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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo fazer um levantamento da atuação e participação do que se convencionou chamar de "perfis falsos" (ou 
"personas") nas redes sociais e verificar o impacto da atuação desses perfis para a difusão de notícias falsas ou "fake news." O conceito de 
"persona" engloba a ideia de uma atuação real, através de um perfil falso. Em outras palavras, uma "persona" não é um robô que gera uma 
resposta automática, mas uma pessoa real, que atua através de um "perfil falso" com a intenção de difundir determinada opinião e gerar um 
efeito de massificação daquele determinado conteúdo, o que se convencionou chamar de "efeito manada". Entende-se que a atuação dessas 
personas tem sido utilizada desde de meados de 2014 como forma estratégica para criar uma formação de opinião massificada que é capaz de 
impactar fortemente os caminhos da participação democrática do cidadão em inúmeros contextos políticos, sociais e econômicos. Diante de tal 
hipótese, o projeto adotou como metodologia para pesquisa a escolha de 20 notícias difundidas na rede social Instagran do Jornal O POVO. 
Através de critérios de identificação estabelecidos pelo grupo de pesquisa, foi realizado um trabalho de identificação dos possíveis perfis falsos e 
foi analisada a maneira como se comportavam e interagiam em matérias de conteúdo controverso, ou em outras palavras, matérias polêmicas. 
Os resultados, indicam que a utilização dessas "personas" ou "perfis falsos" é uma prática cada vez mais comum e é possível dizer que, 
atualmente, os analistas políticos precisam levar em conta, como dado a ser alisado, a influência e participação dessas "personas" no processo de 
formação de opinião pública.O primeiro capítulo do trabalho pretende trazer uma conceituação do que é um perfil falso fazendo uma distinção 
entre a atuação dos "robôs" e as "personas" a fim de que se possa distinguir claramente a suas zonas de abrangência e seus referidos impactos. O 
segundo capítulo pretende fazer uma análise das atuações desses artifícios desde 2014 até os dias atuais com o objetivo de esclarecer a forma e 
linha de atuação de tais personas. O terceiro capítulo trabalha com o levantamento dos dados obtidos com a pesquisa e tenta relacionar os 
conhecimentos adquiridos através do estudo teórico sobre o tema e os resultados obtidos especificamente no portal de notícias do Jornal O 
POVO, na rede social Instagran. Conclui-se que a formação de opinião pública está cada vez mais impactada pela atuação dos "perfis falsos" ou 
"personas" e que é pouco provável que exista a possibilidade de se anular a participação desses artifícios na formação de opinião, cabendo aos 
pesquisadores e analistas políticos entender a forma de atuação a fim de poder minimizar os impactos nocivos desses falsos atores para a 
democracia.
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