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Resumo 

 

O artigo propõe analisar criticamente a evolução dos jogos eletrônicos na sociedade 

contemporânea, tomando como objeto de estudo os newsgames, jogos eletrônicos 

baseados em acontecimentos reais e em aspectos do jornalismo. Neles, o jogador sai da 

passividade de receptor de notícias típica das mídias tradicionais para contribuir como 

participante do jogo/fato. Seria uma experiência típica dos novos tempos digitalizados e 

interativos, que refletem as transformações advindas em especial com a web 2.0 – 

quando a internet vira uma plataforma colaborativa e de compartilhamento de notícias, e 

onde qualquer um pode publicar informações. Alguns jogos representativos e que 

poderiam ser considerados como newsgames são aqui analisados a fim de contribuir 

com os estudos sobre a convergência entre jornalismo e as novas tecnologias.  
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Introdução  

 

Dentre todas as áreas da indústria do entretenimento, aquela relacionada à indústria 

de jogos eletrônicos pode ser considerada sem sombra de dúvida como uma das que 

mais crescem no mundo. Anteriormente reservados a determinado grupo segmentado de 

jovens ligados às evoluções tecnológicas, os games saíram dos quartos de milhões de 
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adolescentes em todo o mundo e chegaram aos mais diversos públicos. Ligados cada 

vez mais numa concepção de que para chegar mais próximo do público é preciso 

entretê-lo e diverti-lo, a publicidade não raro desenvolve games próprios para seus 

produtos
3
. Na educação, já são comuns os jogos desenvolvidos para auxiliar no ensino, 

jogos estes que chegam até o ensino superior, ajudando a derrubar preconceitos
4
. Em 

conflitos armados, militares americanos desenvolveram um jogo que objetiva criar uma 

comunidade engajada no diálogo entre civis e militares a fim de discutir os conflitos 

mundiais
5
. E até a medicina já começa a utilizar os games como auxílio terapêutico em 

alguns casos, como nos jogos desenvolvidos para atenuar a depressão em pacientes 

terminais
6
.   

Segundo David Wesley e Gloria Barczak (2010, p. 171), autores do livro 

“Inovação e marketing na indústria do video game
7
”: “Nos últimos anos houve uma 

transformação no modo como as pessoas pensam sobre os games”. Essa mudança 

aconteceu, de acordo com eles, porque as empresas competiam pelos mesmos 

consumidores, e para desenvolver os projetos, os custos eram altos. Novos mercados 

passaram a ser, desta maneira, explorados. “Hoje em dia o mercado dos games inclui 

mulheres, pais e até idosos, que gostam de jogar jogos de esportes, ação e quebra-

cabeças.” (Idem, p. 171). E, dentro do contexto da pós-modernidade, já se discute 

bastante o conceito de gamificação (ou ludificação), que seria a aplicação da mecânica 

dos jogos para engajar funcionários e clientes no ambiente de trabalho, assim como na 

educação e também na vida social do indivíduo (Navarro, 2013, p. 7).  

 Enfim, a “invasão” é extensiva a diversas áreas, e vem aumentando cada vez mais. 

Não seria então surpreendente que a indústria de jogos eletrônicos começasse a se 

interessar também por um campo que, com as novas mídias digitais, também se 

encontra em constante transformação: o jornalismo. Daí o surgimento dos newsgames, 

                                              
3
 Em “NASCAR 2005: Chase for the Cup”, da Eletronic Arts, a agência norte-americana P&G teve a oportunidade de 
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vendas aumentaram substancialmente (ver JAFFE, Joseph. “O declínio da mídia de massa”. Consta da bibliografia). 
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6
 “jogos eletrônicos estimulam recuperação de pacientes”. Disponível em 

http://www.apdata.com.br/site/quemsomos/solucoes3_detalhes.asp?id=692 
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http://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/notas/relatorio-aponta-tecnologias-que-devem-mudar-a-educacao-superior-nos-proximos-5-anos
http://www.apdata.com.br/site/quemsomos/solucoes3_detalhes.asp?id=692


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 3 

os quais, na definição de Sicart (2009), seriam jogos eletrônicos baseados em 

acontecimentos reais, atualidades e em aspectos do jornalismo. Este artigo se propõe a 

analisar a evolução dos newsgames como plataforma jornalística, e como este suporte 

pode ser trabalhado não só como uma boa estratégia de ensino em faculdades de 

comunicação, mas também em jogos que conjugam entretenimento e informação, ao 

fazer que o jogador assuma o papel de um jornalista. A proposta aqui será analisar 

exemplos ilustrativos de newsgames no Brasil e também de jogos desenvolvidos no 

exterior, onde o estudo desta tecnologia se encontra mais avançado do que na América 

do Sul.   

