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RESUMO 

 

A presente pesquisa científica acerca da utilização de newsgame parte da premissa de que esse 

estilo de jogo está ganhando espaço na academia e sendo apresentado como exemplo de nova 

linguagem dentro do jornalismo, conforme apontado por Bogost, Ferrari e Schwaizer (2010), 

Frasca (2003) e Santos e Seabra (2014). No que se refere ao mercado, Pereira e Adghirni 

(2011) evidenciam a migração de leitores dos meios tradicionais para as mídias on-line. Sala-

verría (2015), por sua vez, ressalta que esse movimento sinaliza uma ruptura do modelo de 

negócio do jornalismo e sugere que os profissionais redefinam os modos de informar, como 

uma alternativa para superar as dificuldades econômicas do jornalismo. Segundo Marciano 

(2016), ainda se trabalha pouco no processo de construção dos jogos jornalísticos. Essa percep-

ção é apontada no diálogo entre o autor e professores de cursos brasileiros de jornalismo, mais 

especificamente nas disciplinas relacionadas à ética jornalística. A partir das análises e entre-

vistas, Marciano (2016) observou que os docentes viam como promissora a ideia de inserir, 

na ementa das disciplinas, jogos que auxiliassem na compreensão dos conteúdos. Porém, a 

carência de aporte conceitual e técnico para fazê-lo, bem como as limitações temporais, impe-

diam que tal atividade fosse realizada. Tais apontamentos motivaram a continuação dos estu-

dos sobre newsgames neste trabalho, pois, diante do cenário apresentado, faz-se necessário 

pensar além da transposição dos conteúdos para as novas plataformas: é preciso entendê-las, 

a fim de utilizar a potencialidade comunicativa dessas ferramentas para dar uma nova roupa-

gem aos assuntos. Os jogos jornalísticos se apresentam como promissores nesse sentido e, no 

intuito de preencher essas lacunas, este trabalho se orienta pela seguinte questão problema: 

quais etapas devem ser seguidas para se desenvolver newsgames como mídia jornalística? Por 

essa ótica, tem-se como objetivo principal propor uma metodologia para o desenvolvimento 

de newsgames. O percurso metodológico do estudo tem sua natureza na pesquisa aplicada, 

sistematizada na metodologia ativa de aprendizagem, proposta por Moran (2013). Através de 

pesquisa exploratória, fez-se o levantamento bibliográfico sobre o tema, o que também auxi-

liou na formatação dos conceitos utilizados no estudo de caso das dez oficinas realizadas. A 

abordagem qualitativa, com a aferição desses dados, sustentou a proposição da metodologia 

para desenvolvimento de newsgames. Esta pesquisa traz como resultados: a complementação 

do conceito de newsgames ao identificar aspectos para diferenciá-los dos Jogos Embasados 

em Notícias (JEN); a proposição do Game Design Document para Newsgames (GDDN), um 

roteiro de desenvolvimento, com base no lide jornalístico; a estruturação de oficinas nas quais 

a metodologia possa ser aplicada juntamente com critérios para execução dessas oficinas, tais 

como duração, número de participantes, espaço e materiais utilizados. A partir das percepções 

nas oficinas, foi desenvolvida, ainda, uma proposta de manual com dez passos para produzir 

newsgames, além de promover reflexões acerca da prática da codificação no jornalismo. For-

talecer essa habilidade nos profissionais pode abrir novas oportunidades de negócios e de in-

serção em um mercado promissor como o dos Jogos Digitais, desde que seja mantido o cui-

dado de não se perder o foco na notícia. 

 

Palavras-Chave: newsgames; jogos jornalísticos; pesquisa aplicada; jogos digitais; jorna-

lismo 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present scientific research on the use of newsgame starts from the premise that this style of 

game is gaining space in the academy and being presented as an example of a new language 

within journalism, as pointed out by Bogost, Ferrari and Schwaizer (2010), Frasca (2003 ) and 

Santos and Seabra (2014). With regard to the market, Pereira and Adghirni (2011) show the 

migration of readers from traditional media to online media. Salaverría (2015), in turn, points 

out that this movement signals a rupture in the journalism business model and suggests that 

professionals redefine ways of reporting, as an alternative to overcome the economic difficulties 

of journalism. According to Marciano (2016), there is still little work in the process of building 

journalistic games. This perception is pointed out in the dialogue between the author and pro-

fessors of Brazilian journalism courses, more specifically in disciplines related to journalistic 

ethics. From the analyzes and interviews, Marciano (2016) observed that the teachers saw as 

promising the idea of inserting, in the subjects' menu, games that would help in the understan-

ding of the contents. However, the lack of conceptual and technical support to do this, as well 

as the temporal limitations, prevented such activity from being carried out. Such notes motiva-

ted the continuation of studies on newsgames in this work, because, in view of the presented 

scenario, it is necessary to think beyond the transposition of the contents to the new platforms: 

it is necessary to understand them, in order to use the communicative potential of these tools to 

give a new look to matters. Journalistic games are promising in this regard and, in order to fill 

these gaps, this work is guided by the following question: what steps should be taken to develop 

newsgames as journalistic media? From this perspective, the main objective is to propose a 

methodology for the development of newsgames. The methodological path of the study has its 

nature in applied research, systematized in the active learning methodology, proposed by Moran 

(2013). Through exploratory research, a bibliographic survey on the theme was made, which 

also helped in the formatting of the concepts used in the case study of the ten workshops held. 

The qualitative approach, with the measurement of these data, supported the proposition of the 

methodology for the development of newsgames. This research brings as results: the comple-

mentation of the concept of newsgames by identifying aspects to differentiate them from Games 

Based on News (JEN); the proposal of the Game Design Document for Newsgames (GDDN), 

a development script, based on the journalistic lead; the structuring of workshops in which the 

methodology can be applied together with criteria for its execution of these workshops, such as 

duration, number of participants, space and materials used. From the perceptions in the 

workshops, a proposal for a manual with ten steps to produce newsgames was developed, in 

addition to promoting reflections about the practice of coding in journalism. Strengthening this 

skill among professionals can open up new business and insertion opportunities in a promising 

market such as the Digital Games, as long as care is taken not to lose focus on the news. 

 

Keywords: newsgames; journalistic games; applied research; digital games; journalism  
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GLOSSÁRIO 

 

Arcades – máquinas com um console ou computador interno, no qual são disponibilizados 

jogos acessados quando o usuário insere fichas. 

Atari – empresa fundada inicialmente para desenvolver jogos destinados aos Arcades. Posteri-

ormente, desenvolveu consoles domésticos e jogos para eles. 

Bosses – refere-se aos “chefões” que, comparados aos inimigos mais comuns do jogo, são mais 

difíceis de serem derrotados, exigindo mais astúcia do jogador. Geralmente, eles aparecem 

como o último obstáculo para se concluir a fase e são destruídos com armas ou sequência de 

comandos específicos. 

Checklist – lista indicando o que precisa ser feito ou se deve fazer em determinada atividade. 

Nesta pesquisa, refere-se à lista por onde é possível controlar quais tópicos do lead e do 

GDD/GDDN já foram preenchidos.   

Console – máquina de jogos de vídeo (videogames) que possibilita o acesso aos jogos em do-

micílios e não apenas pelos grandes equipamentos de Arcades. 

Cutscene – sequência narrativa não interativa, inserida entre os layouts para contextualizar a 

história do jogo. Geralmente, são produzidas com telas estáticas, animações ou filmes. 

Deadline – prazo final para entrega de algo. 

Delay – utilizado nesta pesquisa como sinônimo de atraso. 

Display – utilizado nesta pesquisa como sinônimo de tela. 

Gameplay – de acordo com Novak (2012), o gameplay define o funcionamento do jogo e refere-

se ao agrupamento de desafios, consequências e escolhas presente nele. Trata-se da forma como 

o jogador interage com esse sistema imposto, de modo que, nesta pesquisa, o termo é utilizado 

como sinônimo de jogabilidade. 

HUD – Heads-Up Display são marcações estáticas na área de visualização (Windows Size) com 

informações que situam o jogador sobre seu progresso (quantidade de vida, itens coletados, 

cronômetro, etc). 

Jogo com mecânica de 8 direções – nesse estilo, o personagem controlado pode se movimentar 

pelas direções norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. No que se refere 

aos aspectos técnicos, geralmente é possível ver o cenário em sua totalidade ou, então, a área 

de visualização (Windows Size) do jogador acompanhará o movimento do personagem.  



