
APRENDENDO A DIFERENÇA
“Já ouviu falar que a “cura do câncer” estaria 
sendo escondida por governos, institutos privados 
ou cientistas? Já recebeu vídeos sobre uma vacina 
contra a gripe que seria a causa de muitas mortes? 
Já viu postagens nas redes sociais afi rmando que 
o planeta Terra na verdade é plano, e que sua esfe-
ricidade seria um complô da NASA e de cientistas 
do mundo inteiro? Pois, bem-vindos ao turvo mar 
da desinformação contemporânea.”
Fonte: http://cienciahoje.org.br/artigo/noticias-falsas-na-ciencia/

O desabafo é de um jornalista especializado em 
divulgação científi ca. Ele aborda o grave proble-
ma que representa a produção e a divulgação 
nas redes sociais de fake news, ou notícias falsas, 
traduzindo do inglês para nossa língua. Além dos 
aspectos éticos e jurídicos, com calúnia e difa-
mação muitas vezes envolvidas, a produção e a 
divulgação de fake news têm afetado de forma 
nociva a vida cidadã. Sem perceber, quando não 
checamos a veracidade e a fundamentação cientí-
fi ca de mensagens recebidas em grupos sociais de 
aplicativos, acabamos mergulhando em um mar 
de informações falsas e incorretas que põem em 
risco até nossa vida e a nossa segurança. 

A situação é tão séria que:

“[...] O Ministé rio da Saú de do Brasil divulgou em 
setembro de 2018 um parecer que apontava que 
aplicativos de troca de mensagens e redes so-
ciais difi cultaram a populaç ã o de se proteger de 
doenç as como febre amarela, gripe e sarampo. De 
acordo com nota, publicada no site do governo 
federal, boatos espalhados pelo WhatsApp, Twit-

ter e Facebook, por exemplo, tê m infl uenciado na 
queda do alcance das campanhas de vacinaç ã o 
promovidas no paí s desde 2016. [...] Com o intuito 
de combater as notí cias falsas, o governo brasilei-
ro realizou em setembro uma campanha digital 
para debater e diminuir a circulaç ã o de boatos 
e mentiras sobre vacinaç ã o. Na aç ã o, imagens 
e ví deos trouxeram exemplos de mensagens 
errô neas que se difundiram na internet e convi-
davam os cidadã os a refl etirem sobre o conteú do 
que compartilham nas redes sociais. Outra ini-
ciativa, realizada, poré m, de forma contí nua, foi a 
criaç ã o do canal de comunicaç ã o do Ministé rio da 
Saú de chamado Saú de Sem Fake News no segun-
do semestre de 2018. (...)
http://periodicos.uff .br/midiaecotidiano/article/view/27618/16539
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Em grupos, selecionem na internet ou em aplicativos de celulares, mensagens que 
abordem alguma “notícia” ou algum “fato” relativos à Ciência, preferencialmente 
sobre saúde e meio ambiente. 
Chequem a veracidade das mensagens, pesquisando em fontes confiáveis sobre 
os conceitos científicos envolvidos. Podem ser consideradas fake news? Expliquem. 
Pesquisem notícias e fatos publicados sobre o rio e/ou o projeto realizado pela 
escola. Avaliem o conteúdo e reescrevam, corrigindo o que acharem incorreto ou 
impreciso. Divulguem esse material para a comunidade em um jornal.

7

Blogs correspondem a pá ginas na web que permitem atualizações frequentes 
com imagens e/ou textos, links para sites de interesse e/ou comentá rios e 
pensamentos pessoais do autor. Também é possível inserir espaço para 
postagens do público. Construam um blog para informar sobre o que foi feito no 
projeto e convidar a comunidade para algum evento. 
Na internet, existem ferramentas gratuitas que ensinam o passo a passo para 
construção e hospedagem gratuitas de blogs. Peçam a revisão dos professores 
para tirar dúvidas quanto à correção da linguagem e à adequação do teor das 
mensagens. Associem registros do projeto em fotos e vídeos feitos por vocês.

8

O jingle é uma mensagem publicitária em forma musical. Neste caso, vamos 
divulgar uma ideia, e não um produto. Criem um jingle sobre a importância do rio 
e do projeto. Precisa ser curto, agradável e fácil de memorizar. Há vários vídeos 
na internet explicando como fazê-lo de forma simples, mas correta do ponto de 
vista científi co. Podem ser feitas, inicialmente, algumas perguntas norteadoras 
para auxiliar na elaboração. Outra opção pode ser fazer uma paródia de alguma 
canção conhecida. Pesquisem sobre o que é uma paródia, se for necessário.  
Gravem a paródia ou o jingle para divulgar à comunidade. Pensem na melhor 
forma de fazer isso usando as TDIC.

9

Planejem e  organizem  as etapas de um evento para culminância do projeto  com 
estandes para apresentação de experimentos realizados nas etapas iniciais e das 
representações (maquetes, modelos, fotos, cartazes e outras);  apresentação 
artística (teatro, poesia, cordel, rap etc.) , atos simbólicos, como Abraço ao Rio ou 
similares, e apresentação dos diários produzidos para a escola e a comunidade. 
Incluam nas atividades um debate sobre a importância da Ciência e da divulgação 
científi ca. Pensem nos espaços físicos, nos recursos tecnológicos, na mobilização 
e na recepção dos convidados etc. 
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