 

Jogos, entretenimento e realismo 

 

Atuando como professor universitário, costumo observar em meu dia a dia 

alguns hábitos de alunos, entre os quais como eles ocupam seus tempos livres: redes 

sociais da internet e games eletrônicos estão entre as atividades preferidas. Comecei 

então a me perguntar se a linguagem dos games poderia ajudar no estudo da 

Comunicação Social, tanto no meio publicitário como também na formação de futuros 

jornalistas. A questão formulada era: seria possível que os jogos eletrônicos, com sua 

característica de imersão total nos jogos e alta interatividade – tão ao gosto dos nativos 

digitais de hoje – de alguma forma poderiam ajudar no ensino do jornalismo? Ou: seria 

possível conjugar a busca por notícias com o entretenimento típico dos jogos?  

No livro “Cultura da Convergência”, Henry Jenkins discorre sobre o poder da 

mídia de entretenimento e sua influência nos noticiários televisivos.  No mundo da 

convergência, toda história importante é contada, toda marca é vendida e todo 

consumidor é cortejado por múltiplos suportes (Jenkins, 2009). Ou seja, mais que um 

processo tecnológico, a convergência representa uma transformação cultural, à medida 

que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em 

meio a conteúdos midiáticos dispersos. Ela altera a relação entre tecnologias existentes, 

indústrias, mercados, gêneros e públicos; ou seja, altera a lógica pela qual a indústria 

midiática opera e pelo qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento 

(Jenkins, 2009:41). Jenkins ressalta que é preciso pensar a convergência midiática como 

um processo, e não como um ponto final. Já Lúcia Santaella aposta no termo 

“hibridização de linguagens” para definir a convergência de mídias através da 

hipermídia, que tem a capacidade de reunir e concentrar todas essas fases em um 
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objetivo comum: a hipermídia mescla textos, imagens fixas e animadas, vídeos, sons e 

ruídos em um todo complexo. É essa mescla de vários setores tecnológicos e várias 

mídias anteriormente separadas e agora convergentes em um único aparelho, o 

computador, que é comumente referida como convergência de mídias (Santaella, apud 

Prado, 2011, p. 77). 

Muitos jovens já experimentavam a busca de outros suportes midiáticos desde 

antes da abertura comercial da internet, em meados dos anos 1990.  

 

Já em 1994, Joe Katz afirmava, na revista Rolling Stone, que uma porcentagem 
crescente de jovens sentia que a mídia de entretenimento, mais que a mídia 
tradicional, refletia mais plenamente seus pontos de vista sobre os temas da 
época. Katz alegou que os jovens obtinham maior parte das informações sobre o 
mundo por meio de videoclipes e músicas rap dos quadros do Saturday Night 

Live e comediantes stand-up, do enredo dos dramas no horário nobre e das 
piadas das sitcoms. Katz encarava tudo isso como algo positivo, já que as 
perspectivas ideológicas do entretenimento popular eram menos policiadas do 
que as do noticiário, que ele temia ter ficado cada vez mais sob total comando 
corporativo. O argumento de Katz foi recebido com escárnio por jornalistas 
consagrados (JENKINS, 2009: 290). 

 

Desta forma, uma pergunta se faz necessária: será que aqueles jornalistas que 

leram o comentário de Katz com escárnio teriam a mesma reação hoje, quando a web 

2.0 ajudou a mudar o cotidiano de milhões de pessoas
8
? Talvez pensassem duas vezes 

antes de menosprezarem a mídia de entretenimento. À época, com certeza nem 

imaginariam que em 2010 um projeto desenvolvido por três brasileiros seria premiado 

no evento de mídia eletrônica HackDay, nos EUA (promovido pela Yahoo), que 

apresenta visualizações estatísticas públicas em tabelas de campeonatos de Fórmula 1 e 

compara o desempenho dos pilotos. O aplicativo, chamado “F1 – results” mostrava 

resultados de 1959 a 2009 da Fórmula 1 de forma interativa, e era baseado num jogo de 

corrida de Mario Kart, protagonizado pelos personagens do “Super Mario”.
9
  

Assim como no exemplo acima, vem crescendo o número de aplicativos que 

usam os games como inspiração. Um jornalista especializado em Fórmula 1 poderia 

muito bem usar o “F1 – Results” e se guiar pelas estatísticas  de anos anteriores (quais 

                                              
8
 Criador do termo, Tim O’Reilly define a Web 2.0 como um estágio específico das mídias digitais: a mudança para 

uma internet como plataforma, e um entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, 

a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores 

quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva (O’REILLY, 2003). 