 

 

 

Jogo com mecânica de Match 3 – nesse estilo, o jogador progride ao realizar uma combinação 

de três ou mais elementos iguais. 

Jogo com mecânica de Plataforma – nesse estilo, o jogador controla um personagem que 

caminha por um cenário estático. Normalmente, essa movimentação inicia da esquerda para a 

direita, e as ações do personagem simulam o movimento de pulo, além do deslocamento por 

essas duas direções. Tecnicamente, a área de visualização (Windows Size) do jogador acompa-

nha o movimento do personagem. 

Jogo com mecânica de Point and click – nesse estilo, o jogador interage através do mouse, 

clicando sobre botões e objetos. Comumente, as telas de jogo são estáticas ou com poucas ani-

mações. 

Jogo com mecânica de Quizz – nesse estilo, o jogador interage respondendo a perguntas. Jogo 

em forma de questionário. 

Jogo com mecânica de Scrooling/Infinite Runner – nesse estilo, o cenário se movimenta e o 

jogador controla um personagem por até 8 direções (norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, 

noroeste e sudoeste). Tecnicamente, trata-se de uma ilusão de ótica, pois, nesse gênero de jogo, 

parece que o personagem se desloca pelo cenário, mas a área de visualização (Windows Size) 

do jogador permanece estática. 

Joystick – dispositivo utilizado em jogos de computador ou vídeo, composto por alavancas e/ou 

botões, pelos quais o jogador controla o movimento do cursor na tela e as ações programadas 

no jogo. 

Layout – em alguns softwares de programação, esse termo refere-se ao espaço onde serão de-

senvolvidos os elementos gráficos do jogo, separando-os, assim, do local destinado à codifica-

ção. Nesta pesquisa, layout foi utilizado como sinônimo de tela. 

Lide/lead – corresponde ao primeiro parágrafo da notícia, no qual são apresentadas as infor-

mações mais relevantes do fato retratado. Ele deve conter as respostas para as 6 perguntas bá-

sicas: "O quê?" (o fato ocorrido), "Quem?" (o personagem envolvido), "Quando?" (o momento 

do fato), "Onde?" (o local do fato), "Como?" (o modo como o fato ocorreu) e "Por quê?" (a 

causa, o motivo de o fato ocorrer). 

Mashups – infográficos dinâmicos que mesclam sons, textos e imagens. 

Multiplayer – modo de jogo que permite mais de uma pessoa jogar ao mesmo tempo, de forma 

cooperativa ou competitiva.  

Newsgames – categoria de Serious Games que se refere aos jogos com temática jornalística. 



 

 

 

NPC – Non-player characters referem-se aos personagens que estão presentes no jogo e não 

são controlados pelo jogador. Eles aparecem como complemento das cenas, de modo que o 

jogador pode interagir com eles (estabelecendo diálogos para comprar algum item ou executar 

uma missão, por exemplo) ou simplesmente atuarem como figurantes (pessoas e animais cami-

nhando por uma cidade, por exemplo). 

Power-Ups – itens coletáveis que dão ao jogador algum benefício no jogo, como ganhar vidas 

ou desbloquear alguma habilidade.  

Serious Games – jogos com diferentes temáticas que privilegiam o conteúdo ao entretenimento. 

Software – utilizado nesta pesquisa como sinônimo de programa de computador. 

StakeHolders – refere-se as pessoas envolvidas em um projeto. Termo utilizado nesta pesquisa 

como sinônimo de equipe. 

Storyboard – esboço gráfico sequencial feito com o propósito de pré-visualizar a ordem em que 

as situações e os elementos do jogo aparecem. Mostra como a história retratada se desenrola.  

Touch Screen – telas sensíveis ao toque. 
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O CHAMADO À AVENTURA (Introdução) 

 

Pinturas rupestres, tipos móveis de Gutenberg, periódicos impressos, periódicos on-

line. Brincadeiras de roda, jogos de tabuleiros, fliperamas, consoles, jogos on-line. É fato que 

as constantes evoluções tecnológicas transformaram o modo de se produzir, disseminar e rece-

ber tanto os conteúdos informativos quanto os de entretenimento. Mas será que informação 

jornalística pode ser transmitida através da ludicidade? 

Para Santaella (2013), vivemos em um período de hipermobilidade, ou seja, a união 

entre a mobilidade física e a informacional. Ela pode ser representada pelo usuário que, através 

do celular, se informa ou se diverte enquanto vai de casa para o trabalho. 

Embora os produtores de conteúdo tenham um público-alvo em mente, não há garantia 

de que o tema abordado nos produtos seja relevante para todos os consumidores. Porém, a partir 

do momento em que o fato retratado na matéria ou a narrativa do game se tornam interessantes 

para o usuário, ele pode aprender algo sem a necessidade de um intermediário para explicar 

aquele assunto. Trata-se de um aprendizado aberto, definido por Santaella (2013) como apren-

dizagem ubíqua. 

Se antes as enciclopédias e os livros didáticos detinham o conhecimento, hoje ele está 

disperso no ambiente da internet. Da mesma forma, prezando pelos conteúdos de qualidade e 

pela apuração rigorosa, o jornalismo também precisa atualizar os modos de disseminar as in-

formações para seus consumidores cada vez mais conectados às novas tecnologias. 

Progressivamente mais modernos e inovadores, os celulares transcenderam a simples 

ligação e atuam quase como extensões do corpo humano (MCLUHAN, 2007), ampliando a 

diversão e o acesso a inúmeros conteúdos. Para Bévort e Belloni (2009), as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) tendem cada vez mais a se aproximar da escola e dos jovens, 

e tal processo pode ser ainda mais produtivo se a perspectiva da mídia-educação for aplicada.  

Essa proposta busca não só ensinar o conteúdo, mas também demonstrar a maneira 

como algo vai ser ensinado. Para Fantin (2011), mídia-educação pode ser entendida nesse viés 

educativo por três ângulos: sobre/para a mídia (visão crítica), com a mídia (visão instrumental) 

e através da mídia (visão produtiva). Educar sobre/para a mídia consiste em estimular, nos es-

tudantes, o estudo, o pensamento reflexivo do conteúdo abordado e todo o contexto em que ele 

está inserido. Por exemplo, ao analisar uma reportagem sobre a final da Copa do Mundo de 
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Futebol por esse viés, o estudante precisará identificar os elementos básicos (escalações, resul-

tados), analisá-los criticamente (por que tais jogadores foram escalados? Que estratégias per-

mitiram fazer o gol?) e entender as circunstâncias em que o jogo ocorreu (por que o jogo acon-

teceu nesse país? Quais os interesses por trás? Como o jogo afetará a economia local? Como 

surgiu a competição?). 

Já a visão instrumental tem o foco na mídia, de modo a ensinar como o estudante 

poderá utilizá-la e construir uma matéria para transmitir o conteúdo desejado. Ao analisar a 

mesma reportagem sobre a final da Copa do Mundo de Futebol por essa perspectiva, o estudante 

deverá compreender em que circunstâncias é possível utilizá-la como material didático (por 

exemplo, em trabalhos em grupos sobre o evento ou em aulas de educação física onde se abor-

dará as regras do futebol), bem como os aspectos que devem compor o material (entrevista com 

jogadores e técnicos, apresentação de estatísticas, etc.). 

Por fim, ensinar através da mídia consiste, primeiramente, em explicar como a mídia 

é produzida para depois ser desenvolvida. Retornando ao exemplo anterior, nesta ótica, o estu-

dante deve conhecer quais os procedimentos de construção de uma reportagem (pauta, lide, 

tipos de texto, fontes, etc.) e, então, desenvolver uma reportagem sobre a temática que escolher.  

Entende-se, nesta pesquisa, que o prisma da mídia-educação pode ser transportado 

para o jornalismo. Assim, este trabalho tangencia a área da educação e dos jogos digitais, mas 

foca-se no jornalismo e na notícia que, de certo modo, informa e educa.  

Ou seja, a base do jornalismo é a transmissão de acontecimentos, mas pensar em alter-

nativas para ampliar a assimilação sobre, com e através do conteúdo tende a ser uma prática 

promissora.  

