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1. Resumo
Vivemos em uma década em que somos constantemente bombardeados com um
sem fim de informações e temos acesso a notícias do mundo inteiro em questão de
minutos.

Apesar

dos

inúmeros

fatores

positivos

dessa

crescente

onda

de

compartilhamento de informação, desencadeados pelo avanço dos aparatos tecnológicos
e pela modernização dos meios de comunicação, não conseguimos mais distinguir com
facilidade as notícias verdadeiras das falsas.
Desse modo, o intuito deste projeto final da disciplina Programação para
Comunicadores 1/2017 é a produção de um quiz em Python 3, linguagem aprendida na
disciplina, sobre as manchetes retiradas de jornais brasileiros. Serão apresentados
diversos títulos e o participante deverá responder se a manchete foi realmente publicada
ou não, respondendo verdadeiro ou falso. As notícias verdadeiras foram retiradas de sites
especializados em jornalismo na internet, já as falsas foram tiradas do site
Sensacionalista, que se autodenomina “um jornal isento da verdade”.
A ideia é tratar o sensacionalismo e a inverdade encontrados na mídia de forma
lúdica e divertida, através da utilização de newsgame (jogo jornalístico), mas baseado em
uma crítica a disseminação de notícias falsas.

Palavras-chave: newsgame; jogo jornalístico; gamificação; fakenews.
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2. Propagação de informações
O desenvolvimento de uma gama de novas tecnologias da comunicação, a partir
do século XX, gerou uma variedade de situações de interação que têm características
próprias. Uma das marcas do processo de globalização, segundo Galli (2002), é a
velocidade com que a tecnologia evolui.
Desde o seu advento, no final da década de 80, a informática, responsável pelo
avanço da tecnologia, tem contribuído para a melhoria da qualidade dos serviços, em
todas as áreas de conhecimento, e também para a rapidez e precisão de dados com que
tais serviços são executados.
A rede de computadores, mundialmente conectados, permite ao usuário o acesso a
inúmeras informações, proporcionando troca, armazenamento e obtenção de informações
globalizadas. Castells (2005) afirma que a sociedade dá forma à tecnologia de acordo
com as necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as tecnologias.
Desse modo, a partir do momento em que o indivíduo tem a capacidade de utilizar
a tecnologia a seu favor, de acordo com seus próprios interesses, cresce a possibilidade
de veiculação de inverdades.
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3. Fait Divers e Fake News
O surgimento de sites de notícias falsas surgiu com a profusão de fait divers, que
ganham destaque nos noticiários, especialmente em portais de notícias da mídia
tradicional. São notícias que exploram o sensacional, o inusitado e o cômico que, apesar
de verdadeiras, poderiam ter sido facilmente elaboradas por uma mente criativa. Na
disputa por audiência, esses acontecimentos bizarros tomam amplas proporções,
transformam-se em notícia e se espalham nas redes. (ROCHA; VELOSO, 2015)
Fait Divers é uma expressão francesa que significa “fatos diversos” e é um termo
introduzido por Roland Barthes, no livro Essais Critiques, de 1964. Foi um dos primeiros
recursos editoriais para chamar atenção da audiência e divertir o público. São assuntos
que não entram nas editorias comuns do jornalismo tradicional e que só viram notícia por
seu caráter inusitado.
Ainda segundo Rocha e Veloso (2015), um específico segmento de humor que
também surgiu com a cibercultura são os veículos com falso conteúdo jornalístico – sites,
blogues, perfis no Twitter e Facebook -, que simulam notícias, reportagens ou mesmo
apenas manchetes com o objetivo de divertir a audiência, e que simultaneamente
parodiam, satirizam e provocam reflexão acerca de fatos do cotidiano, temas polêmicos e
hábitos da cultura contemporânea, apresentando-se como um espaço alternativo de
crítica à mídia.
Esses veículos, que muitas vezes satirizam a mídia tradicional, arrebatam uma
infinidade de seguidores e suas postagens são amplamente visualizadas, curtidas,
comentadas e compartilhadas. Por mais que o conteúdo desses veículos se apresente
como absurdo e engraçado, a maneira como se mostram ao leitor aproxima-se tanto do
jornalismo tradicional - pela apropriação da linguagem e estilo jornalísticos, como também
apresentação gráfica e visual - que, por muitas vezes, consegue levar o público a
acreditar no que está escrito. Já ocorreu de órgãos de imprensa se equivocarem e
publicarem notícias falsas como se fossem reais, em detrimento do trabalho base do
jornalismo, que é a apuração.
O site Sensacionalista converte informações de notícias reais em conteúdo fictício,
utilizando recursos próprios da ironia e da sátira, alcançando um efeito de paródia das
notícias veiculadas pelos jornais tradicionais. O jornal fictício vem desde 2009 recorrendo
a figuras de linguagem como hipérbole, ironia e metáfora na produção de notícias falsas
que têm, no mínimo, um fundo de verdade, com base em notícias reais.
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4. Newsgame
A gamification propõe ao jornalismo um meio lúdico para transmitir informação, tendo
como uma das oportunidades o newsgame, ou jogo jornalístico, que é uma linguagem
jornalística digital que apresenta acontecimentos – factuais ou não – em formato de
videogame. Apesar de ainda incipiente, a exploração dos newsgames ganha adeptos no
mundo: grandes organizações jornalísticas vanguardistas investem nesse formato, como
New York Times (Estados Unidos), El Pais (Espanha), Grupo Globo e Superinteressante
– único veículo pesquisado que dedica uma aba, no menu do site, exclusivamente aos
seus newsgames (MEDEIROS, 2016).
Bogost, Ferrari e Schweizer (2010 apud MEDEIROS, 2016) enfatizam que o newsgame é
uma mídia e uma forma de arte – como o cinema, a literatura, a música e a pintura – que
pode ser usada como ferramenta social, política, educativa, informativa ou apenas para
divertir e entreter, com o diferencial de ter um engajamento muito maior do que as outras
mídias ou artes. Além disso, introduzem a realidade dos fatos com viés divertido e lúdico,
em uma experiência interativa e imersiva; estimulando no leitor/jogador sensações que
não ocorrem no consumo de meios tradicionais.
Os newsgames, de acordo com Medeiros e Baldessar (2014 apud MEDEIROS, 2016),
apresentam-se

