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Ciência e Hollywood 

Infelizmente, é verdade: explosões não fazem barulho algum no espaço. Não me lembro de um só filme 
que tenha retratado isso direito. Pode ser que existam alguns, mas se existirem não fizeram muito sucesso. 
Sempre vemos explosões gigantescas, estrondos fantásticos. Para existir ruído é necessário um meio material que 
transporte as perturbações que chamamos de ondas sonoras. Na ausência de atmosfera, ou água, ou outro meio, 
as perturbações não têm onde se propagar. Para um produtor de cinema, a questão não passa pela ciência. Pelo 
menos não como 
prioridade. Seu interesse é tornar o filme emocionante, e explosões têm justamente este papel; roubar o som de 
uma grande espaçonave explodindo torna a cena bem sem graça. 

Recentemente, o debate sobre as liberdades científicas tomadas pelo cinema tem aquecido. O sucesso do 
filme O dia depois de amanhã (The day after tomorrow), faturando mais de meio bilhão de dólares, e seu cenário 
de uma idade do gelo ocorrendo em uma semana, em vez de década sou, melhor ainda, centenas de anos, 
levantaram as sobrancelhas de cientistas mais rígidos que veem as distorções com desdém e esbugalharam os 
olhos dos espectadores (a maioria) que pouco ligam se a ciência está certa ou errada. Afinal, cinema é diversão. 

Até recentemente, defendia a posição mais rígida, que filmes devem tentar ao máximo ser fiéis à ciência 
que retratam. Claro, isso sempre é bom. Mas não acredito mais que seja absolutamente necessário. Existe uma 
diferença crucial entre um filme comercial e um documentário científico. 
Óbvio, documentários devem retratar fielmente a ciência, educando e divertindo a população,mas filmes não têm 
necessariamente um compromisso pedagógico. As pessoas não vão ao cinema para serem educadas, ao menos 
como via de regra. 

Claro, filmes históricos ou mesmo aqueles fiéis à ciência têm enorme valor cultural. Outros educam as 
emoções através da ficção. Mas, se existirem exageros, eles não deverão ser criticados como tal. Fantasmas não 
existem, mas filmes de terror sim. Pode-se argumentar que,no caso de filmes que versam sobre temas científicos, 
as pessoas vão ao cinema esperando uma ciência crível. Isso pode ser verdade, mas elas não deveriam basear 
suas conclusões no que diz o filme. No mínimo, o cinema pode servir como mecanismo de alerta para questões 
científicas importantes: o aquecimento global, a inteligência artificial, a engenharia genética, as guerras 
nucleares, os riscos espaciais como cometas ou asteroides etc. Mas o conteúdo não deve ser levado ao pé da 
letra. A arte distorce para persuadir. E o cinema moderno, com efeitos especiais absolutamente espetaculares, 
distorce com enorme facilidade e poder de persuasão. 

O que os cientistas podem fazer, e isso está virando moda nas universidades norte-americanas,é usar 
filmes nas salas de aula para educar seus alunos sobre o que é cientificamente correto e o que é absurdo. Ou seja, 
usar o cinema como ferramenta pedagógica. Os alunos certamente prestarão muita atenção, muito mais do que 
em uma aula convencional. Com isso, será possível educar a população para que, no futuro, um número cada vez 
maior de pessoas possa discernir o real do imaginário.  

MARCELO GLEISER  
Adaptado de www1.folha.uol.com.br. 

 
Marcelo Gleiser é um cientista que admite mudar de opinião se confrontado com novas evidências ou com novas 
reflexões. 
1- De acordo com o texto, o autor antes pensava que filmes devem tentar ao máximo ser fiéis à ciência que 
retratam, mas atualmente tem outra opinião. 
A opinião que hoje ele defende, acerca desse assunto, baseia-se na seguinte conclusão: 
(A) Existe uma diferença crucial entre um filme comercial e um documentário científico. (l. 17) 
(B) documentários devem retratar fielmente a ciência, educando e divertindo a população, (l. 18) 
(C) filmes históricos ou mesmo aqueles fiéis à ciência têm enorme valor cultural. (l. 21) 
(D) as pessoas vão ao cinema esperando uma ciência crível. (l. 24-25) 
 