Cruz e Ventura (2018) definem mídia como algo com linguagem própria e passível 

de distribuição. Complementando essa ideia, Silverstone (2011) reforça que o conhecimento 

é gerado a partir da interpretação dos significados presentes nos textos e das representações 

dessa linguagem. Para Schell (2008), o jogo atua nessas duas frentes, pois, além de considerá-

lo como mídia, o autor salienta que o único propósito do jogo é oportunizar experiências aos 

jogadores através dos elementos que apresenta (textos, imagens, sons, história, personagens, 

etc.). 

Assim, nesta pesquisa, consideramos que a união entre jogos e jornalismo pode ser 

promissora na disseminação de conteúdos informativos. Ela se consolida através dos newsga-
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mes, visto que eles não apenas divertem o jogador, mas também atuam como mídia que trans-

mite e propõe reflexões sobre as informações jornalísticas retratadas. 

No que se refere ao mercado, a queda no número de assinantes, o fechamento de 

redações e a demissão de jornalistas são alguns fatores que sinalizam a “crise dos jornais”, 

debatida em panoramas que vão desde fatores econômicos até a própria crise de identidade 

dos profissionais em meio à perda de credibilidade das mídias convencionais. 

De acordo com Pereira e Adghirni (2011), o deslocamento dos leitores dos meios 

tradicionais para as mídias on-line e digitais é um fator determinante nesse contexto. Por sua 

vez, Salaverría (2015) concorda com essa migração e ressalta, ainda, a quebra do jornalismo 

como modelo de negócio diante da queda nas vendas e a consequente deterioração econômica. 

Na contramão desse cenário, de acordo com o relatório do II Censo da Indústria Bra-

sileira de Jogos Digitais, organizado por Sakuda e Fortim (2018), o mercado mundial de jogos 

digitais, entre 2017 e 2021, deve crescer em torno de 7% ao ano. No Brasil, a previsão para o 

mesmo período é mais que o dobro, avançando 16% ao ano, atingindo 80% de crescimento 

total e alcançando US$ 1,4 bilhão até 2021.  

Se por um lado Salaverría (2015) aponta a necessidade de os profissionais redefini-

rem os modos de informar como alternativa para driblar os problemas econômicos do jorna-

lismo, por outro o relatório (SAKUDA; FORTIM, 2018) expõe que, em 2017, as empresas 

brasileiras com faturamento de R$ 81 mil a R$ 360 mil produziram mais Serious Games1 do 

que jogos com viés apenas no entretenimento.  

Nessa perspectiva, promover formas de disseminar o uso de newsgames é um caminho 

que se apresenta promissor. À vista disso, defende-se, neste estudo, que, mesmo desenvolvidos 

com base em procedimentos jornalísticos e técnicas relativas à produção de jogos, o conteúdo 

dos newsgames pode ser compartilhado fora das mídias tradicionais e seu modus operandi ser 

transmitido para além da área de comunicação. Assim, incentiva-se a disseminação dos jogos 

jornalísticos por pessoas que veem neles o propósito de informar, com qualidade e diversão, 

sobre as mais variadas temáticas. 

A partir da interpretação semiótica de Gee (2003), Zagal (2010) propõe que “o letra-

mento em jogos [ludoliteracy] pode ser definido como: 1. Ter a capacidade de jogar jogos. 2. 

Ter a capacidade de compreender os significados em relação aos jogos. 3. Ter a capacidade de 

 

1 Jogos que têm o propósito de estimular no jogador a compreensão do assunto abordado e não apenas o entrete-

nimento. 
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fazer jogos” (ZAGAL, 2010, p. 23 – tradução nossa)2. Tal visão complementa a ideia de mídia-

educação de Fantin (2011) (aprender sobre/para, com e através da mídia) e, diante dessa relação, 

surgiu a questão problema que permeia esta tese: quais etapas devem ser seguidas para se 

desenvolver newsgames como mídia jornalística? 

Como objetivo principal, esta pesquisa busca, a partir das aprendizagens de Moran 

(2013), propor uma metodologia para o desenvolvimento de newsgames. Destarte, foram esta-

belecidos três objetivos específicos: a) rever as conceituações de newsgames e identificar como 

diferenciá-los dos Jogos Embasados em Notícias (JEN); b) propor o Game Design Document 

para Newsgames (GDDN), um roteiro de desenvolvimento, com base no lide jornalístico; c) 

sugerir uma estruturação de oficinas nas quais a metodologia possa ser aplicada e estabelecer 

critérios para execução dessas oficinas, tais como duração, número de participantes, espaço e 

materiais utilizados.  

Para Santaella (2004), nos jogos digitais, a ludicidade se dá através da interatividade e 

da imersão, potencializando, dessa forma, a aprendizagem do jogador, visto que ele estará 

imerso na narrativa. Por sua vez, Schell (2008) considera que mecânica, estética, tecnologia e 

narrativa formam a tétrade elementar do jogo. 

É através da mecânica que um jogo se diferencia de outra mídia. Composta por regras, 

cabe a ela estabelecer os objetivos e apresentar as informações relevantes, de modo que o joga-

dor possa ser orientado durante a partida. O nível de interação está totalmente ligado às regras, 

pois são elas que definem as ações e as limitações possíveis dentro do jogo. 

Composta pelos gráficos, sons e demais aspectos sensoriais, a estética é o elemento 

mais perceptível ao jogador, cuja qualidade irá atraí-lo ou repeli-lo do game. Menos visível, a 

tecnologia abrange os aspectos físicos que tornam o jogo possível (cd, software, aplicativo, 

etc.).  

Já a narrativa engloba a história do jogo e, juntamente com a mecânica, atua como 

elemento de interação e imersão. Schell (2008) a divide em dois tipos: “O Colar de Pérolas” 

(SCHELL, 2008, p.264 – tradução nossa)3, que se refere à narrativa linear pré-definida, cujas 

pérolas remetem à pausa na história para que o jogador complete algum objetivo; e “A Máquina 

 

2 No original: “games literacy can be defined as: 1. Having the ability to play games. 2. Having the ability to un-

derstand meanings with respect to games. 3. Having the ability to make games.” 
3 No original: “The String of Pearls” 
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de Histórias” (SCHELL, 2008, p.265 – tradução nossa)4, em que, na maior parte do tempo, são 

as ações do jogador que direcionarão a narrativa. 

Assim, no que se refere principalmente à narrativa, com a evolução tecnológica disse-

minou-se também a ideia de utilizar jogos para além do entretenimento, os chamados Serious 

Games, que buscam retratar conteúdos através de mecânicas lúdicas para atingir objetivos di-

recionados.  

Essa popularização dos jogos também leva discussões importantes para a academia, 

não só nas áreas mais focadas em produção (como design e ciências da computação), mas em 

segmentos que, dentre outros aspectos, tentam analisar como o conteúdo desses jogos podem 

ser utilizados para fins além do entretenimento (como nos campos da educação e ciências hu-

manas). 

A ideia de unir jogos e jornalismo ainda é refutada, e um dos principais fatos é que no 

primeiro se exalta apenas a visão do entretenimento. Kunczik (2001), citando Koszyk e Pruys, 

afirma que “o jornalismo é considerado a profissão principal ou suplementar das pessoas que 

reúnem, detectam, avaliam e difundem as notícias; ou que comentam os fatos do momento” 

(KUNCZIK apud KOSZYK e PRUYS, 2001, p.146). Já o entretenimento “é simplesmente 

aquilo que entretém, vale dizer, a ausência de tédio” (KUNCZIK, 2001, p.106). 

Em uma outra visão, Pinheiro (2007) aproxima os jogos da comunicação e destaca, 

em ambas as áreas, as características midiáticas de linguagem, narrativa e interatividade. O 

autor ressalta que, dentro do seu processo produtivo, os games congregam as habilidades dos 

campos da comunicação (jornalismo, publicidade e relações públicas). 

De acordo com Buckingham (2007), através das TICs, os jovens deixaram de ser 

meros consumidores de notícias e produtos, pois, utilizando de softwares e aplicativos, podem 

produzir seus próprios conteúdos e complementar o debate, resultando no que Jenkins (2008) 

chama de cultura participativa. Dentro dessa cultura, jogos e jornalismo possuem suas lingua-

gens específicas, mas podem atuar como complementares. 

