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RESUMO 

O artigo pretende apresentar e discutir potenciais estratégias para a imersão de jogadores 

que podem ser utilizadas no desenvolvimento de newsgames. Embora a palavra imersão 

seja muito utilizada quando se trata das tecnologias de informação emergentes, 

frequentemente há imprecisões e ambiguidades no uso conceito, esclarecido a partir de 

revisão bibliográfica. A revisão também abarca a relação da imersão tanto com o 

jornalismo quanto com os jogos digitais, o que permitiu a identificação das estratégias 

mencionadas e exemplificadas ao longo do texto — relacionadas a imagem, som e 

características de ambientes digitais. 

 

ABSTRACT 

The article intends to present and discuss potential strategies for player's immersion that 

can be used in newsgames development. Although the word immersion is widely used when 

it comes to emerging information technologies, there are often imprecisions and 

ambiguities in the use of the concept, clarified here from a literature review. The review 

also covers the relationship of immersion with both journalism and digital games, which 

allows the identification of the strategies mentioned and exemplified throughout the text — 

related to images, sounds and characteristics of digital environments. 
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Imersão é uma palavra que indica o ato de submergir algo ou alguém em um 

líquido. Esse ato pressupõe uma mudança de ambiente que, em uma pessoa, gera também 

uma série de mudanças de sensações. Murray (2003) lembra que, em um mergulho, ficamos 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT 3 – Comunicação digital e interações comunicativas. 
2 Programa de Pós Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto; 

nataliaferrazm@gmail.com. 
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envolvidos por uma realidade completamente estranha (pelas diferenças entre a água e o ar) 

e que isso afeta fortemente o nosso sistema sensorial. 

Tanto no cotidiano quanto no meio acadêmico, a palavra imersão é utilizada como 

uma metáfora para esse movimento de sair do nosso mundo familiar e adentrar em outra 

realidade de maneira que nossas sensações também sejam atingidas. 

 Murray ainda argumenta que temos um "desejo ancestral de viver uma fantasia 

originada num universo ficcional" (MURRAY, 2003, p.101), o que explicaria o interesse 

por esse tipo de narrativa imersiva, não apenas hoje, com o desenvolvimento de diversas 

ferramentas tecnológicas que a potencializam, mas desde os primórdios da literatura. 

 Entretanto, não devemos pensar que é apenas o ficcional (entendido de sua forma 

mais tradicional, como algo imaginário) que atrai o interesse das pessoas. Doyle, Gelman e 

Gill (2016) mencionam que o jornalismo nos aproxima da experiência dos outros, o que vai 

ao encontro da metáfora da imersão. Domínguez (2013) vai mais além: ela faz um 

panorama do entendimento do conceito "imersão" dentro do campo do jornalismo, utilizado 

há bastante tempo como técnica de apuração e redação. 

Segundo a autora, o conceito é empregado principalmente para tratar da 

investigação jornalística que requer que o repórter dedique um tempo estendido para 

conhecer a realidade a qual vai relatar. Esse processo de produção imersivo seria uma 

condição imprescindível para produzir um relato com potencial para que os leitores também 

desfrutem de uma experiência imersiva. Pelas limitações de tempo e espaço que 

configuram os formatos jornalísticos tradicionais como o jornal, o rádio e a televisão, a 

maioria dos relatos provenientes desse estilo de produção é apresentada em formato de 

livro, resultando nos famosos livro-reportagens. 

Nesse caso, é a descrição detalhada dos acontecimentos, possibilitada pela 

experiência prévia do repórter, que gera uma sensação de imersão nos leitores. O relato 

imersivo ganhou força com o movimento do Novo Jornalismo ou Jornalismo Literário, que 

surgiu na década de 1960. Um texto que mescla a informação jornalística com a arte da 

escrita literária potencialmente gera uma adesão maior dos leitores à história. 

Domínguez (2013) também destaca que, ainda que a imersão do repórter seja uma 

condição, ela não é garantia de que os leitores também se sentirão imersos naquela 
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narrativa, pois o resultado não necessariamente será um relato de qualidade. Entretanto, 

vale lembrar que não é apenas a qualidade do relato que gera uma experiência imersiva: se 

não levarmos em consideração também o próprio leitor, estaremos compreendendo o 

conceito dentro de uma lógica meramente transmissiva. 

 Se no jornalismo a imersão já é importante, no campo dos jogos, que necessitam de 

engajamento e participação muito ativa dos jogadores, esse conceito se torna primordial. 

Retomando a metáfora da água, "num meio participativo, a imersão implica aprender a 

nadar, a fazer coisas que o novo ambiente torna possíveis." (MURRAY, 2003, p.102). Para 

a autora, essa experiência de ser transportado para um ambiente simulado é prazerosa em si 

mesma por nos possibilitar experimentar pensamentos, condutas e emoções que nos são 

vedados na “vida real”. 