 
9
 “Mashup informativo com hackeamento jornalístico”, In “Webjornalismo”, Magaly Prado, 2011.  
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foram os grandes campeões, as montadoras mais bem sucedidas etc) para ajudar em seu 

comentário.  

Os jogos mais recentes também querem ir além em suas temáticas, ultrapassando 

o entretenimento puro e levando ao jogador determinadas questões que o forçam a 

tomar decisões muitas vezes dramáticas. Um exemplo está no jogo “Spec Ops: The 

Line
10

”. Ao começar a jogar, o indivíduo sabe apenas que é um soldado mandado pelos 

seus superiores para um país do Oriente Médio. Ele chega a uma cidade semidestruída e 

sua missão é resgatar civis que teoricamente estariam apenas aguardando refúgio. Neste 

jogo de guerra, à medida que a narrativa vai se desenvolvendo e entrando em novas 

fases, o jogador vai se defrontando com questões morais, e sua decisão pode ser crucial 

– enquanto ele joga, o rosto do seu personagem vai mudando de feições que vão variar 

com as decisões tomadas pelo jogador-personagem.  Em determinada fase, o jogador 

encontra um dilema: para ir em frente, deve bombardear uma estação militar inimiga 

que implicará na morte de vários civis. Ele tem a opção de continuar o jogo, 

desconsiderando seus conflitos de consciência, ou acabar ali mesmo.  

Ou seja, “Spec Ops: The line” não é um jogo divertido. Mas as decisões 

atordoantes e nada fáceis que o jogador deve fazer podem levá-lo a questionar os rumos 

das guerras mais até que o noticiário televisivo, muitas vezes propagandístico, patriota e 

privilegiando apenas um dos lados envolvidos no conflito
11

. 

Torna-se necessário, desta forma, analisar com mais profundidade o papel dos 

games na sociedade hoje, contribuindo com um olhar comunicacional sobre os produtos 

de uma indústria que cresce vertiginosamente, e quais as implicações que surgem 

quando este meio converge com o jornalismo, que lida com fatos reais. Uma tendência 

que tem sido reconhecida nos videgames mais modernos, que buscam de várias 

maneiras aproximar seus jogadores do realismo, ou um “realismo videolúdico”:  

 

Por realismo videolúdico é preciso em primeiro lugar entender a simulação: o 
processo que consiste em modelar uma realidade por meio de um sistema de 
regras. Assim, o Europa Universalis IV, último título estúdio sueco Paradox, 
especialista em estratégia histórica, coloca o jogador nos comandos de uma 
nação que ele trata de fazer prosperar ao longo dos tempos modernos. Seu 
principal arquiteto, Johan Anderson, resume esse procedimento para o 

estabelecimento das regras: “Consideramos as opções históricas (políticas, 

                                              
10 Spec Ops é a abreviatura de Special Operations”. 

 
11 Ver “A cultura da mídia”, Douglas Kellner. O autor demonstra como os Estados Unidos, durante a primeira guerra 
do Golfo, arquitetou uma das maiores campanhas de propaganda ideológica de sua história, para convencer sua 

opinião pública apoiar a invasão norte-americana no Iraque.   
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religiosas e econômicas) com que os países depararam e nos esforçamos para 
traduzi-las em uma lógica lúdica, a fim de que o jogador possa experimentá-las” 
(LEFEBVRE, 2014, p.10). 

 

Para Lefebvre, esta seria uma das razões do maior sucesso dos games ocidentais 

na atualidade: enquanto a estética japonesa privilegia a estilização e o imaginário, o 

jogo eletrônico ocidental, hoje amplamente dominante, foi elaborado em busca do 

realismo (Lefevbre, 2014). É a partir desta tendência que surgem os newsgames. 

 

Um desafio à leitura linear do jornalismo 

 

Os newsgames são um campo que desafiam a tradicional forma de consumir 

notícias. Num jornal impresso, temos uma leitura linear da informação. No rádio, 

ouvimos a notícia processada por meio de uma sonoplastia elaborada e manipulada para 

mexer com nossas emoções. Na televisão, nos habituamos a assistir os fatos narrados 

por locutores e repórteres em formato audiovisual. Os newsgames fazem com que o 

consumidor de notícias saia da passividade de só “receber” para mostrar-se pela 

primeira vez em primeiro plano, como protagonista de um jogo no qual terá que tomar 

decisões importantes. O consumo da informação, neste sentido, é totalmente alterado. 