como

uma

linguagem

comunicativa

potencialmente

favorável

a

transformar o jornalismo convencional em algo extremamente atrativo, principalmente
para os nativos digitais e a geração digital (BUCKINGHAM; WILLETT 2006; NICOLLACIDACOSTA, 2006; TAPSCOTT, 2010 apud MEDEIROS, 2016).
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5. Desenvolvimento do Quiz
A produção do quiz em Phyton 3 foi dividida em três etapas: seleção das manchetes
verdadeiras e falsas, criação de um fluxograma e a construção do algoritmo.

5.1 Manchetes selecionadas
As manchetes verdadeiras foram retiradas de periódicos brasileiros confiáveis,
regionais e nacionais. Já as notícias falsas foram retiradas no site Sensacionalista, que
publica notícias inventadas. A ordem das manchetes foi definida por aleatoriedade no site
random.org para evitar que fosse criado um padrão de respostas.

Manchetes verdadeiras:
§

Jovem agride irmã porque ela não deu a senha do Wi-Fi
A jovem de 18 anos, moradora de Mandaguari (Paraná), agrediu sua irmã e

destruiu diversos objetos da casa em 2016. (fonte: O Diário)
§

Homem constrói casa que gira só para poder tomar chimarrão sempre à sombra
A casa foi construída em 1998 por um engenheiro autodidata e hoje em dia é

atração turística da cidade de Ituporanga, em Santa Catarina. (fonte: G1)

§ Quadrilha invade complexo penitenciário e rouba R$ 20 mil
Em 2016, os ladrões entraram pelo solário do prédio da Pastoral Carcerária no
Complexo Penitenciário de Trindade, em Florianópolis, e assaltaram seus cofres. (fonte:
Folha Vitória)

§

Eleitores compartilham criança de colo para furar fila no TRE em Florianópolis
Isso aconteceu no último dia da regularização do título eleitoral para votar ainda em

2016. (fonte: CBN)
§

Empresa de turismo lança roteiro para visitar prédios da Lava Jato em Curitiba
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O passeio é oferecido pela empresa Special Paraná e custa R$ 375 por pessoa.
(fonte: CuritibaTravel)
§ Foragido pede para ser preso de novo por causa da crise econômica
O jovem de 28 anos se entregou a uma delegacia de Araranguá (Santa Catarina)
em maio de 2016. (fonte: SulinFoco)
§ Companhia aérea quer transportar passageiros em pé para cobrar menos
O presidente da companhia VivaColômbia disse em uma entrevista em junho de
2017 que se as pessoas aguentam ficar de pé no ônibus, também aguentam no avião!
(fonte: InfoMoney)
Procon encontra à venda pacotes de pipoca vencidos há 16 anos

