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RESUMO 

 
O projeto de newsgame “Ilegal” tem como objetivo apresentar uma pauta relevante para a 

sociedade através do jogo, assim, assegurando a interatividade e a aquisição de informações 

importantes sobre o tema abordado. O formato do game em questões e respostas permite 

que situações cotidianas sejam levadas para os jogadores e que esses as analisem de forma 

imersiva, ou seja, o jogador passa a ser o condutor do jogo e, dependendo de suas 

definições, ele pode ser levado para caminhos distintos. As questões, assim como as 

entrevistas e pesquisas, foram pensadas para trazer ao jogador uma visão completa de toda a 

questão da Guerra às Drogas mundial, desde os problemas de bairros e famílias até questões 

políticas e econômicas. A partir de testes anteriores ao lançamento, feitos com um número 

reduzido de pessoas, foi possível notar que, muitas informações presentes no jogo não são 

acessadas ou até mesmo buscadas por quem o testou. Apesar de ser uma questão séria e que 

atinge a todos, o conhecimento sobre todas as vertentes dessa guerra é pouco acessado. 

Entende-se, assim, que o newsgame permite o fluxo de informações, além de exigir que o 

jogador “entre” no jogo e faça parte dele como personagem principal, o que pode aproximar 

a pessoa da realidade apresentada. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O surgimento do jornalismo digital é acompanhado por equipes cooperativas para produção 

de notícias, pelos blogs e pelas redes sociais, que distribuem opiniões individuais sobre os 

mais diversos assuntos. A tecnologia dos computadores e a internet trouxeram uma nova 

plataforma de notícias com características distintas, e é normal que gerem preocupação. 

Não há como negar, entretanto, que essas novas características têm lados positivos e que 

são capazes de tornar públicas opiniões de quem não tinha voz até pouco tempo atrás. 

                                                 
1 Trabalho submetido ao XXIII Prêmio Expocom 2016, na Categoria Jornalismo, modalidade Produção em Jornalismo 

digital (avulso/ conjunto ou série). 
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3 Estudante do 8º. Semestre do Curso Jornalismo, email: karencosta4@gmail.com. 
4 Orientador do trabalho. Professor do Curso Jornalismo, mestre em Ciência da Informação e doutorando em Educação; 

email: wanderleyfgarcia@gmail.com.  
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À medida que a internet avança, as mudanças nas funções jornalísticas vão evoluindo 

gradativamente e a cada nova tecnologia é possível criar novas plataformas, como o caso 

dos newsgames.  

Criados no final da década de 50, os jogos eletrônicos ou games tinham um propósito 

básico: entreter os jogadores. A evolução tecnológica foi responsável por dar suporte para 

criação de novos modelos de jogos, que trariam em seu enredo questões relevantes para a 

sociedade. 

Seabra e Santos (2012) descrevem os newsgames como “instrumento colaborativo de 

mobilização social para cossolução de problemas reais do mundo cotidiano”, portanto, 

diferem dos jogos comerciais.  

 

Na contramão dos games como mera diversão, os newsgames chegam 

como proposta real de uma prática de games como suporte de produção, 

circulação e consumo de informação e notícia. (SEABRA; SANTOS. 

2012) 

 

Informações jornalísticas e situações reais são incorporadas aos jogos e toma a notícia como 

o ponto principal do jogo, levando o jogador a conhecer um determinado acontecimento por 

meio da interatividade. 

A política antidrogas mundial é amplamente discutida nos dias atuais, sendo considerada 

uma pauta com materiais ideais para a elaboração do jogo jornalístico. Com 

questionamentos sobre a real eficácia da guerra decretada às drogas, várias pessoas, 

entidades e organizações tentam debater novas formas de lidar com entorpecentes. 

Para Denis Russo Burgierman (2014), o que foi desenvolvido para acabar com as drogas 

acabou piorando a situação mundial. 