No que se refere aos jogos digitais, Johnson (2005) ressalta que seu potencial educa-

tivo se manifesta primeiramente ao amplificarem as capacidades cognitivas. Seguindo nessa 

linha, Gee (2009) argumenta que os jogos também estimulam a aprendizagem ao propor desa-

fios (matar chefões), pensamentos sistemáticos (como as ações que influenciarão na narrativa), 

 

4 No original: “The Story Machine” 
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customizações (testar diferentes armaduras para derrotar inimigos), dentre outros. Já Orozco 

(2006) considera que o jogo estimula a formação do pensamento científico através de suas mis-

sões, nas quais se faz necessário o uso da dedução. 

Por sua vez, o jornalismo pode atuar como método pedagógico na medida em que os 

temas são produzidos, apresentados e colocados para reflexão. Tal perspectiva era consolidada 

ainda nos primórdios quando, em 1690, ao escrever sua tese de doutorado sobre observações à 

imprensa, Peucer (2004) analisa os conteúdos pelo viés do letramento (aprende-se ao escrever 

sobre determinado assunto nos jornais) e do conhecimento (aprende-se ao ler sobre determinado 

assunto nos jornais). 

Em tempos em que o jornalismo digital vai se aperfeiçoando com a inserção de novas 

tecnologias, como conteúdos em Realidade Virtual, Realidade Aumentada e fotografias em 

360º, tem sido crescente a utilização de newsgames, seja como ferramenta jornalística por por-

tais de notícias ou como objeto de pesquisa acadêmica. No entanto, a conceituação desses jogos 

jornalísticos ainda está amadurecendo, principalmente no que diz respeito aos aspectos técni-

cos, observando-se, assim, uma linha tênue na detecção do que é informação e entretenimento 

nos newsgames. 

Ao lançar o newsgame September 12th5 em 2003, Gonzalo Frasca (2003) tinha a pro-

posta de utilizar conteúdos lúdicos para estimular reflexão sobre os temas da atualidade, lógica 

que ainda se mantém nas equipes de desenvolvedores que buscam aplicar tal ferramenta dentro 

do jornalismo. 

Dezessete anos após o pioneirismo de Frasca, encontramos, no ambiente on-line, vá-

rias iniciativas lúdicas cujo conteúdo se baseou em fatos noticiados. Algumas são produzidas 

por veículos jornalísticos de renome (como The New York Times, El País e Folha de São Paulo) 

e outras por desenvolvedores independentes que, em alguns casos, não possuem formação ou 

ligação profissional com a área de comunicação e jornalismo. É na busca por esses materiais 

que duas inconsistências conceituais aparecem. 

 A primeira se refere à classificação do conteúdo. Existem portais jornalísticos que, na 

descrição de seus produtos lúdicos, os categorizam explicitamente como newsgames. Um 

exemplo é o canal de notícias Al Jazeera's que, em 2017, publicou em seu site o jogo Syhacked6. 

 

5 Disponível em http://www.newsgaming.com/games/index12.htm  
6 Disponível em https://bit.ly/3h4SLDL  

http://www.newsgaming.com/games/index12.htm
https://bit.ly/3h4SLDL
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Nesse newsgame, o jogador assume o papel de um jornalista e precisa investigar a atuação de 

hackers na guerra cibernética da Síria. 

Já o quizz7 Seja um libertador da América8, publicado em 2015 na seção Especiais 

ZH, dentro do portal do veículo jornalístico Zero Hora, é um exemplo de ferramenta que não 

apresenta em sua descrição o termo newsgame. O material em questão aborda a trajetória e os 

personagens do time de futebol gremista que se sagrou Bicampeão da Libertadores da América 

em 30 de agosto de 1995. 

Obviamente, a ausência do termo na descrição é pouco para descaracterizar o material 

como newsgame, principalmente se os elementos dentro do jogo apresentam o princípio jorna-

lístico de informar e de propor reflexões sobre o tema retratado. O que nos leva à segunda 

inconsistência: a aproximação do conteúdo com o caráter informativo do jornalismo. 

Os autores Bogost, Ferrari e Schwaizer (2010) tentaram estabelecer gêneros de news-

games, levando em consideração o foco informativo do conteúdo apresentado no jogo e, em 

sua maioria, priorizando como exemplo os jogos produzidos por profissionais da área jornalís-

tica. Marciano (2014) ampliou essas categorias, incluindo os jogos cujo enredo sinalizassem 

conteúdos retratados na mídia, mas que fossem produzidos sem que os desenvolvedores tives-

sem a intenção de criar efetivamente um newsgame. 

Em ambos os casos, os autores ilustram os argumentos com jogos que, ao serem ana-

lisados mais a fundo, carecem de conteúdo jornalístico informativo e priorizam o entreteni-

mento. Como exemplo, tem-se o jogo Corrida Pelada! POA9, cuja narrativa remete aos casos 

noticiados no início de novembro 2014, referentes a mulheres que corriam nuas pelas ruas e 

parque da cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul.  

Nesse exemplo, o jogador controla a personagem e precisa atravessar o parque desvi-

ando dos obstáculos, conforme aconteceu na realidade. Porém, o jogo se resume a isso, sem 

agregar nada ao fato em si. Ou seja, prioriza o entretenimento, mas falta o caráter informativo. 

O argumento defendido neste trabalho é de que um newsgame que só diverte, que não 

apresenta informação ou propõe reflexão sobre o assunto abordado é apenas um jogo. Para ser 

categorizado como um jogo jornalístico, o produto precisa ir além do entretenimento: precisa 

 

7 Jogo em forma de questionário 
8 Disponível em http://especiais.zh.clicrbs.com.br/especiais/zh-gremio-95/ 
9 O jogo mobile com sistema operacional Android foi originalmente disponibilizado na loja Google Play, sendo 

censurado e retirado posteriormente.  

http://especiais.zh.clicrbs.com.br/especiais/zh-gremio-95/
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apresentar, dentro da mecânica lúdica, dados de apuração jornalística, fazendo com que o joga-

dor conheça sobre o tema ao mesmo tempo em que se diverte. 

Estabelecer critérios diferenciadores entre newsgames e Jogos Embasados em Notícias 

(JEN) torna-se, então, uma necessidade, visto que, assim como Corrida Pelada! POA, existem 

outros jogos cujo enredo e mecânica se baseiam em fatos noticiosos, mas carecem de informa-

ção jornalística e são retratados como exemplos de newsgames em artigos sobre o tema. 

Nesse sentido, também é preciso ter em mente que, como em um jogo focado apenas 

no entretenimento, produzir jogos jornalísticos com qualidade demanda tempo, empenho, de-

dicação e, acima de tudo, planejamento.  

Antes de o jornalista ir apurar a matéria, é realizada uma reunião de pauta, ou seja, 

uma reunião entre editores e repórteres para definir os acontecimentos que deverão ser noticia-

dos (factuais ou não), bem como as fontes e os desdobramentos que o artigo deverá seguir. A 

mesma lógica vale para o newsgame: antes de realizar o desenvolvimento, é recomendável que 

a equipe se reúna, pense nos aspectos técnicos e conceituais do jogo, crie um guia que sistema-

tize os objetivos da ferramenta e deixe claro de que forma o conteúdo do newsgame se relacio-

nará com o material jornalístico selecionado como base informativa.  

Assim, tanto na elaboração de jogos que priorizam o entretenimento como de newsga-

mes, é de crucial importância se pensar um roteiro de produção, conhecido na área de jogos 

como Game Design Document (GDD). Ele é estruturado antes de se iniciar o desenvolvimento 

de um projeto, minimizando, desse modo, possíveis problemas, como falta de recursos (finan-

ceiros e humanos), perda de tempo ou mesmo a execução de uma ideia que não é viável por 

demais problemas técnicos. 

Nesta pesquisa, consideramos, ainda, ser aconselhável que o newsgame atue como um 

complemento jornalístico e não um substituto às formas tradicionais de apuração. Assim, é im-

portante que, em algum momento do jogo, ele apresente uma menção ou um link para a matéria 

ou tema que inspirou sua criação. E mais: que ele tenha o objetivo de informar ou, no mínimo, 

propor reflexão sobre o assunto abordado. 

