
Anexo turma 51 

História da escrita - Surgimento e importância dessa linguagem  

Sabe-se que a escrita surgiu em diferentes lugares, tornando-se um poderoso apoio para a memória 
humana. Os povos antigos usavam as marcas gráficas inicialmente como uma ferramenta para registro 
do movimento do comércio, depois como registros de todos os acontecimentos que envolviam a 
sociedade. Usando materiais diferentes, os textos eram copiados, à mão, um a um. A possibilidade de 
grafar a informação conferia a durabilidade necessária, para escrever leis, que fixavam costumes e 
determinavam quem devia obediência a quem. 

Ultrapassando barreiras 

Com o advento da escrita, foi possível atravessar a barreira do tempo e preservar informações sobre 
modos de vida de povos que viveram há milhares de anos ou informar sobre outros povos, que vivem em 
locais muito distantes dos centros de difusão das informações. A durabilidade do sinal grafado e a 
possibilidade de acesso à informação por um número cada vez maior de pessoas mudaram 
profundamente a história da humanidade. 

No século 15, a invenção da imprensa tornou possível a reprodução de livros e o acesso à leitura para 
um maior número de pessoas do que até então tinha sido possível. A descoberta da impressão se deu 
graças à invenção de Gutemberg que, ao conseguir uma impressão nítida, possibilitou a reprodução de 
um mesmo material em um tempo muito rápido, o que teve como consequência a produção de milhares 
de livros em pouco tempo. O surgimento da instituição escola e a alfabetização da massa trabalhadora 
tornaram possível o acesso à comunicação escrita em larga escala. 

Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/historia-da-escrita-surgimento-e-importancia-
dessa-
linguagem.htm#:~:text=Sabe%2Dse%20que%20a%20escrita,acontecimentos%20que%20envolviam%20
a%20sociedade. 

Fake News 
A divulgação de notícias falsas, conhecidas como fake news, pode interferir negativamente em vários 
setores da sociedade, como política, saúde e segurança. 

 
Como funcionam as fake news? 
Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores criam 
manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e, assim, faturar com a publicidade 
digital. 

No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar 
boatos e reforçar um pensamento, por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Dessa maneira, 
prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. 
É isso o que acontece, por exemplo, durante períodos eleitorais, nos quais empresas especializadas criam 
boatos, que são disseminados em grande escala na rede, alcançando milhões de usuários. O Departamento 
de Justiça Americano denunciou três agências russas, afirmando que elas teriam espalhado informações 
falsas na internet e influenciarem as eleições norte-americanas de 2016. 

Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. No entanto, não é fácil encontrar as 
empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada deep web, isto é, uma parte da rede 
que não é indexada pelos mecanismos de buscas, ficando oculta ao grande público. 
 
Exemplos e consequências de fake news 
Qualquer tipo de informação falsa, da mais simples à mais descabida, induz as pessoas ao erro. Em vários 
casos, a notícia contém uma informação falsa cercada de outras verdadeiras. É principalmente nessas 
situações que estão escondidos os perigos das fake news, e suas consequências podem ser desastrosas. 

Um caso que ficou conhecido e chegou ao extremo foi o da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, que 
morreu após ter sido espancada por dezenas de moradores de Guarujá, no litoral de São Paulo, em 2014. 
A revolta dos moradores foi em virtude de informações publicadas em uma rede social, com um retrato 
falado de uma possível sequestradora de crianças para rituais de magia negra. A dona de casa foi 
confundida com a criminosa e acabou linchada por moradores. 
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Outro boato que tomou conta das redes e influenciou diretamente o calendário de vacinação infantil foi o de 
que algumas vacinas seriam mortais e teriam matado milhares de crianças. O impacto foi tão grande que 
doenças como o sarampo, do qual o Brasil era considerado livre, voltaram a acometer crianças. 

Depois da greve dos caminhoneiros em 2018, que durou 11 dias, fechou rodovias de norte a sul do país e 
provocou desabastecimento de diversos produtos, alguns boatos de uma nova greve geraram tumulto nas 
grandes cidades. Em alguns municípios, filas de carros formaram-se em postos de combustíveis, pois as 
pessoas temiam o aumento do preço e até mesmo a falta do produto. 

A maneira mais efetiva de diminuir os impactos das fake news é cada cidadão fazer sua parte, 

compartilhando apenas aquilo que tem certeza de que é verdade. O ideal é duvidar sempre e procurar 
informações em outros veículos, especialmente nos conhecidos como grande mídia. 
No Brasil, existem agências especializadas em checar a veracidade de notícias suspeitas e de boatos, as 
chamadas fact-checking. Alguns grandes portais de notícias também criaram setores para checagem de 
informações. 
Veja algumas páginas de fact-checking no Brasil: 
Agência Lupa 
Aos Fatos 
Truco 
UOL Confere 
Boatos.org 
E-farsas 

 
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/curiosidades/fake-news.htm 

Cyberbullying é a violência praticada contra alguém, através da internet ou de outras tecnologias 

relacionadas ao mundo virtual. Sendo a ação com o objetivo de agredir, perseguir, ridicularizar e/ou 

assediar. 

Responda: 

a) Qual a importância da escrita para o registro da história? 

b) O que podemos fazer para diminuir os impactos das fake news? 

c) O que é cyberbullying? 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/doencas/sarampo.htm
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/
https://aosfatos.org/
https://apublica.org/checagem/
https://noticias.uol.com.br/confere/
https://www.boatos.org/
http://www.e-farsas.com/
https://mundoeducacao.uol.com.br/curiosidades/fake-news.htm
https://www.politize.com.br/tipos-de-violencia-e-operacoes-de-paz/
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