 

A política de drogas que dominou o mundo nos últimos cinquenta anos 

fracassou miseravelmente, gerando violência, desigualdade, corrupção, 

racismo, morte e incentivando o uso de drogas mais pesadas, até chegar ao 

crack. (BURGIERMAN, 2014, p.10) 

 

O tema em questão, além de ser de interesse público e ter relevância para a sociedade, 

proporciona aos desenvolvedores da plataforma de newsgame uma oportunidade de 

trabalhar com diversas situações, já que possui diversas ramificações, como as questões 

políticas, econômicas, de saúde e sociais. É viável, dessa maneira, trabalhar com o tema de 

forma ampla, através de um jogo interativo e imersivo. Ao utilizar essa plataforma, 
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tornamos as informações mais dinâmicas, mantendo o leitor focado, atento e interessado na 

questão. 

 

2 OBJETIVO 

 

A notícia visualmente trabalhada consegue atingir de forma diferenciada aos expectadores 

justamente por instigar a visão, a audição e muitas vezes o tato do indivíduo, tornando o 

consumo de informações em uma experiência única. Dentro desse contexto, os jogos 

virtuais trazem amplamente a necessidade de experiências sensoriais por parte do 

internauta. Adriana Barsotti e Leonel Aguiar (2013), ao analisar a produção de notícia para 

plataformas móveis – portanto digitais – conseguiram identificar que o jornalismo sensorial, 

seguindo as tendências do mercado, começa a ser explorado a partir das mídias digitais. 

 

Emerge um jornalismo centrado na lógica das sensações, um jornalismo 

sensorial: não basta à notícia ser apenas lida, vista ou ouvida; ela é, 

sobretudo, sentida, experienciada pelas sensações, vivenciada ao máximo 

pelos sentidos. (BARSOTTI; AGUIAR; 2013, p. 297) 

 

O presente projeto visa, assim, desenvolver um tema de forma interativa e imersiva, com 

participação ativa do leitor. Para tanto, o newsgame foi escolhido como plataforma a ser 

utilizada. Dessa forma, foi possível unir informações jornalísticas a um jogo, com o 

objetivo de aumentar o interesse do consumidor, além de apresentar de uma forma 

inovadora o conteúdo pretendido.  

Através de um quiz com perguntas e respostas sobre a Guerra às Drogas mundial, o objetivo 

do game é interagir e imergir o internauta, fazendo-o adquirir conhecimento sobre o assunto 

e ainda refletir sobre o cenário atual, escolhendo uma posição dentro do debate. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

No atual cenário tecnológico da sociedade contemporânea, não é possível descartar a 

utilização de plataformas multimídias e lúdicas no campo do jornalismo, principalmente 

pelo fato da população ser amorfa, ou seja, cada indivíduo possui características e interesses 

diferentes.  

Segundo Zille (2004) apud Seabra (2007), várias habilidades são desenvolvidas quando o 

jogador tenta ganhar o jogo. Trabalhando a cognição também é possível trabalhar 

habilidades motoras ou agilizar o pensamento para tomada de decisões em pouco tempo. 
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Levando isso em consideração, também é possível salientar que a plataforma dos jogos 

virtuais e newsgames propiciam o desenvolvimento humano, tanto no aspecto cognitivo 

quanto no aspecto motor, sem contar no desenvolvimento do conhecimento sobre a 

sociedade em que é inserido. 

A partir desse projeto, foi possível trabalhar, através do newsgame, o debate sobre a política 

de drogas mundial, que tem aquecido inúmeras discussões atualmente. Com isso, este 

trabalho tem a finalidade de unir informações jornalísticas dentro de um jogo online, 

buscando a interação e o consumo diferenciado da informação. 

Pouco se discutia sobre o problema das drogas mundialmente. Considerado um assunto tabu 

entre muitas pessoas, o tema é pouco abordado tanto nas escolas como nos veículos de 

comunicação. Gradualmente, as pesquisas com a cannabis sativa, a maconha, foram 

tomando espaço dentro dos laboratórios e assim introduzindo os debates e discussões dentro 

do Senado Federal e tomando espaço nos plenários mundiais. 

Segundo as pesquisas encontradas durante a elaboração do objeto de estudo, a Guerra às 

Drogas mata mais pessoas que a própria droga. A cada dez minutos, uma pessoa é 

assassinada no Brasil, segundo o Anuário de Segurança Pública, na maioria dos casos são 

negros e pobres. Através desses dados, tomamos a iniciativa de ir mais fundo no assunto 

para descobrir porque se mata e se prende tanto no país e o número de usuários de drogas 

continua aumentando. 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

Os jogos exigem um cuidado grande com o visual. Justamente por ser multimídia e digital, 

o game necessita de profissionais de diversas áreas para ser desenvolvido, como o designer 

e o programador.  

