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Como se proteger da “INFODEMIA”
Posturas para lidar com as FAKE NEWS
e com a CHUVA DE MÍDIAS INFORMATIVAS
Informação confiável,
quem produz?
Sabe-se que ciência produz uma forma de
conhecimento essencial para a humanidade e pode
ser usada para que decisões – inclusive nas áreas de
economia e saúde pública – sejam tomadas de
maneira informada. Um texto confiável, do ponto de
vista científico, é aquele que mobiliza dados e
conclusões derivadas de pesquisas científicas,
realizadas em universidades e em instituições
relacionadas.
A Universidade Federal do Rio de Janeiro, por
exemplo, é uma das principais produtoras de
conhecimento científico no Brasil. Ela conta com
laboratórios e grupos de pesquisa localizados em
várias de suas unidades dedicados aos mais diversos
temas. Logo após a decretação da pandemia pela
OMS, um conjunto de pesquisadores de diversas
áreas produziu um site para disseminar informação
precisa sobre o coronavírus.

coronavirus.ufrj.br

Onde e como é divulgado?
Os pesquisadores publicam
o conhecimento que produzem
em revistas científicas, nacionais
e internacionais. E em eventos
como
congressos,
cientistas
também divulgam e compartilham
o conhecimento entre si.

sciam.uol.com.br

cienciahoje.org.br

limnonews.wordpress.com

Opções didáticas
e acessíveis

Existem revistas especializadas
em
resumir,
contextualizar
e
didatizar a linguagem desses artigos
para a população geral. São revistas
de divulgação científica, tais como a
Scientific American e a Ciência Hoje.
Da
mesma
forma,
colunas
científicas de jornais de grande
circulação – como a Folha de São
Paulo e O Globo – cumprem uma
função similar de divulgação. Além
disso, os blogs de grupos de
pesquisa, como, por exemplo, o
LimnoNews, consistem em páginas
dedicadas
à
difusão
do
conhecimento produzido por um
determinado laboratório ou grupo de
pesquisa.
Também é possível se informar
a partir de instituições de referência
e
normatizadores,
como
as
Secretarias de Saúde, o Ministério
da Saúde, a OMS, entre outros.

Como identificar Fake news?
1) Identificar a autoria e a fonte das informações
indicadas.
O autor do texto está devidamente indicado? As fontes
de informação usadas pelo mesmo são expostas no
texto e são confiáveis? Se não há indicação de autoria e
das fontes, desconfie.
2) Há coerência naquilo que se diz?
Se existirem contradições internas ao próprio texto, ou as
informações não forem de fontes confiáveis, desconfie.
3) As informações apresentadas estão replicadas em
veículos sérios e oficiais de informação (como os
citados nesse material)?
Caso não estejam, há uma boa explicação para que
ainda
não
tenham
sido
replicadas
(teorias
conspiracionistas nunca são uma boa explicação, pois
geralmente não são falseáveis, ou se sustentam em
falsas informações e, portanto, não são científicas).
4) “Eu já li isso em algum grupo do WhatsApp uns
anos atrás...”
O texto reaparece de tempos em tempos com ligeiras
modificações? Se sim, ele não provavelmente não é
confiável. Novamente, fake news são atemporais e
recicladas.
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