 Como toda tecnologia recente, há variadas interpretações sobre os newsgames.  

Miguel Sicart (2009) descreve-os como jogos sérios baseados em eventos atuais, 

produzidos com a intenção de estimular o debate público. O uruguaio Gonzalo Frasca 

(2003) associa este gênero de jogos eletrônicos às charges e cartuns políticos, que 

buscam transmitir uma opinião e fazer com que os jogadores reflitam sobre determinado 

fato, notícia ou acontecimento, a partir de uma visão determinada pela mecânica e os 

objetivos do jogo. Esse processo é chamado por Ian Bogost (2010) como “retórica 

processual”. 

 Bogost, professor do Georgia Institute of Technology, nos EUA, define a 

retórica processual como a atividade de “persuadir por meio de processos” ou a forma 

como um videogame incorpora uma ideologia em sua estrutura computacional. Para 

Bogost, os jogos eletrônicos, por meio das regras e objetivos impostos ao jogador, 

podem persuadi-lo a enxergar uma situação a partir de um ponto de vista ou 

posicionamento politico, estabelecido pelo autor do jogo. Ele dá como exemplo o 

newsgame “Kabul Kaboom’, de Gonzalo Frasca, sobre a guerra do Afeganistão, no qual 

o jogador deve coletar a comida e desviar de bombas que caem do céu. Entretanto, após 
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pouco tempo, é fácil perceber que não há como vencer e o jogo sempre termina em 

derrota. É aí que entra a retórica processual da derrota: “uma politica externa que 

envolva despejar comida e bombas em um mesmo país, no final, sempre terminará com 

as bombas matando e ferindo as pessoas que deveriam receber a ajuda humanitária” 

(Bogost, 2010). Da mesma forma, no newsgame “September 12th”, também de Frasca, 

o objetivo é eliminar os terroristas, por meio de bombardeios aéreos, mas sem atingir os 

civis. Porém, logo o jogador percebe que é impossível atingir apenas os terroristas. 

Novamente as regras e objetivos do game demonstram o posicionamento do autor de 

que não é possível eliminar terroristas com bombardeios, sem atingir também civis. 

Assim como no jogo já citado “Spec Ops: The Line”, nestes jogos, que também servem 

à retórica processual, o jogador é obrigado a se confrontar com dilemas morais e éticos -  

uma característica que os tornariam mais incisivos do que a realidade construída pelos 

noticiários da televisão, com todos os filtros de edição e a eventual pressão dos donos da 

emissora ou anunciantes.  

No livro “Newsgames: Journalism at Play” (2010), Ian Bogost, Simon Ferrari e 

Bobby Schweizer dividem os newsgames em seis categorias: atualidades, infográficos, 

jogos documentários, quebra-cabeças, educativos e jogos em comunidade. 

Newsgames sobre atualidades – com a facilidade cada vez maior de se produzir jogos 

rapidamente e a custos menores, é possível produzir games sobre notícias e 

acontecimentos recentes. Esse jogos geralmente são marcados por uma forte opinião 

e/ou critica por parte do autor. Esse tipo de newsgame possui forte identificação com os 

editoriais jornalísticos e cartuns políticos e de críticas sociais. 

Newsgames infográficos – são jogos que surgem de uma evolução dos infográficos 

jornalísticos, adaptados para os meios digitais. Os infográficos digitais permitem novas 

formas de interação e se comportam mais como games, onde os jogadores podem 

simular diferentes cenários e situações, baseados em informações de acontecimentos 

reais. 

Newsgames documentários – são jogos que abordam fatos históricos e atuais de forma 

semelhante aos documentários e reportagens investigativas. Normalmente são jogos 

maiores, que oferecem experiências dos acontecimentos que são noticia, impossíveis de 

serem assimiladas no noticiário convencional; ou que recriam espaços, acontecimentos 
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e sistemas do passado que só poderiam se compreendidos, de outra forma, por meio de 

filmes de arquivo ou da imaginação. 

Newsgames quebra-cabeças – são jogos que surgem da adaptação de palavras cruzadas 

e questionários sobre noticias para o mundo digital, dando origem a novos quebra-

cabeças e jogos casuais.  

Newsgames educativos – são jogos que contribuem para o aprendizado do jornalismo. 

Jogos que oferecem informações diretas ou indiretas sobre como ser um bom jornalista 

ou sobre a importância do jornalismo para os cidadãos e a sociedade. 

