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RESUMO 

 

Na presente pesquisa, estudaram-se os conceitos de estruturação que contornam o 

contemporâneo formato de Jornalismo Digital denominado newsgame, para fins de 

responder o seguinte problema: O jogo eletrônico Never Alone pode ser enquadrado 

como um newsgame? Para tanto, o objetivo geral que norteou este trabalho foi analisar 

quais elementos de newsgame estavam presentes no jogo Never Alone. Para que se 

chegasse ao resultado, inicialmente buscou-se compreender noções básicas que fazem 

parte da estrutura de um jogo eletrônico, para depois estudar o percurso histórico dos 

mesmos. Em segundo momento, foi traçado um resgate quanto às gerações do 

Jornalismo Digital, assim como de suas sete características. Discutiu-se a concepção de 

newsgame por intermédio de alguns dos principais estudiosos da área, a fim de traçar 

um paralelo entre estas noções. Para que fosse possível alcançar os objetivos propostos, 

a metodologia aplicada foi a de estudo de caso descritivo e exploratório, a fim de 

descrever o objeto de estudo e suas principais características, para que posteriormente o 

mesmo fosse discutido a partir das noções de newsgame estudadas, investigando quais 

aspectos estão presentes na obra eletrônica. Neste percurso, foi possível constatar que 

Never Alone, na visão de alguns pesquisadores, pode ser compreendido como um 

newsgame, ainda que não de forma integral. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Jornalismo Digital; Multimidialidade; Newsgame; Jogos Eletrônicos; Never Alone. 

 

ABSTRACT 

In the present research, we have studied the concepts of structure that circumvent the 

contemporary Digital Journalism format called newsgame, in order to answer the 

following problem: Is the Never Alone electronic game framed as a newsgame? To that 

end, the general objective that guided this work was to analyze which elements of 

newsgame were present in the game Never Alone. In order to arrive at the result, it was 

initially sought to understand basic notions that are part of the structure of an electronic 

game, and then to study the historical course of the same. Secondly, a redemption was 

made for the generations of Digital Journalism, as well as for its seven characteristics. 

The conception of newsgame was discussed through some of the leading scholars in the 

area, in order to draw a parallel between these notions. In order to achieve the proposed 

objectives, the applied methodology was a descriptive and exploratory case study, in 

order to describe the object of study and its main characteristics, so that it could later be 

discussed based on the notions of newsgame studied, Investigating which aspects are 

present in the electronic work. In this course, it was possible to verify that Never Alone, 

in the view of some researchers, can be understood as a newsgame, although not in a 

complete way. 

 

KEY WORDS: 

Digital Journalism; Multimedia; Newsgame; Digital Games; Never Alone 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia de contar histórias representa a coluna vertebral do que é fazer 

jornalismo. De igual forma, a história tem peso importante na construção de um jogo 

eletrônico, ainda que não seja elemento obrigatório para que o mesmo possa ser 

desenvolvido.   

De um lado, se tem um campo social que visa à divulgação de acontecimentos 

que percorrem a sociedade. Do outro, uma das maiores ferramentas para difundir e 

influenciar culturas (How Videogames Changed the World, 2013). É neste cenário que a 

comunhão entre ambos resulta em uma nova forma de contar histórias, permitindo o 

desenvolvimento de jogos eletrônicos de caráter jornalístico, ou, simplesmente, 

newsgame. 

Esta nova forma de trabalhar o Jornalismo Digital diz respeito ao 

desenvolvimento de jogos eletrônicos que tem por finalidade informar e, ao mesmo 

tempo, divertir.  

Tendo conhecimento prévio das noções básicas de newsgames, descobriu-se a 

existência de um jogo eletrônico tradicional/comercial chamado Never Alone, que tem 

como objetivo apresentar a cultura de um povo indígena do norte do Alasca, utilizando 

como pano de fundo uma história folclórica daquela comunidade. O que chamou 

atenção nesta obra lúdica, entretanto, foi seu alto valor informativo, que se utiliza de 

vídeo-documentais, animações e narrações para informar o jogador por meio de um alto 

grau de imersão, ao mesmo tempo em que diverte. 

Entretanto, o entendimento que se tinha sobre newsgames é de que estes 

deveriam partir de uma redação jornalística, que deveriam ser simples, desenvolvidos de 

forma dinâmica e, por fim, que só poderiam ser jogados a partir do navegador de um 

computador.  

Por esta razão, questionou-se quanto ao fato de Never Alone, um jogo 

eletrônico sem ligações jornalísticas, lançado para consoles de videogame, computador 

e dispositivos móveis, em âmbito comercial, apresentar características informativas tão 

fortes e de maneira tão coesa.  

Foi por conta desta inquietação que desenvolveu-se o problema norteador desta 

pesquisa: O jogo eletrônico Never Alone pode ser enquadrado como um newsgame? 

Não é difícil, neste ponto, destacar o nível de importância do presente estudo. Os 

motivos estão ligados ao fato de que o conceito de newsgame é atual, moldado na 
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década passada, e que padece de conteúdo amplo no campo de pesquisas, 

principalmente em se tratando de Brasil. Em continuidade, porque o modelo de 

negócios no jornalismo sofre, hoje, de uma grave crise no mundo inteiro1, sendo a falta 

de qualidade e inovação de suas produções um dos motivos mais elencados por boa 

parte dos estudiosos que falam sobre o tema. Por fim, não há de se esquecer que, 

somente no Brasil, o número de consumidores de jogos eletrônicos representa 82% da 

população entre 13 e 59 anos (ARAÚJO, 2015). 

Dessa forma, o objetivo geral da presente pesquisa será o de identificar quais 

características de newsgame dispõe o jogo eletrônico Never Alone. Para que este 

resultado seja alcançado, faz-se necessário compreender conceitos básicos que 

estruturam um jogo digital e seu percurso evolutivo. Por newsgame se tratar de um novo 

formato de jornalismo praticado na internet, é também indispensável que se realize uma 

leitura sobre Jornalismo Digital, assim como o de investigar o que constitui um jogo 

jornalístico. 

No Capítulo 1 se estudará alguns conceitos que estruturam um jogo eletrônico, 

compreendendo os principais elementos que os compõem, a partir das noções de 

gameplay e imersão, por meio de autores como Fabiano Lucchese e Bruno Ribeiro 

(2014), Gilberto Prado e Hélia Vannucchi (2010) e Rafael Kensiki e Gabriela Aguerre 

(2003). No mesmo capítulo, recontar-se-á a história dos jogos eletrônicos, desde seu 

surgimento na década de 1950 até os dias atuais, sob o auxílio de pesquisadores como 

Gláucio Aranha (2004) e Leonardo Leite (2003). 

No Capítulo 2 se compreenderá as gerações do Jornalismo Digital e suas sete 

características. Para tanto, se fará uso de autores como Suzana Barbosa (2007), João 

Canavilhas (2014), Ramón Salaverría (2014) e Luciana Mielniczuk (2017). 

No Capítulo 3 objetivar-se-á estudo quanto aos conceitos e significâncias de 

newsgame, a partir de alguns dos principais estudiosos da área, quais sejam Ian Bogost, 

Simon Ferrari e Booby Schweizer (2010), Gonzalo Frasca (apud. BOGOST; FERRARI; 

SHWEIZER, 2010), Miguel Scart (2008) e Luciene Santos e Geraldo Seabra (2014). 

No Capítulo 4, utilizando da metodologia de estudo de caso descritivo e 

exploratório, parte-se para a análise do objeto empírico desta pesquisa. Posteriormente, 

de posse de tais dados, busca-se identificar quais características de newsgame estão 

                                                 
1
 Na Espanha, entre 2008 e 2016, o número de leitores de jornais impressos caiu 14,7%; em outubro de 

2016, a cadeia de jornais norte-americana Gannett anunciou que iria demitir 2% de seus funcionários, 

espalhados pelos mais de 100 jornais que são de sua posse; no Brasil, entre 2012 e 2016, 1.593 jornalistas 

foram demitidos em redações nacionais. 
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presentes no jogo eletrônico Never Alone, a partir das correntes estudadas.   
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1. JOGOS ELETRÔNICOS 

 

            Este capítulo irá apresentar os principais conceitos que estruturam um jogo 

eletrônico, e sequencialmente estudará a história dos mesmos, para que se possa 

compreender quais foram as primeiras investidas nessa área do entretenimento digital e 

os motivos que as desencadearam. Ainda dentro deste eixo, será feita uma breve análise 

dos primeiros títulos desenvolvidos, e consequentemente das mentes por detrás deles. 

Por fim, mostrará como se deu a popularização destes produtos, e os consequentes 

marcos evolutivos destes tipos de jogos até os dias atuais.  

 

1.1. NOÇÕES  

 

Por aprimorar a tecnologia, desenvolver o raciocínio lógico e até mesmo 

influenciarem no comportamento das pessoas, Rodrigo Flausino (2006) entende que os 

jogos digitais representam forte influência na sociedade. A partir dos chamados 

consoles2, o conteúdo interativo é processado e transmitido para telas ou monitores. A 

partir daí, pode-se mudar a câmera3 do game, alterar sua história ou ainda jogar 

simultaneamente com pessoas de todo o mundo a partir de recursos online. Mas para 

que se entenda este fenômeno, é necessário compreender os conceitos que o permeiam. 

Para tanto, se trabalhará rapidamente algumas das noções-chave de jogos eletrônicos, 

por se tratarem de elementos importantes para a resolução desta pesquisa. 

 

1.1.1. Jogo eletrônico 

 

A primeira compreensão que se deve ter em relação ao que denota um jogo 

eletrônico (que podem ser referidos como “jogo digital” ou “videojogo”) é de que se 

trata de um programa de computador (software), e que tem seu conteúdo reproduzido a 

partir de uma mídia, física ou digital, emulada por meio de um console (hardware), este 

último conectado ou acoplado a uma tela, responsável por gerar às imagens que são 

enviadas, e consequentemente possibilitando a interação do jogador com aquela obra 

                                                 
2
Central/aparelho onde são executados os jogos eletrônicos. O console é o videogame em si, a unidade 

que lê o disco, reproduz o cartucho ou executa a mídia digital. 
3
A visão que tem o jogador sobre o game que está jogando; sua perspectiva ocular. 
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por meio de um joystick4. Para além dessas características básicas e exatas, Fabiano 

Lucchese e Bruno Ribeiro (2014, p. 8, apud BATTAIOLA, 2000, p. 83) comentam que 

existem três elementos que organicamente definem a estrutura de um jogo digital, quais 

sejam seu enredo, motor e interface interativa: 

 

 
Sob uma ótica mais pragmática, Battaiola [6] afirma que o jogo eletrônico é 

composto de três partes: enredo, motor e interface interativa. O enredo define 

o tema, a trama, os objetivos do jogo e a seqüência com a qual os 

acontecimentos surgem. O motor do jogo é o mecanismo que controla a 

reação do ambiente às ações e decisões do jogador, efetuando as alterações de 

estado neste ambiente. Por fim, a interface interativa permite a comunicação 

entre o jogador e o motor do jogo, fornecendo um caminho de entrada para as 

ações do jogador e um caminho de saída para as respostas audiovisuais 

referentes às mudanças do estado do ambiente. (RIBEIRO, LUCCHESE, 

2014, p. 8, apud BATTAIOLA, 2000, p. 83)  

 

Em razão destas definições práticas, faz-se necessário, por fim, compreender a 

noção de que todos estes elementos são os responsáveis por conferir aos jogos 

eletrônicos seu caráter lúdico, a partir de uma outra característica singular e de núcleo: 

seu gameplay. 

 

1.1.2. Gameplay 

 

A definição do que constitui gameplay é questão ainda conflitante entre os 

pesquisadores da área, já que suas leituras apontam para diferentes pontos de vista, 

sendo o único elemento de comum acordo a noção de que o termo tem por objetivo 

tratar do núcleo de um jogo eletrônico. Por esta razão, Gilberto Prado e Hélia 

Vannucchi (2010) realizaram um estudo investigatório para compreender o uso da 

palavra por meio de 10 diferentes autores, para que pudessem, então, propor um 

conceito coerente a partir de tais entendimentos.  

Em primeiro momento, se faz necessário distinguir gameplay de jogabilidade, já 

que este último termo é usado de forma inapropriada no Brasil, partindo do princípio em 

que, erroneamente, se apresenta como tradução do vocábulo que o antecede. Neste 

ponto, Prado e Vannucchi (2010) caracterizam jogabilidade como um elemento que diz 

respeito a flexibilidade de se jogar um game, ao que se inclui o nível de dificuldade 

                                                 
4
 Originalmente trata-se de um controlador responsável por operar aeronaves. Nos jogos eletrônicos, diz 

respeito ao controlador que é utilizado para a realização de ações em um game, seja através de seus 

botões, setas direcionais, acelerômetros ou sistema de captação de movimentos. 
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reduzido, o comportamento intuitivo da obra junto ao jogador e a facilidade de se 

realizar ações naquele mundo virtual. Mencionam, também, a forma com a qual revistas 

e sites especializados em games tratam de tal noção, caracterizando-a como elemento de 

interação dos jogadores junto à mecânica do jogo digital, valorizando a profundidade de 

enredo, pluralidade de ações que podem ser tomadas e quebra-cabeças de ampla 

dificuldade que devem ser resolvidos para progressão. 

O conceito de gameplay, por outro lado, diz respeito não apenas às 

possibilidades de interação que tem o jogador junto ao ambiente digital dos jogos ou 

suas experiências e possibilidade a partir de suas mecânicas, mas, primordialmente, a 

criação de estratégias que envolvem o utilizador com o jogo eletrônico e que acabam 

tornando-o lúdico 

 

Comparando-se às definições de gameplay e jogabilidade, notamos como 

semelhante a menção à forma como o jogador interage com a mecânica do 

jogo. No entanto, a definição de jogabilidade não leva em consideração o 

envolvimento (e a diversão) do jogador. Assim, não podemos considerar os 

termos equivalentes, visto a importância que o envolvimento do jogador tem 

nas diversas definições de gameplay encontradas. (PRADO, VANNUCCHI, 

2010, p. 137) 

 

 

Para fins de uso posterior, e a partir da eficaz pesquisa de Prado e Vannucchi 

(2010), entenderemos gameplay, por tanto, como termo que trabalha a interação do 

jogador junto ao ecossistema do jogo eletrônico, sua possibilidade em manipular regras 

e mecânicas do jogo, o conteúdo que a obra digital dispõe e a construção de estratégias 

que culminam na eficácia de tornar a experiência de jogar videogame em algo lúdico. 

Todos estes elementos, juntos, acabam por desencadear outra noção crucial para a 

composição eficaz de um jogo eletrônico: a imersão. 

 

1.1.3. Imersão 

 

Etimologicamente, a noção de imersão diz respeito ao sentimento de 

profundidade que se pode vivenciar a partir de uma atividade, fazendo com que possa se 

sentir parte daquilo, culminando em sentimentos de prazer e de congelamento da noção 

de tempo ou de espaço (SALEN, ZIMMERMAN, 2003). Um exemplo prático seria o 

simples fato de escutar música, momento ao qual pode-se imergir no ritmo, na letra ou 

na sensação que este tipo de entretenimento possa estar causando ao ouvinte, obtendo 

pleno gozo daquela atividade.  
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Nos jogos eletrônicos, a noção de imersão tem a ver com a sensação em 

transmitir ao jogador um ambiente onde suas ações são justificadas por razões sólidas. 

Tal sentimento é atingido a partir das mecânicas de gameplay que o jogo digital irá 

proporcionar: 

 

Para um jogo eletrônico proporcionar uma sensação de imersão e presença no 

jogador, ele precisa introduzir um universo cujas possibilidades são 

coerentes, consistentes e não triviais, tornando-o instigante e convidativo. 

Seu aprendizado se dará através do fornecimento da sensação de controle, 

equilibrando os desafios com as habilidades do jogador para que sua atenção, 

estímulos sensoriais e percepção do tempo se voltem para o mundo virtual, 

proporcionando assim uma sensação de prazer ao jogar e eliminando 

psicologicamente o meio pelo qual interage. (LEITE, 2004, p. 2) 

 

 

Os jogos eletrônicos, a partir desta noção, permitem a fuga da realidade, 

possibilitando que o jogador incorpore uma outra persona, capaz de fazer múltiplas 

coisas com uma noção de liberdade fluida:  

 

O jogador saboreia experiências, faz-se acreditar no que está vivenciando, 

embora seja um simulacro de cultura inexistente, mesmo que 

temporariamente. O que as realidades do jogo oferecem estão além da 

frustração do real objetivo, do qual se vivencia enquanto está acordado. No 

jogo pode ser guerreiro, voar, ter poderes quase que ilimitados e sofrer 

perdas, danos, dores, pois está entregue, está presente. (RIBEIRO; 

STEFFEN; TROMMER, 2014, p. 4)  

 

 

Estes sentimentos de prazer e de fuga são tão imersivos que Rafael Kenski e 

Gabriela Aguerre (2003) entendem que os jogos eletrônicos são capazes de propiciar ao 

jogador o que eles chamam de “estado de experiência máxima”. 

