
O universo da informação
O que essa mensagem quer de mim?
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Hoje em dia, 
produzir 
conteúdos 
faz parte do 
dia a dia de 
muitas pessoas.

Pelas redes sociais,
é possível:
— relatar fatos
— expressar opiniões
— compartilhar conteúdos
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Fato ou opinião?

— Fatos podem ser 
comprovados. 

— Opiniões são formas 
de ver, julgar e pensar.
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“Brigadeiro é o melhor doce do mundo.”

“Brigadeiro é um doce feito com 
chocolate.”

“Jogar xadrez é mais legal que jogar 
futebol.”

“Jogar futebol exige mais preparo físico 
que jogar xadrez.”

“Covid-19 é o nome da doença causada 
pelo novo coronavírus.”

“Tratar pacientes com Covid é a tarefa mais 
difícil que qualquer médico já enfrentou.”
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https://www.oeco.org.br/salada-verde/bonito-ms-foi-o-municipio-que-mais-desmatou-a-mata-atlantica-entre-2019-e-2020/
https://www.viajanet.com.br/blog/bonito/
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“Todo mundo 
tem direito às 
suas próprias 
opiniões. Mas não 
aos seus próprios 
fatos.”
Daniel Patrick Moynihan, senador americano
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SÁTIRASátira: 
crítica 
bem-humorada 
a uma situação.
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Publicidade ou propaganda?

Sidney Magal promove o remédio Calman Tiago Leifert promove a vacinação
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Publicidade ou propaganda?

Publicidade: mensagem que 
promove um produto com o 
objetivo de aumentar vendas.

Propaganda: mensagem que promove 
uma ideia com o objetivo de modificar 
comportamentos.
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A notícia é um gênero 
jornalístico que relata 
fatos que acabaram 
de acontecer.

Uma notícia:
É objetiva. 
É equilibrada. 
Apresenta evidências
Cita especialistas.
Pode ser atribuída a 
alguém.

Jornalismo

Adobe Stock
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Fato, informação ou notícia?

Fato: o relógio existe.

Informação: horário 
marcado pelo relógio.

Notícia: relógio da 
torre despenca.

Fonte: Aidar e Alves, 2019.
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Método jornalístico

As informações 
divulgadas pela 
imprensa passam 
por pesquisa, 
apuração, 
checagem e 
edição antes de 
serem publicadas.
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“A população pode e deve posicionar-se 
para que a atividade jornalística seja 

exercida da maneira mais responsável 
possível, sem demonizar a imprensa 

enquanto instituição, pois essa postura 
enfraquece a democracia.”

Ana Claudia Ferrari, Daniela Machado e Mariana Ochs | Guia da Educação Midiática (2020)



VAMOS OLHAR MAIS ATENTAMENTE?

O que essa mensagem 
quer de mim?
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Essa mensagem tem um propósito.

DOCUMENTAR

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

A mensagem é
registro.

INFORMAR

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

A mensagem é
jornalismo.

INFLUENCIAR

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

A mensagem é
opinião.

PERSUADIR

Conteúdo 
pensado para 
influenciar 
(positiva ou 
negativamente) 
atitudes e 
comportamentos. 
Pode gerar 
mobilização.

A mensagem é
propaganda.

ENTRETER OU 
CRITICAR

Peças de humor 
ou sátira que 
podem ser 
construídas a 
partir de um fato, 
mas não têm 
compromisso com 
verificação ou 
veracidade.

A mensagem é
sátira ou humor.

VENDER

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

A mensagem é
publicidade.
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O que essa mensagem quer de mim?

Escolha dois 
desses conteúdos 
para ler / assistir:

1. Muito além da beleza: autoestima é estado de 
espírito e precisa ser nutrida (Universa/UOL)

2. Gêmeas siamesas se veem pela 1ª vez após 
cirurgia de separação (BBC News Brasil)

3. Montadora lança carro com tanque de 5 litros 
para brasileiro voltar a ter o prazer de dizer: 
‘pode completar’ (O Globo)

4. Não deixe que o Coronavírus tire alguém da sua 
família (Governo do Estado da Bahia)

https://www.uol.com.br/universa/colunas/ana-paula-xongani/2021/09/09/muito-alem-da-beleza-autoestima-e-estado-de-espirito-e-precisa-ser-nutrida.htm
https://www.uol.com.br/universa/colunas/ana-paula-xongani/2021/09/09/muito-alem-da-beleza-autoestima-e-estado-de-espirito-e-precisa-ser-nutrida.htm
https://www.bbc.com/portuguese/geral-58470002
https://www.bbc.com/portuguese/geral-58470002
https://www.bbc.com/portuguese/geral-58470002
https://blogs.oglobo.globo.com/sensacionalista/post/montadora-lanca-carro-com-tanque-de-5-litros-para-brasileiro-voltar-ter-o-prazer-de-dizer-pode-completar.html
https://blogs.oglobo.globo.com/sensacionalista/post/montadora-lanca-carro-com-tanque-de-5-litros-para-brasileiro-voltar-ter-o-prazer-de-dizer-pode-completar.html
https://blogs.oglobo.globo.com/sensacionalista/post/montadora-lanca-carro-com-tanque-de-5-litros-para-brasileiro-voltar-ter-o-prazer-de-dizer-pode-completar.html
https://www.youtube.com/watch?v=N6K4IOYThS0
https://www.youtube.com/watch?v=N6K4IOYThS0
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O que essa mensagem quer de mim?

Após acessá-las, 
reflita:

1. Que tipo de conteúdo você acessou?
2. Quais são suas principais 

características?
3. O que os autores desses conteúdos 

esperam de quem acessá-los?

Ao final, troque impressões com um 
colega. 
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