De acordo Jennett et al. (2008), todos os jogos digitais de sucesso possuem a 

capacidade de fazer com que os jogadores se sintam dentro "do mundo" do jogo, sendo a 

imersão a consequência de uma boa experiência de jogabilidade. Entretanto, os autores 

pontuam falta de consistência no uso da palavra, não ficando claro o que ela realmente 

significa e nem o que a causa. Essa incerteza em relação ao conceito de “imersão” gera 

equívocos e ambiguidades conceituais. 

O termo é frequentemente compreendido como sinônimo de outros conceitos 

similares. A ideia de flow, “[...] o estado em que uma pessoa está tão envolvida em uma 

atividade que nada mais parece importar [...]”3 (CSIKSZENTMIHALYI, 1991, p. 4, 

tradução nossa), por exemplo, se sobrepõe à de imersão no sentido da sensação de 

concentração, de distorção do tempo na realização de uma tarefa, de envolvimento 

emocional e de dissociação do mundo real. No entanto, flow se refere a uma experiência 

extrema, enquanto a imersão possui diferentes graus de engajamento (BROWN; CAIRNS, 

2004). Também não se pode entender o flow como o momento máximo da imersão porque 

esta não atende a alguns critérios do primeiro, como necessariamente ter objetivos 

definidos e envolver habilidades do jogador. 

                                                           
3 [...] the state in which people are so involved in an activity that nothing else seems to matter [...].  (No 

original) 
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Também há engano em relação à ideia de absorção cognitiva, um estado de 

profundo envolvimento com o software. Nesse caso, uma distinção clara está no fato de que 

ela é um comportamento em relação à tecnologia da informação em geral enquanto a 

imersão é a experiência de uma ocasião particular. Ou seja, a absorção cognitiva trata de 

motivações para jogar, como a curiosidade, mas a imersão é sempre em relação a uma 

instância específica do ato de jogar. (JENNETT et al., 2008). 

Os autores ainda indicam que a presença, definida como a crença de se estar em 

outro espaço físico, é mais um conceito que tangencia, mas não significa o mesmo que 

imersão. A realidade virtual, que mimetiza as interações do mundo real, afeta a percepção 

da presença. Contudo, jogos de gráficos simples também podem envolver presença. 

Quando o ambiente responde às ações dos usuários de maneira percebida como legítima, a 

presença é mais provável de ocorrer. (JENNETT et al., 2008). Além disso, é também 

possível que exista presença sem imersão: os autores exemplificam citando um ambiente de 

simulação virtual em que o interator executa uma tarefa monótona, que não gera 

engajamento. 

Jennett et al. (2008) então defendem  que a imersão é, em resumo, a sensação 

gradual de dissociação temporal e de diminuição da consciência sobre o ambiente ao redor 

que ocorrem quando há um alto engajamento em uma experiência psicológica específica de 

jogabilidade. Ela pode ser entendida como a chave para uma boa experiência de jogo e 

compreendê-la pode ajudar no desenvolvimento de jogos melhores. 

Outras questões foram derivadas do estudo de Brown e Cairns’ (2004), a saber: 

envolvimento emocional (empatia com o propósito de um jogo ou com os 

personagens, vontade de falar em voz alta com o jogo, suspense sobre os eventos 

do jogo), transporte para um lugar diferente (até que ponto a descrença sobre o 

jogo foi suspensa e em que medida os participantes sentiram que eles não 

estavam mais ligados ao mundo real), atenção (distração por outros pensamentos, 

consciência de eventos externos, controle e autonomia (facilidade de controles, 

usando os controles como uma forma de viajar para algum lugar e interagir com 

um mundo). (JENNETT et al., 2008, p. 644, tradução nossa)4. 

 

                                                           
4Other questions were derived from Brown and Cairns’ (2004) study, namely: emotional involvement 

(empathising with a game’s purpose or characters, wanting to speak out loud to the game, suspense about the 

game’s events), transportation to a different place (how far disbelief about the game was suspended and to 

what extent participants felt that they were no longer attached to the real world), attention (distractibility by 

other thoughts, awareness of external events), control and autonomy (ease of controls, using the controls as 

travelling somewhere and interacting with a world). (No original) 
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Conjuntura da produção atual de newsgames 

 

Situados na interseção entre os jogos e o jornalismo, estão os conteúdos 

denominados como newsgames (BOGOST, FERRARI, SCHWEIZER, 2010). Pensando 

que a imersão é condição fundamental não apenas para um bom jornalismo 

(DOMÍNGUEZ, 2013) quanto também para os jogos (MURRAY, 2003; JENNET ET AL., 

2008), é de se esperar que essa convergência possa gerar conteúdos de grande potencial 

imersivo. Entretanto, os 14 anos que se passaram desde o lançamento de Madrid5, o 

primeiro newsgame que ganhou destaque sob essa denominação, não foram suficientes para 

a solidificação de um gênero que cumpra essas expectativas. Os newsgames ainda 

representam uma parcela ínfima do volume de produção de jornalística existente. Além 

disso, pouquíssimo do que é desenvolvido ganha destaque e atrai  amplo interesse dos 

jogadores/leitores. 