Após o tópico “A TRAVESSIA DO PRIMEIRO LIMIAR (Metodologia da Pes-

quisa)”, com a finalidade de apresentar os procedimentos metodológicos do trabalho, a tese 

está dividida em quatro capítulos, que mesclam teoria (conceitos de Serious Games e newsga-

mes), aplicações (oficinas) e proposição (metodologia para desenvolvimento de newsgames). 
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O primeiro capítulo, “PARTE 1: UM NOVO HORIZONTE EM UM CAMINHO 

CONHECIDO”, foca-se na teoria e na revisão conceitual dos newsgames. No intuito de apre-

sentar um panorama geral que se estreita para o objeto de estudo, o capítulo se subdivide em 

três seções. “O MARCO INICIAL DA JORNADA (Serious Games)” aborda os conceitos 

dos jogos cujo conteúdo se propõe a ir além do entretenimento. Hamze (2012), Kafai (2001) e 

Pinheiro (2007) são alguns autores que discutem esses temas. Na sequência, “UMA TRILHA 

FAMILIAR (Origem e Conceitos dos Newsgames)” revisa as conceituações dos jogos jorna-

lísticos e traz para a discussão autores como Treanor e Mateas (2009), Frasca (2001) e Sicart 

(2008). Para fechar o capítulo, “O DESBRAVAR DA ENCRUZILHADA (Newsgames X 

Jogos Embasados em Notícias (JEN))” busca propor critérios de análise a fim de verificar se 

um jogo é, de fato, um newsgame. Ou seja, se o jogo une entretenimento com informação e/ou 

reflexão jornalística. Bogost, Ferrari e Schwaizer (2010) e Marciano (2014) ajudam nessa re-

flexão. 

O segundo capítulo, “PARTE 2: O ESTUDO DAS ESCRITURAS” apresenta con-

ceitos relativos ao desenvolvimento do Game Design Document (GDD), os quais irão permear 

a elaboração do Game Design Document para Newsgames (GDDN). Para melhor organização, 

subdivide-se em cinco seções. As três primeiras, “O TEXTO CONCISO (Documento de 

Conceito – Game Concept)”, “O TEXTO ABUNDANTE (Documento de Proposta de Jogo 

- Game Proposal)” e “O TEXTO COMPLETO (Game Design Document - GDD)”, apre-

sentam os tipos de documentos que embasam a elaboração do GDDN. Os autores Novak (2012) 

e Rogers (2014) auxiliam nessas explicações. No intuito de situar o jornalismo na elaboração 

do Game Design Document para Newsgames (GDDN), a quarta seção, “ANTIGAS ANOTA-

ÇÕES (Conceitos de Notícia e a Linguagem Jornalística)”, aborda princípios relacionados 

a notícias. Traquina (2007), Lage (1988) e Wolf (2003) ajudam nessa discussão. Por fim, 

“UMA NOVA PROPOSTA (Game Design Document para Newsgames – GDDN)” apre-

senta os tópicos sugeridos para compor o Game Design Document para Newsgames (GDDN). 

O terceiro capítulo, “PARTE 3: O APRENDIZADO NOS ENCONTROS (Descri-

ção e Análises das oficinas)”, apresenta as percepções que moldaram o método para desenvol-

vimento de newsgames proposto neste trabalho. Dividido em dez subcapítulos, os nove primei-

ros apresentam os conceitos abordados nas oficinas, bem como as atividades determinadas, os 

produtos desenvolvidos e como cada uma dessas oficinas contribuiu para o amadurecimento do 
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método. Já o décimo, “O CAMINHO DE VOLTA (Apontamentos acerca das oficinas)”, 

faz um fechamento do capítulo, com as percepções gerais sobre a experiência nos encontros. 

O quarto capítulo, “PARTE 4: O LEGADO DA JORNADA (Proposta de Metodo-

logia para o Desenvolvimento de Newsgames”, foi construído a partir das experiências das 

oficinas. Ele detalha o guia “Dez passos para o desenvolvimento de newsgames”, o método 

proposto como aporte científico desta pesquisa em formato de produto. 

Por fim, “O RETORNO COM O ELIXIR (Considerações Finais)” apresenta as 

reflexões sobre o percurso do estudo e as contribuições para a área do jornalismo. 
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A TRAVESSIA DO PRIMEIRO LIMIAR (Metodologia da Pesquisa) 

 

Conforme ressaltado na introdução, este trabalho tem como objetivo principal propor 

uma metodologia para o desenvolvimento de newsgames. Dessa forma, foram estabelecidos 

três objetivos específicos: a) rever as conceituações de newsgames e identificar como diferen-

ciá-los dos Jogos Embasados em Notícias (JEN); b) propor o Game Design Document para 

Newsgames (GDDN), um roteiro de desenvolvimento, com base no lide jornalístico; c) sugerir 

uma estruturação de oficinas, nas quais a metodologia possa ser aplicada, e estabelecer critérios 

para execução dessas oficinas, tais como duração, número de participantes, espaço e materiais 

utilizados.  

Na busca por esses objetivos, esta pesquisa teve abordagem qualitativa, visto que, a 

partir da aferição dos dados, foi possível produzir informações no intuito de propor a metodo-

logia para desenvolvimento de newsgames. 

No que se refere à natureza do estudo, para a obtenção do material de análise, foi 

realizada a pesquisa aplicada, sistematizada no que Moran (2013) chama de metodologia ativa 

de aprendizagem, ou seja, estimular a aprendizagem através de diálogo e envolvimento.  

Quanto ao objetivo do trabalho, ele se enquadra na pesquisa exploratória, visto que, 

além do levantamento bibliográfico sobre o tema, foram realizadas experiências práticas a fim 

de obter materiais cujas análises auxiliassem na construção da metodologia para desenvolvi-

mento de newsgames. Tal objetivo foi motivado também pela carência, na área do jornalismo, 

de pesquisas práticas sobre os jogos jornalísticos. Assim, utilizou-se como procedimento o 

estudo de caso, com o propósito de colher percepções acerca dos grupos que participaram das 

oficinas. 

A pesquisa aqui apresentada é continuidade dos estudos desenvolvidos na dissertação 

“Jogando ética: newsgames de letramento no ensino de deontologia jornalística”10 (MARCI-

ANO, 2016), cuja proposta era sondar se, entre os docentes entrevistados, havia interesse em 

utilizar newsgames de letramento para ensinar ética jornalística. A resposta positiva foi unâ-

nime, mas a materialização desses jogos e a carência de explicações sobre como desenvolvê-

los foi o questionamento deixado.  

 

 

10 Disponível em https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/171699  

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/171699
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A DEFINIÇÃO DA ROTA (Fases da Pesquisa) 

 

O processo metodológico da tese foi estruturado em 6 fases (Figura 1), quais sejam: 

Fase 1 – Revisão da Literatura; Fase 2 – Estudo dos diferentes formatos de Game Design Do-

cument (GDD); Fase 3 – Proposição inicial do Game Design Document para Newsgames 

(GDDN); Fase 4 – Organização das oficinas para aplicar o GDDN, aprimorá-lo e estruturar o 

método para se desenvolver newsgames; Fase 5 – Revisão final do método mediante os resul-

tados observados nas oficinas; Fase 6 – Elaboração do Manual.  

 

Figura 1: Linha do tempo com as fases da pesquisa 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Destarte, a pesquisa foi estruturada em 2 capítulos teóricos, 1 capítulo com o relato 

das oficinas e 1 capítulo com a proposta dos “Dez passos para o desenvolvimento de newsga-

mes”. 

 

FASE 1 

 

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica para buscar autores que traba-

lhassem a conceituação de Serious Games, newsgames e sua relação com o jornalismo. Nesse 

processo, observou-se que a maioria dos artigos encontrados tinham como foco a análise do 

conteúdo e os aspectos técnicos dos jogos jornalísticos, como os trabalhos desenvolvidos por 

Alves e Stancki (2015), Melo e Oliveira (2016), Menezes (2018), Marciano, Paulino e Ventura 

(2019) e Paulino, Pimenta e Rosati (2019). 

Assim, no que se refere à base conceitual dos newsgames, percebeu-se, na revisão da 

literatura, a predominância de autores clássicos, como Bogost, Ferrari e Schwaizer (2010), 

Frasca (2003) e Santos e Seabra (2014). Ou seja: embora os jogos jornalísticos estejam sendo 
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bastante explorados em artigos científicos, ainda são poucas as referências que trabalham a sua 

conceituação. 

No intuito de contribuir para o preenchimento dessa lacuna, este trabalho tem como 

foco a proposição de um método para desenvolvimendo de newsgames, mas também revisitou 

os conceitos que os sustentam a fim de complementá-los. 

Desse modo, os autores clássicos foram utilizados como base conceitual desta pes-

quisa, e a diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados em Notícias (JEN) aqui trabalhada 

busca complementar a definição dos jogos jornalísticos.  