§

Os produtos que venceram no ano 2000 foram encontrados em um mercadinho da
zona rural na Paraíba em junho de 2016. O estabelecimento levou uma multa de R$ 7.000.
(fonte: Rede TV)
§ Homem é morto em churrasco porque não cumpriu aposta de pular na piscina
Em 2016, o suspeito esfaqueou seu 'amigo' com uma faca de churrasco de 20 cm
em Tubarão, Santa Catarina. (fonte: Notisul)
§

Médico atende sentado em lixeira e governo, em vez de comprar cadeira, ameaça
demiti-lo
Isso aconteceu numa UPA de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em junho de 2016.

(fonte: Extra)

Manchetes falsas:
§

Táxis do Rio terão bandeira 3 para áreas violentas
(fonte: Sensacionalista)

§

Família sai para comprar presente a acaba comemorando aniversário procurando
vaga em shopping
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(fonte: Sensacionalista)

§

Nova lei vai multar quem limpar o nariz dirigindo
(fonte: Sensacionalista)

§

Exercício de simulação de incêndio em empresas poderá ser feito por computador
(fonte: Sensacionalista)

§

Bandidos incendeiam Corcel 72 no Rio e dono agradece
(fonte: Sensacionalista)

§

Crise: Família brasileira fará ceia de natal em grupo no WhatsApp
(fonte: Sensacionalista)

§

Não curtir postagem já chateia mais do que não ligar no dia seguinte, diz estudo
(fonte: Sensacionalista)

