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A Infodemia, ou 'epidemia de desinformação', é um ecossistema de desinformação que abarca
não apenas processos relativos à pandemia de COVID-19, mas também aspectos sociais mais
amplos como o negacionismo, o discurso de ódio, o racismo, a misoginia, bem como outras
manifestações de comportamento autoritário que afetam profundamente a sociedade, com
impactos reais no modo como vivemos. No minicurso, procuraremos mostrar que processos
vistos como independentes são na verdade interdependentes e codependentes. Enfocaremos
questões políticas, linguísticas, multimodais e discursivas, para obter uma visão concreta e
abrangente dos pressupostos dos movimentos associados à infodemia, como esses
pressupostos se entrelaçam, se fortalecem e resultam em um ecossistema discursivo organizado
e coerente. Veremos que a infodemia não é um fenômeno caótico, mas sim autorregulado e
eficiente, que se transformou em um aparato contemporâneo de convencimento da opinião
pública.
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