 
O poder de imersão dos videogames e a seqüência constante de desafios são 

tão fortes que podem levar ao que os psicólogos chamam de flow (“fluxo”, 

em inglês), ou estado de experiência máxima. É uma sensação comum a 

esportistas de alta performance, monges em meditação e músicos experientes 

em que se perde o sentido de tempo e de espaço e em que o limite entre a 

pessoa e a atividade desaparece, como se ela estivesse em piloto automático. 

(AGUERRE; KENSIKI, 2003) 

 

Por fim, a partir destas noções, resta claro que o elemento de imersão nos jogos 

eletrônicos é crucial para a composição da obra digital, e que é resultado das mecânicas 

de gameplay harmonicamente dispostos na obra.  

De posse destas noções, e de modo a compreender melhor a sequencial leitura, 

passaremos a estudar o percurso histórico dos jogos eletrônicos, desde seus primórdios 

até os dias atuais.  
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1.2. PERCURSO HISTÓRICO 

 

Segundo Mônica Batista, Patrícia Quintão, Sérgio Lima, Luciana Campos, 

Thiago Batista (2007) e Amorin (2006), ficou deliberado entre os pesquisadores da área 

que o primeiro game eletrônico foi criado em 1958, em um laboratório norte-americano 

de pesquisas nucleares, por William Higinbotham5. 

Popularmente conhecido como Tennis for Two – mas batizado como Tennis 

Programing -, o jogo, produzido em três semanas, tinha como propósito fazer das 

costumeiras visitas anuais ao laboratório algo mais prazeroso e chamativo para o 

público, onde, segundo Gláucio Aranha (2004), eram incentivados pelo governo norte-

americano a irem a estes locais para que pudessem apreciar o poderio militar e 

tecnológico do país, que, assim como o resto do mundo, vivenciava tempos de Guerra 

Fria.  

 Em termos de gameplay era muito simples de ser compreendido e igualmente de 

ser jogado. Em suma, Tennis for Two era programado por meio de um computador 

analógico, com a ajuda de um osciloscópio6, onde era operado a partir de uma caixa que 

possuía um botão giratório, conhecido como dial, e que dispunha de outro botão para 

pressionar (Figura 1). Por ser um jogo de tênis (onde uma bola era rebatida da esquerda 

para a direita, e vice-versa, cruzando uma rede que estaticamente permanecia no meio 

do cenário escuro), a determinação do ângulo da bola era feita via o botão giratório, e o 

outro botão servia como comando de ação, neste caso, como uma “raquete” (que não 

existia, digitalmente falando). 

                                                 
5
Físico que fez parte do time responsável por criar a bomba atômica. 

6
Trata-se de um aparelho utilizado por profissionais da área da eletrônica para medição de sinais elétricos. 
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Figura 1 – Computador analógico reproduzindo Tennis For Two, e um osciloscópio, seu joystick. 

Fonte: http://gamehall.uol.com.br/v10/tennis-for-two-o-primeiro-game-da-historia-completa-55-anos/. 

 

Da atividade lúdica gerida por Higinbotham três anos se passaram, tempo 

suficiente para que se pudesse perceber um forte salto nos desenvolvimentos 

tecnológicos. Se antes um computador ocupava uma sala inteira, agora seu tamanho e 

largura se assemelhavam ao de um automóvel. No entanto, possuir um aparelho desse 

porte, em 1961, era um luxo de poucos, como por exemplo o de alguns pesquisadores, 

membros do clube de informatas da Massachusetts Insitute of Technology (MIT), que 

haviam recebido o melhor modelo de um PC7 disponível naquela época: o PDP-1 

Segundo o documentário A Era dos VídeoGames (2007), Steve Russell era um 

dos poucos que podia usufruir deste equipamento, e com a ajuda de outros quatro 

amigos pesquisadores, Dan Edwards, Alan Kotok, Peter Sampson e Martin Graetz, 

visava se utilizar da tecnologia disponível para elaborar um jogo eletrônico. 

Após seis meses de trabalho, de acordo com Leonardo Leite (2003), Russel 

desenvolveu o primeiro jogo eletrônico com temática espacial da história. Tratava-se de 

Spacewar, game no qual se controlava uma nave, com o objetivo de eliminar outras 

embarcações espaciais a partir de pequenos projeteis lançados pelo jogador. A obra 

digital, ainda que simples – tal qual Tennis for Two – dispunha de uma física elogiada, 

aliada a demais elementos de um gameplay simples, porém, lúdico. Neste ponto, é 

                                                 
7
Do inglês, “Personal Computer”, outra forma de se referir a um desktop. 
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interessante observar um dos motivos que impulsionou Russel a desenvolver o game,: 

 

O jogo de Steve Russel era uma expressão direta da corrida espacial e do 

medo generalizado da guerra espacial (...). Era um reflexo da época. Existia 

aquela paranoia com os soviéticos, um medo de os comunistas atacarem, e o 

jogo atingia diretamente o inconsciente coletivo da sociedade e dizia 

“estamos com medo, a guerra pode estourar”. (A Era dos VídeoGames, 

Capítulo 1. World of Wonder Productions. 2007) 

 

 Por meio da figura 2, é possível visualizar o computador responsável por emular 

o jogo eletrônico, o monitor de transmissão das imagens e o joystick de Spacewar. 

 

 

Figura 2 – Steve Russel segurando o joystick de Spacewar, a partir do computador PDP-1; as imagens 

eram transmitidas pela tela no formato de hexágono. 

Fonte: http://www.masswerk.at/spacewar/SpacewarOrigin.html/. 

 

Spacewar não teve um peso marcante no percurso dos jogos eletrônicos apenas 

por ser um dos pioneiros do gênero, mas também porque seu desenvolvimento acabou 

por culminar na criação do primeiro joystick focado em games da história8. 

 

1.3. – DOS LABORATÓRIOS PARA A SALA DE ESTAR 

 

Higinbotham e Russel podem ter sido os responsáveis por desenvolverem os 

primeiros jogos eletrônicos da história, mas suas criações ficariam restritas a 

                                                 
8
 Apesar de ser o controlador responsável pela ação de Tennis for Two, o osciloscópio não é considerado 

um joystick, o periférico apenas foi adaptado para tal uso, não sendo esta sua função primária. 

http://www.masswerk.at/spacewar/SpacewarOrigin.html/
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laboratórios. Ambos jamais patentearam suas criações, pois acreditavam que as mesmas 

não seriam viáveis comercialmente, mas cinco anos depois, Ralph Baer, conhecido 

posteriormente como o “pai dos videogames”9 deu o pontapé inicial para a massificação 

deste mercado. 

Baer era um judeu alemão que fugiu para os Estados Unidos pouco antes do 

início do holocausto em sua terra natal, e que acabou servindo no exército americano 

durante a Segunda Guerra Mundial. Foi neste ínterim bélico que o engenheiro eletricista 

– especialista em televisores – passaria a ocupar importante papel na história dos jogos 

eletrônicos. 

A Sanders Associate era uma prestadora de serviços para o exército norte-

americano, e havia contratado Baer para criar algo que transcendesse a visão unilateral 

de um televisor apenas como aparelho reprodutor de canais, uma “TV revolucionária”, 

segundo Aranha (2004). Foi a partir desta solicitação que o engenheiro eletricista 

alemão visionou o que viria a ser o primeiro console de jogos da história. 

 

O fato que influenciou profundamente Baer e a história dos videogames foi a 

sua transferência para Normandia, na França, onde trabalhou como 

interrogador. Lá, viveu cercado por ferramentas de guerra (...). Para lidar 

mentalmente com a guerra, ele despertou um amor inato pela interação com a 

tecnologia, uma habilidade que o levou para a Sanders Associate, em 1958. 

Bear foi contratado para desenvolver tecnologia militar para a Guerra Fria, 

mas em seguida começou a trabalhar com a Brown Box, que era o protótipo 

do primeiro console da história. (A Era dos VídeoGames, Capítulo 1. World 

of Wonder Productions. 2007). 
 

O trajeto de Baer foi longo, mas, em 1966, oito anos depois do início de seu 

projeto, após uma apresentação demonstrativa para os executivos da Sanders, a ideia 

original de uma TV teve de ser descontinuada, já que os principais responsáveis pela 

empresa não viam futuro na invenção do engenheiro que destoava do conceito 

originalmente abordado, apontando o resultado como ineficaz e falho. 

 

Em 1966, apesar de seus esforços, o engenheiro Baer ainda não havia 

chegado ao desenvolvimento de sua “melhor TV do mundo”, pelo contrário, 

o resultado se apresenta bem distante daquele desafio que lhe fora lançado. 

Ao invés de um aparelho televisor revolucionário, os testes conduziam-no a 

um jogo, realizado por um dispositivo eletrônico, que se atualizava no 

aparelho televisor (GLÁUCIO, 2014, p 28). 

 

                                                 
9
 Existem outras correntes que atribuem a outro personagem da história dos jogos eletrônicos este título, 

que conheceremos logo mais, mas nesta pesquisa irá adotar a tese de que Baer é o merecedor deste 

renome. 
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Para corroborar com a situação desestimulante, a prestadora de serviços passava 

por uma má fase, tendo de demitir perto de 60% de seus funcionários, sendo Baer um 

dos afetados pela decisão, obliterando, desta forma, o seu projeto ganancioso – e até 

então inexpressivo, do ponto de vista comercial e de êxito em conclusão. 

Em 1971, após cinco anos de sua saída da Sanders, Baer acabou encontrando 

uma empresa que estava disposta a apoiar seu projeto de TV como “canal” de 

entretenimento eletrônico. 

A Magnavox era uma empresa voltada à fabricação de produtos eletrônicos, e 

atentou de maneira positiva à ideia de Baer, que acabou conseguindo que seu projeto, 

apelidado de Brown Box, fosse, enfim, desenvolvido. Foi assim que nasceu o primeiro 

console de videogame da história: o Odyssey 100 (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Foto publicitária de um casal jogando em um Odyssey 100. 

Fonte: https://adictamente.blogspot.com.br/2012_09_01_archive.html  

 

           Ao mesmo tempo em que Baer e seu Odyssey 100 representavam um marco na 

história dos jogos eletrônicos, o engenheiro Nolan Bushnell dava outro passo 

importante na massificação dos games digitais como se conhece hoje. 

           Foi Spacewar o responsável por influenciar Bushnell a produzir sua própria 

máquina de jogos. Ele adaptou o jogo eletrônico não comercial criado por Russel e geriu 

https://adictamente.blogspot.com.br/2012_09_01_archive.html
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o primeiro arcade10 da história, ao qual apelidou de Computer Space. O até então 

protótipo foi apresentado para uma empresa chamada Nutting Associates, que 

trabalhava com máquinas operadas a partir de moedas, segundo Leite (2003). No 

entanto, a parceria acabou não dando certo, fazendo com que Bushnell fundasse sua 

própria companhia. 

 

Bushnell tinha consciência que a apresentação seria tudo, então elaborou um 

gabinete de fibra de vidro com uma aparência considerada futurista para a 

época. Sua invenção foi colocada à prova em bares locais, ao lado das 

tradicionais máquinas de jukebox e fliperama. Devido à sua complexidade, o 

jogo apresentava páginas e mais páginas de instruções, o que acabou se 

tornando fatal para o projeto. Bushnell assumiu que ninguém gostaria de ler 

uma enciclopédia antes de jogar, e culpando a Nutting por uma fraca 

campanha publicitária, decidiu fundar sua própria empresa, a Atari. (LEITE, 

2003, p 34). 
 

          Em 1973, a Atari se lançava oficialmente no mercado com um de seus maiores 

sucessos, o jogo para arcades Pong (Figura 4). O game de esporte visava simular uma 

partida de ping-pong, e era necessário ter duas pessoas para poder ser jogado. Com 

gráficos simples, Pong (que foi lançado em 1977 no Brasil pela Philco, sob o nome de 

“Telejogo”) lembrava a premissa de Tennis for Two, e foi o grande responsável por 

fazer a empresa de Bushnell se solidificar e ganhar combustível suficiente para apostar e 

lançar uma versão caseira do game, que, segundo Gláucio (2014), não obteve êxito 

comercial, pois os consumidores estavam frustrados com a experiência do Odyssey 100. 

Mas isso não impediu que a companhia conseguisse dar continuidade a seu bom início e 

voltasse a reinar durante a década de 70 com uma série de outros jogos de sucesso. 

 

 

Figura 4 – Tela de jogo de Pong. 

Fonte: http://g1.globo.com/tecnologia/fotos/2013/01/veja-os-jogos-mais-conhecidos-do-atari.html 

                                                 
10

 O mesmo que um fliperama. São gabinetes que dispõem de controles embutidos e de uma tela para 

reprodução das imagens oriundas dos games que nele podem ser emulados a partir de cartuchos. 
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Posteriormente, Bushnell vendeu sua empresa para a Warner Communications. 

A partir daí, uma série de outras empresas passaram a investir no mercado de arcades e 

até mesmo caseiro, o que acabou culminando na criação do primeiro console que 

aceitava cartuchos de jogos eletrônicos, não sendo, deste modo, os videogames 

domésticos restritos a apenas um tipo de software de diversão que vinha acoplado ao 

mesmo. 

 

A Fairchild Camera and Intrument, uma das empresas pioneiras no 

desenvolvimento de transistores, lançou em agosto de 1976 o ‘Channel F’. 

Este aparelho possuía uma característica singular que o destacava dos demais 

concorrentes: os jogos eram armazenados em cartuchos intercambiáveis, ao 

contrário do Odyssey, por exemplo, que vinha com apenas doze jogos 

embutidos em seus circuitos. (LEITE, 2003, p 38). 

 

Com o mercado de games eletrônicos no ocidente cada vez mais aquecido, a 

japonesa Taito decidiu investir em sua própria produção para arcades. E foi assim que, 

no final da década de 1970, Space Invanders propiciou mais um salto evolutivo na 

cultura do entretenimento eletrônico, tornando-se um sucesso mundial e fomentando, 

segundo o documentário “A Era dos VídeoGames – Capítulo 1” (2007), crescimento 

que não supria a demanda na produção de máquinas de fliperama, que passavam a estar 

presentes em todos os tipos de ambientes sociais, de um simples bar até uma farmácia. 

Foi assim que o Japão passou a desempenhar importante papel na indústria dos jogos 

digitais. 

 

1.4 – A SOLIDIFICAÇÃO E A RÁPIDA EVOLUÇÃO 

 

Por saturação de uma infinidade de títulos duvidosos e de um grande número 

de consoles de qualidade questionável que passaram a tomar conta das prateleiras das 

lojas, segundo Leite (2003), a indústria de jogos eletrônicos sofreu um crash11 na 

década de 80. Ainda que respingando por todo o mundo, a recessão da indústria foi mais 

sentida no ocidente, já que no extremo oriente empresas centenárias como a japonesa 

Nintendo (que era especializada na produção das chamadas cartas Hanafuda12) passaram 

a produzir games de sucesso para arcades, como por exemplo o famoso Donkey Kong, 

                                                 
11

Termo utilizado na área da economia quando uma empresa ou o mercado está em declínio financeiro, 

seja por má administração, erros mercadológicos ou baixas vendas de produtos que culminam na queda 

de ações de uma companhia. 
12

Famoso jogo de cartas japonês. 
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primeira criação de um dos maiores nomes da indústria: Shigeru Miyamoto. 

Miyamoto também foi o responsável por criar um dos maiores ícones da 

história dos jogos eletrônicos e da cultura pop, Mario Bros, que, segundo Rafael 

Monteiro (2017), chegou a ter maior popularidade que o até então personagem animado 

mais famoso do mundo: Mickey Mouse. Aqui, neste ponto, entre a década de 1980 e 

início da de 1990, a indústria se reinventava de diferentes formas. O gameplay era 

melhor desenhado e aperfeiçoado; os enredos eram melhor explorados, principalmente 

com a criação de um novo gênero chamado RPG13; os gráficos dos games evoluíam 

rapidamente a cada nova geração e a sonoridade das obras digitais tinham tão ou mais 

importância do que qualquer outro elemento da conjuntura do produto de 

entretenimento eletrônico. 

