
 

 

QUE INFORMAÇÃO É ESSA? - A todo momento, uma avalanche de informações chega até nós. Saber diferenciar a 
“natureza” e a principal intenção de cada uma delas é o passo inicial para a leitura reflexiva.   
 

  DESCRIÇÃO  INTENÇÃO  EXEMPLOS 

INFORMAÇÃO 
BRUTA 

Dados, imagens e outros materiais sem 
verificação ou edição. Podem servir de 
ponto de partida para o jornalismo. 

Registrar ou documentar  Vídeo sem cortes e sem edição de um 
desfile de moda gravado por alguém da 
plateia. 

JORNALISMO  Atividade de busca, verificação e 
divulgação de informações de interesse 
público, a partir de fatos.  

Informar  Reportagem sobre a indústria de 
tecidos, a partir de dados do varejo e 
entrevistas com estilistas e fabricantes. 

OPINIÃO  Avaliação pessoal sobre um 
determinado assunto. Pode ou não ser 
baseada em fatos.  

Influenciar  Texto de uma psicóloga sobre a 
influência negativa da escolha de 
modelos magérrimas sobre o 
autoestima de adolescentes. 

PUBLICIDADE   Atividade de divulgação de produto, 
marca ou conceito, que pode se valer 
das emoções do público. 

Vender  Divulgação de uma marca de 
cosméticos nos intervalos comerciais da 
TV aberta. 

CONTEÚDO 
PATROCINADO 

Conteúdo pago para apresentar um 
produto, marca ou conceito. Geralmente 
vem “embalado” em uma narrativa. 

Vender  Influenciadora digital faz tutorial de 
maquiagem nas redes sociais usando os 
cosméticos de uma determinada marca.  

PROPAGANDA  Conteúdo pensado para influenciar 
(positiva ou negativamente) atitudes e 
comportamentos. Pode mobilizar a 
comunidade. 

Persuadir ou influenciar  Campanha de uma organização em prol 
de bons hábitos de alimentação para 
crianças e adolescentes. 

ENTRETENIMENTO  Peças de humor ou sátira. Podem ser 
construídas a partir de um fato ou 
notícia, mas não têm compromisso com 
verificação ou veracidade. Em alguns 
casos, são uma forma de crítica. 

Entreter  Vídeo em que imagens de cabides com 
roupas saem do guarda-roupa e 
desfilam por uma passarela.  

 
Produzido por www.educamidia.org.br sob a licença Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

http://www.educamidia.org.br/


 