Alves (2008), ao discutir sobre a relação entre jogos e aprendizagem, faz uma 

ponderação que também é pertinente ao cenário de produção e consumo de newsgames 

hoje.  A autora enfatiza que existe um desencontro entre o que é pedagógico e aplicável em 

práticas escolares e as narrativas dos jogos que seduzem a geração dos nativos digitais, o 

que “tem levado à produção de jogos com baixa qualidade que buscam enfatizar conteúdos 

curriculares, sem se preocupar com a interface, com a qualidade das imagens, jogabilidade 

e interatividade”. (ALVES, 2008, p.4). No caso dos newsgames, ou o aspecto 

informacional/comunicacional ou o da jogabilidade acabam saindo prejudicados. Muitas 

vezes, ambos. 

As razões para esse desencontro podem passar por muitas questões, como os custos 

financeiros e de tempo para se produzir um jogo, a falta de capacitação dos profissionais 

para o desenvolvimento e mesmo o desconhecimento do gênero e de suas características. 

Entretanto, compreender as possibilidades de se potencializar a imersão nos jogos pode ser 

um primeiro passo na direção do desenvolvimento de produtos melhores e mais 

engajadores. A intenção desse artigo é, então, discutir e exemplificar algumas estratégias 

que podem ser utilizadas em newsgames para contribuir para o aumento da imersão dos 

                                                           
5 Disponível em: <http://www.newsgaming.com/games/madrid/>. Acesso em 13 set. 2017. 

http://www.newsgaming.com/games/madrid/
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jogadores. Para isso, buscaremos exemplos provenientes não apenas dos jogos como 

também de outros produtos/tecnologias. 

 

Estratégias para uma mudança de cenário 

 

Segundo Domínguez (2013), no seminário Sensing the News: What new 

technologies could mean for journalism, organizado pelo grupo New Media Studies em 

2001 na Universidade de Minnesota, foram expostas algumas possibilidades de tecnologias 

emergentes que, em maior ou menor grau, ofereciam um caminho de exploração para o 

relato jornalístico e aumentavam sensação de exploração de um lugar, como o áudio 

interativo e imersivo e o vídeo e áudio 360º. 

Faria afirma que “a imersão em ambientes audiovisuais está diretamente relacionada 

com a quantidade e qualidade visual e auditiva da experiência da espacialidade e da 

fidelidade em reproduzir um ambiente ou situação.” (FARIA, 2005, p.57). Para alcançar 

uma qualidade sonora imersiva, podem ser usadas técnicas como o áudio 3D, que utiliza de 

diversos canais/alto falantes para criar efeitos de envolvimento, reverberância e imagens 

sonoras. Assim, é possível sugerir o posicionamento de objetos em uma cena e simular 

movimentos com mais realismo. 

Existe também a técnica da auralização, que, ainda segundo o autor,   

se refere mais especificamente à produção de campos sonoros tridimensionais 

matemática e/ou fisicamente corretos e coerentes com o esperado na realidade da 

propagação dos sons em um ambiente acústico. Frequentemente as técnicas ou 

métodos de auralização envolvem modelos de propagação sonora formais e 

simulações para obter o efeito desejado. (FARIA, 2005, p. 26). 

 

 A imersão sonora é potencializada quando há uma junção da técnica com estratégias 

narrativas. O podcast Mars Patel, um áudio drama que trata da história do desaparecimento 

de uma das crianças protagonistas, possui reencenações que “[...] exploram intensamente a 

reconstituição de cenários acústicos e os potenciais de consumo imersivo de áudio e 

engajamento gerado pela variação acústica [...]6” (LOPEZ, 2017, p.111). 

                                                           
6 [...] explorent intensément la reconstitution de scénarios acoustiques et les potentiels de consommation 

immersive d’audio e d’engagement généré par la variation du point de vue acoustique [...]. (No original) 
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 Ao abordar a narrativa imersiva no rádio, a autora ainda apresenta diversos outros 

exemplos de produtos que exploram entonação, voz, emocionalidade, perspectiva sonora e 

ambientação acústica através de efeitos e trilhas em seus designs sonoros. O consumo de 

atenção concentrada, com fones de ouvido, pode facilitar o envolvimento e a sensação de 

transporte do ouvindo para um outro espaço. 