Para ser possível a criação do jogo sem o auxílio desses profissionais, fez-se a opção de 

utilizar uma plataforma já pronta na internet e adaptar seu uso para a criação do jogo. O site 

Wix.com, destinado à criação de blogs e sites, foi utilizado para criar um jogo de perguntas 

e respostas, onde o jogador recebe um texto com a descrição de uma situação relacionada a 

drogas e define qual ação tomaria se essa situação acontecesse com ele. Após cada resposta, 

o jogador é direcionado a uma tela com outras informações referentes àquelas situações e 

segue para novas questões. 

Dessa forma, é possível fazer um caminho diferente cada vez que jogar, sendo que, 

dependendo da resposta dada, o jogador é direcionado para uma questão diferente.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIII Prêmio Expocom 2016 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação 

 
 

 5 

O newsgame, nomeado como Ilegal, trata da Guerra às Drogas e tudo que envolve esse 

assunto. Drogas lícitas e ilícitas são questionadas, assim como a violência gerada pelo 

tráfico e pelo combate a ele, também sobre a economia e o dinheiro que o mercado ilegal 

move entre outros fatores na área da saúde, educação e política. 

Para produzir o jogo com conteúdo jornalístico de relevância foram entrevistados a 

educadora social Dalila Lamontanha Mouro, o coordenador da Pastoral da Sobriedade, 

César Augusto Denadai, representando os projetos sociais para auxílio à dependentes, o 

agente penitenciário José e também a mãe de um detento preso por tráfico de drogas, Maria. 

As fontes foram selecionadas e foi possível entender sobre as características dos 

dependentes químicos, os preconceitos que atingem os dependentes das periferias, as 

dificuldades e riscos da cadeia, tanto para quem está preso quanto para os agentes 

penitenciários, e também sobre a questão da saúde, os tratamentos mais indicados para 

jovens e adultos que entram para as drogas e para o tráfico, assim como entender seus 

motivos. 

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 

Na página da internet mediada pelo Wix, o game traz situações possíveis referentes ao tema 

Guerra às Drogas e indica possíveis ações que uma pessoa tomaria. Para dar andamento ao 

jogo, o jogador precisa indicar qual a decisão mais sensata em seu ponto de vista, 

escolhendo, assim, um caminho a percorrer. Cada resposta informada dá acesso à outra 

pergunta, até chegar ao ponto final do jogo.  

Há vários caminhos possíveis e esses são determinados a cada resposta dada. O labirinto de 

hiperlinks possibilita que a pessoa jogue o game mais de uma vez e, em cada uma, tenha 

situações diferentes para responder. 

Para todas as questões respondidas, o jogador recebe informações, dados de pesquisas, 

vídeos e infográficos sobre o assunto da questão, o que agrega valor jornalístico ao game.  

A pessoa não é apenas responsável pelas respostas, mas sim, por receber e absorver a 

informação prestada. 

Todas as informações passadas foram estudadas por meio de pesquisas, entrevistas e fontes 

externas.  

O game desenvolvido tem todas as características de jogabilidade para ser considerado 

como tal, mesmo com as limitações de profissionais para a elaboração gráfica e 

programação em meio digital. O objetivo principal do projeto foi atingido no momento que 
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possibilitamos a participação do jogador nas situações abordadas sobre o tema e a imersão 

através das perguntas e respostas possíveis.  

 

6 CONSIDERAÇÕES  

 

O objeto de estudo trouxe pontos interessantes para o crescimento tanto pessoal quanto 

profissional. Uma vez que o tema abordado é considerado um tabu dentro da sociedade 

atual e pouco discutido dentro dos veículos de comunicação, foi possível conhecer mais 

sobre o assunto e compreender melhor como funciona a política de drogas mundial, desde o 

cenário financeiro aos problemas dentro dos bairros periféricos. 

Dentro da profissão, trabalhar com uma plataforma jornalística nova, pouco utilizada dentro 

dos veículos de comunicação e aproveitando de poucos recursos midiáticos, fez com que 

pudéssemos adquirir novas formas de produção de conteúdo e ainda aprender a utilizar 

ferramentas até então desconhecidas. 
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