Newsgames de comunidade – são jogos que estimulam e criam comunidades e grupos 

locais, muitas vezes situando o jogo parte no mundo virtual e parte no mundo real. 

O avanço da tecnologia: na fronteira entre o entretenimento e o fato  

 

Um traço comum na cultura contemporânea é não só a mescla de diversos 

setores que propiciaram a convergência das mídias (tal como citado anteriormente), mas 

também o rompimento da cada vez mais flexível fronteira entre jornalismo, publicidade 

e entretenimento
12

. Muitas vezes é difícil separar o que é notícia séria do que seria 

apenas uma propaganda disfarçada. Um exemplo pode ser conferido através de uma 

rápida olhada nas primeiras páginas de portais de grande porte, como UOL e Terra no 

Brasil, nos quais a informação está mesclada com gráficos, fotos, pop-ups publicitários, 

nmagens de shows, links para rádios, vídeos, filmes e muito mais. Fica difícil ao leitor 

que quer consumir apenas notícias se orientar ao longo de tamanha diversidade de 

opções de navegação.  

Os newsgames, posicionados na interseção entre videogames e o jornalismo, 

tanto podem basear-se em acontecimentos verídicos como trazer histórias fictícias, mas 

que preservam fontes reais. Nos games eletrônicos, ao contrário da notícia no jornal, 

que pressupõe uma leitura linear, a atenção é mais dirigida e pressupõe o pleno 

envolvimento do jogador. Jaffe argumenta serem os videogames a mais canibalesca de 

todas as formas de mídia atualmente em campo, pois usam modernos monitores de 

computador ou a tela da TV – quanto maior e mais plana, melhor (Jaffe, 2008).  

                                              
12

 Tive a oportunidade de analisar a proximidade entre a publicidade e o jornalismo em minha dissertação de 

mestrado “A pauta e o mercado: a influência da publicidade sobre o jornalismo contemporâneo” (UFRJ, 2005). 
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Conforme os videogames vão caindo de preço, a capacidade dos jogos explode 
em valor e nível de envolvimento. A realidade virtual, os games em rede (com 
outros jogadores via Internet), os games personalizados e – o maior de todos – 
os games para múltiplos jogadores em realidade virtual e preço premium 
proporcionam um estonteante conjunto de aplicações, alternativas e derivações. 

Os consoles móveis são verdadeiros minicomputadores, atulhados de cores, 
vídeos com movimentação perfeita, um som excelente e conexões Wi-Fi (...) 
(JAFFE, 2008:136).   

  

A partir desta constatação, surge a questão: de que forma os newsgames, como 

suportes midiáticos atrelados à informação, podem de fato contribuir para o campo 

jornalístico ou mesmo serem usados de forma pedagógica em faculdades de 

comunicação? Sigamos com o exemplo de alguns newsgames nos quais a análise se 

dará a partir de pontos caros ao jornalismo: narrativa, fato e objetividade. 

Na série de jogos eletrônicos “Global Conflicts”, o objetivo é permitir práticas 

pedagógicas através dos games em escolas. A experiência permite que o jogador assuma 

o papel de jornalista em seu desenvolvimento. No site
13

, há a informação para quem 

deseja se aventurar por ali: “Conflitos Globais é uma premiada série de jogos 

educacionais usada para ensinar História, Cidadania Geografia e Mídia. O público -alvo 

são estudantes de 13 à 20 anos e os jogos já são utilizados por muitos sistemas 

educacionais no mundo afora.”  Em “Global Conflicts: Palestine”, o jogador assume o 

papel de um jornalista freelancer que acaba de chegar em Jerusalém, cujo objetivo é 

escrever um artigo e conseguir com que ele seja publicado em algum jornal. Para isso, 

ele precisa coletar notas em seu bloco de anotações a partir dos diálogos que travará 

com os dois lados envolvidos – palestinos e judeus. Ele terá a liberdade para escrever os 

pontos de vista dos dois lados, mas também pode tomar partido de apenas um deles, o 

que pode ser considerado uma informação tendenciosa – e assim perder pontos valiosos. 

Ao final, a história com maior valor jornalístico ganhará mais exposição. Neste jogo, o 

jogador entra numa realidade virtual que aposta no realismo para aproximá-lo ao 

máximo do conflito no Oriente Médio. Não é igual, claro, ao estar lá. Mas cumpre um 

relevante papel de forçar o jogador a tomar decisões típicas de um jornalista que procura 

a isenção.             