Já existem projetos de newsgames baseados somente em áudio voltados dispositivos 

sem telas, como o WordPlay7, de estudantes de pós-graduação da City, Universidade de 

Londres, que une jogo e podcast. No entanto, não é necessário que seja um produto 

exclusivamente sonoro. Diversos jogos utilizam de estratégias de áudio para aumentar seu 

potencial imersivo. A narração do jogo Thomas Was Alone8, por exemplo, é tida como uma 

das suas grandes qualidades, aumentando muito a empatia dos jogadores com os 

personagens. Já a experiência interativa Inside the Haiti Earthquake9 utiliza áudios originais 

gravados no Haiti para produzir uma narrativa sobre o terremoto que assolou o país em 

2010.  

 Outra tecnologia que poderia ser utilizada para a produção de newsgames é a dos 

vídeos esféricos ou 360º. Nesse tipo de vídeo, a câmera captura a cena em um ângulo de 

360º, o que permite que o espectador possa olhar não apenas para os lados como também 

para cima e para baixo (DOYLE; GELMAN; GILL, 2016). Um vídeo esférico pode ser 

assistido por meio de equipamentos como capacetes e óculos específicos, em dispositivos 

móveis e até mesmo na própria tela do computador por meio de algumas plataformas. Hoje 

em dia, o Facebook e o Youtube, por exemplo, já suportam a exibição de vídeos em 360º, 

que podem ser consumidos por meio da tela e controlados pelo mouse. 

 Para produzir um vídeo 360º, um jornalista precisa apenas de uma câmera 360º, que 

hoje pode ser encontrada por preços bem razoáveis no Brasil, em torno de R$1.000, ou de 

um equipamento formado por um anel com câmeras GoPro que terá suas imagens 

processadas posteriormente. O uso de vídeos 360º já está bastante difundido: em 2015, a 

rede de televisão britânica BBC fez uma matéria mostrando a vida de imigrantes sírios no 

                                                           
7 Disponível em <https://www.city.ac.uk/news/2017/may/interactive-newsgame-wordplay>. Acesso em 05 

oct. 2017. 
8 Disponível em < http://www.mikebithellgames.com/thomaswasalone/>. Acesso em 15. dez. 2017. 
9 Disponível em <http://www.insidedisaster.com/experience/Main.html>. Acesso em 05 oct. 2017. 

https://www.city.ac.uk/news/2017/may/interactive-newsgame-wordplay
http://www.mikebithellgames.com/thomaswasalone/
http://www.insidedisaster.com/experience/Main.html
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norte da França. Na TV aberta brasileira também temos diversos exemplos, como a 

cobertura da Batalha de Mossul, no Iraque, pelo SBT, a apresentação de pontos famosos da 

cidade de São Paulo, pela RecordTV, e uma série inteira utilizando a tecnologia no 

programa Fantástico, da Rede Globo. 

 Neste ano, ganhou destaque na mídia o vídeo 360º Realidade Visceral, produzido 

pela Rede Justiça Criminal, formada por oito organizações não governamentais, em 

parceria com a agência de publicidade J. Walter Thompson Brasil. O produto tem a 

intenção de mostrar a realidade dos presídios brasileiros, onde os presidiários vivem 

indignamente devido ao problema da superlotação – principalmente por falhas no sistema 

penal do país, que mantém pessoas encarceradas sem julgamento. O vídeo, disponível para 

acesso no Facebook10, utiliza a tecnologia que permite ver todo o ambiente e ainda traz 

alguns dos detentos interagindo com a câmera, o que causa no espectador a impressão que 

ele está presente dentro da cela retratada. A campanha contou não apenas disponibilização 

da visualização doméstica, mas também com exibição para os usuários por meio de uso de 

equipamento específico em alguns lugares, como na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP). 

Além dos vídeos com gravações in loco, a experiência da câmera 360º pode ser 

utilizada em animações, como o The Wall Street Journal fez em 2015 com a produção de 

um vídeo que simula uma montanha-russa que percorre os movimentos de altas e quedas da 

Nasdaq, um mercado de ações norte-americano11. Com a visão em primeira pessoa, o 

interator/usuário do vídeo segue pela pontuação da Nasdaq ao longo de 21 anos, passando 

em alguns momentos por placas explicativas que informam eventos significativos da bolsa 

e contextualizam as valorizações e desvalorizações de certos períodos. 

O uso da animação interativa 3D em primeira pessoa que permite visualização 360º 

já é comum no desenvolvimento de jogos digitais desde a década de 90. Diversos jogos de 

grande sucesso lançados naquela década, como Wolftenstein 3D, Doom e Quake, também 

se utilizam dessa perspectiva de câmera para que o jogador interaja com o ambiente virtual. 

                                                           
10 Disponível em: <https://www.facebook.com/conectas/videos/1423929294352052/>. Acesso em 16 set. 

2017. 
11 Disponível em: <http://graphics.wsj.com/3d-nasdaq/>. Acesso em 16 set. 2017. 

https://www.facebook.com/conectas/videos/1423929294352052/
http://graphics.wsj.com/3d-nasdaq/
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Apenas nos últimos anos, entretanto, esse tipo de técnica tem sido utilizada no jornalismo, 

podendo agregar à sensação de imersão nos newsgames. 