Em questões de mercado, a Atari nunca mais se recuperou dos eventos 

relacionados ao crash da indústria, mesmo com o lançamento de outros consoles, 

ficando restrita à produção de jogos para os videogames de outras empresas. Por outro 

lado, companhias como a Nintendo entraram no mercado caseiro, lançando videogames 

de sucesso mundial como o Nintendo Entertainment System (NES) na década de 80, e o 

Super Nintendo (SNES) nos anos 90. A japonesa Sega também seguiu o mesmo rumo, 

com consoles como o Master System e o Mega Drive. Além disso, computadores 

pessoais também passaram a representar importante papel neste eixo, já que podiam não 

apenas reproduzir games com melhor desempenho que os arcades ou consoles caseiros, 

mas também alavancavam as questões de interatividade e imersão a partir dos chamados 

MMO14. 

Durantes os anos que sucederam o término da década de 1990, a indústria de 

jogos eletrônicos se expandiu em ritmo acelerado, contando com a entrada de outras 

grandes companhias na disputa por uma fatia de um mercado cada vez mais inchado e 

lucrativo. A Sony lançou o primeiro console que, ao invés de reconhecer cartuchos, 

reproduzia mídias de CD, o Playstation. Nos anos 2000, foi a vez da Microsoft lançar o 

                                                 
13

Sigla de “Role Playing Game”, gênero de jogos virtuais que são famosos pela grande amplitude e 

destaque que ganha à narrativa da trama. Em games deste gênero, o jogador também cria – geralmente - e 

controla personagens que são sua representação na tela, podendo personalizá-los de diferentes formas. Ao 

contrário de outros jogos, um elemento marcante dos RPG’s é a progressão do jogador através da 

elevação do nível de seu personagem na medida em que batalha com inimigos ou cumpre tarefas, que 

garante benefícios diferentes como aumento de poderes no game ou possibilidade de aprender novas 

habilidades. É o gênero com maior profundidade e, consequentemente, o mais complexo dos jogos 

eletrônicos. 
14

Sãos os “Massive Multiplayer Online”. Diferentemente dos gêneros de game tradicionais, os MMOs 

são jogados exclusivamente online, com outras pessoas ao redor do mundo. Eles também podem ser 

chamados de MMORPG, quando elementos de RPG são adicionados ao ecossistema deste tipo de jogo. 
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Xbox, console que se destacou por apostar no multiplayer online. E foi assim que 

acabou se definindo um quadro que ainda se mantém hoje, de uma disputa entre Sony, 

Microsoft e Nintendo, as chamadas “gigantes” da indústria. Com essa consolidação, 

surgiu, também, uma série de outras inovações oriundas dos videogames, destacando-se 

a compra de jogos digitais via videogames caseiros, possibilitando que estúdios 

independentes pudessem lançar seus jogos (por conta do custo menor); controles de 

movimento; visualização de tecnologia 3D sem o uso de óculos; popularização de telas 

de toque; portabilidade para games, e uma série de outros elementos que impactaram e 

impactam nossa sociedade (GODOY, 2015). Não obstante, os videogames se 

estenderam para outras mídias, recebendo adaptações cinematográficas, histórias 

romanceadas em livros, produção de animações para TV e uma infinidade de outros 

tipos de licenciamento para que as imagens de personagens consagrados dos games e 

empresas se disseminassem na sociedade. 

Na figura 5, é possível identificar alguns dos principais consoles e joysticks 

destas quase cinco décadas desde o surgimento dos jogos eletrônicos, do Odyssey 100 

(1972) ao Nintendo Wii U (2012) 

 

 

Figura 5 – Ilustração de alguns dos principais consoles da história e seus respectivos joysticks. 

Fonte: http://se360.com.br/a-evolucao-dos-consoles-jogos-eletronicos/  

 

Hoje, para efeito de reflexão, a indústria de jogos eletrônicos - que viu seu 

primeiro feixe de luz por conta de um simples experimento laboratorial - cresce mais de 

10% ao ano, superando, segundo Vidor (2015), o mercado do cinema e da música 

juntas. Além disso, novas estratégias, como a gamificação15, têm sido incorporadas por 

                                                 
15

Metodologia que utiliza os elementos de jogos eletrônicos para propiciar nova ótica, intensidade e 

http://se360.com.br/a-evolucao-dos-consoles-jogos-eletronicos/
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empresas, desde o ramo do entretenimento até o da comunicação ou empresarial, para 

fins de obter melhor resposta e engajamento do público ou de seus funcionários. 

Dos gráficos em preto e branco e em 2D para o colorido em três dimensões; da 

inexistência de enredos até a produção de títulos com roteiros metódicos e bem 

desenvolvidos; da simples preocupação com a diversão até o surgimento de games que 

tratam sobre questões sociais. A evolução dos jogos eletrônicos continua, e segue 

contribuindo para o surgimento de novas tecnologias, de novas formas de imersão e 

também de engajamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
engajamento de usuários em aplicativos, sites, softwares de trabalho e até mesmo em call centers para 

elevar a produtividade dos funcionários. Um exemplo de produto onde a gamificação é aplicada com 

êxito é o aplicativo para aprendizagem de idiomas “Duolingo”. Na medida em que o usuário cumpre 

tarefas, o perfil deste no aplicativo ganha pontos, aumenta o nível, e é recompensado com dinheiro para 

trocar por itens que o auxiliam dentro do programa. Todas estas são características predominantes e 

originárias dos games do gênero RPG. 
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2 - JORNALISMO DIGITAL 

 

              Para falar sobre Jornalismo Digital, iremos compreender seu conceito a partir 

das gerações que o compõe. Posteriormente, identificaremos as sete características 

presentes neste tipo de prática jornalística, dando ênfase à multimidialidade, estudando 

os oito elementos que a constituem. 

 

2.1 – SIGNIFICADO E GERAÇÕES 

 

A partir dos seus primeiros vestígios de desenvolvimento no início da década 

de 1990, o Jornalismo Digital16 é, para Thiara Reges (2010), “a prática jornalística em 

ambientes eletrônicos”. Segundo Suzana Barbosa (2001), o veículo precursor na entrada 

da grande rede de computadores, no país, foi o Jornal do Brasil, em 1995. Neste sentido, 

as principais publicações impressas passaram a se fazer presente em ambiente virtual, 

mas apenas de forma linear, no sentido de transposição do que já existente em ambiente 

físico: 

 

Como era de se esperar, todos os grandes jornais do país migraram para a 

rede, inicialmente utilizando o sistema transpositivo das edições impressas 

para a versão online até que, pouco a pouco, começaram a perceber as 

peculiaridades do novo meio e a necessidade de adoção de processos 

diferenciados (BARBOSA, 2001, p. 5). 

 

Neste ponto, passa-se a falar sobre as gerações do Jornalismo Digital, sendo a 

transposição a primeira fase, explanação realizada no parágrafo anterior. Ainda assim, 

se faz interessante a pontuação feita por Reges (2010), quando afirma que, naquele 

período, era a mídia impressa o principal empecilho para a evolução do jornalismo em 

ambiente digital, por conta de seus erros sistemáticos em tratá-lo como apenas um 

propulsor publicitário de conquista de assinaturas para seus produtos físicos, fossem 

eles jornais ou revistas. 

A segunda geração do Jornalismo Digital, denominada metáfora, pode 

inicialmente ser confundida com sua fase anterior, já que a ideia de transposição ainda 

era polo central. Entretanto, é válido pontuar a evolução de pensamento editorial quando 

da necessidade em empregar novos profissionais que fossem centrados única e 

                                                 
16

 Existem outros termos para se referir ao jornalismo que é praticado em ambiente online, como 

“webjornalismo”, “jornalismo online”, “jornalismo eletrônico” ou “ciberjornalismo”, mas nesta pesquisa 

iremos utilizar “jornalismo digital” por acreditarmos ser o mais apropriado e abrangente. 
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exclusivamente para desempenhar funções em ambiente online, além de iniciar a 

lapidação para o melhor aproveitamento das funções disponíveis naquele tipo de 

terreno, tendo como destaque o início da produção de notícias hardnews17 para este 

novo tipo de jornalismo: 

 

Nesta fase, mesmo ainda sendo meras cópias do impresso para a Web, 

começam a surgir links com chamadas para notícias de fatos que acontecem 

no período entre as edições; o e-mail passa a ser utilizado como uma 

possibilidade de comunicação entre jornalista e leitor ou entre os leitores, 

através de fóruns de debates; a elaboração das notícias passa a explorar os 

recursos oferecidos pelo hipertexto. A tendência ainda era a existência de 

produtos vinculados não só ao modelo do jornal impresso, mas também às 

empresas jornalísticas cuja credibilidade e rentabilidade estavam associadas 

ao jornalismo impresso. (MIELNICZUK, 2001, p.2) 

 

Ainda que em fase de descoberta e aprimoramento, de forma a não fazer 

efetivo uso das ferramentas e possibilidades da internet para a construção de ambiente 

jornalístico com novas potencialidades, grande parte da mídia tradicional – assim como 

as que nascem a partir do digital -, passa, com o tempo, a explorar as peculiaridades 

propiciadas por território até então não lapidado nas questões informativo-

comunicacionais de forma mais sólida e plural, ampliando a metáfora da segunda 

geração: 

 

Gradualmente, os diversos tipos de web sites jornalísticos (edições digitais de 

jornais, revistas, emissoras de tevê, agências de notícias, portais, portais 

regionais, e, mais recentemente os blogs) vão experimentando narrativas 

diferenciadas, nas quais o uso de recursos hipertextuais - como o link -, 

associados ao áudio, ao vídeo, à fotografia, aos gráficos animados para a 

redação das informações auxilia na construção e na consolidação de uma 

linguagem para essa modalidade, que passa a ter nos usuários (ou no público) 

importantes colaboradores para a formulação dos conteúdos dentro de uma 

estrutura já descentralizada. Interatividade, hipertextualidade, 

multimidialidade, personalização, atualização contínua e em fluxo e a 

memória (arquivamento) constituem-se os elementos característicos do 

jornalismo digital (BARBOSA, 2007, p.128). 

 

              Deste modo nasce a terceira geração. Suas características dizem respeito ao 

material pensado e produzido apenas para a internet, utilizando-se de forma cada vez 

mais explícita das múltiplas funções da rede. Os grandes veículos de comunicação 

passam a gerir publicações físicas e virtuais com diferentes tipos de conteúdo, a fim de 

se complementarem, sendo o ambiente online detentor de grandes metamorfoses, 

                                                 
17

Termo jornalístico utilizado para categorizar notícias relevantes e de complexidade que dizem respeito 

a acontecimentos diversos, complexos e que impactam na vida das pessoas. 
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trabalhando com conteúdos e recursos apenas disponíveis neste espaço: 

 

Os sites jornalísticos já extrapolaram a ideia de uma versão para a web de um 

jornal impresso previamente existente; passaram a incorporar o uso de blogs 

em seus produtos; apresentam recursos multimídia, como sons, animações, 

infográficos interativos, entre outros, para a construção das peças 

informativas e para o enriquecimento da narrativa jornalística. Ademais, 

exibem maior dinamismo, e uma oferta informativa com possibilidade de 

maior contextualização e aprofundamento, principalmente pelo uso mais 

ampliado das bases de dados, que também passam a desempenhar importante 

função para a estruturação e a organização das informações de natureza 

jornalística (BARBOSA, 2007, p.2). 

 

 

          Estes novos aprofundamento e lógicas de produtividade vinculam-se com as seis 

características oriundas desta nova fase do Jornalismo Digital, nomeada de 

webjornalismo, quais sejam a instantaneidade, memória, multimidialidade, 

hipertextualidade, personalização e interatividade. 

É no decorrer desta massiva evolução que Suzana Barbosa (2007) propõe, a 

partir das ideias de Elias Machado, uma quarta geração para o jornalismo praticado em 

ambiente virtual, cujo núcleo é a base de dados, que conceitualmente trata da estrutura, 

do armazenamento e do compartilhamento de informações. Tais funcionalidades 

acabam por cunhar o modelo de Jornalismo Digital em Base de Dados (JDBD), que 

consiste na apresentação de conteúdo jornalístico norteados pela dinamicidade, 

estruturação de conteúdo e precisão. 

 

O cenário no qual emerge a quarta geração do ciberjornalismo é marcado 

pela consolidação das bases de dados como estruturantes da atividade 

jornalística e como agentes singulares no processo de convergência 

jornalística; equipes mais especializadas; desenvolvimento de Sistemas de 

Gestão de Conteúdos (SGC) mais complexos e baseados preponderantemente 

em softwares e linguagens de programação com padrão open source, formato 

XML (eXtensible Markup Language), algoritmos; acesso expandido por 

meio de conexões banda larga; proliferação de plataformas móveis; 

consolidação do uso de blogs; ampla adoção de recursos da Web 2.0; 

incorporação de sistemas que habilitam a participação efetiva do usuário na 

produção de peças informativas; produtos diferenciados criados e mantidos 

de modo automatizado; sites dinâmicos; narrativas multimídia; utilização de 

recursos como RSS (Really Simple Syndication) para recolher, difundir e 

compartilhar conteúdos; aplicação da técnica do tagging na documentação e 

na publicação das informações; uso crescente de aplicações mash-ups; do 

conceito de geolocalização de notícias ou geocoding news; uso do podcasting 

para distribuição de conteúdos em áudio; ampla adoção do vídeo em 

streaming; novos elementos conceituais para a organização da informação; 

maior integração do material de arquivo na oferta informativa; produtos 

experimentais que incorporam o conceito de web semântica; emprego de 

metadados e data mining para categorização e extração de conhecimento; 

aplicação de novas técnicas e métodos para gerar visualizações diferenciadas 

para os conteúdos jornalísticos que auxiliam a sobrepujar a metáfora do 

impresso (broadsheet metaphor) como padrão. (BARBOSA, 2007, p.9) 
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Por trabalhar efetivamente com dados, Barbosa (2007) destaca ainda que o 

modelo de JDBD é primordialmente norteado pela produção de conteúdos que se 

utilizam de maneira constante de materiais multimídia e de infografias interativas. Para 

além, esta fase, marcada pelo uso das mídias móveis, também nomeia uma sétima 

característica para o Jornalismo Digital, a de ubiquidade. Aspecto que será estudado 

junto dos outros anteriormente citados. 

 

2.2 – CARACTERÍSTICAS 

 

2.2.1. Hiperxtualidade 

 

João Canavilhas (2014) fala sobre a hipertextualidade como uma característica 

que contempla a possibilidade de interconexão de blocos de informação a partir de 

hiperlinks. Trata-se de conteúdo que foge da linearidade presente em textos impressos, 

onde o princípio norteador é o do uso da técnica de pirâmide invertida, ou seja, da 

hierarquização da informação mais relevante até a de menor importância.   

Na web, trabalha-se com o modelo hipertextual de pirâmide deitada, 

possibilitando que o leitor amplie o conhecimento sobre determinada informação que 

não necessariamente deve ser sequencial e nem em escala de importância, já que premia 

diversas possibilidades de leitura, que seguem roteiro estabelecido pelo usuário. Um 

texto jornalístico que trata sobre a quebra de um recorde Olímpico, por exemplo, poderá 

dispor de diversos outros hiperlinks que irão levar o navegante a outras notícias 

relacionadas e/ou que complementam aquela que está sendo narrada, em um percurso 

infinito de possibilidades, que não estão presas apenas a texto, mas, também, a vídeos, 

animações, fotografias, gráficos e áudios. 

 

2.2.2. Instantaneidade 

 

          O dinamismo da informação é contorno inerente ao jornalismo. A necessidade 

cada vez mais abrupta de se redigir e compartilhar conteúdo informativo com a maior 

velocidade possível está unilateralmente ligado ao conceito de instantaneidade, que diz 

respeito à agilidade gerida a partir da rede quando da rapidez com a qual as informações 

são divulgadas. 
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          A possibilidade de premiar o leitor com maior instantaneidade, ante as limitações 

de tempo, econômicas e de recursos das mídias tradicionais, como o jornal impresso ou 

mesmo a televisão é, para Alejandro Rost (2014), fator que fomenta a colaboração junto 

ao público consumidor, que também passa a sublinhar importante representatividade na 

formatação de notícias, em um elo que potencializa a informação em tempo real, na 

medida em que acaba ele servindo, muitas vezes, como coautor e disseminador de 

conteúdo. 