A revista Superinteressante mantém em seu site vários newsgames, entre eles 

“Filosofighters”, que busca transmitir conceitos básicos da filosofia através de um jogo 

de luta.  Ali, o jogador pode escolher um entre vários filósofos e assumir seu papel, 

                                              
13

 http://www.conflitosglobais.com.br/. Desenvolvido em parceria do Brasil com a empresa holandesa SGI.  

 

http://www.conflitosglobais.com.br/
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além de escolher também seu adversário. Por exemplo, ao escolher Rousseau, o jogador 

fica conhecendo alguns conceitos-chave da obra do filósofo, como o da Liberdade, que 

inspirou o ideário iluminista da Revolução Francesa. Seu adversário a ser escolhido 

pode ser, entre outros, Karl Marx, Maquiavel, Descartes. Apesar deste lustre 

“intelectualizado”, esta é só a premissa a ser informada antes de jogar. A partida, com o 

jogo começado, segue a dinâmica dos atuais jogos eletrônicos de ação e pancadaria, 

como “Mortal Kombat” e afins. Ou seja, mesmo com todos os recursos das novas 

mídias, a maior parte dos games eletrônicos ainda utiliza estratégias típicas das velhas 

narrativas.  

 

Para a milionária indústria dos games vale a mesma máxima do futebol: ‘não se 
mexe em time que está ganhando’. Entretanto, games com narrativas baseadas 

em notícias estão avançando em função do perfil cada vez mais exigente dos 
novos consumidores de informação. (...) Desde 2000, acontecimentos 
noticiosos passaram a ser usados como elemento narrativo em tramas de games. 
Em 2011, o Brasil assistiu um boom do crescimento desse formato em vários 
webjornais, como os sites da Globo, Estadão, RBS e Revista Superinteressante. 
Porém, a narrativa de muitos newsgames publicados não difere ainda das velhas 
palavras cruzadas e quiz publicados em jornais de papel (SEABRA e SANTOS, 

2014).  
 

Para alguns teóricos e webdesigners que estão desenvolvendo novas 

experiências na área, é preciso ir além. Para Seabra e Santos (2014) busca-se nas 

experiências mais recentes games com interfaces de mapas geoprocessados permitem a 

criação de ferramentas cambiáveis, as quais possibilitam a manipulação hipertextual de 

imagens mapeadas. Ou seja, uma plataforma multicognitiva que permita qualquer um 

jogar em um tabuleiro com múltiplas interfaces (modo-texto, modo-infográfico, modo-

animação e modo-game).   

Buscando ir além da mero adaptação de velhas fórmulas, há o caso do “Jogo da 

máfia”, também no site da Revista Superinteressante. Tudo começa com uma 

reportagem da revista impressa: “As máfias mudaram e estão globalizadas. A edição nº 

262 da revista impressa há a informação: “A reportagem mostrou como as máfias 

operam em todos os continentes e hoje realizam todo tipo de negócio. Agora é sua 

chance de se infiltrar nesse mundo. Comente o jogo no fórum e desbarate a quadrilha!”  

Ou seja, a revista e seu site utilizam uma bem planejada convergência entre a 

revista impressa e os recursos interativos da Web 2.0. O indivíduo lê a matéria na 

revista impressa, depois se transforma num jogador (policial infiltrado), e após acabar a 

partida, pode ainda comentar com outros leitores e potenciais jogadores o que achou do 
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jogo. Ele pode escolher entre três grandes regiões – América do Sul, África ou Europa 

(Itália). O diferencial é que antes de se “infiltrar” em cada uma destas regiões, o jogador 

toma conhecimento dos principais problemas envolvendo a atuação das “máfias 

globalizadas” na região escolhida. Ele pode, por exemplo, ter contato com um 

negociante de escravos na África ou lidar com o turismo sexual no Brasil, funções que 

ele terá que comandar para desbaratar a quadrilha no jogo. Ou seja, enquanto joga, tem 

acesso a informações importantes e amplia seu conhecimento sobre as regiões e seus 

problemas.    

A efeméride dos 50 anos do golpe militar no Brasil suscitou dezenas de artigos, 

reportagens e edições especiais que nos levaram de volta à memória daqueles 21 anos 

vividos sob a ditadura. Na internet, sites jornalísticos não ficaram atrás, utilizando os 

recursos interativos da rede para criarem infográficos com frequência bastante criativos 

e esclarecedores sobre o período. Vamos citar aqui um jogo lançado em março deste 

ano, dentro de um dos maiores portais brasileiros: o UOL. No espaço UOL Educação, o 

jogo “50 anos do golpe de 64” possui características que fazem o jogador “participar” 

daquele período.  

