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RESUMO

O presente estudo elabora uma análise dos boatos virtuais em redes telemáticas,
buscando traçar relações entre a dinâmica de propagação dos boatos e suas
especificidades quando inseridos no ciberespaço. Nesse sentido, o estudo busca
inicialmente definir o que vem a ser o boato e pontuar as características que
tornam a rede um ambiente diferenciado de propagação. Tendo o objeto (boato) e
o meio (rede) definidos, o estudo parte para a descrição das especificidades dos
boatos quando inseridos em redes telemáticas, pontuando as semelhanças e
principalmente as diferenças em relação aos boatos propagados através de outros
meios, não-virtuais.

ABSTRACT

This dissertation is an effort to produce an analysis of rumours in telematic networks
attempting to establish relations between the nature of this form of social interaction,
its dynamics of propagation and the specific characteristics of the phenomenon in
cyberspace. The study departs from a critical examination of different definitions of
rumors in sociological literature and from an overview of its modes of propagation
before the emergence of digital networks. In a second moment, the analysis centers on
the use of internet as an environment for the production and dissemination of rumors.
A comparison is finally established between the traditional and the digital forms of
rumors, in an attempt to identify continuities and ruptures within the new situation of
interaction

created

by

digital/

telematic

networks.
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