Assim, a revisão bibliográfica auxiliou na formatação do primeiro capítulo teórico 

desta tese: “PARTE 1: UM NOVO HORIZONTE EM UM CAMINHO CONHECIDO”. 

 

FASES 2 e 3 

 

Em um segundo momento, foi realizada a busca por autores que auxiliassem na cons-

trução de um roteiro de desenvolvimento para os newsgames, de modo que, ao procurar traba-

lhos relacionados aos jogos digitais, observou-se a importância do Game Design Document 

(GDD) na produção dos jogos. 

Após estudar os diferentes modelos de GDD, ficou evidente a necessidade de se criar 

algo similar para ser utilizado no desenvolvimento dos jogos jornalísticos. Assim, unindo as 

definições do GDD com os conceitos de notícia e linguagem jornalística, foi construído o se-

gundo capítulo teórico desta tese, intitulado “PARTE 2: O ESTUDO DAS ESCRITURAS”. 

Vale ressaltar que, no subcapítulo 2.5, “UMA NOVA PROPOSTA”, é apresentado o 

Game Design Document para Newsgames (GDDN), mas os 13 tópicos que o compõe foram 

consolidados a partir das experiências práticas nas oficinas.  

Todavia, a escolha por apresentá-los antecipadamente visa à melhor organização deste 

trabalho, pois o GDDN integra os conceitos teóricos da metodologia aqui proposta. Assim, por 

conhecer cada tópico previamente, ao perscrutar o capítulo das oficinas, o leitor terá mais faci-

lidade para entender como o GDDN foi moldado e as circuntâncias que permearam a consoli-

dação de suas 13 subdivisões. 
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FASES 4 e 5 

 

Consolidada a base teórica, foi realizada, em um terceiro momento, para construir uma 

metodologia de desenvolvimento de newsgames, uma pesquisa aplicada, sistematizada na me-

todologia ativa de aprendizagem proposta por Moran (2013). Dentre os métodos propostos pelo 

autor, nas dez oficinas realizadas foram utilizados os seguintes: “aprendizagem personalizada” 

(adaptada ao ritmo e à necessidade de cada pessoa ou grupo); “aprendizagem colaborativa, entre 

os pares” (grupos de interesse, presenciais ou virtuais, que compartilham o que sabem a fim de 

sanar as dúvidas) e “aprendizagem baseada em projetos” (alunos se envolvem com tarefas e 

desafios para resolverem um problema ou desenvolver um projeto). 

As 10 oficinas foram aplicadas entre o segundo semestre de 2017 e segundo semestre 

de 2019, período em que o autor desta tese ministrou disciplinas ou foi convidado por outros 

professores para apresentar a pesquisa em matérias em que o estudo desenvolvido se encaixava 

na ementa. 

No início de cada encontro, os participantes foram informados que seus nomes e pro-

jetos desenvolvidos seriam utilizados com o propósito acadêmico e integrariam este trabalho 

de doutorado. Nessa conformidade, a divulgação dos resultados aqui apresentados foi anteci-

padamente autorizada pelos professores e estudantes que participaram da pesquisa. 

Assim, foi construído o capítulo “PARTE 3: O APRENDIZADO NOS ENCON-

TROS (Descrição e Análises das oficinas)”, o mais longo desta tese, pois apresenta detalha-

damente como cada uma das oficinas transcorreu. São abordados, em cada uma delas, os con-

ceitos apresentados, as atividades propostas, os produtos desenvolvidos e a contribuição de cada 

encontro para a formatação da metodologia para desenvolvimento de newsgames. 

 Ao final de cada descrição, o quadro apresentado atua como uma ficha de avaliação 

da oficina, com o propósito de retomar, laconicamente, os objetivos propostos e os desdobra-

mentos dos encontros. Dessa forma, ao analisar os quadros em sequência, é possível observar, 

de forma sintética, o processo de construção do método e perceber a evolução no que se refere 

aos conceitos e às aplicações. 
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FASE 6 

 

A partir das oficinas, foi viável estabelecer critérios que auxiliassem o planejamento e 

a execução de newsgames, pois elas possibilitaram testar variáveis de influência direta no de-

senvolvimento dos jogos jornalítiscos, tais como materiais de apoio, tempo de atividade, equipe 

de desenvolvimento e formulários para organizar os projetos. 

Com esses resultados, estruturou-se, então, o capítulo “PARTE 4: O LEGADO DA 

JORNADA (Proposta de Metodologia para o Desenvolvimento de Newsgames)”, que apre-

senta os dez passos para se desenvolver os jogos jornalísticos.  

Com uma linguagem mais próxima ao leitor, o propósito dessa seção é orientar não só 

pessoas com interesse em ministrar uma oficina para o desenvolvimento de newsgames, como 

também aquelas que pretendem produzi-los de forma individual ou coletiva – dentro de veículos 

jornalísticos, por exemplo.  

Nesse sentido, é importante ressaltar que a proposta inicial da pesquisa era aplicar as 

oficinas para profissionais em redações jornalísticas; porém, após consultar as empresas da área, 

contatou-se que fatores como o tempo necessário para desenvolver as atividades poderiam con-

flitar com as demandas inerentes à rotina de trabalho dos profissionais. 

Diante desse impedimento optou-se, então, pela aplicação das oficinas em cursos de 

jornalismo e correlatos, de graduação e pós-graduação, nos quais a ementa das disciplinas 

abrangesse os newsgames. Assim, foi possível atingir tanto futuros profissionais como pessoas 

que já atuavam no mercado de trabalho na área da comunicação.  

O manual “Dez passos para o desenvolvimento de newsgames” oferece materiais di-

dáticos, apresenta os conceitos do Game Desing Document para Newsgames (GDDN) e sugere 

a estruturação de oficinas. Desse modo, esta tese atua como um programa de formação para o 

desenvolvimento de newsgames, no intuito de auxiliar tanto profissionais de redações jornalís-

ticas quanto pessoas que não trabalham na área, mas têm interesse em desenvolver os jogos 

jornalísticos. 
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1. PARTE 1: UM NOVO HORIZONTE EM UM CAMINHO CONHECIDO 

 

Quando se fala em games eletrônicos, hoje em dia, é difícil não pensar nos jogos co-

merciais para computadores, consoles e celulares. No entanto, o start inicial dessa indústria do 

entretenimento surgiu como uma espécie de projeto acadêmico. O jogo Spacewar, desenvolvido 

pela equipe liderada por Steve Russel, tinha como objetivo demonstrar o potencial do compu-

tador PDP111, que trazia como novidade um display individual frente às antigas máquinas que 

utilizavam folhas matriciais. 

O game desenvolvido em 1962, dentro do Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT), apresentava mecânica simples: uma nave pixelada era atraída para o centro da tela e o 

jogador, empunhando o joystick12, tinha a missão de atirar nos inimigos e sobreviver o maior 

tempo possível naquela representação do universo. A novidade ganhou repercussão e propor-

cionou horas de jogatina e até um campeonato no campus. 

A ideia de levar jogos eletrônicos para dentro das residências surgiu da mente do en-

genheiro alemão Ralph Baer que, aproveitando a popularidade dos televisores, em 1968 paten-

teou e em 1969 apresentou o Brown Box. Compatível com as TVs da época, o protótipo con-

sistia, basicamente, em dois controles e uma caixa com sistemas elétricos integrados, onde os 

jogos eram conectados. Após aprimoramentos na parte eletrônica e estética, como a redução no 

tamanho do equipamento, o Brown Box se tornou o Magnavox Odyssey, considerado o primeiro 

console de videogame doméstico e lançado em 1972, época em que as máquinas de Arcades13 

também atraíam fãs. 

Dentre os jogos disponíveis, Pong foi um dos mais populares. Nele, cada um dos dois 

jogadores controlava uma barra fazendo-a mover-se verticalmente na tela, de modo que reba-

tesse um quadrado para o lado oposto. Quem deixava o quadrado escapar cedia um ponto para 

o adversário.  