Na página de abertura do jogo, o enunciado diz: “Neste jogo interativo, você 

será Jorge, um funcionário público de 25 anos. Em 1964, você mora no Rio de Janeiro e 

é casado com a professora Lúcia. Em um período de polarização ente direita e esquerda, 

cada escolha determinará sua vida no Brasil pelos próximos tempos. Comece o jogo e 

veja como você passaria pelos 21 anos de ditadura militar”
14

.  

A partir daí, o internauta é apresentado a uma série de opções, começadas em 

1964, em que ele poderá escolher uma postura mais crítica ao regime, conservadora ou 

mesmo radical, optando pela luta armada após a instituição do AI-5, em 1968. Logo no 

começo, o jogador está no comício do presidente João Goulart na Central do Brasil, às 

vésperas do golpe. Com um clique, temos acesso a um áudio de um minuto e oito 

segundos do discurso do presidente no local.  Ao lado, um quadro com a frase em 

destaque: “Tome sua decisão”. Abaixo, segue a questão referente ao clima conturbado 

daquele começo de 1964 e ao contexto do discurso: “Para você, o país enfrenta uma 

ameaça comunista ou é preciso fazer as reformas propostas pelo presidente?”. O jogador 

pode clicar em duas opções: “Reformas de base” ou “Ameaça comunista”. Esta primeira 

escolha será determinante para sua postura dali para a frente. Ele pode adotar uma 

                                              
14

 Disponível em http://educacao.uol.com.br/infograficos/2014/cinquenta-anos-do-golpe-de-64/. 
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postura mais conservadora, clicando em “Ameaça comunista” e participar da Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade”, em São Paulo. Pode aderir ao discurso do 

presidente, clicando em “Reformas de base” e se ver participando de protestos de rua 

contra a ditadura já instalada, podendo inclusive ser preso e torturado pelo regime.       

“50 anos do golpe de 64” é um jogo que utiliza de forma satisfatória os recursos 

interativos da internet, e contou com a colaboração de historiadores e professores 

universitários (no final há agradecimentos a professores da UNESP e da USP).  Nos 

créditos, há o aviso: “Todas as situações representadas neste jogo são ficcionais, mas 

sua criação foi baseada em pesquisas históricas e relatos do período da ditadura militar 

no Brasil”. Isso fica claro em determinada parte do jogo na qual recebemos a notícia de 

que um jornalista é morto dentro de um centro de tortura e o governo tenta fazer crer 

que foi suicídio. Há ali a alusão à morte por espancamento do jornalista Wladimir 

Herzog e sua posterior versão oficial dada pelos militares de que teria sido suicídio. O 

confronto entre a versão oficial e a realidade dos porões da ditadura faz o jogador lidar 

com fatos históricos, indo além no trabalho de um jornalista, ou seja, não apenas 

registrando os fatos. Ele é obrigado a tomar decisões importantes que podem até mesmo 

levá-lo à morte sob tortura. São essas características do jogo que o habilitam a ser 

classificado como um newsgame.        

 

 

Considerações finais 

 

Não há dúvidas de que com o advento das mídias digitais houve várias 

transformações em todos os campos da sociedade. Política, economia, comportamento e 

diversos outros setores foram inevitavelmente transformados. No campo da 

comunicação, há quem diga que estaríamos passando por uma verdadeira revolução na 

forma de se processar, produzir e consumir informação. Basta atentarmos, no campo do 

jornalismo digital, em como o jornalismo on-line transformou-se desde os primeiros 

tempos da internet – quando a informação na maior parte das vezes era apenas “copiada 

e colada” da mídia impressa e para a mídia eletrônica – até o advento da web 2.0, no 

qual a interatividade e os maiores recursos que chegam com a banda larga propiciaram 

uma gama muito maior de experimentações, com o desenvolvimento de infográficos 

mais elaborados a cargo de web designers, uma nova arquitetura da informação que 

permite o usuário navegar por infinitos links, hiperlinks, hipertextos, a informação em 
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tempo real, constantemente renovada, até a abertura para a participação do leitor, fato 

que na mídia tradicional era apenas insinuada, mas que com o webjornalismo adquire 

proporções bem mais ambiciosas. 

