
Segundo dados do PISA 2018, só metade dos alunos portugueses com 15 anos
de idade sabe distinguir factos de opiniões. Estando a informação na base
das decisões que tomamos nos mais diversos âmbitos das nossas vidas, este é
um dado que levanta preocupação. Num tempo em que criar e difundir
informação está ao alcance de qualquer pessoa, em que as fontes de
reconhecida credibilidade concorrem com outras da mais variada natureza e
em que uma boa parte das chamadas "notícias falsas" são opiniões travestidas
de factos, saber distinguir factos de opiniões torna-se imperioso. É este o
propósito da dinâmica que aqui se propõe, dividida em quatro partes, e para a
qual se apresenta uma proposta de desconstrução dos exercícios propostos
(ver Indicações).

Descrição da atividade
1 - Os elementos da turma devem começar por formar grupos de entre
dois a quatro elementos. A cada grupo é pedido que chegue a um
consenso e escreva uma definição para as palavras 'facto' e 'opinião'.
Num segundo momento, cada grupo deve juntar-se a outro, discutir a
definição a que chegou e aperfeiçoar a definição final de ambos os
vocábulos a apresentar. 
O/A professor/a pede, em seguida, que cada grupo (não o inicial, mas o
alargado), escolha um porta-voz para ler as definições a que chegou. A
leitura destas deverá permitir chegar a um quadro que identifique as
principais caraterísticas dos factos e das opiniões. 

Compreender a diferença entre factos e opiniões e a importância de
saber distingui-los;
 Compreender a existência de diferentes fontes de informação com
diferentes graus de fiabilidade;
Conhecer estratégias que ajudam a distinguir factos de opiniões.

Facto ou opinião?
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2 - Compreendida a distinção entre 'facto' e 'opinião', e conhecendo
as caraterísticas de cada um, o segundo momento de trabalho em
conjunto pretende estimular a reflexão sobre as várias fontes de
informação. Seguindo a mesma dinâmica do primeiro momento,
pede-se agora aos/às alunos/as que elaborem uma lista de fontes
de que se podem servir para obter informação. No topo da lista
deverão aparecer as fontes que consideram ser as mais fidedignas e
onde mais provavelmente irão encontrar informação factual,
verificada e, no final da lista, pelo contrário, deverão constar as
fontes onde com maior probabilidade se encontrará informação que
carece de verificação. Para tornar o exercício mais aliciante, pode
dar-se um exemplo de informação a pesquisar, sobre um tema que
seja do interesse dos e das alunos/as. Por exemplo, no momento
atual, poder-se-ia pedir aos/às alunos/as que fizessem essa lista
pensando em como informar-se corretamente sobre a necessidade
do uso ou não de máscara quando mais de 80% da população do
país já completou o processo de vacinação.

3 – Toda a teoria se torna mais fácil de compreender a partir de
exemplos concretos. O terceiro momento da dinâmica consiste em
confrontar os/as estudantes com algumas frases e pedir-lhes para
dizer se estão perante um facto ou uma opinião.

4 - O momento final da atividade é voltado para a produção. Cada
um dos grupos iniciais (de 2 a 4 elementos) é desafiado a escrever
uma notícia sobre um tema à sua escolha e, também, um artigo de
opinião sobre o mesmo tópico. Em vez do artigo de opinião, os
estudantes podem decidir também gravar um vídeo como se fossem
um/a youtuber ou um/a influencer. O importante é que o façam de
forma opinativa e respeitando as regras de construção de um artigo
de opinião. No final, olhando para os dois documentos criados,
pretende-se que os estudantes observem as diferenças entre os dois
formatos e as registem de novo num quadro.
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No link seguinte apresenta-se uma sugestão de desconstrução dos
vários momentos deste exercício e as frases para o quiz (terceiro
momento): https://bit.ly/2XCxEn0
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