 

2.2.3. Interatividade 

 

Rost (2014) destaca a interatividade como um dos pilares da comunicação em 

ambiente virtual, assim como um conceito vultoso do Jornalismo Digital. Esta 

característica trata das relações de participação que têm o usuário junto a uma 

publicação online, seja através da troca de e-mails, de comentários ou de envio de 

material colaborativo, participando, de alguma forma, da construção de conteúdo. 

 

2.2.4. Personalização 

 

A personalização, segundo Mielniczuk (2011), diz respeito às possibilidades 

dos usuários adaptarem sua navegação em ambiente online de forma a lhes proporcionar 

conteúdo estilizado de acordo com suas características de gostos e suas necessidades. 

Segue o e-mail pessoal como exemplo de personalização, neste caso, o G-mail, do 

Google, que permite que o usuário adicione o plano de fundo que desejar para sua caixa 

postal virtual, ou uma simples assinatura eletrônica de newsletter18 disponibilizada por 

sites noticiosos, lojas virtuais ou fóruns de debate. Outro exemplo relevante é a 

possibilidade de sites disponibilizarem funções ao leitor no sentido de filtragem de 

notícias por assuntos ou por cidade, ou de recomendações de temas semelhantes àqueles 

de seu interesse, previamente personalizados.  

 

2.2.5. Memória 

 

O vasto portfólio de arquivos eletrônicos na internet é sinônimo de histórico de 

                                                 
18

Trata-se de um boletim informativo que possui periodicidade e que filtra informações para serem 

enviadas ao usuário que solicitaram sue recebimento, a partir de sua personalização prévia de conteúdo. 
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acontecimentos. Deste modo, pode ser a internet pensada como uma gigantesca e 

robusta biblioteca virtual, com disponibilidade de conteúdo a um só clique. Sejam 

notícias ou comentários, a característica de memória do Jornalismo Digital, segundo 

Marcos Palacios (2014), funciona como “um elemento de produção de contexto e 

adição de profundidade para o produto jornalístico” (PALACIOS, 2014, p. 104). Trata-

se de maior facilidade em ter acesso a material informacional antigo que complementa, 

assim como o hipertexto, a riqueza de detalhes e conteúdo na web. 

 

2.2.6. Ubiquidade 

 

         A ubiquidade, segundo John V. Pavlik (2014), diz respeito à capacidade que tem 

todo o usuário em ter acesso a conteúdo informativo em qualquer lugar, de forma 

interativa, a partir de diferentes periféricos, como smatrphones ou videogames portáteis. 

O conceito de ubiquidade no Jornalismo Digital, dentre outros, também fomenta o 

crescimento do jornalismo de dados, na medida em que a obtenção de informações de 

consumidores é facilitada. 

 

2.2.7. Multimidialidade 

 

            A multimidialidade trata da convergência de formatos das mídias tradicionais 

para os meios digitais. Pontua-se que, nesta pesquisa, ganhará tratamento mais amplo 

por ser objeto que irá implicar diretamente no âmago deste trabalho. Para tanto, faz-se 

necessário, primordialmente, uma breve leitura acerca da noção de multimidialidade a 

partir de Ramón Salaverría (2014): 

 

Compor eficazmente uma mensagem multimédia implica coordenar tipos de 

linguagem ou formatos que tradicionalmente se manipulavam em separado. 

Até há bem pouco tempo, a escrita, a linguagem fotográfica, a criação sonora 

e a narrativa audiovisual seguiram caminhos independentes. Escritores, 

fotógrafos, músicos e cineastas utilizavam respetivamente a linguagem 

própria do seu meio e raramente aparecia alguém que, ao estilo de um 

Leonardo da Vinci do nosso tempo, explorasse todos os tipos de linguagem 

em simultâneo. E isto não acontecia apenas por razões de dificuldade técnica; 

mas também porque não existia nenhuma plataforma que permitisse a 

integração de vários tipos de linguagem numa única mensagem. Com a 

chegada da internet surgiu uma plataforma que oferecia a possibilidade de 

combinar simultaneamente múltiplos formatos comunicativos. Esta 

possibilidade constituiu um desafio colossal para os comunicadores: a 

exigência de idealizar novos modos de expressão sincrética recorrendo a 

todos os tipos imagináveis de linguagem (SALAVERRÍA, 2014, p.32). 
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            Ainda que de forma simplista esta característica possa ser definida como o 

casamento entre texto, som e imagem, fato é que seus aspectos dizem respeito a muitos 

outros fatores, inclusive a alguns que ainda foram geridos. Salaverría (2014) entende 

que multimidialidade engloba, essencialmente, oito elementos: texto, fotografia, 

gráficos, iconografia e ilustrações, vídeo, animação, discurso oral, música e efeitos 

sonoros e vibração. A seguir são discutidos estes elementos a partir deste autor 

            O texto é o pano de fundo para o produto multimídia do Jornalismo Digital. É a 

partir dele que todos os demais elementos passam a ser geridos. Trata-se da 

característica mais marcante, na medida em que é o responsável pela contextualização 

do material informativo.  

            A fotografia diz respeito à ilustração visual que acompanha os textos na 

internet. Na narrativa multimídia, possui relevante destaque por estar presente em 

âmbito digital, o que lhe confere possibilidades que antes seriam impraticáveis em 

contextos de publicações físicas, como por exemplo a escolha de suas dimensões, ou 

seja, de seu tamanho, ou a quantidade deste tipo de conteúdo que pode ser publicado em 

um texto, slideshow ou a partir de uma galeria virtual. 

            Os elementos de gráficos, iconografia e ilustrações são responsáveis por 

nortear a navegação do utilizador. Essencialmente, a exemplo, quando se clica na 

identidade visual de um site que se está consumindo, o leitor é encaminhado para a 

página principal do mesmo. A mesma estratégia pode ser utilizada para banners 

ilustrados ou ícones que irão transferir o usuário para um dos ambientes do site que diz 

respeito à “leitura” daquela imagem. O uso de infográficos também faz parte deste 

ecossistema. 

            O vídeo funciona como elemento de dinâmica no conteúdo informativo, na 

medida em que permite ao utilizador consumir uma notícia por outra linguagem que não 

o texto, ou que o complemente. Para além, permite que o usuário detenha “poderes” 

quando, a exemplo, da possibilidade em pausar, reprisar ou pular partes daquilo que 

quer ou não assistir. 

            A animação é essencialmente desenvolvida para construir uma informação que 

não possui necessariamente caráter de urgência para ser elaborada, já que seu 

desenvolvimento é mais complexo e demorado, utilizando de imagens e ilustrações que 

ganham movimento. Um claro exemplo são charges animadas, facilmente encontradas 

na internet. 
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            O discurso oral se caracteriza pela utilização de áudio para ilustrar a informação 

multimídia de duas formas distintas. A primeira trata da narração que se acopla junto ao 

uso de imagens, complementando-se de maneira mútua. A segunda diz respeito a vídeos 

onde o áudio advém da fala de uma pessoa que está presente no cenário audiovisual, a 

exemplo de repórteres em transmissões ao vivo ou gravadas, e/ou de produções de 

youtubers19. 

            A música e efeitos sonoros objetivam o repasse de sentimentos e dimensão 

daquilo que está sendo abordado para o utilizador, seja a partir de audiovisual, seja a 

partir de um podcast20, por exemplo. 

            Apesar de não possuir valor de destaque no campo informacional, a vibração é 

elemento representativo da multimidialidade na visão de Salaverría (2014). Por conta de 

sua condição enquanto ferramenta habitual, essencialmente em dispositivos móveis, 

quando se recebe uma notificação, seja de uma mensagem SMS, por meio de um feed 

de notícias ou de um canal que o usuário segue no YouTube, por exemplo. Para além 

disso, segundo o autor, posiciona-se como possibilidade futura de novas formas de 

narrativa multimídia. 

            Desde a terceira geração do Jornalismo Digital, características apresentam 

rupturas, continuidade e potencialidades, conforme Palacios (2014). A partir das 

funcionalidades da rede e dos elementos de multimidialidade, a forma de produzir 

conteúdo jornalístico têm se alterado de forma gradativa. Não é mais possível ignorar a 

extensão de possibilidades da internet como solo gerador de novas formas de fazer 

jornalismo, prova disso é a reconfiguração que sofreu a narrativa multimídia ante a 

necessidade de integrar-se junto à novos formatos que surgiram no decorrer do tempo. 

Afirmação que está de acordo com a leitura que faz Salaverría: 

 

Nos primeiros anos do século XXI vivemos um primeiro momento de 

agitação em torno das narrativas multimédia devido, sobretudo, ao êxito da 

infografia digital. As principais publicações de internet utilizaram este género 

como trampolim para dar um salto qualitativo na sua oferta de conteúdos. 

Poucos anos depois, o interesse pela infografia decaiu, em grande medida, 

com a aparição fulgurante do vídeo enquanto novo formato estrela. Uma vez 

assimilada a novidade oferecida pelo vídeo, os meios digitais parecem 

apostar na atualidade na exploração de narrativas multimédia integradas. Já 

não se trata, apenas, de apostar neste ou naquele formato em particular, mas 

antes de investigar as possibilidades oferecidas pela articulação de vários 

                                                 
19

Usuários que produzem conteúdo audiovisual de forma sistemática para o site de compartilhamento de 

vídeo YouTube, e que possuem suficiente base de fãs. 
20

Conteúdos de áudio como debates ou programas especializados em algum tema que são 

disponibilizados via donwload para serem consumidos em qualquer lugar. 
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formatos. Prova disto mesmo são os muitos formatos que aqui e ali começam 

a ser utilizados por meios digitais: reportagens multimédia de produção 

cuidada, documentos Web, formatos multimédia interativos, narrativas 

jornalísticas baseadas em conteúdos lúdicos. (SALAVERRÍA, 2014, p.48) 

 

           E é a partir destes novos modelos que se utilizam de narrativas compostas por 

conteúdo lúdico e dos elementos que compõem a característica de multimidialidade, que 

surge o formato nativo da ambiência digital:  o newsgame, assunto que será abordado no 

próximo capítulo. 
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3 – NEWSGAMES 

 

Neste capítulo iremos inicialmente compreender do que se tratam serious games, 

jogos eletrônicos de cunho pedagógico que possuem conteúdo semelhante aos 

newsgames, formato nativo do Jornalismo Digital que será estudado em seguida, a partir 

de quatro correntes que conceituam o tema. 

 

3.1. Origem: serious games 

 

Um dos principais aspectos que compõem um jogo eletrônico é seu alto grau de 

imersão, noção que já foi tratada no primeiro capítulo desta pesquisa. As mecânicas de 

gameplay possibilitam que o jogador possa interagir de múltiplas formas com o 

ambiente virtual. Tal liberdade dos jogos digitais, porém, tende a focar única e 

exclusivamente na diversão plena do utilizador, e nada além disso. Martin Silva (2006), 

no entanto, aponta que nem todos os jogos possuem este propósito, ainda que 

carreguem-no em seu âmago.  

Os serious games (ou jogos sérios) são jogos eletrônicos que possuem como 

característica a proposta de serem pedagógicos, abordando algum assunto sobre 

questões específicas de uma área do conhecimento, promovendo a construção do saber 

sem que se abra mão de seu caráter lúdico. Julian Alvarez e Damien Djaouti (2011) 

comentam que este tipo de jogo digital é desenvolvido para ser objeto de uso em áreas 

como saúde, defesa, educação, política, treinamento ou ecologia, expandindo sua 

atuação de maneira constante em outros campos. Carlos Marciano (2016) adiciona que a 

didática dos serious games é constituída a partir de duas possibilidades de mecânicas, 

quais sejam as de transmitir o conhecimento, sem que haja ruídos, ou a da busca pelo 

mesmo: 

 

Para compreender melhor a didática utilizada nesse estilo pode-se trazer para 

a discussão as ideias Instrutiva (Games-to-teach) e Construtiva (Games-to-

learn) cunhadas por Kafai (2001). A primeira concepção, “Jogos para 

Ensinar”, aborda os jogos que transmitem o conhecimento de forma direta, 

como por exemplo os jogos de tabuadas e o Quiz. Já na segunda concepção, 

“Jogos para Aprender”, o conhecimento deve ser buscado, ou seja, refere-se 

aos jogos cuja mecânica estimula a imersão do jogador na narrativa a fim de 

coletar as informações ou objetos para solucionar os problemas apresentado. 

[..] Esse aspecto didático de transmitir conteúdos reais através de ambientes 

lúdicos faz com que os jogos sérios sejam utilizados em situações distintas, 

não só no ambiente das escolas, mas, talvez até em maior escala, nos mais 
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variados ramos profissionais (KAFAI apud MARCIANO, Carlos, 2016, p.29) 

 

Esses jogos podem ser, por exemplo, simuladores de guerra, para serem 

utilizados por soldados; livros interativos, em âmbito educacional, para melhor 

entendimento de um período da história humana, ou ainda um simples quiz interativo, 

que tem por objetivo ensinar um profissional da área da saúde sobre os principais 

cuidados que deve ter com pacientes dentro de um hospital.  

 

3.2. Jogos eletrônicos noticiosos 

 

Os aprimoramentos tecnológicos contínuos dos jogos eletrônicos acabaram por 

resultar em uma série de formas de usufruir deste tipo de diversão, seja pelo acréscimo 

da mobilidade, pelos novos formatos de joysticks ou pela facilidade em se adquirir 

títulos de maneira digital, a partir de uma conexão entre o videogame e a internet. Na 

medida em que as formas de entretenimento eletrônico se expandem, gerindo 

possibilidades como os serious games, o Jornalismo Digital visa a melhor compreender 

o ambiente online para que se possa reconfigurar as possibilidades do fazer jornalístico 

naquele tipo de campo. 

Neste sentido, surgem os newsgames, uma nova forma de narrativa 

comunicacional, resultante do hibridismo multimidiático entre jogos eletrônicos e o 

Jornalismo Digital, que tem como propósito o desenvolvimento de jogos digitais de 

cunho informativo, ao passo em que mantém o caráter lúdico. 

Segundo Luciene Santos e Geraldo Seabra (2014), o surgimento dos newsgames 

utiliza como princípio ativo a infografia dinâmica, um dos elementos do Jornalismo 

Digital de quarta geração. Assim, neste primeiro momento, é importante a absorção da 

ideia de evolução natural que sofrem os meios multimidiáticos, resultando na criação de 

novos formatos detentores de suas próprias características, mas mantendo as células de 

seus originais, como afirma João Canavilhas: 

 

Esta evolução concorda com a ideia de Marshal McLuhan (1968) de que um 

novo meio se caracteriza por adicionar características dos meios anteriores, 

até que adquira sua própria linguagem, algo reforçado por sua famosa citação 

“o meio é a mensagem”. Isso significa que cada meio tem características 

únicas, ainda que as vezes essa originalidade resulte da soma, mais ou menos 

elaborada e complexa, das características de outros meios desenvolvidos 

antes. (CANAVILHAS, 2007, p. 15 – tradução própria21) 

                                                 
21

 No original: “Esta evolución concuerda con la idea de Marshal McLuhan (1968) de que un nuevo 
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Para fins de didática e de resolução do problema desta pesquisa, compreende-

se necessário ampliar a concepção de newsgame, na medida em que existem diferentes 

entendimentos da conceituação do termo. 

Começamos por Gonzalo Frasca, pesquisador, designer de jogos e o 

responsável por cunhar o termo. Frasca limita newsgames à produção de jogos 

eletrônicos que têm por objetivo emitir opinião sobre acontecimentos factuais recentes 

ou que estão em curso, sob o aspecto de cartoons políticos, permitindo que o jogador 

analise-os por meio das mecânicas do jogo (BOGOST; FERRARI; SCHWEIZER, 

2010). 

Como exemplo, pode-se citar o primeiro jogo eletrônico criado por Frasca a 

partir do formato por ele proposto: September 12th (Figura 6). Baseado nos ataques 

terroristas de 11 de setembro, o webgame, de 2003, propõe que o jogador tome uma 

fácil interação (na perspectiva de gameplay), mas conflitante decisão: jogar, ou não, 

mísseis no Iraque. Optando pela destruição, sob a justificativa de eliminar terroristas, 

vários civis são mortos. Acontece que, a partir da explosão, mais terroristas surgem na 

tela. Além disso, ainda que o jogador tente não atingir inocentes, passa a perceber que 

tal tarefa é impossível. Caso escolha não iniciar uma guerra, no entanto, o jogo termina, 

sem que ninguém morra ou que terroristas iniciem uma investida. 