A realidade aumentada é mais uma tecnologia capaz de aumentar as possibilidades 

imersivas em um jogo jornalístico. Ela permite a inserção de imagens e sons adicionais em 

uma visualização do “mundo real”. Nesse caso, não existe um transporte para uma 

realidade virtual — apesar dos acréscimos, o usuário continua vendo e ouvindo o mundo ao 

seu redor. (PAVLIK; BRIDGES, 2013). 

Essa ferramenta já é utilizada há bastante tempo na TV e na publicidade de formas 

não-interativas, como nas propagandas virtuais comuns que aparecem nos estádios nas 

transmissões de eventos esportivos. Existem casos de uso inclusive em jornais impressos 

como o The New York Times, que já produziu conteúdos com áudios e animações que os 

leitores poderiam acessar por meio do aplicativo Aurasma ao direcionar a câmera do 

dispositivo móvel para determinado ponto do jornal. 

Na área dos jogos, o maior expoente de uso de realidade aumentada é o Pokémon 

Go, que obteve um sucesso estrondoso em todo o mundo em 2016. Em celulares e tablets 

que possuem giroscópio, dispositivo que utiliza a força da gravidade para comunicar ao 

software o direcionamento do aparelho no espaço, é possível visualizar as criaturas 

projetadas no mundo real por meio da câmera e da tela antes de capturá-las. No videogame 

portátil Nintendo 3DS, lançado em 2011, já era possível utilizar algumas cartas para 

projetar personagens e objetos da Nintendo no ambiente de localização do usuário. 

Pavlik e Bridges (2013) propõem o conceito de situated documentaries, uma forma 

jornalística de storytelling em que informações adicionais são sincronizadas com a 

orientação espacial exata da pessoa em uma localidade geográfica por meio de realidade 

aumentada. São apresentados alguns exemplos de protótipos produzidos na Universidade 

de Columbia desde o final da década de 1990 pela equipe que Pavlik integrava, como uma 

série de documentários sobre a revolta que aconteceu na Universidade de Columbia no ano 

de 1968. Existem horas de conteúdo sobre fatos como um conflito entre estudantes e a 

polícia que aconteceu dentro do campus e a ocupação do escritório do presidente da 

universidade. 
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Ingress, um aplicativo da Niantic Labs, mesma empresa desenvolvedora do 

Pokémon Go, transforma pontos reais das cidades em pontos de interesse de uma trama de 

ficção científica12. Ao apontar a câmera para os lugares, surgem informações na tela 

relevantes para o jogador. Essa mesma mecânica poderia ser utilizada em um newsgame em 

que o jogador é um jornalista que precisa apurar informações em determinados pontos de 

uma cidade. Em cidades históricas como Ouro Preto e Mariana em MG, por exemplo, o 

jogador coletaria informações em determinados pontos da cidade em que, ao mirar a 

câmera, elementos do passado escravagista viessem à tona nas imagens. Textos de 

informação poderia ser coletados para a elaboração de uma matéria ao final do jogo. 

Bogost, Ferrari e Schweizer (2010) definem seis categorias de newsgames, que se 

referem à forma de produção e apresentação do jogo: current events, infographics, 

documentary, puzzles, literacy and community. A proposta apresentada para cidades 

históricas se encaixa na categoria dos literacy games, jogos sobre repórteres ou sobre o ato 

de reportar que, direta ou indiretamente, proveem aos usuários educação jornalística e 

despertam interesse pela área. Jogos dessa categoria podem simular como se tornar um bom 

jornalista ou tentar fazer os jogadores entenderem porque o jornalismo é importante para os 

cidadãos e para as comunidades. De acordo com os autores, os literacy games são 

importantes porque os leitores sabem como acessar e consumir notícias, mas não 

necessariamente entendem os valores e os métodos que estabelecem as bases para as 

reportagens. 

No Ingress, no Pokémon Go e nos situated documentaries, a realidade aumentada é 

utilizada em conjunto com a ferramenta de geolocalização. Entretanto, é possível produzir 

conteúdos visuais, textuais e/ou sonoros que tentem atingir níveis de imersão por meio 

determinação da localização do dispositivo. Em 2017 foi lançado o aplicativo Museu do 

Ontem, produzido pela Agência Pública, que traz informações históricas sobre a zona 

portuária do Rio de Janeiro.  

