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RESUMO
A pandemia de Covid-19 no Brasil aprofundou e descortinou as desigualdades sociais
existentes no país. As tecnologias digitais foram essenciais para o funcionamento da
sociedade e o principal meio para a proliferação de desinformação e o quadro de
infodemia. Os dois fenômenos transcendem a pandemia e junto com as mudanças
relacionadas ao regime de autoridade, confiança e a crise do jornalismo, podem
impactar negativamente os territórios já vulnerabilizados. Diante disto, a proposta desta
pesquisa é mapear o fluxo de desinformação, hábitos de consumo de informação e as
autoridades epistêmicas que validam a informação para a população periférica, através
da metodologia que envolve questionário semiestruturado e grupos focais com
moradores locais.
PALAVRAS-CHAVE
Plataforma de mídias sociais; desinformação; infodemia; Mídia e populações negra e
indígena
INTRODUÇÃO
Trazendo um novo contexto informacional antes nunca visto durante epidemias
e pandemias anteriores, a

Covid-19 expôs o comportamento da sociedade

contemporânea mais conectado às tecnologias digitais principalmente em áreas de
periferias e favelas (Pesquisa TIC Domicílios /Edição Covid-19). Segundo dados do
Ministério da Saúde, em dezembro de 2019 foram identificados os primeiros pacientes
com os sintomas da COVID-19 em Wuhan, na China. No Brasil, o primeiro caso foi
identificado em fevereiro de 2020, em São Paulo. No mês de março do mesmo ano, a
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Fundação Oswaldo Cruz confirmou o primeiro caso da doença no Rio de Janeiro e no
mesmo mês a Prefeitura do Rio confirmou em nota para a imprensa o primeiro caso em
uma comunidade da cidade, um morador da Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de
Janeiro3.
À medida que a doença se disseminou e decisões austeras de circulação foram
impostas, as informações falsas de ampla circulação através das plataformas digitais na
internet ganharam força, é indispensável evidenciar que a restrição e medidas de
distanciamento social foram uma imposição para evitar a disseminação da doença e
controle da novo Coronavírus.4 Entre as recomendações de propagação da doença
infecciosa estão reduzir ao máximo o contato com outras pessoas, evitar aglomerações,
higienizar as mãos e deixar o ambiente bem ventilado.
Com 152 milhões de usuários conectados e diante de todo o cenário crítico de
infodemia5 proporcionado pelo excesso de busca de informação sobre o vírus, sua
prevenção e cuidados, a Organização Mundial da Saúde descreve a infodemia como o
grande volume de informações, algumas precisas e outras não, sobre um assunto
específico, com potencial de se multiplicar de forma rápida durante um evento como a
pandemia. Apesar da exclusão digital levar para a era digital a desigualdade social entre
pobres e ricos (SORJ, GUEDES; 2005), uma pesquisa realizada pelo instituto Data
Favela já apontava que no ano de 2015 cerca de 74% dos moradores de comunidades
do Rio de Janeiro acessam a internet pelo menos uma vez por semana. Nas classes D e
E e na zona rural os usuários da internet passam de 50% e o celular é o dispositivo mais
usado por 99% dos entrevistados (TIC DOMICÍLIOS, 2019). Mesmo conectados, os
moradores de comunidades enfrentam o acesso ruim da internet, o que pode ter
agravado a dificuldade na obtenção de informações verdadeiras sobre cuidados com a
doença (LOCOMOTIVA e PWC,2020).
Durante a pandemia o Presidente da República, Jair Bolsonaro,

maior

autoridade pública do país, propagou informações contrárias às recomendações dos
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especialistas em saúde pública, o que culminou na CPI da Covid6. O Brasil viu
intensificar as desigualdades já existentes em termos de saúde pública sendo o maior
percentual de óbitos da COVID-19 a população negra nos territórios periféricos
(FIOCRUZ, 2020) que também são os maiores usuários do Sistema Único de Saúde e
afetados por fatores históricos, como o racismo estrutural (ALMEIDA, 2019) .
Os