 

 

Figura 6 – Captura de tela de Semptember 12th. 

Fonte: http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2010/07/15/jeu-video-je-perds-donc-je-pense-

serious-games-2-5_1385386_3236.html 

                                                                                                                                               
medio se caracteriza por sumar características de los medios anteriores, hasta que adquiere su propio 

lenguaje, algo reforzado por su famosa cita “el medio es el mensaje”. Esto significa que cada medio tiene 

características únicas, aunque a veces esa originalidad resulte de la suma, más o menos elaborada y 

compleja, de características de otros medios desarrollados antes”. 

http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2010/07/15/jeu-video-je-perds-donc-je-pense-serious-games-2-5_1385386_3236.html
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2010/07/15/jeu-video-je-perds-donc-je-pense-serious-games-2-5_1385386_3236.html
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Antes de sua produção, Frasca já havia desenvolvido um protótipo semelhante, 

com o mesmo pano de fundo que September 12th (a guerra no Oriente Médio). Tratava-

se de Kabul Kaboom, webgame produzido em 2001, que visava desenvolver uma 

espécie de releitura de uma das obras mais famosas do pintor espanhol Pablo Picasso: a 

Guernica22. Na produção de Frasca, o designer criticava a atuação paradoxal dos 

Estados Unidos na guerra do Afeganistão, que estava jogando comida e kits salva-vidas 

para a população daquele território ao mesmo tempo em que os bombardeava. 

No webgame (Figura 7), o jogador controla uma das figuras da obra de Picasso 

e tem como objetivo desviar do bombardeio aéreo norte-americano enquanto recolhe 

hambúrgueres, que também caem do céu. Todavia, torna-se impossível resgatar o 

alimento sem ser atingido por uma das bombas, culminando assim no término do game. 

Tal pano de fundo fica explícito e provoca o leitor/jogador desde a tela de título 

do webgame, quando expõe os seguintes dizeres: “Um jogo humanitário para uma 

guerra ‘humanitária’. Use as setas do teclado para pegar a boa comida americana, mas 

cuidado com os mísseis. Lembrem-se, crianças, você não pode vencer este game, apenas 

perder”. 

 

 

Figura 7 - Captura de tela de Kabul Kaboom! 

Fonte: http://serious.gameclassification.com/EN/games/1224-Kabul-Kaboom/index.html 

                                                 
22

A famosa obra tinha por objetivo criticar, a partir de desenhos abstratos, o caos e desastre resultantes de 

um bombardeio que sofreu o município de Guarnica, na Espanha, durante a Segunda Guerra Mundial. 

http://serious.gameclassification.com/EN/games/1224-Kabul-Kaboom/index.html
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A segunda linha de compreensão é de Miguel Sicart (2008). Para este 

pesquisador, a noção de jogos jornalísticos formulada por Frasca está correta, 

entretanto, efetua algumas alterações e adições. Sicart estabelece que newsgames nada 

mais são do que serious games, e que devem ser consumidos a partir de um computador 

(como webgame). Além disso, entende que jogos de caráter informativo devem 

abranger apenas notícias específicas, seguindo uma linha editorial, e não de políticas 

gerais, como é o caso de September 12th. Por fim, afirma que estes jogos são efêmeros, 

logo, não tem por objetivo sobreviverem na memória das pessoas: 

 

Newsgames são serious games de computador projetados para ilustrar um 

aspecto específico e concreto das notícias por meio de sua retórica 

processual, com o objetivo de participar do debate público. Os Newsgames 

são efêmeros como as notícias que eles ilustram, e muitas vezes têm linhas 

editoriais correspondentes às linhas ditadas pelos meios de comunicação. 

Nesse sentido, os jogos de notícias não abrangem tópicos políticos gerais, 

como September 12th. Newsgames são projetados para acompanhar uma 

notícia específica. Isso implica que os jogos de notícias não têm a intenção de 

sobreviver na memória coletiva por um longo tempo, nem têm um requisito 

de repetição. Newsgames ilustram e comentam as notícias, e são tão 

perecíveis quanto as novidades. (SICART, 2008, p. 28 – tradução própria23) 

 

O pesquisador também entende que jogos eletrônicos com a finalidade de 

informar não podem ser associados ou comparados com uma mídia de serviço público, 

ainda que possam se apropriar de alguns dos princípios básicos que as constituem. Para 

tanto, esclarece que newsgames são material de fácil distribuição, quase que universal. 

Tal afirmação se justifica por Sicart (2008) entender que ao contrário dos jogos 

eletrônicos distribuídos via download, os jogos noticiosos são mais frequentes e 

acessíveis, já que muito pouco exigem do hardware do computador ou demandam de 

tempo para serem baixados. 

Para além, comenta que ainda que possam ter uma linha editorial, os jogos 

noticiosos não têm interesse político, já que seu objetivo é o de ilustrar algum 

acontecimento, e não de persuadir o leitor/jogador. Tais ilustrações fazem com que os 

                                                 
23

 No original: “Newsgames are serious computer games designed to illustrate a specific and concrete 

aspect of news by means of their procedural rhetoric, with the goal of participating in the public debate. 

Newsgames are ephemeral as the news they illustrate, and they often have editorial lines correspondent to 

the lines dictated by their parent media. In this sense, newsgames do not cover general political topics, 

like September 12th [8], nor they are used for political campaigning, like Dean for America. Newsgames 

are designed to accompany a specific piece of news. This implies that newsgames do not have the 

intention of surviving in the collective memory for a long time, nor they have a replayability requirement. 

Newsgames illustrate and comment the news, and are as perishable as the news themselves”. 
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newsgames possam participar do debate público por meio de técnicas dos jogos: 

 

Os newsgames são produzidos com a intenção de participar da esfera pública 

com argumentos que ilustram perspectivas de notícias. Esses argumentos são 

feitos por meio das técnicas dos jogos: a simulação de sistemas por meio de 

retórica processual. Newsgames adapta o conteúdo das notícias às 

capacidades expressivas dos jogos de computador. (SICART, 2008, p. 30 – 

tradução própria24)  

 

 

Uma terceira e mais ampla forma de compreender newsgames parte de Ian 

Bogost, Simon Ferrari e Booby Schweizer (2010). Estes pesquisadores entendem que o 

termo deve ser descrito como o vínculo plural ou comunhão entre o jornalismo e os 

jogos eletrônicos. Por terem este entendimento, não concordam que jogos noticiosos 

devam ser tratados única e exclusivamente como charges animadas, tão pouco que não 

devam persuadir o leitor/jogador. 

Para Bogost, Ferrari e Schweizer (2010), um dos principais elementos que 

constituem um newsgame é a sua capacidade de imersão para com o leitor/jogador, fator 

oriundo das mecânicas de gameplay dos jogos eletrônicos, possibilidade que nenhuma 

outra mídia pode emular de maneira tão efetiva: 

 

Os jogos exibem texto, imagens, sons e vídeos, mas eles também fazem 

muito mais: os jogos simulam como as coisas funcionam construindo 

modelos com os quais as pessoas podem interagir, uma capacidade que 

Bogost deu ao nome de retórica processual. Este é um tipo de experiência 

irredutível para qualquer outro meio anterior. (BOGOST, FERRARI, 

SCHWEIZER, 2010, p. 6 – tradução própria25) 

 

Entendem, também, que a produção destes jogos, geralmente, deve ser 

dinâmica, levando de alguns dias até no máximo poucas semanas para serem 

concluídos. Por outro lado, comentam que tal noção não é uma regra, já que tudo 

depende da proposta presente no game que se quer desenvolver. 

Enfatizam que a lógica de produção de um newsgame segue as mesmas noções 

da elaboração de uma pauta jornalística, sendo o criador o responsável pela escolha do 

tema e o editor por identificar oportunidades para aquela sugestão. 

                                                 
24

 No original: “Newsgames are produced with the intention of participating in the public sphere with 

arguments that illustrate perspectives on news. Those arguments are made by means of the techniques of 

games: the simulation of systems by means of procedural rhetorics. Newsgames adapt the content of news 

to the expressive capacities of computer games”. 
25

 No original: “Games display text, images, sounds, and video, but they also do much more: games 

simulate how things work by constructing models that people can interact with, a capacity Bogost has 

given the name procedural rhetoric. This is a type of experience irreducible to any other, earlier médiu”.  
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Outro apontamento importante feito pro Bogost, Ferrari e Schweizer (2010) diz 

respeito ao fato de que o desenvolvimento de newsgames não necessariamente devam 

estar restritos a uma redação jornalística, ou que possam ser consumidos apenas por 

meio de um computador. Entendem os autores que os serviços de distribuição online de 

jogos digitais comerciais, presentes nos consoles de videogame da Sony, Nintendo, 

Microsoft, e também a partir de aplicativos para smartphones, via Google Play Store ou 

Apple Store, são uma alternativa a ser levada em conta: 

 

O desenvolvimento para consoles de videogame ainda não é uma tarefa fácil 

[...] em parte devido às complexidades do próprio processo de 

desenvolvimento e em parte por conta das expectativas dos jogadores sobre 

estes serviços. Mas o fato de que agora é possível para indivíduos e 

organizações distribuírem esses jogos torna os consoles uma opção viável 

para os newsgames. (BOGOST, FERRAI, SCHWEIZER, 2010, p. 164 – 

tradução própria26) 

 

Para estes autores, é importante que tal noção esteja clara, pois acreditam que, 

apesar das dificuldades em se produzir um jogo eletrônico para estes tipos de 

plataforma, entendem que no futuro as notícias produzidas irão se beneficiar da 

alfabetização computacional, trabalho este que será desenvolvido por profissionais que 

eles denominam como “jornalistas de computação”:  

 
Criar um software eficaz é difícil, e requer treinamento especializado. A 

criação de jogos eletrônicos efetivos é ainda mais difícil, uma vez que os 

jogos são artefatos subjetivos e expressivos que dependem tanto do mérito 

artístico como do artesanato. Além disso, as plataformas de computadores 

evoluem rapidamente, introduzindo novos recursos muito mais rapidamente 

do que na indústria das publicação impressas ou da radiodifusão. Do ponto de 

vista de um jornalista, dominar plataformas de hardware e software para a 

construção de newsgames pode parecer uma tarefa impossível. No futuro, 

entretanto, a notícia se beneficiará da adoção geral da alfabetização 

computacional, à medida que mais novos jornalistas desenvolvam 

habilidades com software como parte de sua formação profissional. Esses 

jornalistas de computação podem exercer conhecimentos em ciência da 

computação e engenharia, mas também podem extrair experiências de 

desenvolvimento de software em suas vidas comuns. (BOGOST, FERRARI, 

SCHWEIZER, 2010, p. 161 – tradução própria27). 

                                                 
26

No original: “Developing for videogame console platforms is a still not an easy [...], partly because of 

the complexities of the development process itself, and partly because players expectations of the 

services. But the fact that it is now possible for individuals and organizations to distribute such games 

makes the consoles a viable option for newsgames that warrant them”. 
27

 No original: “Creating effective software is hard, and it requires specialized training. Creating effective 

videogames is even harder, since games are subjective, expressive artifacts that rely on artistic merit as 

much as they do on craft. Furthermore, computer platforms evolve rapidily, introducing new features 

much more quickly than has ever been the case in the publishing or broadcasting industries. From a 

journalist's perspective, mastering hardware and software platforms for the construction of newsgames 

can seem like an impossible task. In the future, the news will benefit from the general adoption of 

computacional literacy, as more new journalists develop proficiencies with software as a part of their 
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Além de expandirem o conceito, tratando-o com maior flexibilidade ante as 

noções dos outros estudiosos, Bogost, Ferrari e Schweizer (2010) também criaram seis 

categorias para definirem os gêneros de newsgames, quais sejam os de: atualidade, 

infográficos, documentário, quebra-cabeças, educacionais e de comunidade. Sendo o 

estudo destes a próxima parte de nossa pesquisa. 

 

3.3 – GÊNEROS 

 

3.3.1 Atualidade 

 

              O gênero de atualidade se baseia em produções curtas, cujo propósito principal 

é o de tratar de algum acontecimento recente, a partir de elementos como utilidade 

pública, humor ou de crítica social. Para tanto, Bogost, Ferrari e Schweizer (2010) os 

distinguem em três subgêneros: jogos de editoriais, de tabloides e de reportagem. 

              Jogos de editoriais têm por objetivo causar inquietações no jogador, na 

medida em que expõe uma realidade atual e a traduz em opinião – a partir de um 

argumento-, como é o caso do já citado September 12th. 

              Jogos de tabloides utilizam-se da premissa de softnews28 para a criação de 

games que exploram fatos reais por vias cômicas. São geralmente produzidos em um 

curto período de tempo, e não possuem grandes pretensões que não a distração. Um 

feliz exemplo é de um jogo produzido para smartphones com sistema operacional 

Android, e que trata de satirizar um meme da internet brasileira que ficou famoso em 

meados de 2016. Em “Senhora Volta Aqui” o jogador, na pele da “senhora” (mulher 

que ficou famosa por correr de uma repórter de televisão ao ser questionada sobre ser 

uma funcionária fantasma da Assembleia Legislativa de Goiás), deve fugir de uma 

jornalista e de um cinegrafista, superando uma série de obstáculos que vão surgindo em 

seu caminho. 

              Jogos de reportagem possuem uma proposta pedagógica, e não de persuasão, 

ante os objetivos dos subgêneros de editoriais e tabloides. Para tanto, emula 

acontecimentos factuais dotados do maior número de informações possíveis, para que o 

jogador possa melhor imergir no acontecimento. Para efeitos de exemplo, seria possível 

                                                                                                                                               
professional training. These computanional journalists might wield computer science and engineering 

backgrounds, but they also might draw from software development experiences in their ordinary lives”. 
28

Notícias que têm por objetivo serem mais leves e fáceis de serem consumidas. 
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criar um game que apresente todos os deputados da Câmara Federal brasileira, seus 

partidos, suas bandeiras de luta, e o motivo pelo qual cada um votou pelo impeachment, 

ou não, da agora ex-presidente Dilma Roussef. 

           

3.3.2 Infográfico 

 

              Derivação dos tradicionais infográficos jornalísticos, analógicos e digitais, este 

tipo de newsgame explora outras potencialidades das tabelas compostas 

tradicionalmente por números e/ou porcentagens, que passam a dispor de maior 

interatividade, fazendo com que possa o leitor/jogador interagir com um gráfico jogável, 

permitindo-o imergir nas informações que são apresentadas. 

São jogos que permitem que o jogador gerencie ou possa investigar o resultado 

de ações humanas em esferas educacionais, econômicas, de segurança, lazer, cultural, 

etc. No Brasil, o portal “IG”, em 2011, desenvolveu um newsgame deste gênero. 

              Em “Como funciona a bateria da Grande Rio” (Figura 8), o leitor/jogador pode 

gerenciar os ritmos instrumentais que são utilizados pela escola de samba carioca 

“Grande Rio”. O gameplay é simples. A ação é feita a partir do uso do ponteiro do 

mouse e da absorção do áudio emitido, na medida em que o leitor/jogador pode “ligar” 

ou “desligar” a variedade de sons disponibilizados, constatando a importância ou 

significância de cada um no contexto do samba enredo. 

 

 

 

Figura 8 – Captura de tela de Como funciona a bateria da Grande Rio. 

Fonte: http://carnaval.ig.com.br/rio/veja-como-funciona-a-bateria-da-grande-rio/n1238013007058.html  

http://carnaval.ig.com.br/rio/veja-como-funciona-a-bateria-da-grande-rio/n1238013007058.html
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3.3.3 Quebra-cabeças 

 

              São jogos que adaptam e produzem nova conotação a todos os tipos de quebra-

cabeças existentes, sejam eles físicos ou virtuais, desde uma simples palavra cruzada até 

um complexo sudoku. Incorporam material informativo aos seus ecossistemas, 

instigando o leitor/jogador a obterem êxito no desafio proposto para que possam 

entender melhor os elementos que se está querendo narrar. No Brasil, a revista “Mundo 

Estranho”, em seu site, desenvolveu, em 2007, um game chamado “Stripquiz” (Figura 

9), passatempo de perguntas que visava educar o leitor/jogador sobre a vida sexual.  

