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Em uma sala de aula, o profes-
sor propõe a seguinte dinâmica: 
“Você lê ou ouve sobre um 
suposto envolvimento de um 
professor da sua escola com algo 
criminoso, bem grave. Um caso 
de pedofilia, por exemplo. Por 
acaso, trata-se de um professor 
rigoroso que vive cobrando ati-
tudes corretas de vocês. Você 
conta o que leu ou ouviu para 
alguém? E, então, digamos que 
naquela semana, durante a aula 
desse professor, o diretor o chama 
e o professor deixa a sala bastante 
agitado. Você explica para al-
guém o que você supõe ser o mo-
tivo do que está acontecendo? E, 
por fim: imagine que, no grupo 
do WhatsApp, alguém comenta 
que sabe algo muito sério sobre o 
professor. Você diria algo sobre o 
que você também supostamente 
sabe sobre ele?” Se você pensou 
em responder sim para qualquer 
uma dessas perguntas, parabéns! 
Você é um divulgador de falsas 
notícias, as famo-
sas fake news.

Fake news é o 
ato de divulgar 
ou compartilhar 
notícias sem fon-
te adequada e que 
acarreta, conscien-
temente ou não, um 
dano para alguém. 
Ou seja, o ato de 
repassar uma no-
tícia sem verificar 
sua procedência é 
o que caracteriza o fenômeno. Se 
ninguém comentasse, divulgasse 
ou compartilhasse notícia sem 
antes ter o cuidado de verificar 
sua origem, as postagens não se-
riam fonte de nenhuma confusão. 
São, portanto, as pessoas - e não 
as notícias falsas - o problema. 
Boatos, fofocas, fuxicos, diz-que-
me-disse, tudo isso é tão antigo 
como a própria humanidade. 
Deve ter surgido com a lingua-
gem, já que as palavras não são 
tão boas para descrever situações 
- e, por isso, é sempre necessária 
alguma interpretação, o que se 
sempre possibilita algum grau 
de distorção. 

Então, o que há de diferente? 
A velocidade e a abrangência que 
esses boatos alcançam. Segundo 
pesquisa feita pelo MIT e publi-
cada no dia 8 de março de 2018 
na revista Science, uma notícia 
falsa é capaz de atingir até 100 
mil pessoas. Assustador, não? 
E quem são os divulgadores 
dessas notícias? Qualquer um 
que busque notoriedade, diver-
são ou claramente prejudicar 

outra pessoa. Aliás, já há um 
sofisticado aparato para disparar 
notícias falsas. São os robôs que 
criam perfis falsos e publicam, 
compartilham, alimentando a 
ilusão de que a notícia é verda-
deira, afinal “está todo mundo 
comentando”. Mas não são os 
robôs os principais vilões. São 
os jovens. E, particularmente, 
os jovens com poucos amigos e 
poucas “curtidas”. Eles são os 
principais disseminadores de no-
tícias falsas. Para eles, a verdade 
é quase uma desconhecida.

O filósofo Platão já falava 
sobre a dificuldade de conhecer 
verdadeiramente. É preciso li-
vrar-se das amarras das ilusões, 
das sombras do senso comum, da 
comodidade, da preguiça em se 
esforçar para saber de onde vem 
a notícia. Mesmo para quem tem 
esse empenho, não é fácil distin-
guir uma notícia falsa de uma 
verdadeira. E, depois de muito 
trabalho, quando consegue, a 

dificuldade passa 
a ser convencer os 
outros a seguirem 
o mesmo caminho. 
Descartes, outro 
filósofo obcecado 
pela verdade, sub-
metia  tudo o que 
conhecia a uma 
dúvida metódica. 
Se não fosse claro 
e distinto, deixava 
pra lá, melhor não 
confiar nisso. O ri-

gor é o caminho do conhecimen-
to, lembrava o pensador francês 
do século XVII. A lição é fácil de 
saber. Só falta aprender.

O lugar no qual ainda é pos-
sível construir este dia a dia de 
cuidado com a verdade e produzir 
um ambiente livre de fake news é 
a escola. Para isso, é preciso agir 
com método e persistência. Não 
pode ser uma atividade ou outra, 
mas uma prática cotidiana, lide-
rada pelos adultos. Não bastam 
os professores, mas todos os que 
convivem no mundo escolar. 
Tem de ser uma postura e não 
uma moda. Um hábito e não um 
esforço passageiro. O risco é a 
perda das referências que nos 
fizeram, bem ou mal, chegarmos 
aqui. E sem referências confiá-
veis, a verdade passa a ser a do 
mais forte ou do mais esperto. E 
então, aí sim, estaremos verda-
deiramente perdidos.

· BAKSTAGE ARAUTO
É sucesso o Backstage Arauto. Montado dentro 
do Parque da Oktoberfest, o espaço atrai cente-
nas de visitas a cada dia. Na sexta-feira, feriado, 
por exemplo, a tarde foi dedicada às crianças. 
Teve brincadeiras com palhaço, distribuição de 
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“
Se ninguém 
comentasse, 
divulgasse ou 
compartilhasse 
notícia sem antes 
ter o cuidado de 
verificar sua origem, 
as postagens não 
seriam fonte de 
nenhuma confusão.”
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balões e espetáculos, como “Frozen - Uma aven-
tura congelante”. Também, os cães adestrados 
da Polícia Federal demonstraram as habilida-
des na identificação de bombas, explosivos e 
entorpecentes. Durante o fim de semana e nos 
próximos dias, atrações não faltam. Prestigie!