indivíduos

atendidos

pelo

SUS

apresentam como

características

sociodemográficas o predomínio de mulheres; crianças, adultos e idosos, pretos e
pardos e baixa escolaridade (52,8% até 3 anos de estudo), segundo dados da
PNAD-2003. Essas pessoas geralmente estão em áreas periféricas de grande densidade
populacional com agentes sociais e econômicos de impacto na qualidade de vida e
consequentemente da saúde e dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde
que por conta do subfinanciamento das políticas de saúde acaba não realizando uma
ação de vigilância em saúde como poderia, tendo a situação intensificada durante a
pandemia.
Uma série de fake sciences sobre a então desconhecida doença passou a ser
amplamente divulgada através das mídias sociais impactando também os territórios
vulneráveis. Segundo Oliveira (2020) “Compreendemos as fake sciences como uma
apropriação dos discursos científicos para a propagação de uma informação que vá
contra as pesquisas científicas, implicando uma série de disputas em prol do controle e
da verificação da informação”. A desinformação forma um conjunto de informações
falsas espalhadas com a intencionalidade de enganar (FALLIS, 2015). Wardle e
Derakhshan (2017), propõe um conceito de desordem informacional no qual a
intencionalidade também está presente.
Entretanto, a intencionalidade aparece nas disputas discursivas que atravessaram
os moradores das localidades. De acordo com a OMS, “a desinformação é entendida
como qualquer tipo de informação falsa ou imprecisa, ou seja, mesmo com dados e
fontes inverídicas e mentirosas a desinformação também é construída de maneira com
que o leitor tenha subsídios para acreditar.” Porém, para o autor Igor Sacramento, não é
só a tecnologia que gera a disposição social atual por fake news:
Vivemos numa sociedade de verdades, cujos dogmas e preceitos de
determinados grupos assumem, num relativismo absoluto, a lógica do
‘vale-tudo’ pela verdade pessoal e coletiva: de discussões e ofensas a
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atentados armados. Nesse vale-tudo – que extrapola as formas e
valores de civilidade que caracterizaram a modernidade e que Norbert
Elias sintetizou brilhantemente num conceito, o de autocontrole –,
parece que qualquer coisa é possível e permitida. Sem lei, sem ordem,
o fundamental desse fundamentalismo é tomar uma crença que eu e/ou
meu grupo defendem como sendo verdade incontestável, universal,
dogma. Relembro Foucault: a busca pela verdade é uma disputa pelo
poder. Afinal, “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as
lutas ou os sistemas de dominação, mas é aquilo pelo qual e com o
qual se luta, é o próprio poder de que procuramos assenhorear-nos”10.
Estamos disputando pelo poder do discurso na saúde, na política, na
vida. E os processos de comunicação on-line ampliam essas disputas
em dinâmicas tão inéditas quanto complexas (Sacramento, 2018, p. 7).

A crise de confiança nas instituições epistêmicas (Oliveira, 2020) foi agravada
pela rápida divulgação das informações no âmbito digital, identificando que o impacto
da desinformação poderia ser prejudicial (FALLIS, 2015), as favelas do Rio de Janeiro
se mobilizaram no combate às informações falsas. Ao longo dos anos a sociedade
sofreu mudanças “na forma de se constituir regimes de autoridades, ao mesmo tempo
em que podemos identificar situações semelhantes com regimes de credibilidade se
configurando de maneira diferente”. (Sacramento,2018, p.5).
Instituições com conhecimentos legitimados pela sociedade como detentores do
conhecimento que atuam na produção de saberes para a formulação de estratégias para
mudanças sociais como a ciência e o jornalismo, que outrora detinham seu papel de
respeito e prestígio, não são vistas como fontes produtoras da verdade atualmente.
Ainda de acordo com Sacramento, “a verdade está intrinsecamente relacionada às
articulações entre poder e saber numa dada sociedade.”
Não é contraditório que a mesma sociedade que tem um conjunto
excessivo de informações seja aquela a nos cobrar sermos
responsáveis pela nossa saúde, sermos especialistas em nós mesmos.
Estamos informados para irmos ao médico, por exemplo. Lemos em
diferentes sites e praticamente temos a certeza do que temos, do que
devemos fazer, de qual medicamento usar e o médico só precisa nos
dar a prescrição. (Sacramento, 2020, p.6)
.