§

Pai pede de presente de Natal que a filha fique três meses sem falar “tipo” nem

“arram”
(fonte: Sensacionalista)
§

Pais deixam filhos em sessão de ‘Invocação do mal 2’ para assistir

‘Procurando Dory’ sossegados
(fonte: Sensacionalista)
§

App de banco no início do mês é o maior responsável por telas quebradas de
celular, diz fabricante
(fonte: Sensacionalista)
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5.3 Algoritmo
print("Você consegue acertar quais dessas manchetes são verdadeiras e já saíram na
mídia brasileira? \n ")
print("Responda verdade (v) ou falso (f) e descubra se você está por dentro das notícias!
\n ")
# Defining Score variables
x=0
score = x
# Question One
print("1. Quadrilha invade complexo penitenciário e rouba R$ 20 mil")
answer_1 = input(":")
if answer_1.lower() == "verdade" or answer_1.lower() == "v":
print("Você acertou! É verdade! Em 2016, os ladrões entraram pelo solário do prédio da
Pastoral Carcerária no Complexo Penitenciário de Trindade, em Florianópolis, e
assaltaram seus cofres. (fonte: Folha Vitória)")
x=x+1
else:
print("Você errou! É verdade! Em 2016, os ladrões entraram pelo solário do prédio da
Pastoral Carcerária no Complexo Penitenciário de Trindade, em Florianópolis, e
assaltaram seus cofres. (fonte: Folha Vitória)")
print ("\n")
# Question Two
print("2. Exercício de simulação de incêndio em empresas poderá ser feito por
computador")
answer_2 = input(":")
if answer_2.lower() == "falso" or answer_2.lower() == "f":
print("Você acertou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
x=x+1
else:
print("Você errou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
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print ("\n")
# Question Three
print("3. Empresa de turismo lança roteiro para visitar prédios da Lava Jato em Curitiba")
answer_3 = input(":")
if answer_3.lower() == "verdade" or answer_3.lower() == "v":
print("Você acertou! É verdade! O passeio é oferecido desde 2016 pela empresa
Special Paraná e custa R$ 375 por pessoa. (fonte: CuritibaTravel)")
x=x+1
else:
print("Você errou! É verdade! O passeio é oferecido desde 2016 pela empresa Special
Paraná e custa R$ 375 por pessoa. (fonte: CuritibaTravel)")
print ("\n")
# Question Four
print("4. Homem constrói casa que gira só para poder tomar chimarrão sempre à sombra")
answer_4 = input(":")
if answer_4.lower() == "verdade" or answer_4.lower() == "v":
print("Você acertou! É verdade! A casa foi construída em 1998 por um engenheiro
autodidata e hoje em dia é atração turística da cidade de Ituporanga, em Santa Catarina.
(fonte: G1)")
x=x+1
else:
print("Você errou! É verdade! A casa foi construída em 1998 por um engenheiro
autodidata e hoje em dia é atração turística da cidade de Ituporanga, em Santa Catarina.
(fonte: G1)")
print ("\n")
# Question Five
print("5. Jovem agride irmã porque ela não deu a senha do Wi-Fi")
answer_5 = input(":")
if answer_5.lower() == "verdade" or answer_5.lower() == "v":
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print("Você acertou! É verdade! A jovem de 18 anos, moradora de Mandaguari (Paraná),
agrediu sua irmã e destruiu diversos objetos da casa em 2016. (fonte: O Diário)")
x=x+1
else:
print("Você errou! É verdade! A jovem de 18 anos, moradora de Mandaguari (Paraná),
agrediu sua irmã e destruiu diversos objetos da casa em 2016. (fonte: O Diário)")
print ("\n")
# Question Six
print("6. Bandidos incendeiam Corcel 72 no Rio e dono agradece")
answer_6 = input(":")
if answer_6.lower() == "falso" or answer_6.lower() == "f":
print("Você acertou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
x=x+1
else:
print("Você errou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
print ("\n")
# Question Seven
print("7. Táxis do Rio terão bandeira 3 para áreas violentas")
answer_7 = input(":")
if answer_7.lower() == "falso" or answer_7.lower() == "f":
print("Você acertou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
x=x+1
else:
print("Você errou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
print ("\n")
# Question Eight
print("8. Nova lei vai multar quem limpar o nariz dirigindo")
answer_8 = input(":")
if answer_8.lower() == "falso" or answer_8.lower() == "f":
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print("Você acertou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
x=x+1
else:
print("Você errou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
print ("\n")
# Question Nine
print("9. Eleitores compartilham criança de colo para furar fila no TRE em Florianópolis")
answer_9 = input(":")
if answer_9.lower() == "verdade" or answer_9.lower() == "v":
print("Você acertou! É verdade! Isso aconteceu no último dia da regularização do título
eleitoral para votar ainda em 2016. (fonte: CBN)")
x=x+1
else:
print("Você errou! É verdade! Isso aconteceu no último dia da regularização do título
eleitoral para votar ainda em 2016. (fonte: CBN)")
print ("\n")
# Question Ten
print("10. Família sai para comprar presente a acaba comemorando aniversário
procurando vaga em shopping")
answer_10 = input(":")
if answer_10.lower() == "falso" or answer_10.lower() == "f":
print("Você acertou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
x=x+1
else:
print("Você errou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
print ("\n")
# Question Eleven
print("11. Crise: Família brasileira fará ceia de natal em grupo no WhatsApp")
answer_11 = input(":")
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if answer_11.lower() == "falso" or answer_11.lower() == "f":
print("Você acertou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
x=x+1
else:
print("Você errou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
print ("\n")
# Question Twelve
print("12. Não curtir postagem já chateia mais do que não ligar no dia seguinte, diz