O nome do app remete ao Museu do Amanhã, que foi construído durante o projeto 

de revitalização da região que aconteceu para as Olimpíadas de 2016. Entretanto, tanto o 

                                                           
12 Vale destacar que o mapeamento das localidades feito pelos usuários do Ingress foi utilizado para o 

desenvolvimento do Pokémon Go. Essa é uma das razões pelas quais existe uma enorme disparidade na 

distribuição dos elementos do jogo nos mapas. 
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nome “Amanhã” quanto a própria ideia de “revitalização” dão a entender que não havia 

anteriormente vida na região portuária. Assim, o Museu do Ontem tem a proposta de trazer 

aos usuários informações esquecidas sobre diversos lugares que estão divididas entre três 

roteiros: tour do Terror (histórias de horror que aconteceram de verdade no Porto do Rio), 

tour da Corrupção (histórias surpreendentes relacionadas ao porto do Rio, do império à 

operação Lava-Jato) e tour do Samba (origem do samba carioca). 

No aplicativo Museu do Ontem existe a opção de fazer o tour virtual sem utilizar a 

geolocalização — a cada 50 metros caminhados, independente de onde o usuário esteja, um 

conteúdo novo é desbloqueado pelo usuário. Entretanto, é na versão em que o GPS do 

aparelho é utilizado que a proposta imersiva ganha mais fôlego, pois é preciso ir até cada 

um dos locais onde ocorreram os fatos para acessar as informações. Museu do Ontem é, 

inclusive, um aplicativo gamificado, tendo em vista que apresenta o progresso no 

descobrimento das histórias como “conquistas” do usuário. 

Enquanto a realidade aumentada possibilita a inserção de dados adicionais no 

“mundo real”, a realidade virtual faz um movimento contrário: ela transporta o usuário para 

um ambiente digitalmente construído. Domínguez menciona que, para alguns autores, 

somente as tecnologias de realidade virtual são capazes de explorar todo o potencial 

imersivo do jornalismo, pois elas “[...] permitem a experimentação não apenas visual mas 

também sensorial de um entorno sintético tridimensional.”13 (DOMÍNGUEZ, 2013, p.95). 

Se a tela e a interface atuam como uma quarta parede, demarcando uma linha física entre o 

mundo material e o mundo do relato, a realidade virtual tem como característica o potencial 

de eliminar essa fronteira física e tornar a resposta muito mais forte devido à conexão 

corporal. 

 O termo realidade virtual (VR) foi cunhado em 1987 por Jaron Lanier, fundador da 

empresa Visual Programming Lab (VPL), que desenvolvia equipamentos para realidade 

virtual14. Experiências que buscavam causar a sensação de transporte do usuário para outra 

realidade já existiam desde a década de 1930, com a criação dos simuladores de vôo. Na 

                                                           
13[...] permiten la experimentación no solo visual sino también sensorial de un entorno sintético 

tridimensional. (No original) 
14 Disponível em: <https://www.vrs.org.uk/virtual-reality/history.html >. Acesso em 21 set. 2017. 

https://www.vrs.org.uk/virtual-reality/history.html
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década de 90 já haviam jogos que utilizavam técnicas de VR, como o Mario’s Tennis, 

lançado em 1995. 

A jornalista Nonny de La Peña foi uma das precursoras no uso da realidade virtual 

no jornalismo, levando o documentário Hunger in Los Angeles para o Sundance Film 

Festival de 2012. Na aclamada experiência, o usuário se sentia presente na fila do banco de 

comida de Los Angeles utilizando um par de óculos e de fones de ouvido. O equipamento 

improvisado pelo estagiário da jornalista utilizado nessa ocasião posteriormente deu origem 

ao Oculus Rift (comprado pelo Facebook em 2014), um dos mais famosos e refinados 

equipamentos de VR existentes atualmente . 

O produto causou empatia nos usuários, especialmente por recriar digitalmente o 

ambiente e por utilizar áudios reais que haviam sido gravados na fila do banco de comida. 

Além disso, tecnologia de captura de movimento foi utilizada para a movimentação dos 

avatares, o que, segundo sua autora, contribuiu notavelmente para o aumento da sensação 

de presença (DOMÍNGUEZ, 2013). Doyle, Gelman e Gill (2016) concordam, afirmando 

que essa sensação é mais convincente quando o “mundo virtual” responde aos movimentos 

dos olhos ou do corpo. Para os autores, as organizações midiáticas têm criado narrativas 

jornalísticas poderosas ao utilizar a VR para criar uma conexão profunda entre a temática e 

o espectador, dando às pessoas a sensação de serem levadas a lugares que, de outra forma, 

elas não poderiam ir. Ao adicionar a essa experiência de se sentir presente em outro 

ambiente as possibilidades de experimentação dos jogos, a conexão em um conteúdo 

jornalístico pode se tornar ainda mais profunda. 