Com o cenário da pandemia revelando não só problemas sociais como
desemprego, fome e a saúde precária, como também a crise da informação advinda da
crise

do

jornalismo,

“que

possui

um

papel

fundamental

em

mudanças

sociocomportamentais sendo responsável por nos fornecer subsídios para que possamos
compreender melhor o que nos cerca", o jornalismo enfrenta uma crise de confiança e
4
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de legitimidade (Oliveira,2020), nas favelas do Rio de Janeiro entendendo que a
chamada “pandemia de desinformação” poderia agravar a disseminação de casos,
lideranças de veículos jornalísticos comunitários desenvolveram uma série de ações
para combater a circulação das informações falsas sobre ciência e saúde.
Diante deste panorama em que a covid-19 se torna pano de fundo para um
cenário em que a desinformação, a fragilidade social em que problemas sanitários e
sociais formam o cenário para propagação de doenças, e mudanças relacionadas ao
regime de autoridade, confiança, disputas discursivas e a crise do jornalismo afetam a
sociedade, se faz necessário compreender a influência de todo o cenário em territórios
precarizados que enfrentam inúmeros desafios e o abandono pelo poder público,
visando responder questões sobre como as fake news interferem na obtenção de
informações relacionadas a saúde e identificar quem são as autoridades que inspiram
confiança para a validação de informações. Conforme apontam Bauer e Gaskell (2008),

esses dados formais reconstroem as maneiras pelas quais a realidade social é
representada por um grupo social.
METODOLOGIA E RESULTADOS
Para a elaboração do estudo foi criado o Observatório de Gênero, Raça e
Territorialidade na Ciência (Gerate), coordenado por Marcelle Chagas, estudante de
mestrado do PPGCOM da Universidade Federal Fluminense, que tem por objetivo
fomentar a elaboração, observação e metodologias para estudos com recortes de
gênero, raça e território relacionados à desinformação e suas repercussões,
consequências e influências. O "Observatório de Gênero, Raça e Territorialidade na
Ciência" é um hub de pesquisa e divulgação científica sobre o tema, atuando como
ponte entre cientistas e a população periférica. Atualmente, conta com apoio do CNPq e
da UFF, através de bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBITI/PIBINOVA),
através da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. Ele tem o objetivo de
desenvolver pesquisas para a compreensão de regimes de autoridade e hábitos de
consumo de informação e desinformação nas comunidades e periferias do Brasil para a
formulação de políticas públicas e a promoção de inovações científicas em diálogo com
saberes sociais e os usos sociais das Ciências e servindo de ponte entre cientistas negros
do estado do Rio de Janeiro e as comunidades através de iniciativas de ciência cidadã. O
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Gerate é parte do CiteLab - Laboratório de inovação, Tecnologia e Educação da
Universidade Federal Fluminense (UFF), apoiado por agências de fomento como CNPq
e Faperj, e tem atuado como uma incubadora de projetos de Pesquisa &
Desenvolvimento desenvolvido por integrantes do grupo, além de grupo de pesquisa.
A Pesquisa & Desenvolvimento derivada do Gerate se desdobra em dois eixos,
frente ao objetivo de compreender a circulação de notícias falsas e a relação entre a
população, a desinformação, o uso da tecnologia e sua relevância para decisões
relacionadas à saúde e ciência diante do quadro de aprofundamento da desigualdade
social e construir uma rede de relações conectando cientistas negros das universidades
públicas e as comunidades periféricas. A primeira etapa consiste em entender os modos
de consumo sobre a informação científica e os regimes de credibilidade sobre tópicos
relacionados à ciência. Como etapa complementar, têm sido mapeadas as ações de
ciência cidadã no Estado do Rio de Janeiro, para a seleção de pesquisadores negros,
para uma atuação em conjunto com a comunidade. Na primeira parte uma pesquisa
qualitativa individual online, aqui apresentada com o resultado parcial, através da
elaboração de questionário de múltipla escolha com perguntas abertas e fechadas com
abordagem infodemiológica.
Para entender os modos de consumo e os regimes de credibilidade, bem como
conhecer a percepção de moradores de comunidades periféricas sobre a desinformação
científica, foi conduzido um questionário junto aos moradores de comunidades do
Estado do Rio de Janeiro7. A pesquisa “Regimes de autoridade e circulação de
desinformação científica nas periferias” ainda está aberta e neste trabalho, serão
apresentados

