
PARA ALÉM DAS “NOTÍCIAS FALSAS” - 10 TIPOS DE NOTÍCIAS ENGANOSAS 

FONTE: EAVI – Media Literacy for Citizenship (www.eavi.eu)  

PROPAGANDA 

● Adotada por governos, 
corporações e organizações 
não-lucrativas para 
manipular atitudes, valores 
e conhecimento; 
● Apelo às emoções; 
● Pode ser benéfica ou 
perigosa. 
 

PARTIDÁRIA 

● Ideológica e inclui interpretação de 
factos mas pode aparentar ser 
imparcial; 
● Privilegia factos que estão em 
conformidade com a narrativa não 
apresentando os outros; 
●  Linguagem emotiva e apaixonada. 
 

CLIKBAIT 

● Atraente, títulos 
sensacionalistas pensados 
para distrair; 
● O conteúdo é muitas 
vezes enganoso e não 
reflete o exposto no título; 
● Gera receita publicitária. 
 

TEORIA DA  
CONSPIRAÇÃO 

● Tenta explicar de modo simples 
realidades complexas como resposta 
ao medo ou à incerteza; 
●  A refutação da conspiração é 
considerada uma prova adicional da 
conspiração; 
● Rejeita especialistas e autoridade. 
 

CONTEÚDO 
PATROCINADO 

● Publicidade feita de forma 
a parecer notícia; 
● Potencial conflito de 
interesses para empresas 
jornalísticas; 
● Os consumidores podem 
não perceber que se trata 
de publicidade se o 
conteúdo não for 
claramente identificado. 
 

PSEUDOCIÊNCIA 

● Curas milagrosas, anti vacinação, 
negação das alterações climáticas;  
●  Deturpa estudos científicos reais 
com afirmações exageradas ou 
falsas; 
●  Muitas vezes contradiz os 
especialistas. 
 

SÁTIRA E 
BRINCADEIRA 

● Comentários humorísticos 
ou sociais; 
● Varia muito em qualidade 
e o significado pretendido 
pode não ser evidente; 
● Pode embaraçar pessoas 
que confundam o conteúdo 
como sendo verdadeiro. 
 

DESINFORMAÇÃO 

●  Inclui uma mistura de conteúdos 
factuais, falsos ou parcialmente 
falsos; 
●  A intenção pode ser de informar e 
o autor pode não estar consciente de 
que o conteúdo é falso; 
●  Atribuições falsas, conteúdo 
deturpado e manchetes enganosas 
 

ERRO 

● Empresas jornalísticas de 
renome podem às vezes 
cometer erros; 
● Os erros podem 
prejudicar a marca, ofender 
ou dar origem a litígios; 
● Os órgãos reputados 
pedem desculpa. 
 

FALSA 

● Conteúdo inteiramente fabricado e 
disseminado intencionalmente para 
desinformar; 
● Táticas de marketing de guerrilha, 
falsificação de contas de pessoas ou 
marcas conhecidas nas redes sociais; 
● Motivado por rendimento 
publicitário, influência política ou 
ambos.  
 

  

http://www.eavi.eu/


Para aprofundar  

Atribuição falsa – imagens autênticas, vídeo ou afirmações são atribuídas aos eventos 

ou às pessoas erradas 

Falsificação – Websites ou contas do Twitter que se fazem passar por ser de uma marca 

reputada ou de uma figura conhecida 

Enganoso – conteúdo que não representa o que o título ou as legendas sugerem 

Conteúdo adulterado – conteúdo, como estatísticas, gráficos, fotografias ou vídeo que 

foram modificados ou falsificados 

 

Impacto 

- Neutral 

- Baixo 

- Médio 

- Elevado 

 

Motivação 

- Dinheiro 

- Política/Poder 

- Humor/Divertimento 

- Sátira 

- (Des) informação 

  

Nota – O impacto e as motivações atribuídos não são definitivos e devem ser usados 

apenas como um ponto de partida para a discussão 