Entre questionamentos relacionados à virgindade e doenças sexualmente 

transmissíveis, cada resposta correta fazia com que uma modelo (que havia posado para 

a publicação) tirasse uma peça de roupa de seu corpo. 

 

 

 

Figura 9 – Captura de tela de Stripquiz. 

Fonte: https://freddigiacomo.wordpress.com/tag/strip-quiz/  

 

3.3.4 Educacional 

 

              Tratam de didatizar o usuário acerca das práticas e do fazer jornalístico. 

Bogost, Ferrari e Schweizer (2010) em sua obra, citam uma série de jogos eletrônicos 

comerciais que ensinariam o jogador acerca de práticas jornalísticas, e até mesmo do 

impacto das mídias na sociedade, porém, frisam que esta é uma consequência, e 

https://freddigiacomo.wordpress.com/tag/strip-quiz/
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certamente não foi o motivo norteador daquelas obras. Um exemplo sólido para 

descrever newsgame deste gênero é uma produção existente no “Newseum”, museu 

norte-americano dedicado ao jornalismo. 

             Segundo Bogost, Ferrari e Schweizer (2010), o game “Be A Reporter” (Figura 

10) tem por objetivo ensinar crianças, de forma sucinta, como seria o trabalho do 

jornalista como um entrevistador. Na medida em que vão surgindo personagens 

animados na tela, cabe ao jogador a tarefa de realizar questionamentos (com opções pré-

determinadas) ante as afirmações destas pessoas. Um consultor (também animado) guia 

o jogador no sentido de explicar se aquela pergunta foi correta ou não, e o porquê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Captura de tela de Be A Reporter. 

Fonte: http://www.hivelocitymedia.com/features/RiseoftheRest041113.aspx  

 

 

3.3.5 Comunidade 

 

              Primordialmente o jornalista possui forte papel social, na medida em que é 

responsável por narrar o que está acontecendo no mundo. Essa noção fomenta o debate 

crítico e democrático junto à sociedade, mas nem sempre é aplicada com êxito, como 

afirmam Bogost, Ferrari e Schweizer (2010). É no ambiente online, entretanto, que a 

discursividade é ampliada, podendo o cidadão se manifestar das mais diferentes formas. 

Para tanto, newsgames do gênero comunidade são games que fomentam a ideia de os 

leitores/jogadores serem os responsáveis por ações fictícias que gotejarão não apenas 

em suas vidas, mas, também, na de toda a sociedade, ou que de alguma forma podem 

alterar seu cotidiano. Deste modo, podem eles -para efeito de demonstração- assumirem 

o papel de um grande líder mundial, destinado a tomar uma série de decisões, como, por 

http://www.hivelocitymedia.com/features/RiseoftheRest041113.aspx
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exemplo, ser a favor ou não da legalização do aborto, e depois vivenciar digitalmente os 

efeitos desta ação. Podem, também, participar de um cenário inexistente onde o petróleo 

não existe mais, e serem obrigados, junto de outros jogadores, a desenvolver estratégias 

para sanar todas as consequências desta realidade. Ou é possível ir ainda mais longe, já 

que a partir do game tarefas no universo físico também podem ser trabalhadas. Logo, o 

âmago deste gênero é fomentar o trabalho e a inteligência coletiva, frente a 

problemáticas sociais ou formas de desvendar mistérios, por vezes coexistindo entre 

espaço virtual e real. 

 

3.3.6 Documentário 

               Newsgames deste gênero, essencialmente, tem por objetivo narrar um 

acontecimento factual, recontando sua história a partir de objetivos distintos. Entretanto, 

o que rege estes jogos é sua capacidade em gerir o que Alexander Galloway (2006) 

denomina de realismo social, ou seja, questões relacionadas a críticas sociais e a forma 

abstrata para narrar a realidade. 

 

O realismo social encontra suas raízes na fotografia e no filme, onde se refere 

às tentativas artísticas para torcer a realidade arenosa da experiência vivida – 

não apenas o brilho da perfeição encontrado em sucessos de Hollywood ou o 

espalhar de estilos de vida, mas também os ensaios e falhas de dificuldades. 

Este realismo social envolve, por tanto, muitas vezes a crítica social, 

característica documental que os fotógrafos e os fotojornalistas abraçaram. 

(BOGOST, FERRARI, SCHUWEZER, 2014, p. 62 – tradução própria29) 

 

                 Por serem documentais, possuem tempo de produção mais elevado se 

comparado aos outros gêneros. Isso se justifica quando da necessidade em trabalhar 

com o máximo de precisão possível ante o acontecimento que se quer relatar, 

culminando, assim, num amplo mar de pesquisas e apuração. Para além, a não 

necessidade do imediatismo (hardnews) possibilita que, na perspectiva de gameplay e 

suas mecânicas, jogos deste gênero sejam melhor lapidados, questão que acaba 

culminando, a exemplo, na presença de gráficos mais robustos. 

                 A pluralidade de formas para recontar histórias a partir das mecânicas 

oriundas dos videogames justifica às subcategorias que criam os autores para destacar 

                                                 
29

 No original: “Social realism finds its roots in photography and film, where it refers to artistic attempts 

to render the gritty reality of lived experience – not just the gloss of perfection found in Hollywood 

blockbusters or lifestyle magazines spreads, but also the trials and failures of hardship. Social realism has 

often entailed social critique, a feature documentar photographers and photojournalists have long 

embraced”. 
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três tipos de possibilidades de newsgame documental, quais sejam os de realidade 

espacial, de realidade operativa e de realidade processual. 

 

Realidade espacial 

Diz respeito a forma que pode o usuário realizar uma leitura visual de um 

acontecimento a partir do ecossistema do game, ou seja, o poder de explorar os seus 

cenários. Este elemento, segundo os autores, possibilita que os jogadores 

“experimentem espaços e conflitos que são difíceis de se relacionar com o abstrato” 

(BOGOST, FERRARI, SCHUWEZER 2010). Trata-se da extensão do documentário 

em audiovisual, na medida em que o leitor/telespectador/jogador não está mais restrito a 

uma só representação pré-selecionada (no caso, as imagens escolhidas pelo repórter para 

ilustrar sua história) da realidade, sendo ele próprio o responsável por trilhar sua 

exploração no ambiente que se pretende retratar.  

Para ilustrar a ideia, seria como criar um game que visasse contar a história da 

construção da Praça dos Três Poderes, em Brasília, recriando as instalações do Palácio 

do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, para que possa o 

jogador trafegar por estas áreas. Salienta-se, porém, a partir do raciocínio dos autores, 

que se deve levar em conta a ideia de abstração quando da criação destas obras, pois 

este método oferece transparência e verificação, impossibilitando que, posteriormente, 

possam ocorrer reclamações que enfatizem a falta de um ou outro detalhe do cenário (já 

que a possibilidade de interação com os elementos do espaço construído inexiste) que se 

foi proposto narrar digitalmente.  

 

A abstração permite que um trabalho centre a atenção em um aspecto de 

experiência em relação ao outro. Da perspectiva do realismo social, é menos 

importante preencher um espaço com texturas fotorrealistas e modelos em 3D 

de altos polígonos do que para preencher um espaço tecnológico menos 

avançado com objetos significativos e naturalmente organizados. (BOGOST, 

FERRARI, SCHUWEZER, 2010, p. 66 - tradução autoral30) 

 

 

Realidade Operacional 

Se newsgames documentais de realidade espacial tratam primordialmente da 

exploração de um espaço sem motivo algum, que não única e exclusivamente o do 

                                                 
30

 No original: “Abstraction allows a work to focus attention on one aspecto f na experience over another. 

From the perspective of social realism, it is less importante to fill a space with photorealistic textures and 

high polygon 3D models than it is to fill a less technologically advanced space with meaningful, naturally 

arranged objects”. 
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conhecimento estético e de perspectiva daquele acontecimento (sem a presença de 

detalhes minimalistas), os de realidade operacional trabalham com a linearidade de um 

acontecimento a partir da perspectiva de uma persona daquela história. Essa estratégia, 

segundos os autores, possibilita que o jogador possa viver o papel de um personagem 

durante um momento histórico real, evitando, assim, acusações de parcialidade ou 

ficção. Este é o objetivo do gameplay aqui, permitir que o jogador se sinta parte do 

acontecimento, objetivando-se pela profundidade de imersão na história e sua 

consequente leitura reflexiva, a partir de testemunhas ou interlocutores do ocorrido 

O exemplo de um newsgame que compreende todos estes pontos, segundo os 

autores, é 9-11 Survivor, um game que simula os últimos momentos de vida de uma 

vítima do atentado do 11 de setembro, nos Estados Unidos. O “objetivo” é 

simplesmente escolher de que forma o personagem irá morrer, já que o prédio está em 

chamas e as passagens intransitáveis. Logo, deve o jogador escolher entre terminar sua 

vida queimado ou se jogando do prédio.  

 

Realidade processual 

Apesar de trazerem consigo um grande portfólio de características, quais sejam 

as de causar desconforto e reflexão ao leitor/jogador ou ainda a do aprendizado estético, 

os subgêneros anteriores estão longe de serem ricos em conteúdo, já que seus cernes 

estão diretamente ligados à noção de simulação básica de uma realidade por vias 

lineares. Newsgames de realidade processual, entretanto, apresentam um acontecimento 

de pano de fundo que exibe farto material informativo e de interação, e que não 

necessariamente corre em perspectiva unilateral, podendo o jogador alterar o final da 

história original por meio de suas ações, ou simplesmente reescrever novamente o que 

aconteceu originalmente. Essas diretrizes acabam por fazer com que o jogador reflita 

sobre toda e qualquer ação tomada dentro da obra, já que as mesmas gotejam nos 

desenlaces.  

 

Os jogos se destacam no manejo das multidões. As teorias e os parâmetros 

dos sistemas de jogos podem ser usados para revelar de forma dramática 

informações, para tornar conceitos tangíveis e para produzir cenários 

alternativos para uma exploração ou comparação mais aprofundada. O 

jogador de um jogo documentário processual viria a entender não apenas os 

fatos e os resultados de uma história, mas, também, os sistemas subjacentes 

que ocasionaram aquilo (BOGOST, FERRARI, SCHWEIZER, 2010, p. 70 - 

tradução autoral31). 

                                                 
31

 No original: “Games excel at handling multitudes. The rules and parameters of game systems can be 
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Nestes jogos, o leitor/jogador não absorve todo conteúdo de imediato, é 

necessário que o mesmo progrida na obra e explore-a para alcançar seu 

compreendimento. Além disso, este subgênero não carrega consigo leituras abstratas, ao 

contrário dos demais. 

 

3.4 – CONCEITOS ADICIONAIS E DISCREPANTES 

 

                  Os gêneros e subgêneros de newsgame elaborados por Bogost, Ferrari e 

Schweizer (2010) apresentam uma série de elementos que ponderam de que modo jogos 

com este viés devem se portar e quais os nortes que devem seguir. Por outro lado, é 

importante observar que o processo de lapidação da lógica de newsgame ainda é uma 

constante para estudiosos da área, culminando em uma série de entendimentos distintos, 

de modo que não é possível estabelecer noções matemáticas quanto à sua definição. Por 

esta razão, é perfeitamente compreensível que novas propostas conceituais surjam com 

o passar do tempo, tal qual pode se acompanhar anteriormente. 

Para tanto, Marciano (2014) pondera que a estrutura de gêneros proposta por 

Bogost, Ferrari e Schweizer (2010) se atenta exclusivamente ao conteúdo presente nos 

jogos, e ao fato de que estes games devem ter suas produções, primordialmente, geridas 

por profissionais da área jornalística, esquecendo-se de mencionar jogos que foram 

desenvolvidos sem essa proposta, mas que acabam apresentando, sem intenção, a 

mesma leitura. Assim, propõe duas novas modalidades ao conceito: newsgames por 

ação e newsgames por associação. 

No primeiro caso, o enquadramento se daria por aqueles jogos que são 

desenvolvidos única e exclusivamente com a ideia de serem newsgames, de sua 

concepção à sua finalização.  

O segundo caso diz respeito a jogos eletrônicos que são desenvolvidos sem a 

pretensão de serem compreendidos como newsgames, ou, de forma mais clara, que se 

quer sabem que o são. O jogador, no entanto, acaba associando-os ao conceito de jogos 

informativos por conta do gameplay que tais obras apresentam, por meio de seus 

                                                                                                                                               
used to dramatically reveal information, to make concepts tangible, and to produce alternative scenarios 

for further exploration or comparasion. Games thus offer a comppeling form for the issues are unpacked 

into the behaviors of a simulation. The player of a procedural documentar game would come to 

understand not only the facts and outcomes of a story but also the underlying systems that caused it to 

come to pass”. 
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gráficos e/ou enredo, que referenciam algum tipo de conteúdo jornalístico. 

Enquanto Marciano (2014) incrementa as noções de newsgames de Bogost, 

Ferrai e Schweizer (2010), Santos e Seabra (2014) partem por via contrário, na medida 

em que acreditam que categorizar jogos jornalísticos, do ponto de vista da forma, seja 

uma incongruência:  

 

Na nossa ótica, a definição de NewsGames vai além de publicar e consumir 

notícias em suportes de games online [...] Em linhas gerais, é bom ficar claro, 

que os NewsGames são um gênero de jogo online de produção rápida em 

resposta a eventos atuais. Contudo, alguns autores preferem reduzir o seu 

significado a meros games de charges políticas, caindo na cilada daquilo que 

chamamos de Editorial Games [...] Portanto, encarando o jornalismo a partir 

da cibercultura, é um equívoco pensar os games baseados em notícias de 

maneira compartimentada. Ou concebê-los subdividindo a sua narrativa em 

editorias como se fossem aquelas velhas seções de jornais. (SANTOS, 

SEABRA, 2014, cap. 1, edição Kindle). 

 

Entendem Santos e Seabra (2014), por outro lado, que as definições de Bogost, 

Ferrari e Schweizer (2010) são coesas se pensadas unicamente a partir do ponto de vista 

de conteúdo dos newsgames, por conta de que a narrativa dos jogos jornalísticos 

trabalha com informações e notícias segmentadas. 

A radicalidade de Santos e Seabra (2014) quanto ao seu entendimento de 

reconfiguração do conceito de newsgame, resultou em um manifesto, que visa 

diferenciar um jogo eletrônico tradicional dos jogos eletrônicos jornalísticos. O quadro 

a seguir apresenta os 25 pontos mapeados pelos autores. 

 

Quadro 1 – Produzido pelo autor 

 

Jogos eletrônicos para entretenimento       Newsgames 

São negócios. São agentes agregadores de valores 

sociais. 

São meros brinquedos. São plataformas ludo-informacionais. 

Demonizam o termo jogo. Superam notícias de conteúdo vazio. 

São entretenimento em si. São moedas de trocas sociais políticas. 

Exploram mais ações viso-motora. Elevam o status da cultura humana. 

Ainda usam mapas fechados. Usam mapas interativos abertos. 

Ainda são jogos. São um novo modelo de Jornalismo 

Digital. 
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Baseiam-se em narrativas clássicas. Baseiam-se em notícias 3D 

cartografadas. 

Usam temáticas milenares. Colocam o cidadão no centro da 

narrativa. 

Exploram universo fantástico. Narram o futuro da civilização humana. 

Usam redes sociais para entreter. Usam networking para engajar. 

Ainda são meros tabuleiros. São visualizadores de dados sociais. 

Ainda divertem. Ajudam a entender, envolver-se, debater, 

corresolver. 

São arenas de disputas. São plataformas de ação social 

colaborativa. 

Geram dependência psicológica. Promovem envolvimento social. 

Estimulam ações individualistas. Estimulam ações pessoais em prol do 

coletivo. 

Alienam. Elevam envolvimento pessoal e coletivo 

com a cidade. 

Promovem lazer e diversão. Promovem liberdade de expressão e 

informação. 

Usam técnicas de ocultação. Jogam com transparência pública. 

São autorreferentes. Redimensionam a estrutura do poder 

social. 

Nutrem desejos de recompensas. Emulam soluções sustentáveis. 

Desafiam decisões no próprio jogo. Desafiam dentro e fora dele. 

Geram efeitos sociais limitados. Turbinam nosso ativismo social. 

Distraem. Educam, ensinam, informam, reportam, 

politizam. 

Apostam em vencedores individuais. Apostam na supremacia do povo. 