os resultados parciais. A pesquisa está vinculada ao projeto

“Desinformação científica em redes sociais digitais: Inteligência artificial e estratégias
para enfrentar a desinformação em tempo de crise epistêmica”, coordenado pela
professora Thaiane Oliveira, líder do CiteLab e possui aprovação do Comitê de Ética,
sob a numeração 430011321.4.0000.5243 Tendo como público-alvo maiores de 18 anos
e moradores de comunidades do Rio de Janeiro, o levantamento foi desenvolvido e
compartilhado através de formulário semiestruturado com 34 respondentes até o
momento.
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O questionário desdobra-se em perguntas abertas e fechadas correspondentes ao
perfil socioeconômico, modo de consumo de desinformação, modo de consumo de
informação e autoridades epistêmicas que validam a informação através da metodologia
qualitativa8. Com o objetivo de observar o fluxo de desinformação e hábitos de
consumo de informação da população periférica, na segunda etapa da pesquisa serão
realizados grupos focais e perguntas temáticas sobre os mesmos eixos e com o
aprofundamento de informações que chamaram a atenção no resultado do questionário.
Resultados:
Os dados parciais apresentam resultados relevantes sobre a circulação da
informação e desinformação, com participantes apontando que o Whatsapp está entre as
redes sociais de maior acesso e o Linkedin entre o de menor acesso. Os dados também
destacam que durante a pandemia o trabalho dos veículos comunitários foi muito
importante para obtenção de informações sobre o Coronavírus e apontam que o grande
volume de informações dificultou saber qual notícia sobre a Covid-19 era verdadeira ou
falsa, o que pode ter afetado na obtenção de recomendações sobre prevenção da doença
impactando no número de mortes em áreas vulneráveis.
Moradores

das

comunidades:

Andarai

(2,1%),

Complexo

da

Maré

(11,8%),Comunidade do Itacolomi na Ilha do Governador (2,1%), Juramento
(2,1%),São Gonçalo (2,1%) e Vila do João (2,1%) estão entre os respondentes do
questionário.

Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 7 ed. Petrópolis:
Editora Vozes, 2008.
8
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Figura 1: Localidades periféricas dos respondentes

Fonte: elaborada pela autora

O gênero feminino é predominante (76,5%) e o masculino (23,5%). Em relação
a cor de pele, o formulário aponta que a grande maioria se identifica como preto
(41,2%),

seguido

por

pardo

(32,4%) e branco (23,5%),

indicando baixa

representatividade da etnia indígena com apenas 2,9%.
Com a alta incidência de desemprego no Brasil, apesar da pesquisa apontar que
29,4% trabalha de carteira assinada, 23,5% dos respondentes estão desempregados,
outros 23,5% trabalhando como autônomos e outros 23,5% trabalhando com vínculo
por contrato. O presente estudo possui faixa etária diversa em sua maioria na faixa de
29 a 33 anos (20,6%), de 24 a 28 anos (17,6%), 39 a 43 anos (14,7%), 49 a 53 anos
(11,8%).
Internet instável pode facilitar propagação de fake news
Aparelhos eletrônicos como celular (100%), computador (29,4%), rádio
(35,3%), televisão (85,3%), notebook (61,8%) foram indicados como itens que os
respondentes possuem. Além disso, também foi citado o Echo Dot (assistente
conversacional que interage para execução de tarefas). Em relação a frequência de
acesso a internet, 94,1 % conecta a internet durante todos os dias, os demais indicaram
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acessar apenas uma vez na semana (2,9%) e não possui acesso a internet foi sinalizado
por 2,9% dos participantes.
A má qualidade da internet também foi destacada como um fator prejudicial para
a busca e checagem de informações. Mesmo a pandemia provocada pela Covid-19 se
tratando de um problema de saúde coletiva, os abismos sociais existentes se tornaram
mais evidentes devido aos impactos registrados durante o período, reforçando o
importante papel do processo de informação em saúde.
Com o celular (55,9%) sendo o principal meio de acesso à web através do uso
do plano de dados (14,7%), a rede social conectada com maior frequência é o whatsapp
e as menos usadas são o tik tok e o Linkedin. A dificuldade de conexão no sinal de rede
móvel afeta a confirmação se a informação é verdadeira ou falsa. A má qualidade na
conexão e instabilidade apontam que a exclusão digital pode ter agravado a
vulnerabilidade de moradores de favela principalmente durante o período de pandemia e
indica que a desigualdade social atingiu um patamar digital.
Figura 2: Medidas de concordância sobre a instabilidade da internet para checagem de informação