Há, porém, pesquisadores que acreditam que o jornalismo digital ainda anseia 

por captar todos os recursos disponíveis da internet, como a interatividade com o leitor 

em tempo real. É o que pensam os pesquisadores Carlos Pernisa Junior e Wedenclei 

Alves (2010). Segundo eles, o momento atual é marcado por jornais por jornais online 

nos mais variados estágios de evolução, além da configuração de um maior número de 

veículos que buscam a informação no próprio espaço da rede, sem vinculação com 

outros órgãos de imprensa fora dela. Pode-se dizer, desta forma, que a fase inicial já foi 

ultrapassada pela maior parte dos jornais brasileiros, embora ainda haja casos de jornais 

que colocam suas páginas exatamente como foram para a impressão, ao lado de material 

produzido visando a própria internet, com menos preocupação com o que está na edição 

impressa (Pernisa Junior & Alves, 2010). 

Na confluência entre diversas mídias, um dos elementos mais caros ao 

jornalismo - sua narrativa – também vem sofrendo transformações na esteira das 

inovações tecnológicas. Segundo Janet Murray (2003), que busca analisar os 

videogames a partir da narrativa, o fácil acesso aos computadores na década de 1970 

acabou por gerar muitas novas formas de entretenimentos narrativos, que prometiam 

trazer uma nova forma de expressão, diferente das já conhecidas através de livros e do 

cinema, como: os hipertextos literários pós-modernos com histórias multiformes, onde 

uma narrativa apresenta múltiplas versões para uma mesma história; e as narrativas 

criadas através dos jogos eletrônicos, principalmente no estilo role-playing games, nos 

quais fãs de literatura fantástica à ficção científica reúnem-se para participar de um jogo 

de representação baseado nesses ambientes.  

Para a autora, enquanto os romances, peças de teatro, jornais e histórias vêm 

tentando se adequar aos novos ambientes, se tornando multiformes e participativos, os 

ambientes eletrônicos têm desenvolvido os seus próprios sistemas narrativos, 

principalmente na área de jogos eletrônicos, se especializando no desenvolvimento de 

ambientes visuais elaborados e de tempos de reação mais rápidos, proporcionando aos 

jogadores desafios mais variados de acordo com o gênero do jogo. Mesmo sem muitas 

descrições, as ações do personagem/jogador são uma forma de narrativa. Jogar traz a 

possibilidade de contar e construir uma história ao mesmo tema (Murray, 2003).   
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Desta forma, analistas que estudaram a indústria dos videogames acreditam que 

a tecnologia, apesar de constituir um ingrediente ativo na sedução dos internautas, não é 

a única contribuinte para o sucesso dos jogos, mas sim a sensação de estar participando 

da narrativa. Nos games mais modernos, a interação é bem maior do que no jornalismo 

on-line: 

A ascensão dos jogos deve-se tanto ao consumidor como ao produtor ou 

engenheiro. A demanda determinou de perto a oferta, e neste caso trata-se da 
demanda por uma audiência ativa ou uma experiência participativa. Num game 
de esportes, o consumidor pode virtualmente ser a bola, num novo jogo de 
Guerra nas Estrelas, ele pode representar qualquer um dos lados (o bem ou o 
mal, Luke ou “Eu sou seu pai”), em qualquer batalha jamais ocorrida na saga 
Guerra nas Estrelas. É essa abrangência de opções que torna a proposta geral 
tão atraente. É deslumbrante contemplar a atenção aos detalhes – não somente 

na inclusividade que permite tomar qualquer batalha, mas também na 
concepção, no layout e nas nuanças das cenas de combate. Não se iluda: esses 
não são os produtos exagerados de programadores entusiastas presos num 
calabouço ou numa torre de marfim. (...) Os jogos não estão ocupados com 
acessórios desnecessários ou opcionais. Os consumidores de hoje exigem esse 
nível de valor na produção. Eles esperam dos produtores dos jogos nada menos 
do que a escolha total (JAFFE, 2008:139).  

 

 Enfim, a popularização dos jogos eletrônicos tem levado teóricos diversos a 

diferentes análises sobre o tema. E este artigo pretende ser mais um a colaborar com os 

estudos desta indústria, aqui analisados quanto ao gênero: os newsgames. A geração que 

nasceu antes do advento das mídias digitais conheceu a evolução dos jogos eletrônicos 

apenas em sua forma mais conceitual. Já os jovens nativos digitais possuem outra forma 

de conviver com as mídias – sejam elas tradicionais ou digitais – e desde pequenos são 

apresentados a opções de games de última geração para os quais é quase impossível 

resistir. Ou seja, os newsgames representam hoje uma nova forma de levar a informação 

e notícias importantes às novas gerações com a ajuda dos recursos eletrônicos e digitais 

tão típicos da nova sociedade.  
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