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Resumo: Nos últimos anos, o termo Fake News apareceu em diversos meios de comunicação, sendo em 2019 

escolhida pelo Oxford Dictionary como a palavra do ano. No ano seguinte, diversas Fake News relacionadas à 

ciência apareceram, especialmente em relação à Pandemia por Covid-19. Dentro deste contexto, levar Fake News 

para sala de aula objetivou compreender de qual forma os alunos conseguem ou podem identificar uma 

informação vinculada entre seus pares no seu convívio social no qual estejam inseridos. Com isso, foram feitas 

pesquisas em campo no ambiente de uma escola pública em Contagem, município de Minas Gerais, onde buscou-

se analisar as concepções dos estudantes e as contribuições para o processo de Alfabetização Científica, através 

de uma intervenção em duas etapas. A primeira etapa apresentou aos alunos as possíveis formas de identificação 

e checagem de informações, além da de discussões sobre Fake News. Os dados coletados nesta etapa foram por 

gravação de áudio das discussões realizadas em sala, gravação essa previamente autorizada pelos alunos e pelo 

professor. Captar os áudios permitiu analisar as interações dos alunos e analisar a construção de significados do 

conceito Fake News. Na segunda etapa, foi apresentado aos alunos o Caso, construído conforme as orientações 

de Herreid (1998), em que, dividido em dois grupos, eles realizaram a resolução e posteriormente, com a turma 

toda, fizessem a síntese do que foi proposto. O Caso foi contextualizado com a Pandemia por Covid-19 e por 

conceitos de pH. Os referenciais citados indicam que o Estudo de Caso contribuiu com autonomia dos estudantes 

e podem ser associados ao conteúdo das disciplinas, contribuindo para Alfabetização Científica e para sujeitos 

capazes de atuar na sociedade por meio da tomada de decisão. 