estudo")
answer_12 = input(":")
if answer_12.lower() == "falso" or answer_12.lower() == "f":
print("Você acertou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
x=x+1
else:
print("Você errou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
print ("\n")
# Question Thirteen
print("13. Pai pede de presente de Natal que a filha fique três meses sem falar “tipo” nem
“arram”")
answer_13 = input(":")
if answer_13.lower() == "falso" or answer_13.lower() == "f":
print("Você acertou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
x=x+1
else:
print("Você errou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
print ("\n")
# Question Fourteen
print("14. Foragido pede para ser preso de novo por causa da crise econômica")
answer_14 = input(":")
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if answer_14.lower() == "verdade" or answer_14.lower() == "v":
print("Você acertou! É verdade! O jovem de 28 anos se entregou a uma delegacia de
Araranguá (Santa Catarina) em maio de 2016. (fonte: SulinFoco)")
x=x+1
else:
print("Você errou! É verdade! O jovem de 28 anos se entregou a uma delegacia de
Araranguá (Santa Catarina) em maio de 2016. (fonte: SulinFoco)")
print ("\n")
# Question Fifteen
print("15. Companhia aérea quer transportar passageiros em pé para cobrar menos")
answer_15 = input(":")
if answer_15.lower() == "verdade" or answer_15.lower() == "v":
print("Você acertou! É verdade! O presidente da companhia VivaColômbia disse em
uma entrevista em junho de 2017 que se as pessoas aguentam ficar de pé no ônibus,
também aguentam no avião! (fonte: InfoMoney)")
x=x+1
else:
print("Você errou! É verdade! O presidente da companhia VivaColômbia disse em uma
entrevista em junho de 2017 que se as pessoas aguentam ficar de pé no ônibus, também
aguentam no avião! (fonte: InfoMoney)")
print ("\n")
# Question Sixteen
print("16. Procon encontra à venda pacotes de pipoca vencidos há 16 anos")
answer_16 = input(":")
if answer_16.lower() == "verdade" or answer_16.lower() == "v":
print("Você acertou! É verdade! Os produtos que venceram no ano 2000 foram
encontrados em um mercadinho da zona rural na Paraíba em junho de 2016. O
estabelecimento levou uma multa de R$ 7.000. (fonte: Rede TV)")
x=x+1
else:
print("Você errou! É verdade! Os produtos que venceram no ano 2000 foram
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encontrados em um mercadinho da zona rural na Paraíba em junho de 2016. O
estabelecimento levou uma multa de R$ 7.000. (fonte: Rede TV)")
print ("\n")
# Question Seventeen
print("17. Homem é morto em churrasco porque não cumpriu aposta de pular na piscina")
answer_17 = input(":")
if answer_17.lower() == "verdade" or answer_17.lower() == "v":
print("Você acertou! É verdade! Em 2016, o suspeito esfaqueou seu 'amigo' com uma
faca de churrasco de 20 cm em Tubarão, Santa Catarina. (fonte: Notisul)")
x=x+1
else:
print("Você errou! É verdade! Em 2016, o suspeito esfaqueou seu 'amigo' com uma
faca de churrasco de 20 cm em Tubarão, Santa Catarina. (fonte: Notisul)")
print ("\n")
# Question Eighteen
print("18. Pais deixam filhos em sessão de ‘Invocação do mal 2’ para assistir ‘Procurando
Dory’ sossegados")
answer_18 = input(":")
if answer_18.lower() == "falso" or answer_18.lower() == "f":
print("Você acertou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
x=x+1
else:
print("Você errou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
print ("\n")
# Question Nineteen
print("19. App de banco no início do mês é o maior responsável por telas quebradas de
celular, diz fabricante")
answer_19 = input(":")
if answer_19.lower() == "falso" or answer_19.lower() == "f":
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print("Você acertou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
x=x+1
else:
print("Você errou! É falso! Essa manchete foi retirada do jornal Sensacionalista.")
print ("\n")
# Question Twenty
print("20. Médico atende sentado em lixeira e governo, em vez de comprar cadeira,
ameaça demiti-lo")
answer_20 = input(":")
if answer_20.lower() == "verdade" or answer_20.lower() == "v":
print("Você acertou! É verdade! Isso aconteceu numa UPA de Nova Iguaçu, no Rio de
Janeiro, em junho de 2016. (fonte: Extra)")
x=x+1
else:
print("Você errou! É verdade! Isso aconteceu numa UPA de Nova Iguaçu, no Rio de
Janeiro, em junho de 2016. (fonte: Extra)")
print ("\n")
#Total Score
score = float(x / 20) * 100
print("Você acertou", x,"de 20")
if x < 10 :
print ("Você deve ficar mais atento com o que você lê na mídia!")
else:
if 9 < x < 16 :
print ("Você está quase lá! Leia mais notícias")
if 15 < x :
print ("Parabéns! Você está bem atento ao que você lê na mídia!")
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6. Conclusão
Todo o trabalho, desde a revisão teórica até a elaboração do algoritmo para o quiz, foi
elaborado com o intuito final de trazer uma reflexão sobre os caminhos do jornalismo
digital, mais especificamente sobre como os conceitos opostos de fait divers e as fake
news podem ser tratados através de jogos jornalísticos.
Por meio do entretenimento, abre-se a discussão sobre o sensacionalismo e a
propagação de notícias falsas dentro da mídia online. A utilização de notícias
sensacionalistas para atrair leitores é válida a partir do momento em que o que é
veiculado é verdade. Quando se trata de notícias falsas, como é o caso do site
Sensacionalista, a veiculação é válida quando se deixa claro que as publicações são
isentas de verdade.
Desse modo, através da construção de um jogo jornalístico em que o participante deve
acertar quais são as notícias verdadeiras e quais são as notícias falsas, o participante tem
que testar sua capacidade de distinguir verdades de inverdades sensacionalistas
veiculadas na mídia online.
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