2- A oposição entre “ciência” e “Hollywood”, expressa no título do artigo de Gleiser, corresponde a outra 
oposição bastante estudada no campo da literatura, que se verifica entre: 
(A) acontecimento e opinião 
(B) historicismo e atualidade 
(C) verdade e verossimilhança 
(D) particularização e universalismo  
 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 
 



 

 

3- Na construção argumentativa, uma estratégia comum é aquela em que se reconhecem dados ou fatos 
contrários ao ponto de vista defendido, para, em seguida, negá-los ou reduzir sua importância. 
O fragmento do texto que exemplifica essa estratégia é: 
(A) Infelizmente, é verdade: explosões não fazem barulho algum no espaço. (l. 1) 
(B) Pode ser que existam alguns, mas se existirem não fizeram muito sucesso. (l. 2-3) 
(C) Para um produtor de cinema, a questão não passa pela ciência. (l. 6) 
(D) Mas o conteúdo não deve ser levado ao pé da letra. (l. 28-29 
 
4- No título do texto, a palavra Hollywood é empregada por causa da identificação entre a indústria 
cinematográfica e uma localidade dos Estados Unidos que concentra empresas do ramo. 
Esse emprego, portanto, configura uma figura de linguagem conhecida como: 
(A) metáfora 
(B) hipérbole 
(C) metonímia 
(D) eufemismo  
 
 
“levantaram as sobrancelhas de cientistas mais rígidos que veem as distorções com desdém e esbugalharamos 
olhos dos espectadores (a maioria) que pouco ligam se a ciência está certa ou errada. (l. 12-14)” 
5- O autor faz um paralelo entre as sobrancelhas levantadas dos cientistas e os olhos esbugalhados dos 
espectadores. 
Assim, os olhos esbugalhados dos espectadores representam o seguinte elemento: 
(A) reflexão 
(B) admiração 
(C) indiferença 
(D) expectativa 
 
6- Ao longo do texto, o autor procura evitar generalizações, admitindo, após algumas conclusões, a possibilidade 
de exceções. 
Essa atitude do autor está exemplificada em: 
(A) Sempre vemos explosões gigantescas, estrondos fantásticos. (l. 3) 
(B) Recentemente, o debate sobre as liberdades científicas tomadas pelo cinema tem aquecido. (l. 9) 
(C) Óbvio, documentários devem retratar fielmente a ciência, educando e divertindo a população, (l. 18) 
(D) As pessoas não vão ao cinema para serem educadas, ao menos como via de regra. (l. 19-20) 
 
“Mas, se existirem exageros, eles não deverão ser criticados como tal.” (l. 22-23) 
7- Esta afirmação, embora pareça contraditória, sugere um elemento fundamental para a compreensão do ponto 
de vista do autor. 
O fragmento que melhor sintetiza o ponto de vista expresso pela frase citada é: 
(A) Até recentemente, defendia a posição mais rígida, (l. 15) 
(B) filmes históricos ou mesmo aqueles fiéis à ciência têm enorme valor cultural. (l. 21) 
(C) A arte distorce para persuadir. (l. 29) 
(D) Os alunos certamente prestarão muita atenção, (l. 33-34) 
 
 
 

Vídeos falsos confundem o público e a imprensa 
Por Jasper Jackson, tradução de Jo Amado 

 Cerca de duas horas depois da divulgação dos atentados de terça-feira (22/03) em Bruxelas, apareceu um 
vídeo no YouTube, sob a alegação de que seriam imagens do circuito fechado de televisão (CCTV), mostrando 
uma explosão no aeroporto Zaventem, da cidade. As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais e 
foram divulgadas por alguns dos principais sites de notícias. Depois desse, surgiu outro vídeo, supostamente 
mostrando uma explosão na estação de metrô Maelbeek, próxima ao Parlamento Europeu, e ainda um outro, 
alegando ser do aeroporto. 
 Entretanto, nenhum dos vídeos era o que alegava ser. Os três vídeos eram gravações de 2011, dois de um 



 