 

11 Do inglês, Programmed Data Processor: a primeira versão de um processador que representava, em uma tela, 

os dados programados 
12 Originalmente, remete a dispositivos compostos por uma alavanca e um ou mais botões que, ao serem pressio-

nados, executam ações pré-programadas. Termo utilizado nesta pesquisa como sinônimo para controladores de 

jogos. 
13 Normalmente encontradas em bares, essas máquinas grandes tinham um console dentro, cujos jogos eram 

acessados quando os usuários inseriam fichas. 
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Uma das empresas que mais se destacou nessa época foi a Atari, fundada em 1972 com 

o propósito inicial de desenvolver jogos para as máquinas de Arcade. Porém, seu criador, Nol-

lan Bushnell, viu o potencial do mercado doméstico e, ofuscando o pioneirismo de Ralph Baer, 

lança, em 1977, o Atari VCS (Video Computer System). Essa primeira tentativa, no entanto, 

chegou muito cara às prateleiras, o que dificultou as vendas. A fim de contornar a situação, o 

Atari 2600 é lançado no ano seguinte e boa parte de seu sucesso se deve aos jogos clássicos, 

como Space Invaders, Asteroids e Pitfall. Até hoje, o console é lembrado como ícone da em-

presa. 

É inegável que, em mais de meio século, desde as primeiras investidas nos jogos ele-

trônicos domésticos, muita coisa mudou. Dentre elas, pode-se apontar a aproximação das pes-

soas com esses games, outrora considerados apenas como entretenimento infantil. O constante 

investimento das empresas em melhorias nos gráficos, nos enredos e nos processamentos dos 

games, bem como no aprimoramento da internet de banda larga, proporcionando partidas mul-

tiplayers em conexões mais estáveis, tornou o mercado dos jogos eletrônicos cada vez mais 

lucrativo e diversificado, indo de simples títulos para dispositivos móveis até grandes campeo-

natos de MMORPG14, onde milhares de jogadores disputam on-line. 

Embora a maior fatia desse mercado lucrativo seja dos games voltados ao entreteni-

mento, existem vários jogos cujo enredo, gráficos e jogabilidade visam não apenas à diversão, 

mas também à transmissão de alguma temática ou informação que, de alguma forma, possa ser 

útil no cotidiano das pessoas. Assim como filmes e livros, jogos também podem apresentar 

conteúdos relevantes e informativos. 

De acordo com Cruz e Ventura (2018), pode ser considerada mídia algo que apresente 

conteúdo através de uma linguagem própria, distribuído “como aparato, aparelho ou dispositivo 

físico e tecnológico” (CRUZ, VENTURA, 2018, p. 444). Citando Silverstone (2011), os autores 

reforçam, ainda, que mídia abrange também algo que forneça textos ou representações para 

interpretação. 

 

14 MMORPG (Massively Multiplayer On-line Role-Playing Game) são jogos que possibilitam aos jogadores cria-

rem personagens personalizáveis, cujos atributos e habilidades vão progredindo à medida em que o jogo 

avança. Em campeonatos, equipes se formam e disputam para alcançar objetivos que podem variar entre con-

quistar territórios ou matar todos os integrantes da equipe rival. World of Warcraft é um exemplo de jogo nessa 

categoria. 
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Diante disso, acreditamos que, dependendo do conteúdo que abordam e o modo como 

esse conteúdo é retratado na jogabilidade, os jogos podem ser utilizados como mídia de entre-

tenimento ou mídia informativa. 

Jogo como mídia de entretenimento é aquele que tem, como prioridade, apenas divertir 

o jogador, de modo que o conteúdo ali retratado serve como pano de fundo da narrativa (cená-

rios fictícios, personagens imaginários) e não causa interferência na jogabilidade.  

Já jogo como mídia informativa é aquele que normalmente apresenta um enredo fo-

cado em alguma situação ou informação que pode ser vivenciada pelo jogador fora do universo 

digital (simulações de segurança; temáticas políticas; conteúdos didáticos, como matemática e 

história; entre outros). Nesse caso, as ações normalmente estão diretamente ligadas ao conte-

údo. Por exemplo: em um jogo que busca apresentar os governantes de um país, o jogador, 

quando pegar determinado objeto, recebe o nome do presidente da nação. Ou seja, o jogo não 

apenas causa divertimento, como também apresenta algum conteúdo relacionado ao cotidiano. 

É nessa segunda categoria que os newsgames se encaixam, visto que eles não apenas 

divertem o jogador, mas também transmitem e propõem reflexões sobre as informações jorna-

lísticas. Assim, esta tese tem como objetivo justamente apresentar uma metodologia para que 

jogos jornalísticos, com essa proposta de mídia informativa, possam ser desenvolvidos.  

Mas antes de aprofundarmos nas conceituações dos newsgames, é pertinente ampliar 

ainda mais o horizonte do que vêm a ser os jogos que procuram ir além do entretenimento. 

 

1.1. O MARCO INICIAL DA JORNADA (SERIOUS GAMES) 

 

Nessa ideia de jogos apresentando conteúdos que transcendem a pura diversão, os 

newsgames não estão sozinhos, mas debaixo do guarda-chuva chamado Serious Games. De 

acordo com Hamze (2012), estão inseridos nessa categoria jogos que, através da interatividade 

e da ludicidade, têm o propósito de transmitir conteúdo educacional. 

O aspecto lúdico unindo informação com aprendizado é reforçado por Silva (2008), 

que vai além e vê nos jogos sérios uma via de mão dupla. De acordo com o autor, quando o 

jogador vivencia um desafio real no ambiente virtual, ele pode diagnosticar o problema, solu-

cioná-lo em uma área segura (visto que, caso ele erre, poderá recomeçar sem sofrer danos reais) 

e utilizar o que aprendeu no cotidiano. 
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Pensando por esse viés pedagógico, as concepções de Kafai (2001) podem nos ajudar 

a compreender como os jogos permitem a assimilação desses conhecimentos. Em sua ideia 

Instrutiva (Games-to-teach), ou seja, “Jogos para Ensinar”, o jogador assimila as informações 

de forma mais direta através de uma jogabilidade simples. Isso ocorre, por exemplo, nos jogos 

de palavras cruzadas ou nos que envolvam operações matemáticas, em que existe uma pergunta 

e a informação é obtida através de sua resposta. 

No que se refere à ideia Construtiva (Games-to-learn), ou seja, “Jogos para Aprender”, 

a informação não está clara, devendo ser buscada através da imersão proporcionada pela joga-

bilidade. Os jogos cuja transição de uma fase para outra é feita através de enigmas podem se 

encaixar nessa perspectiva. Pode ocorrer, por exemplo, quando, para abrir uma porta, o jogador 

precisa coletar peças de um quebra-cabeça no cenário ou tocar sinos na ordem em que as notas 

são cantadas pelos pássaros. Ou seja, o jogador obtém o conteúdo principal descobrindo infor-

mações secundárias. 

Como se pode observar, os jogos sérios se destacam por transmitirem, através de am-

bientes lúdicos, conteúdos de forma didática, facilitando, assim, sua aplicação aos mais diversos 

setores profissionais e a plataformas variadas (mobile, consoles, tabuleiro, cartas, etc.). Diante 

desse cenário, os Serious Games podem ser classificados pelo conteúdo que abordam e pelo 

objetivo de aprendizagem a que se destinam. Embora essa classificação ainda esteja em desen-

volvimento, algumas nomenclaturas já se fazem mais presentes nos estudos da área e estão 

ilustradas no Quadro 1. 

 

      Quadro 1: Classificação dos Serious Games                     (continua) 

Classificação Conteúdo Objetivo de aprendizagem 

Advergame Publicitário 
Atuar como ferramenta de marketing de marcas, produtos ou 
Organizações. 

Simulation 
Games 

Situações da 
vida real 

Representar a realidade com exatidão, permitindo que o joga-
dor se transporte para o momento do fato, interaja e reflita 
sobre a situação e sobre as consequências das interações. 

Health Games 
Relacionados à 
medicina 

Jogos para treinamento médico, reabilitação física ou cogni-
tiva (fisioterapia), educação sobre prevenção de doenças e 
traumas. 

Politic Games 
Publicidade polí-
tica 

Apresentar candidatos, propostas políticas, bem como ações 
políticas realizadas. 
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                                         Quadro 1: Classificação dos Serious Games                   (conclusão) 

Classificação Conteúdo Objetivo de aprendizagem 

Educational 
Games 

Relacionados às  
disciplinas esco-
lares 

Jogos que se relacionam aos conteúdos estudados nos livros 
didáticos, como jogos que abordem conteúdos matemáticos 
ou acontecimentos históricos. 

Militainment 

Relacionados a  
atividades e 
equipamentos  
militares 

Reproduzir atividades militares com precisão, bem como 
apresentar os equipamentos utilizados (armas, veículos, etc.), 
seja para treinamento de tropas ou para conhecimento do pú-
blico leigo. 

