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O texto abaixo foi desenvolvido pelos alunos do 9º ano da
Escola Santi em projeto dentro das aulas de Ciências
Naturais, e tem como objetivo socializar informações
importantes e reflexões sobre a recente epidemia do novo
Coronavírus (COVID-19).

PERIGO
INVISÍVEL

Ao nos atentarmos para os noticiários
recentes, é notável a crescente preocupação
com a epidemia do Coronavírus. 
Mas além de cuidados básicos para nos
proteger (hábitos higiênicos, por exemplo)
todas as possibil idades desta epidemia foram
mostradas?
Desde o início, várias hipóteses foram
aventadas: contaminação a partir de animais
(por exemplo),  mas em ciências não podemos
ter verdades absolutas. Precisamos sempre
testar os fatos.

Tanto o coronavírus como o seu parente,
SARS, apresentam um índice de disseminação
muito elevado. Se levarmos em consideração
fatos antigos envolvendo ataques com armas
biológicas (com vírus, por exemplo),  e o fato
de interesses econômicos e polít icos, não
podemos descartar tal fato. E, sim, fazer uma
análise mais criteriosa de todos os fatos
envolvidos. 

CORONAVÍRUS: NOVAS
REFLEXÕES

CORONAVÍRUS PODE TER
SIDO PLANEJADO?

Quando temos uma junção de esforços das
ciências para a produção de novos
conhecimentos, al iados com conflitos e
guerras, temos um cenário há tempos, onde
alguns tipos de causadores de doenças, como
os vírus, podem ser uti l izados como armas
(Armas Biológicas).  Além de ser invisível,  seu
transporte e a possibil idade de destruição é
muito maior que qualquer outro tipo de arma. 

IMPORTÂNCIA EM SE UTILIZAR CONHECIMENTOS DE VÁRIAS
ÁREAS
Para tais investigações e questionamentos se faz necessária uma
análise mais profunda, potencializada por abordagens que envolvam
mais de uma área do saber. Não somente as Ciências Naturais,  para
compreender como um vírus se desenvolve e nos causa dano, mas
também áreas como Geografia e História, para entender como o
contexto social,  econômico e geográfico influenciam igualmente. 

Principais fontes consultadas:
*https://super.abril .com.br/mundo-estranho/o-que-e-uma-arma-biologica/
*https://www.conass.org.br/novo-coronavirus-o-que-e-causas-sintomas-tratamento-
diagnostico-e-prevencao/
*https://www.uol.com.br/ti lt/reportagens-especiais/novas-tecnologias-irao-moldar-
guerra-do-amanha/#tematico-2

CIÊNCIAS E TECNOLOGIA:
ARMAS BIOLÓGICAS