Domínguez (2013) menciona que há autores que acreditam que a fluidez narrativa 

da realidade virtual é uma condição para se alcançar a imersão em um relato. Por isso, ser 

necessário executar comandos em uma tela causaria distração e, consequentemente, 

prejudicaria a imersão. Segundo a autora, Nonny de la Peña sequer considera que os 

newsgames, como produzidos hoje, se enquadram dentro da categoria “jornalismo 

imersivo”, já que, para ela, a intenção desses jogos é representar um sistema que simula as 

variáveis que incidem sobre os fatos, não aumentar a empatia de sujeito em relação à 

realidade representada por meio de uma experiência em primeira pessoa. 
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Outros autores, entretanto, acreditam que é precisamente a possibilidade de 

interação com o conteúdo uma condição para a imersão. No contexto da apresentação de 

possibilidades de imersão em newsgames essa é uma discussão imprescindível, já que essa 

interação é uma característica fundamental dos jogos digitais. 

 

Potencialidades específicas dos jogos 

 

Os jogos trazem um novo potencial para a informação jornalística. Para Bogost, 

Ferrari e Schweizer (2010), o conteúdo jornalístico publicado na internet muitas vezes 

apenas reproduz o que foi publicado no jornal impresso ou o vídeo exibido na televisão. 

Entretanto, o newsgame pode inová-lo: 

Ao contrário das histórias escritas para as notícias impressas ou programas 

editados para a televisão, jogos digitais são softwares de computador em vez de 

uma forma digitalizada das mídias anteriores. Jogos exibem texto, imagens, sons, 

e vídeo, mas eles também fazem muito mais: jogos simulam como as coisas 

funcionam, construindo modelos com os quais as pessoas podem interagir, 

capacidade que Bogost nomeou retórica procedimental. Esse é um tipo de 

experiência irredutível para qualquer outra mídia anterior. (BOGOST, FERRARI, 

SCHWEIZER, 2010, p. 6, tradução nossa)15 

 

 Segundo Bogost (2010), a retórica procedimental é a capacidade que os softwares 

possuem de persuadir os usuários por meio das representações e interações conformadas 

pelas suas possibilidades de usabilidade. No caso dos videogames, o potencial de persuasão 

é único, tendo em vista que eles são artefatos computacionais que produzem significado 

como artefatos computacionais (ao contrário de processadores de texto ou editores de 

imagem, por exemplo). 

 A procedimentalidade característica do funcionamento dos computadores os torna 

particularmente adequados para representar sistemas reais ou imaginários. Mas essa 

representação não necessariamente precisa ser idêntica à experiência real. Nesse caso, o 

mais importante é a compreensão do funcionamento do processo. O significado é 

                                                           
15 Unlike stories written for newsprint or programs edited for television, videogames are computer software 

rather than a digitized form of earlier media. 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 

medium. (No original). 
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construído não através de uma recriação do mundo, mas da modelagem de elementos do 

mundo. 

 Sendo assim, a sensação de imersão dos jogadores resulta da capacidade de agência 

dos jogadores sobre esse sistema de processos modelados. De acordo com Murray (2003), 

agência é a capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver o resultado das 

nossas escolhas. Para ela, esse sentimento existe quando as coisas que fazemos trazem 

resultados tangíveis — e isso acontece quanto mais bem resolvido for o ambiente de 

imersão. “No computador, encontramos um mundo que é alterado dinamicamente de 

acordo com a nossa participação.” (MURRAY, 2003, p.128). 

 Murray ainda argumenta que a agência, esse prazer característico dos ambientes 

eletrônicos, vai além da participação e da interatividade. É preciso que as ações sejam 

autônomas e que determinem o curso do jogo. Por isso, um jogo persuasivo (BOGOST, 

2010), é aquele que utiliza bem das potencialidades da agência e da imersão. Mas em vez 

desses jogos terem a intenção de simplesmente fazer o jogador continuar no jogo, na 

verdade eles alteram ou afetam suas opiniões para além do jogo, potencialmente 

provocando mudanças sociais significativas de longo prazo. 

 Nesse sentido, o aproveitamento da capacidade de representação dos jogos digitais 

possibilita o desenvolvimento de newsgames imersivos e persuasivos que podem afetar 

diretamente o jogador/leitor em relação à notícia. The day the laughter stopped16 é um jogo 

sério/persuasivo17 que retrata uma situação de assédio sexual de uma adolescente pelo seu 

companheiro. A narrativa textual relata o contexto em que os dois jovens se conheceram e o 

jogador sempre tem duas opções de ação para estabelecer o desenvolvimento da relação 

entre os dois.  

Em determinado momento, próximo ao fim do jogo, o rapaz inicia uma tentativa de 

relação sexual com a moça, que está receosa e assustada (a narrativa é desenvolvida a partir 

da perspectiva dela). As opções do jogador são pará-lo ou deixá-lo continuar. Entretanto, a 

                                                           
16 Disponível em: <https://hypnoticowl.com/games/theday/>. Acesso em 05 oct.2017. 
17 Bogost diferencia os conceitos, considerando serious games os jogos criados para apoiar e estabelecer os 

interesses de determinadas instituições sociais enquanto os jogos persuasivos vão além, desafiando, criando 

oportunidades para questionamento, mudando e mesmo eliminando instituições. 