Fonte: com base em Santos e Seabra (2014)  

 

Por fim, entendem Santos e Seabra (2014) que são os newsgames agentes 

capazes de promover debates públicos a respeito de temas comuns na sociedade, 

propiciando a construção de estratégias de cossoluções reais, iniciativa que é apontada 

como o caminho para o que os autores chamam de uma democracia real e verdadeira. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

O presente trabalho se utiliza de pesquisa qualitativa, onde a metodologia a ser 

aplicada é a de estudo de caso do tipo exploratório-descritivo, pois o que se busca nesta 

análise são justamente precisão e objetividade. Além disso, para corroborar, é um 

método de Ciências Sociais, que visa explorar novas problemáticas, conforme afirma 

Gil (2002). 

Yin (1989) facilita esta escolha quando afirma que a aplicação deste método 

tem por objetivo investigar fenômenos da contemporaneidade. Este estudo tem como 

temática os newsgames, contemporâneo formato do Jornalismo Digital. 

Optou-se pelo percurso exploratório por conta da necessidade em estudar os 

diferentes conceitos e características que permeiam os newsgames, a partir da 

perspectiva de quatro correntes, permitindo que se pudesse, posteriormente, realizar um 

diagnóstico junto do objeto empírico desta pesquisa. 

Quanto ao fato da abordagem descritiva, justifica-se pela necessidade em ter 

conhecimento quanto ao jogo eletrônico Never Alone, para que se possa identificar os 

elementos que o compõe. 

 

Para esta pesquisa, foram utilizados os seguintes passos metodológicos: 

A – Revisão de literatura sobre jogos eletrônicos e Jornalismo Digital; 

B – Estudo de teorias sobre newsgame 

C – Apresentação do newsgame Never Alone 

D – Análise do objeto empírico a partir dos autores estudados 

E – Reflexão teórica sobre newsgame a partir do objeto empírico estudado 

 

4.1 - NEVER ALONE 

 

O objeto empírico desta pesquisa é Never Alone (Kisima Ingitchuna32), um jogo 

eletrônico do gênero plataforma33 que conta com elementos de quebra-cabeças (ou do 

gênero puzzle), e que foi distribuído exclusivamente em formato digital e lançado em 18 

                                                 
32

  “Never Alone” na língua dos Iñupiat. Está presente no título original do game.  
33

 Jogos no estilo “side scrolling”, ou seja, sob o ângulo de visão lateral, onde o jogador pode 

movimentar-se apenas para direita ou esquerda. 



55 

de novembro de 2014 para PC, via Steam34 e Playstation 4. Posteriormente, os consoles 

Playstation 3, Xbox One e Wii U também receberam a obra, assim como dispositivos 

móveis iOS, Android e computadores com sistema operacional Mac Os e Linux.  

Segundo Felipe Venha (2014), Never Alone é o resultado de uma parceria entre 

o estúdio independente de jogos eletrônicos Upper One Games e por volta de 40 nativos 

do Alasca, que foram responsáveis por narrar histórias e lendas de uma tribo chamada 

Iñupiat, comunidade indígena que habita parte inóspita daquela região e da qual fazem 

parte. Além disso, também foram responsáveis por colaborar com o design e ilustrações 

para o jogo. 

A produção da obra digital se justificou por conta de que a Cook Inlet Tribal 

Council35 (CITC) visava encontrar uma forma de melhor difundir a cultura dos Iñupiat, 

de modo a preservar as histórias daquele povo, além de também servir como outro 

mecanismo de auxílio financeiro. Então, com a ajuda da E-Line Media36, o projeto foi 

financiado e gerido. 

Segundo informações dispostas no site oficial de Never Alone37, a obra, um ano 

depois de seu lançamento, vendeu perto de três milhões de cópias no mundo inteiro. O 

game também foi multipremiado, recebendo títulos como “game do ano” e de “obra 

capaz de mudar o mundo”. 

A partir de tal introdução de nosso objeto de estudo, iremos compreender 

rapidamente o enredo da obra e nos aprofundarmos em seu gameplay. 

 

4.2 – ENREDO 

 

O enredo de Never Alone é baseado em uma das histórias contadas pelos 

nativos da tribo Iñupiat, e diz respeito à uma forte tempestade de neve misteriosa que 

tem afligido àquelas pessoas, dentre elas uma pequena garota chamada Nuna. 

A garotinha, preocupada com a situação calamitosa que estava vivendo seu 

povo, que em razão das constantes tempestades acabavam por ficar impossibilitados de 

realizar suas tarefas de sobrevivência, como por exemplo a caça, decide sair sozinha em 

uma jornada para tentar entender o porquê daquilo. Neste ínterim, entretanto, Nuna é 

                                                 
34

 Software online de distribuição de jogos em mídia digital para PC. 
35

 Organização não-comercial que visa valorizar a cultura nativa do Alasca. 
36

 Editora de entretenimento eletrônico com foco na área educacional. 
37

 Disponível em: http://neveralonegame.com/coming-soon-to-phones-and-tablets-never-alone-ki-edition/ 
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perseguida por um urso polar, mas acaba sendo salva por uma raposa branca (Figura 

11), que passa a acompanhar a menina durante sua aventura. 

 

 

 

Figura 11 – Urso polar encara a garota caída, e uma raposa branca prepara-se para salvá-la. 

Fonte: Captura de tela de Never Alone 

 

Durante a aventura, Nuna e a raposa têm de superar uma série de desafios, que 

vão desde fugir de um homem que estava atacando seu vilarejo até a construção de 

laços com espíritos38, para que estes possam ajudar a garota em sua jornada. Na medida 

em que o jogador progride, uma série de elementos da cultura do povo Iñupiat é 

apresentada, permitindo um singular nível de imersão ante o conto que está sendo 

vivenciado digitalmente. 

 

4.3 – GAMEPLAY 

 

As mecânicas de gameplay de Never Alone são consideravelmente simples, 

mas consistentes. O jogador pode controlar a garota Nuna e a raposa que a acompanha, 

alternando entre as mesmas a qualquer momento pelo simples toque de um botão, sendo 

que cada uma das duas personagens possui habilidades distintas, necessárias para 

resolver o grande número de quebra-cabeças do game. 

As habilidades de Nuna permitem que o jogador possa empurrar objetos 

                                                 
38

 Na história folclórica dos Iñupiat, espíritos antigos são os responsáveis por proteger sua terra. 
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pesados como caixas, além de dispor de uma boleadeira39, que serve para quebrar 

pequenas paredes de gelo, atordoar inimigos ou ainda despertar espíritos antigos. Na 

pele da raposa, o jogador pode acessar locais estreitos, além de poder escalar paredes e 

controlar espíritos quando em contato físico com eles. Além disso, a raposa é muito 

mais veloz do que sua companheira humana. Um modo multiplayer local também está 

disponível, onde cada jogador controla uma das personagens.  

Na Figura 12, pode-se visualizar um dos momentos onde o trabalho em equipe 

é necessário para progredir. É possível perceber que a raposa está atravessando um local 

estreito, tarefa impossível para a garota. O objetivo neste momento do jogo é guiar a 

pequena bola de luz até Nuna.  

 

 

Figura 12 – Controlando a raposa, o jogador pode atravessar ambientes inacessíveis para Nuna. 

Fonte: Captura de tela de Never Alone 

 

Sazonalmente, durante a aventura, nevascas irão tomar conta da tela. Quando 

isso acontecer, deve o jogador apoiar o personagem no chão (a partir de um comando do 

joystick) até que as mesmas cessem, caso contrário ele será empurrado pelas mesmas. 

Tais tempestades de neve, porém, nem sempre são ruins. Não serão poucas as vezes em 

que o jogador deverá fazer proveito da força do vento para ganhar impulso suficiente e 

assim alcançar plataformas que só são acessíveis desta forma. 

Outro ponto primordial para a progressão no game é a interação com espíritos 

                                                 
39

 Arma utilizada para caça. É composta por uma corda que possuí em cada uma de suas duas 

extremidades uma bola de metal. 
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que servem como plataformas para Nuna e a raposa se locomoverem até lugares 

inacessíveis. A Figura 13 mostra um desses momentos. Um verdadeiro “cardume de 

espíritos” serve como meio de locomoção para que as personagens possam atravessar o 

gélido lago. 

 

 

Figura 13 – Nuna e a raposa contam com o auxílio de um cardume de espíritos para atravessar um lago. 

Fonte: Captura de tela do Never Alone 

 

No que diz respeito aos controles propriamente ditos, os mesmos são fluidos e 

respondem imediatamente à ação40. O que pode comprometer o gameplay, 

eventualmente, é a física da obra, que em muitos momentos deixa a desejar, e também a 

inteligência artificial das personagens, que por vezes acaba comprometendo o progresso 

do usuário quando se está jogando no modo para um só jogador (já que a inteligência 

artificial controla a personagem que não está sendo usado), tendo este que reiniciar o 

game do ponto de salvamento41 (o game salva o progresso automaticamente) mais 

próximo por conta de travamentos (problemas de programação) de um dos personagens, 

ou por suas mortes automáticas (quando um inimigo os atinge ou quando se cai em 

águas geladas ou em abismos por conta de um pulo mal sucedido entre, por exemplo). 

Pontua-se, porém, que estas falhas não acontecem com frequência, mas devem ser 

reconhecidas. 

Adiante -e sendo estes os grandes diferenciais da obra -, Never Alone possui 

                                                 
40

 Foram testadas as versões de PC, Xbox One e Nintendo Wii U. 
41

 Ou “checkpoint”. Último registro de salvamento que dispõe o game para restaurar o progresso do 

jogador a partir daquele ponto. 
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como característica marcante o número de extras temáticos, todos ligados às histórias 

dos Iñupiat. O primeiro, e que é visto ao iniciar o game, é da presença de um narrador 

que acompanha o jogador durante sua progressão. Este interlocutor vai relatando tudo o 

que está acontecendo, além de adicionar elementos ricos para a história e também dar 

conta do que a garotinha está pensando. A locução é feita por um ancião da tribo, em 

sua língua original, entretanto, o utilizador pode compreender o que é dito a partir de 

legendas, que estão disponíveis em mais de 10 idiomas, sendo um deles o português 

brasileiro, como se pode observar na Figura 14. 

 

 

Figura 14 – Como as personagens não possuem falas ou dublagens, a narração da história é feita por um 

interlocutor. 

Fonte: Captura de tela de Never Alone 

 

Na medida em que vai avançando na história, o jogador desbloqueia vídeos-

documentais (são 24 no total e mais de 30 minutos de conteúdo audiovisual), contando 

com os relatos e histórias dos desenvolvedores do game, do povo Iñupiat e também de 

historiadores daquela cultura, que vão complementando o nível de imersão da obra, 

relatando sobre os valores de vida daquele povo, suas crenças, simbologias, sua fauna e 

demais elementos de pertencimento. Um desses trechos pode ser conferido a partir da 

Figura 15. 
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Figura 15 – Trecho de um dos depoimentos que compõem os vídeo-documentais do game. 

Fonte: Captura de tela de um dos vídeo-documentais de Never Alone 

 

             Por fim, a história de Never Alone conta também com animações abstratas 

(Figura 16) originárias de arte típica dos Iñupiat, e que assim como nos vídeos 

anteriores vão surgindo na medida em que se avança no roteiro.  

 

 

Figura 16 – Pequenas animações abstratas servem como prólogo ou continuidade para o que está por vir 

ou acaba de acontecer no roteiro do game. 

Fonte: Captura de tela de uma animação de Never Alone 
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4.4 –REFLEXÃO TEÓRICA DO CASO ESTUDADO 

 

Chegando a este ponto da presente pesquisa, e após a análise técnica e conceitual 

de Never Alone, resta claro que este game visa a documentar uma cultura (real) se 

utilizando das características e potencialidade dos videogames, tendo como pano de 

fundo uma história folclórica. Tal obra eletrônica não apenas diverte, como também 

informa, sendo esta uma das características norteadoras de newsgames. Mas seria este 

elemento suficiente para considerá-lo um jogo jornalístico? 

Para que se possa responder a pergunta que norteia este estudo, analisar-se-á de 

que tipos de características de newsgame dispõe o jogo eletrônico Never Alone, a partir 

dos conceitos estruturados pelos quatro autores estudados no terceiro capítulo desta 

pesquisa. 

 

4.4.1 – Sob a ótica de Frasca 

 

Cunhar o termo e consequentemente conceituá-lo, confere a Gonzalo Frasca 

(apud. Bogost, Ferrari e Schweizer, 2010) respeitabilidade suficiente para entender suas 

noções sobre newsgame da melhor maneira possível. 

 O conceito de Frasca, entretanto, é restrito, tendo como âmago o entendimento 

de que um newsgame, para além de sua ação de informar, deve ser única e 

exclusivamente de caráter crítico, frente a um acontecimento recente ou em curso, com 

ênfase em questões políticas, agindo o jogo eletrônico como uma espécie de charge 

animada e, consequentemente, emitindo uma opinião. 

   O objetivo de Never Alone não é o de ser tratado como uma crítica sobre algo 

ou alguém, tampouco diz respeito a um acontecimento atual. Trata-se de material 

desenvolvido com o propósito de apresentar ao mundo uma cultura pouca conhecida, 

utilizando-se do caráter lúdicos dos jogos eletrônicos como alicerce.  

 

4.4.2 – Sob a ótica de Sicart 

 

 O primeiro ponto a restar claro das noções propostas por Miguel Sicart é de 

que newsgames devem ser desenvolvidos para serem consumidos como webgames, por 

motivos como fácil acessibilidade, universalidade, não necessidade de download e 
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também porque estes jogos devem retratar acontecimentos recentes, logo, seu 

desenvolvimento deve ser dinâmico.  

Sicart (2008) também adiciona que newsgames, por tratarem de 

acontecimentos atuais, são efêmeros, logo, caem em rápido esquecimento, assim como 

ocorre com qualquer notícia de um veículo jornalístico. É também por conta da noção 

de entender jogos de caráter informativo como uma extensão do jornalismo tradicional, 

que Sicart afirma que estes games devem seguir uma linha editorial, abstendo-se, 

entretanto, de interesse político, quando parte de premissa oposta a de Frasca (2008), 

alegando que o intuito destes jogos é de apenas informar o leitor/jogador por meio de 

outras formas e óticas, e não o de emitir opinião 

Por fim, afirma que newsgames nada mais são do que serious games, ou seja, 

que tem como objetivo a noção de serem pedagógicos. 

Never Alone não é um webgame. Nosso objeto de estudo é um jogo eletrônico 

que exige certo poder de processamento do computador para ser emulado, questão 

justificada por conta de sua dimensão como obra digital e tempo de produção. Além 

disso, sua disponibilidade se dá a partir de download, podendo ser consumido por 

diversos tipos de dispositivos. 

Por se tratar de um jogo eletrônico que não foca em acontecimentos atuais ou 

em curso, o possível desgaste que teria por ser efêmero também não o contempla. Por 

outro lado, a partir de nossa análise, é possível afirmar que Never Alone também pode 

ser compreendido como um serious game, ainda que use como pano de fundo uma 

história fictícia. 

Never Alone é uma obra pedagógica, a partir do momento em que possibilita 

que o jogador entenda boa parte da cultura dos Iñupiat por meio de sua progressão no 

game, utilizando-se de mecânicas de gameplay para moldar esta diferente forma de 

informar. 

Por fim, pondera-se que Never Alone possa ser visto como produto que 

corresponde a uma linha editorial, seja ela relacionada à cultura, à comunidade ou à 

história - o que contemplaria, mesmo que parcialmente, o ponto de vista de Sicart 

(2008). 

 

4.4.3 – Sob a ótica de Bogost, Ferrari e Schweizer 

A expansividade proposta por Bogost, Ferrari e Schweizer (2010) para 
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conceituar newsgames abriu um vasto leque para que estes fossem melhor 

compreendidos e detalhados. 

Estes autores compreendem que newsgames não podem ser vistos apenas como 

charges animadas ou que devam se ater a acontecimento em curso, tampouco que não 

tenham como um de seus objetivos a emissão de uma opinião. Também dão ênfase ao 

fato de que a criação de jogos deste gênero deva se preocupar bastante com o gameplay, 

já que entendem que este elemento dos jogos eletrônicos é uma experiência que nenhum 

outro meio pode cocriar. 

Acreditam que a construção de um newsgame, do ponto de vista de seleção da 

temática, objetivo e oportunidade, parte dos mesmos princípios que gerem uma pauta 

jornalística. 