 

atentado ao aeroporto Domodedovo, de Moscou, e um de uma bomba que explodiu numa estação de metrô de 
Minsk, capital da Belarus. 
 As imagens distorcidas dos clipes do circuito fechado de televisão foram convertidas de cor em preto e 
branco, horizontalmente invertidas, novamente etiquetadas e postadas como se tivessem surgido dos 
acontecimentos do dia. Embora a conta do YouTube que compartilhou as imagens com falsos objetivos tenha sido 
rapidamente tirada do ar, outros veículos as reproduziram dizendo que eram de Bruxelas. 
 Os vídeos ilusórios são exemplos de um fenômeno que vem se tornando cada vez mais comum em quase 
todas as matérias importantes que tratam de acontecimentos violentos e que ocorrem rapidamente. Reportagens 
falsas ou ilusórias espalham-se rapidamente pelas redes sociais e são acessadas por organizações jornalísticas 
respeitáveis, confundindo ainda mais um quadro já incrivelmente confuso. 
 A disseminação e divulgação de falsas informações não têm nada de novo, mas a internet tornou mais 
fácil plantar matérias e provas falsas e ilusórias, que serão amplamente compartilhadas pelo Twitter e pelo 
Facebook. 
 Alastair Reid, editor administrativo do site First Draft, que é uma coalizão de organizações que se 
especializam em checar informações e conta com o apoio do Google, disse que parte do problema é que qualquer 
pessoa que publique em plataformas como o Facebook tem a capacidade de atingir uma audiência tão ampla 
quanto aquelas que são atingidas por uma organização jornalística. “Pode tratar-se de alguém tentando desviar 
propositalmente a pauta jornalística por motivos políticos, ou muitas vezes são apenas pessoas que querem os 
números, os cliques e os compartilhamentos porque querem fazer parte da conversa ou da validade da 
informação”, disse ele. “Eles não têm quaisquer padrões de ética, mas têm o mesmo tipo de distribuição.” 
 Nesse meio tempo, a rápida divulgação das notícias online e a concorrência com as redes sociais também 
aumentaram a pressão sobre as organizações jornalísticas para serem as primeiras a divulgar cada avanço, ao 
mesmo tempo em que eliminam alguns dos obstáculos que permitem informações equivocadas. 
 Uma página na web não só pode ser atualizada de maneira a eliminar qualquer vestígio de uma 
mensagem falsa, mas, quando muitas pessoas apenas se limitam a registrar qual o website em que estão lendo 
uma reportagem, a ameaça à reputação é significativamente menor que no jornal impresso. Em muitos casos, um 
fragmento de informação, uma fotografia ou um vídeo são simplesmente bons demais para checar. 
 Alastair Reid disse; “Agora talvez haja mais pressão junto a algumas organizações para agirem 
rapidamente, para clicar, para ser a primeira... E há, evidentemente, uma pressão comercial para ter aquele vídeo 
fantástico, aquela foto fantástica, para ser de maior interesse jornalístico, mais compartilhável e tudo isso pode se 
sobrepor ao desejo de ser certo.” 

Adaptado de: http://observatoriodaimprensa.com.br 

 
De acordo com o texto,  
(A) a divulgação deliberada de informações e vídeos falsos pela internet é um comportamento antiético.  
(B) notícias veiculadas em redes sociais, como Facebook e Twitter, não merecem credibilidade por parte do leitor. 
(C) as adaptações feitas em fotos normalmente são grosseiras e, por isso, despertam a desconfiança dos leitores. 
(D) acontecimentos extremamente sérios são banalizados e propositalmente deturpados por organizações 
jornalísticas respeitáveis. 
(E) a concorrência acirrada pela audiência é a única responsável pela eventual divulgação de dados incorretos 
pela imprensa. 
 
De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que 
(A) a reputação de um jornal impresso é mais vulnerável do que a de uma página na web quanto à divulgação de 
notícias falsas. 
(B) interesses comerciais podem ser razões para a divulgação precipitada de fotos e vídeos na rede. 
(C) as organizações jornalísticas deveriam ter exclusividade na divulgação de fatos violentos, como atos 
terroristas. 
(D) falsas notícias são facilmente divulgadas e compartilhadas nas redes sociais por motivos diversos. 
(E) as organizações jornalísticas de credibilidade também são responsáveis pela divulgação de notícias falsas. 
 
 
Marque a opção que NÃO constitui causa de divulgação de informações falsas na internet por organizações 
jornalísticas respeitáveis, de acordo com o texto.  
(A) A rapidez com que as informações são divulgadas on-line. 



 

 

(B) A pressão para serem as primeiras a divulgar as novidades. 
(C) A concorrência com as redes sociais. 
(D) A credibilidade despertada pela boa qualidade das imagens falsas 
(E) A impossibilidade de retirada de algo já veiculado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