 

https://hypnoticowl.com/games/theday/
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opção “pará-lo” é inativa — quando se clica nela, nada acontece. Essa mecânica indica que, 

naquele momento, não há escolha a ser feita: o estupro será concretizado. 

A forma como The day the laughter stopped é construído simula um sistema — a 

realidade das mulheres que sofrem assédio sexual dos companheiros. A mecânica escolhida 

pode ser interpretada como uma metáfora para impossibilidade de reação das mulheres à 

violência naturalizada por uma sociedade machista. Ao perceber que o botão não funciona, 

o jogador pode sentir angústia e indignação, resultantes da imersão e, no caso, de uma 

sensação de falta de agência. 

Enquanto The day the laughter stopped trabalha com a ideia de uma sensação de 

agência resultando na “antiagência” para causar a imersão do jogador, Spent, um newsgame 

sobre a crise financeira que se iniciou em 2008 nos Estados Unidos faz exatamente o 

contrário. Nesse jogo, o usuário assume o papel de um pai solteiro que precisa equilibrar as 

contas do mês e cada ação escolhida é significativa e gera resultados.  

Um exemplo é quando o jogador decide ensinar matemática por conta própria para 

o filho do personagem em vez de contratar um professor particular para economizar. A 

partir dessa escolha o jogo obriga que o jogador acerte algumas contas para comprovar a 

capacidade de ensinar a disciplina para o filho. A forma como as regras do jogo são 

elaboradas, gerando consequências posteriores, é que estabelece o vínculo do jogador com 

o produto. Como mencionado no início deste texto, a realidade virtual e outras ferramentas 

que criam um ambiente realista podem causar uma sensação de presença, mas é a resposta 

legítima do ambiente às ações dos usuários que determina a possibilidade de imersão. 

(JENNETT ET AL., 2008). 

 

Considerações finais 

 

A discussão de cada uma das estratégias mencionadas neste artigo poderia se 

desdobrar em diversas questões de produção, de consumo, mercadológicas. Desenvolver 

um olhar crítico para elas é essencial. O uso de câmeras 360º, por exemplo, abre espaço 

para a reflexão de questões éticas tanto em relação a quem está sendo gravado — muitas 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

vezes sem saber, quanto à falta de controle sobre o que está sendo transmitido para o 

público. 

Dependendo do tipo de conteúdo que está sendo tratado, as estratégias de imersão 

utilizadas podem atingir muito fortemente à dimensão psicológica dos leitores, seja por 

questões gráficas ou narrativas. No vídeo teaser da campanha Realidade Visceral18, sobre a 

realidade dos presidiários, por exemplo, diversas pessoas são exibidas chorando ou 

emocionalmente abaladas. No caso dos newsgames, é preciso tomar um cuidado ainda 

maior, já que o fato de que as consequências do que acontece no produto são resultado das 

ações dos jogadores pode ser muito impressionante. 

Apesar da relativa popularização, o custo de produção de newsgames que se 

utilizem dessas ferramentas ainda pode ser muito alto, pelos preços de equipamentos e pela 

necessidade de uma equipe capacitada. Hoje, a formação da maior parte dos jornalistas 

ainda não compreende o aprendizado dessas tecnologias emergentes, o que normalmente 

resulta na exigência de contratação de outros profissionais para o desenvolvimento. Além 

do custo alto, faltam também métricas de avaliação para saber se a produção vale a pena 

financeiramente. 

Vale ressaltar ainda que não só na produção reside o problema. Muitas dessas 

tecnologias exigem que se tenha equipamentos para o consumo, o que não pode ser 

considerado uma realidade, especialmente no Brasil, um país com tamanha desigualdade 

social. 

Entretanto, a intenção aqui era fazer um compilado que apresentasse, discutisse e 

exemplificasse algumas estratégias que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de 

newsgames melhor elaborados, que atraiam mais os leitores. A produção no Brasil ainda é 

muito pequena e pouco relevante, mas um maior cuidado no desenvolvimento pode gerar 

produtos de maior repercussão, que interessem mais ao público. 

Como foi exemplificado, nem todas estratégias imersivas citadas possuem custo 

extremamente elevado e poderiam ser adotadas não apenas por grandes empresas como 

também por jornalistas independentes. É importante destacar também que esse 

levantamento é introdutório: ele não contempla todas estratégias existentes e nem deve ser 

                                                           
18 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Hx1BHM4fiBs>. Acesso em 05 oct. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx1BHM4fiBs
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encarado como um guia de tudo que deve ser utilizado na produção de um newsgame, mas 

sim como um passo na direção da compreensão de como potencializar a imersão e 

desenvolver produtos de melhor qualidade. 
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