Fonte: elaborado pela autora
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Jornalismo, veículos comunitários e tradicionais
O Rio de Janeiro é uma cidade fragmentada com realidades distintas, a cidade
partida de Zuenir Ventura que se desenvolve de maneira diferente no asfalto e nas
favelas ficou mais evidente durante a pandemia. Na narrativa local de algumas favelas a
Covid-19 tratava-se no início da pandemia de uma doença de “gringo” e gente rica
(GLASS, 2020). Com a crise epistêmica atingindo também o jornalismo tradicional, se
fez necessário o desenvolvimento de uma capacidade autônoma de ação coletiva dentro
das localidades visando à obtenção de seus interesses (MACHADO, 2008) através da
articulação dos veículos independentes comunitários nas favelas disseminando alertas
com cuidados, prevenções e novas informações sobre a doença através de campanhas
presenciais e no âmbito digital para enfrentar a desinformação.
Um grande exemplo são duas ações: Voz das comunidades e redes da Maré. Em
2020, por conta da falta de informações e dados sobre a COVID-19 nas favelas do Rio
de Janeiro, o “Voz das Comunidades” passou a atuar como uma espécie de órgão de
registro e verificação dos casos, criando o painel de atualização da COVID-19 nas
favelas do Rio de Janeiro. A ação incluiu a produção de um aplicativo, de matérias
informativas sobre os casos, além de ações nas mídias sociais conscientizando os
moradores e servindo de fonte de informação confiável para outros veículos de
comunicação e até mesmo para pesquisadores da área da saúde.
O “Redes da Maré” atua como Organização não governamental desde 1997 em
todo o Complexo das 16 favelas que compõem a Maré, a iniciativa conta com uma série
de ações nas áreas da educação, cultura, saneamento, iluminação pública, segurança,
entre outros. Durante a pandemia criou em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz o
projeto “Conexão Saúde”, que entre as principais estratégias está a vigilância ativa com
testagens de casos de covid-19 entre os moradores e a divulgação de informações
confiáveis. Segundo Peruzzo (2006), a comunicação comunitária se caracteriza por
processos de comunicação baseados em princípios públicos, para propiciar a
participação ativa da população, e difundir conteúdos com a finalidade da ampliação da
cidadania. A divulgação científica conceitualmente também exerce a sua função social.
Para Bueno (2010) ela democratiza o acesso ao conhecimento científico e estabelece
condições para a chamada alfabetização científica.
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A atuação de veículos comunitários foram importantes no combate à
desinformação na pandemia, mas os sites de notícias tradicionais são a escolha na hora
de se informar sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Com 66,7% dos
respondentes tendo classificado como muito importante a atuação dos veículos
comunitários para informação sobre o coronavírus e 18,2% indicando como
importantes, os sites de notícias tradicionais aparecem como os canais mais frequentes
na busca por informação e os jornais impressos são os menos frequentes. Chama a
atenção também o número de pessoas que escolhem qualquer site indiscriminadamente
que contenha a informação que ela busca.
Figura 3: Principais canais de informação

Fonte: elaborada pela autora

Regimes de confiança e credibilidade

Se na modernidade o regime de confiança era instituído a partir das autoridades
científicas e Instituições, na contemporaneidade o regime de confiança se estabelece
centrado nas próprias convicções e relevância pessoal e na autoridade experiencial
sendo alguém próximo que tenha relatado ou testemunhado a situação que se espalha
como “verdade” de forma rápida através da internet em grupos de mensagens e
aplicativos, como Facebook, por exemplo. Esse novo regime de verdade está
relacionado a política neoliberalista que defende a presença do Estado mínimo com
liberdade e independência entre os indivíduos de forma que cada um crie suas próprias
verdades.
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Se voltamos a pensar a história de algumas das epidemias globais dos
últimos cinco séculos sob o prisma oferecido por Michel Foucault,
Roberto Espósito e Emily Martin, é possível elaborar uma hipótese
que poderia assumir a forma de uma equação: conte-me como sua
comunidade constrói sua soberania política e eu lhe direi quais formas
de suas epidemias tomarão e como você as enfrentará. (PRECIADO,
2020, p. 3).

Os atravessamentos políticos nas disputas discursivas de temas como a
pandemia e suas repercussões aparecem quando os participantes da pesquisa indicam
que para acreditar de forma rápida em uma informação de ampla circulação na internet
ela precisa ter sido enviada por um amigo próximo ou familiar (47,1%), também
aparece entre as respostas com 23,5% que se a mensagem for relacionada com a figura
política que tem afinidade faz com que acredite mais rápido na informação.
Figura 4: sistemas de crença de informação