Entendem, também, que, no geral, a produção de newsgames deve ser dinâmica, 

muito por conta do mesmo entendimento de Sicart (2008), quando da noção de que 

estes jogos devam ser lançados o mais próximo possível do acontecimento que os 

originou. Frisam, entretanto, que isso não é uma regra, e que tudo depende da proposta 

do que se espera narrar.  

Por fim, criam seis tipos de categorias para que se possa identificar os diferentes 

tipos de gêneros de newsgames que podem ser produzidos, e também qual o objetivo de 

cada proposta, pontuando que estes jogos podem compreender mais de uma delas ao 

mesmo tempo – tema que foi apresentado no subcapítulo sobre categorias do newsgame. 

Além disso, comentam que jogos com a proposta de informar não necessariamente 

devam ser webgames, e tão pouco que devam partir necessariamente de uma redação 

jornalística (ainda que sem pontuar se ao menos deva existir algum vínculo). 

Never Alone, por ser um jogo eletrônico que demandou anos de trabalho para ser 

desenvolvido, justamente por conta de sua proposta, compreende uma profundidade de 

gameplay muito maior do que qualquer tipo de webgame, propiciando, assim, uma 

experiência singular de imersão. Se acompanhado os motivos que levaram à criação de 

nosso objeto de estudo, também poderemos identificar que o processo de pré-produção 

foi semelhante ao da elaboração de uma pauta jornalística. 

Os gêneros de newsgames criados pelos autores colaboram para identificar que 

Never Alone poderia se enquadrar como um jogo do tipo documentário, ainda que não 

de forma integral, pois nenhuma das três subcategorias contemplam com efetividade o 

teor da obra, que trabalha com vídeo-documentais, animações e narrações. Por outro 

lado, a noção de realismo social – que rege o gênero documentário - é perfeitamente 
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aplicável à obra. 

Por fim, destaca-se que Never Alone não foi produzido por ou com o auxílio de 

jornalistas, tão pouco teve vínculo com alguma agência de notícias ou afins. Para além, 

o jogo eletrônico não está restrito a apenas uma plataforma, ele pode ser jogado por 

meio de todos os consoles de videogame da nova geração, por dispositivos móveis e, 

também, por meio de um computador. 

 

4.4.4 – Sob a ótica de Santos e Seabra 

 

Estes autores aliam-e às definições de Sicart (2008) quanto ao entendimento de 

que newsgames são jogos produzidos para serem jogados como webgames, e que dizem 

respeito a jogos jornalísticos de produção rápida, que tem por objetivo narrar eventos 

atuais. 

Acham incongruentes as categorias de newsgames propostas por Bogost, Ferrari 

e Schweizer, além de afirmarem que newsgames não são um novo tipo gênero 

jornalístico, mas sim um novo gênero de jogos online. 

Entendem que newsgames são agentes capazes de promover debates públicos 

sobre temas da sociedade, para que se possa construir estratégias conjuntas de 

cossoluções reais, e concluem que estes jogos não podem ser comparados com jogos 

eletrônicos tradicionais/comerciais, citando 25 pontos que os diferenciam. 

Quanto ao fato de compreenderem newsgames unicamente como jogos de 

navegador e que devem ser produzidos de forma dinâmica para única e exclusivamente 

tratar de acontecimentos em curso, a análise já foi conferida anteriormente. 

Com relação ao manifesto produzido pelos autores, e pensando nele como 

elemento-chave de compreensão das características de newsgames propostas pelos 

mesmos, é interessante observar que Never Alone não necessariamente dispõe dos 

elementos que seriam típicos de um jogo tradicional/comercial, tão pouco pode ser visto 

de igual forma como obra que não detém traços de jogos informativos. Por este motivo, 

reutilizaremos o quadro formulado anteriormente, adaptando-o para a inserção de nosso 

objeto de estudo, para fins comparativos e de melhor compreensão.  
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Quadro 2 – Produzido pelo autor 

 

Jogos tradicionais                    Newsgames                               Never Alone 

São negócios. São agentes agregadores de 

valores sociais. 

Pode ser enquadrado 

em ambos os casos. 

São meros brinquedos. São plataformas ludo-

informacionais. 

Pode ser enquadrado 

em ambos os casos. 

 

Demonizam o termo jogo  Superam notícias de conteúdo 

vazio. 

Pode ser enquadrado 

em ambos os casos. 

São entretenimento em si. São moedas de trocas sociais 

políticas. 

Pode ser enquadrado 

em ambos os casos. 

Exploram mais ações viso-

motora. 

Elevam o status da cultura 

humana. 

Pode ser enquadrado 

em ambos os casos. 

Ainda usam mapas fechados. Usam mapas interativos 

abertos. 

Usa mapas fechados. 

Ainda são jogos. São um novo modelo de 

Jornalismo Digital. 

Pode ser enquadrado 

em ambos os casos. 

Baseiam-se em narrativas 

clássicas. 

Baseiam-se em notícias 3D 

cartografadas. 

Pode ser enquadrado 

em ambos os casos. 

Usam temáticas milenares. Colocam o cidadão no centro 

da narrativa. 

Pode ser enquadrado 

em ambos os casos. 

Exploram universo fantástico. Narram o futuro da civilização 

humana. 

Exploram universo 

fantástico. 

Usam redes sociais para 

entreter. 

Usam networking para engajar. Não diz respeito a 

nenhum ponto. 

Ainda são meros tabuleiros. São visualizadores de dados 

sociais. 

Não diz respeito a 

nenhum ponto. 

Ainda divertem. Ajudam a entender, envolver-

se, debater, corresolver. 

Ainda diverte; mas 

também ajudam a 

entender e envolver-se. 

São arenas de disputas. São plataformas de ação social 

colaborativa. 

São plataformas de 

ação social 

colaborativa. 

Geram dependência 

psicológica. 

Promovem envolvimento social. Promovem 

envolvimento social. 

Estimulam ações 

individualistas. 

Estimulam ações pessoais em 

prol do coletivo. 

Estimulam ações 

pessoas em prol do 

coletivo. 
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Alienam. Elevam envolvimento pessoal e 

coletivo com a cidade. 

Não diz respeito a 

nenhum ponto.  

Promovem lazer e diversão. Promovem liberdade de 

expressão e informação. 

Pode ser enquadrado 

em ambos os casos. 

Usam técnicas de ocultação. Jogam com transparência 

pública. 

Não diz respeito a 

nenhum ponto. 

São autorreferentes. Redimensionam a estrutura do 

poder social. 

Pode ser enquadrado 

em ambos os casos. 

Nutrem desejos de 

recompensas. 

Emulam soluções sustentáveis. Pode ser enquadrado 

em ambos os casos. 

Desafiam decisões no próprio 

jogo. 

Desafiam dentro e fora dele. Desafiam decisões no 

próprio jogo. 

Geram efeitos sociais 

limitados. 

Turbinam nosso ativismo 

social. 

Geram efeitos sociais 

limitados. 

Distraem. Educam, ensinam, informam, 

reportam, politizam. 

Pode ser enquadrado 

em ambos os casos. 

Apostam em vencedores 

individuais. 

Apostam na supremacia do 

povo. 

Pode ser enquadrado 

em ambos os casos. 

Fonte: a partir de Santos e Seabra (2014) junto de elementos autorais.  

 

Diante dos resultados colhidos por meio desta comparação, constatou-se que dos 

25 pontos do manifesto formulado por Santos e Seabra (2014), Never Alone se enquadra 

em 18 relativos à um jogo tradicional/comercial e em 17 relativos à um newsgame. 

Por fim, Never Alone não é um jogo do gênero online, tão pouco dispõe da 

possibilidade de ser jogado como tal. Por conta de sua narrativa, objetivo e não 

universalidade (do ponto de vista de facilidade em ser jogado por meio de um 

navegador ou por ser gratuito) também não há como pensar no objeto de estudo desta 

pesquisa como agente capaz de gerir debate público. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se propôs a compreender se um jogo digital de modelo 

tradicional/comercial chamado Never Alone poderia ser caracterizado como um 

newsgame, formato originário do Jornalismo Digital, e que diz respeito a um jogo 

eletrônico de caráter informativo. Tal inquietação se deu por conta de que a obra que 

serviu como objeto de estudo para este trabalho não se tratava apenas de mais um game 

com a única proposta de ser lúdico, mas sim de material que, para além dos elementos 

de diversão, visava apresentar a cultura real de uma tribo indígena, utilizando como 

pano de fundo uma história folclórica tradicional daquele povo, e que dividia espaço 

com vídeo-documentais, animações e narrações, que acabavam por criar singular 

cenário de imersão, que informava e divertia. 

Para que o problema de pesquisa fosse respondido, buscou-se compreender 

algumas características importantes que compõem um jogo digital, contemplando a 

noção de gameplay, que diz respeito ao ecossistema de mecanismos que fazem parte de 

um game, sendo a imersão um destes. De posse de tais noções, resgatou-se, então, a 

história dos jogos eletrônicos, desde o surgimento na década de 1950 até o tempo 

presente. 

A fim de melhor compreender o jornalismo praticado nas plataformas digitais, 

estudou-se as gerações do Jornalismo Digital e as suas sete características, destacando-

se a noção de multimidialidade, tendo em vista que newsgame é um formato 

multimidiático. 

O terceiro eixo deste trabalho se deu a partir do estudo de noções e conceitos que 

regem a significância de um newsgame, por meio do entendimento de diferentes 

pesquisadores, onde pode se constatar a incompatibilidade entre os pensamentos. 

Por meio do uso da metodologia de estudo de caso descritivo e exploratório, foi 

possível conhecer o ecossistema do jogo eletrônico Never Alone, focando no 

entendimento de seu enredo, dos elementos de gameplay, e posteriormente 

compreendendo quais características de newsgame, a partir dos autores estudados, o 

game dispunha.  

Após este percurso, foi possível constatar que mesmo apresentando conteúdo 

ludo-informacional, Never Alone não se enquadrou de forma integral em nenhum dos 

conceitos formulados sobre newsgame. Por outro lado, dispõe de uma série de 

características de cada um deles, e dá margem para formar tantas outras, principalmente 
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se levado em consideração as noções formuladas por Bogost, Ferrari e Schweizer 

(2010). Assim, restou-se, no entendimento dos pesquisadores, reconhecer que por 

dispor de harmônico e coeso conteúdo informativo e lúdico - elementos de núcleo de 

qualquer newsgame -, Never Alone pode ser pensado como um autêntico jogo de caráter 

informativo do gênero documentário. 

Desde o surgimento dos jogos eletrônicos, seu percurso evolutivo foi 

caracterizado pela constante inovação, aliada ao sempre norteador caráter lúdico, sua 

principal característica. É interessante observar, entretanto, que, desde o início, boa 

parte dos jogos digitais foram produzidos por motivações que estavam conectadas ao 

período que vivenciava a humanidade, podendo serem pensados como um reflexo 

daquelas épocas. 

Tennis for Two foi desenvolvido como forma de atrair visitantes aos laboratórios 

norte-americanos, que por consequência tinham como um de seus propósitos apresentar 

à população o poder bélico e tecnológico dos Estados Unidos, que vivenciava tempos de 

Guerra Fria. 

Space War nada mais era do que uma forma de expressão digital do medo 

relacionado à corrida espacial, e da possível guerra que poderia eclodir por conta do 

embate tecnológico diário entre os norte-americanos e os russos.  

Estes jogos eletrônicos, e todos que viriam posteriormente, podem perfeitamente 

ser avaliados como obras que dispõem de algum tipo de forma de expressão, seja por 

conta de um acontecimento real, seja por conta de recortes que compõe o mundo físico. 

Assim como os jogos eletrônicos, o jornalismo também pode ser compreendido 

como uma forma de expressão, que se utiliza de elementos textuais, sonoros e/ou 

imagéticos para contar histórias. É neste sentido que pode-se pensar no Jornalismo 

Digital como uma extensão evolutiva destas práticas, possibilitando maneiras diversas 

de expressividade informativa por conta das singularidades que dispõe a internet. 

Os jogos eletrônicos evoluíram, a prática do jornalismo, também. Assim sendo, 

pensar em newsgames é pensar nas imensas possibilidades que tem os jogos digitais 

para divertir e o jornalismo para informar. 

Refletir sobre newsgames é reconhecer, primordialmente, que as formas de 

narrativas informacionais e lúdicas evoluíram, e continuam a evoluir com o tempo. É 

compreender que as possibilidades de divertir e de contar histórias nunca estiveram tão 

conectadas, e que limitar seu elo seria o mesmo que ignorar a noção de que o meio é a 

mensagem. 
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Never Alone é um game que não possui vínculo jornalístico algum, tão pouco se 

enquadrou de forma integral nos conceitos estudados sobre newsgame, no entanto, a 

noção do que é ou não um jogo informativo e como ele deve se comportar está longe de 

ser equação conclusiva entre os pesquisadores da área. 

Por conta dos dados colhidos nesta pesquisa, entende-se como sendo 

incompatível noções que dão conta, por exemplo, da restrição que devem possuir 

newsgames, estando fadados a serem apenas webgames em tempos de ubiquidade, ou 

ainda que apenas devam tratar de acontecimentos em curso quando se ignora a 

atemporalidade de gêneros jornalísticos como o de documentário. 

Acredita-se que é igualmente incompatível compreender este novo formato de 

jornalismo como detentor do único propósito de ser crítico, ou ainda colocando-o em 

pequenas formas que o limitam, na medida em que a evolução dos jogos eletrônicos e 

do próprio Jornalismo Digital possuem como sinônimo a expansividade contínua de 

novas formas de produzir narrativas. 

Se Never Alone destaca-se por conta de seu rico conteúdo ludo-informacional, 

entende-se necessário que, no mínimo, os estudiosos sobre newsgame reconheçam que 

jornalistas não necessariamente devam se isolar com sua equipe em redações para 

produzirem jogos de caráter informativo, mas que também possam dialogar com 

estúdios tradicionais ou independentes de jogos digitais, talvez até mesmo associando-

se a eles, a fim de ampliarem suas capacidades narrativas e criativas.  

Entende-se compreensível reconhecer, por outro lado, que as teorias e conceitos 

formuladas sobre newsgames, a partir dos autores estudados, são noções que antecedem, 

por exemplo, a existência de jogos como Never Alone. Tal ponderação é necessária na 

medida que, talvez, de conhecimento das capacidades propiciadas por esta obra digital, 

novas mutações possam ser desencadeadas no entendimento do que é um newsgame 

que, pontua-se novamente, está em constante reconfiguração teórica. 

Para além, se newsgames essencialmente devem ser jogos de cunho ludo-

informacional, por que um jogo eletrônico necessariamente tem de partir de um veículo 

de imprensa para ser considerado um newsgame? Não seria no mínimo paradoxal dispor 

de tal visão à proporção que as próprias práticas jornalísticas se alteraram, e que não é 

mais o jornalista o único produtor de conteúdo informativo? 

Conclui-se que o objetivo deste estudo foi alcançado, pois identificou-se as 

características de newsgame que dispõem o jogo eletrônico Never Alone e 

consequentemente se constatou que, por meio do entendimento de unidade que um jogo 
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jornalístico deve ser regido pelo conteúdo informativo e lúdico, a obra digital, mesmo 

não tendo nascido com este propósito, pode ser enquadrada como um jogo 

informacional, podendo ser pensado também como um serious game. 

Este estudo contribui para que o pensar sobre newsgame seja problematizado, 

considerando apresentar um jogo eletrônico que não foi desenvolvido sob esta noção, 

mas que acabou por dispor de elementos que se quer ainda haviam sido imaginados para 

a prática deste novo modelo de jornalismo. 

Contribui, também, para que os estudiosos da área se questionem quanto a regras 

ou fórmulas que vem sendo aplicadas à newsgames, na medida em que as práticas 

jornalísticas tem se alterado de forma constante nas últimas décadas, muito por conta 

das possibilidades multimídia das mídias digitais. 

A própria noção de newsgame está unilateralmente conectada com o fato de que 

a forma como as pessoas consomem informações mudou drasticamente, logo, deve o 

jornalismo também se adaptar às novas formas de contar histórias. 

Espera-se que por meio deste estudo, outros pesquisadores passem a também 

investigar novas possibilidades de produzir newsgames, seja observando outro jogo 

eletrônico tradicional/comercial que abarca elementos interessantes, seja percebendo 

outras peculiaridades do Jornalismo Digital. 
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