assad (e mesmo 
Rússia e China) alega não haver evidências de 
que o governo usou as armas; surgem, assim, 
acusações de que houve uma armação dos re-
beldes e até mesmo dos Estados Unidos para 
legitimar uma intervenção internacional con-
tra Assad. 

Neste artigo, não cabe julgar qual posi-
ção é mais correta, mas apenas apontar sua 
existência e sugerir ao leitor que reflita sobre o 
assunto e acompanhe o desenvolvimento dos 
acontecimentos. A mídia – que, por vezes, peca 
pelo sensacionalismo e pela falta de prudência 
ao tratar da questão – fala em acordos políti-
cos, intervenções militares ou até mesmo uma 
fragmentação do território sírio. É evidente que, 
na atualidade, o futuro do conflito está absolu-
tamente indefinido.

Daniel Gomes 
Professor de História, Sociologia e Atualidades no 

Sistema de Ensino Poliedro

TOQUE DE ESPECIALISTA
Ciências da Natureza e suas tecnologias

Uma ameaça invisível
Agentes silenciosos que passam desperce-

bidos pelos nossos sentidos: assim são as armas 
químicas. A suspeita do uso de gases tóxicos nos 
atuais conflitos ocorridos na síria fez o mundo 
voltar seus olhares para uma perigosa ameaça 
invisível. Esse tipo de arsenal geralmente é com-
posto de gases incolores e inodoros, alguns até 
têm cheiro agradavelmente adocicado; porém, 
ao serem inalados, causam severos danos à saú-
de, podendo ocasionar a morte de uma pessoa 
saudável em poucos minutos. Armas químicas, 
quando empregadas em grande escala, podem 
ser mais devastadoras que dezenas de tanques 
de guerra, pois a contaminação é imediata e de 
difícil controle.

O sarin – gás do qual a síria detém um arsenal 
suspeito de estar sendo usado como arma quími-
ca – é um organo-fosforado, ou seja, uma molé-
cula orgânica que contém fósforo e tem estrutura 
semelhante à de alguns inseticidas. Classificado 
como arma de destruição em massa, tem ação 
sobre o sistema cardiorrespiratório, e o contato 
com apenas 0,5 mg é capaz de levar um adulto à 
morte. Esse perigoso gás foi descoberto, aciden-
talmente, por um químico alemão enquanto ele 
buscava em suas pesquisas um inseticida capaz 
de atuar no sistema nervoso de insetos; no en-
tanto, ele acabou sintetizando um gás prejudicial 
também ao organismo humano. sendo assim, 
uma vez desenvolvida a rota sintética, cientistas 
que têm à disposição laboratórios bem equipa-
dos e as matérias-primas necessárias são capazes 
de fabricar esse gás em grande escala.

Cidadãos sírios que se deslocaram internamente no país por causa 
do conflito armado fazem fila para receber assistência financeira 
em um centro de distribuição, na cidade de Al Hassekeh.
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      Soneto por teu amor

Onde mora o teu amor?
Vou até em Roma buscar
Pago o preço que me impor
Por ti, hei de me devotar!

Disponho-me a trazer-te flor
Se quiserdes, trago-te o mar
Caio em prantos pela dor
Por ti, hei de me devotar!

Estou a mando do amor;
De tua beleza e primor,
A mando de o encanto.
Outros homens param em flor, 
Mas mereces maior clamor:
Escrevo íntegro este canto

Matheus Costa de Oliveira
O autor é aluno do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Poliedro – São José dos Campos.

Diante desse contexto, atentamos para o 
fato de que o desenvolvimento científico, quan-
do aplicado de forma responsável, é um grande 
aliado do avanço tecnológico nas mais diversas 
áreas. Porém, também pode possibilitar grandes 
insanidades, como a fabricação de armas quí-
micas e biológicas, promovendo o uso da ciên-
cia de forma imprudente. Ao mesmo tempo, os 
cientistas não podem ser responsabilizados pelas 

consequências negativas de suas descobertas, 
assim como a química não pode ser vista como 
a ferramenta que possibilita a produção de armas 
de destruição em massa. A ciência é um campo 
aberto a todos que se interessam de alguma forma 
pelas suas atuações, o que, infelizmente, também 
a sujeita ao uso para fins indesejados, conforme 
interesses políticos das nações, governos ou gru-
pos radicais.

A preocupação com a produção de armas 
químicas é um assunto de interesse global, que já 
foi discutido pela ONU, em 1993, na Convenção 
Internacional para a Proibição de Armas Quími-
cas, assinada por 195 países que se compromete-
ram, desde então, a não desenvolver esse tipo de 
armamento e a destruir as armas químicas de sua 
propriedade. Há de se considerar que, na ocasião, 
a síria não assinou tal documento.

Ana Luiza Arêas Matos 
Editora especialista de Química no 

Sistema de Ensino Poliedro.