Fonte: elaborada pela autora

Discussão e considerações finais
A relação de poder existente na linguagem se apresentou de forma mais
contundente durante o período, principalmente pela disputa de informação e a
autoridade pelo discurso qualificado. Os dados obtidos até agora indicam que o cenário
de desinformação pode ter dificultado a obtenção de informações sobre cuidados e
prevenção contra a covid-19 podendo ter tido influência na taxa de letalidade nas
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localidades pobres e periféricas. A má qualidade da internet também é um fator
impactante já que ela dificulta a checagem de fatos e consequentemente facilita a
circulação de fake news. Entendendo que cada vez mais comportamentos no âmbito
digital refletem nas decisões tomadas no dia a dia (FLORIDI, 2014), acompanhar esse
cenário dentro das comunidades se torna um fator determinante.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen Editora, 2019.
BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um
manual prático. Editora Vozes Limitada, 2017.
BUENO, Wilson Costa. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e
rupturas conceituais. Informação & Informação, v. 15, n. 1esp, p. 1-12, 2010.
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5433/1981-8920.2010v15n1espp1> Acesso em:
01/10/2020
CETIC. Painel TIC COVID-19. Disponível em:https://cetic.br/pt/pesquisa/tic-covid-19/
>Acesso em: 19/07/2022
CETIC. TIC domicílios 2019. Disponível em:
https://cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2019_coletiva_imprensa.pdf
>Acesso em: 19/07/2022
DON. What is disinformation? Library Trends. v. 63, n. 3, 2015. p. 401-426. DOI:
10.1353/lib.2015.0014 >Acesso em: 01/10/2020.
DATASUS. PNAD 2003. Disponível em:
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/pnad2003/pnaddescr.htm>Acesso em: 19/07/2022
ESTADÃO. Conexão ruim e falta de acesso à internet ampliam desigualdade social.
Disponível em: Conexão ruim e falta de acesso à internet ampliam desigualdade social –
Estadão Expresso (estadao.com.br) >Acesso em: 30/05/2022
FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz). Boletim socioepidemiológico da COVID-19 nas favelas.
Análise da frequência, incidência, mortalidade e letalidade por COVID-19 em favelas
cariocas.
n.
01,
2020.
Disponível
em:
<https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_socioepidemiologic
os_covid_nas_favelas_1.pdf > Acesso em: 05/10/2020.
FLORIDI, Luciano. The 4th revolution: How the Infosphere is Reshaping Human
Reality. UK: Oxford University Press, 2014.
MACHADO DA SILVA, Luiz Antonio. Vida sob cerco: violência e rotina nas favelas do Rio
de Janeiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, p. 35-76, 2008
13

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UFPB – 5 a 9/9/2022

ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Editora da
UNICAMP, 2007.
OLIVEIRA, Thaiane. Desinformação científica em tempos de crise epistêmica: circulação de
teorias da conspiração nas plataformas de mídias sociais. Fronteiras-estudos midiáticos, v. 22,
n. 1, p. 21-35, 2020.
PAHO.
Factsheet
InfoDEMIC.
Disponível
em:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52054/Factsheet-Infodemic_por.pdf?sequence=14
>Acesso em: 23/08/20221
PAHO. Folha informativa sobre Coronavírus. Disponível em: Folha informativa sobre
COVID-19 - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde (paho.org) >Acesso em:
23/08/2022
PERUZZO, Cicilia MK. Revisitando os conceitos de comunicação popular, alternativa e
comunitária. In: Congresso Brasileiro De Ciências Da Comunicação. 2006. p. 1-17.
PWC e Locomotiva. Abismo digital no Brasil. Disponível em:
https://www.pwc.com.br/pt/estudos/preocupacoes-ceos/mais-temas/2022/O_Abismo_Digital.pdf
>Acesso em: 19/07/2022
SACRAMENTO, Igor. A saúde numa sociedade de verdades. Revista Eletrônica de
Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, v. 12, n. 1, 2018.
SORJ, Bernardo; GUEDES, Luís Eduardo. Exclusão digital: problemas conceituais, evidências
empíricas e políticas públicas. Novos estudos CEBRAP, p.101-117, 2005.
UOL. Corona chega as favelas prefeitura do Rio confirma caso na Cidade de Deus.
.Disponível em:
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/22/corona-chega-as-favelasprefeitura-do-rio-confirma-caso-na-cidade-de-deus.htm?cmpid=copiaecola>Acesso em:
30/05/2022
UOL. CPI da Covid: veja as fake news de Bolsonaro que checamos. Disponível em:
CPI da Covid: Veja as fake news de Bolsonaro que checamos (uol.com.br)>Acesso em:
19/07/2022
VENTURA, Zuenir. Cidade partida. Companhia das Letras, 1994.
WARDLE, Claire; DERAKHSHAN, Hossein. Information
interdisciplinary framework for research and policymaking. 2017.

disorder:

Toward

an

GLASS, Jessica Leigh. Use Mascara: The Trajectory of COVID‐19 in the Favela
Rocinha. City & Society (Washington, DC), 2020.

14