Art Games 

Relacionados à 
produção ou à 
manifestação  
artística 

Ensinar a produzir algo do meio artístico (música, pintura, dra-
matização, etc.), bem como expressar ideias ou apresentar 
material já produzido. 

Fonte: Produzido pelo autor com base em Sicart (2008) 

 

Em se tratando da comunicação nos jogos, sejam sérios ou focados apenas no entrete-

nimento, ela pode se dar de duas formas. Os jogadores podem conversar entre si através dos 

chats on-line para definirem uma estratégia de combate. Ademais, máquina e homem se comu-

nicam através das codificações de entrada (inputs) e saída (outputs), ou seja, ao apertar um 

botão, tal comando é executado.  

No que se refere à produção dos jogos a comunicação, ela é ainda mais importante, 

visto que os desenvolvedores precisam estar cientes do projeto para criarem algo atrativo e 

relevante de acordo com o objetivo a que se propõem. Dentre as várias etapas técnicas que 

precisam ser definidas, destacamos três que costumam servir de base para as demais: o enredo, 

a interface e os gráficos. 

O enredo é o elemento que guia o jogador pelo começo, meio e fim da história. Se mal 

produzido, pode fazer o jogador desistir ainda nos primeiros passos; no entanto, se bem elabo-

rado, a narrativa tende a cativar o jogador e o incentivá-lo a continuar a jornada e enfrentar os 

desafios para conhecer o desfecho dos personagens. A interface, por sua vez, representa os 

elementos que situam o jogador naquele universo, por exemplo: as representações dos botões 

na tela de menu, dos botões do joystick e suas funções; as informações na tela, como o tempo e 

a distância percorrida, a vida e a saúde do personagem. Por fim, os gráficos, normalmente, 

atuam como o cartão de visita do jogo, sendo necessário que exista uma coerência entre os 

traços, as cores e os tamanhos para que o jogador se sinta empolgado em embarcar naquela 

aventura. 

É importante ressaltar que outras mídias também possuem esses três elementos, como 

o cinema. De modo semelhante à interface, os elementos na tela podem indicar que o filme está 
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no começo, no meio ou no fim; um enredo ruim também pode fazer os expectadores levantarem 

das cadeiras; a composição da luz, da sombra, das cores, dos enquadramentos e das vestes dos 

atores atuam como os gráficos nos jogos e tornam o filme visualmente atrativo ou não.  

Porém, diferente das outras mídias, os jogos apresentam um elemento peculiar, que é 

o responsável por unir narrativa, gráficos e interface: o gameplay. É através dele que ocorre a 

imersão, na qual o jogador interage com o ambiente, coletando itens e informações, remexendo 

baús, interagindo com os personagens e lutando contra os inimigos. Segundo Pinheiro (2007), 

essa união entre gráficos, roteiro e interface também contribui para que os jogos sejam elevados 

ao nível de veículo de comunicação: 

 

Esses fatores, gráficos, roteiros, interface são indícios de outros parâmetros que po-

dem ter suas transformações, a partir da comunicação, demonstradas ao longo do de-

senvolvimento do videogame. De fato, o videogame passa a demonstrar a capacidade 

de se elevar a um veículo de comunicação (PINHEIRO, 2007, p. 8). 

 

No que se refere aos jogos sérios, definir bem esses elementos é ainda mais importante, 

visto que, caso existam deficiências em um desses aspectos, o objetivo de aprendizagem do 

jogo pode não ser alcançado.  

E se esse objetivo for apresentar ou complementar algum fato jornalístico retratado na 

mídia, então estamos falando dos newsgames, uma categoria de Serious Games, com conceitos 

ainda em processo de fundamentação. Esta pesquisa pretende justamente contribuir para a am-

pliação desse horizonte, conforme veremos a seguir.  

 

1.2. UMA TRILHA FAMILIAR (ORIGEM E CONCEITOS DOS NEWSGAMES) 

 

Quando o jornalista e designer uruguaio Gonzalo Frasca discutia acerca da simulação 

e das narrativas em jogos políticos, em meados de 2001, ele cunhou o termo newsgaming como 

uma proposta de estimular, nos jogadores, reflexões sobre a temática através dessas ferramentas 

lúdicas. 

 

Enquanto os jogos políticos ainda não chamam a atenção maciça, jogos baseados em 

notícias e acontecimentos políticos também são um grande campo de experimentação 

de retórica do jogo. Pessoalmente, eu desfruto especialmente dos desafios criados por 
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este novo gênero – que eu proponho chamar newsgaming que combinam as caracte-

rísticas de charges políticas com videogames (FRASCA, 2003, p. 233 - tradução 

nossa)15. 

 

Para Frasca (2003), esse tipo de jogo se aproxima das charges e cartuns políticos por 

terem como propósito transmitir a opinião de quem as criou. Adaptado para newsgame, o termo 

se refere aos jogos cujo enredo é embasado em notícias ou acontecimentos em curso, sendo 

que, através da mecânica e dos objetivos, o jogador é inserido no contexto retratado e, assim, 

pode refletir sobre o tema. 

Ilustrando o surgimento dos jogos jornalísticos, Santos e Seabra (2014) defendem que 

a base narrativa desses jogos originou-se nos infográficos hipertextuais16. De acordo com os 

autores, o jornal on-line El Mundo, em meados de 2002, utilizava mashups17 para veicular in-

formações noticiosas. 

Um exemplo dessa alternativa se deu durante a corrida presidencial americana, (Figura 

2) quando informações descritivas e imagens dinâmicas eram mescladas, gerando um mapa 

pelo qual o eleitor acompanhava o desempenho dos candidatos. De acordo com os valores di-

vulgados nas pesquisas de intenção de votos, as cores do mapa eram atualizadas. 

 

Figura 2: Exemplo de mashup 

Fonte: Santos e Seabra (2014) 

  

 

15 Originalmente: “While political games have not yet caught massive attention, games based on news and po-

litical events are also a great field for experimenting with game rhetoric. Personallay, I especially enjoy the 

challenges created by this new genre -which I propose to call newsgamingthat combines the characteristics of 

political cartoons with video games”, divulgado como nota de rodapé. 
16 De acordo com os autores, são chamados de infográficos hipertextuais os infográficos que mesclam sons, textos e 

imagens. Em alguns casos, o conteúdo desses materiais pode alterar de acordo com o tempo. 
17 Referem-se aos aplicativos que formam uma nova ferramenta ao combinarem, em um mesmo suporte midiá-

tico, conteúdos de outros dispositivos. 
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Compartilhando da ideia de Frasca (2003), Sicart (2008) também defende que a dinâ-

mica dos newsgames se propõe ao debate público. Desse modo, seguem a linha editorial do 

veículo em que são publicados. 

Indo mais além, o autor acredita que alguns princípios das mídias de serviço público 

podem ser adaptados aos newsgames, embora reforce que a função dos jogos jornalísticos não 

seja atuar como, (e.g), as emissoras de rádio. 

Em 1985, a Unidade de Pesquisa Britânica sugeriu oito princípios básicos que deve-

riam reger as redes de transmissão pública. Desses, Sicart (2008) selecionou três que podem ser 

adaptados para os newsgames, sintetizados no Quadro 2. 

 

Quadro 2: transmissão pública x newsgames 
Princípios das mí-
dias de serviço pú-

blico 
Princípios dos newsgames 

Universalidade  
geográfica 

Fácil distribuição, quase universal:  jogos para navegador são mais frequen-
tes e acessíveis, enquanto os downloads são mais raros e menos deseja-
dos, uma vez que exigem específicas configurações de hardware. 

Independência do  
governo ou interes-
ses escusos 

newsgames podem ter uma linha editorial, mas eles não têm interesses  
políticos. Eles ilustram, não persuadem. 

Preocupação com a 
identidade nacional 
e comunitária 

newsgames participam no debate público ilustrando notícias por meio de 
procedimentos retóricos, mas eles não querem orientar a discussão. 

Fonte: Produzido pelo autor com base em Sicart (2008) 

 

A efemeridade é outro princípio ressaltado por Sicart (2008), ou seja: para ele, se a 

notícia de origem já se tornou velha, o newsgame embasado nela não deve continuar disponível. 

Treanor e Mateas (2009), assim como Frasca (2003) e Sicart (2008), também acredi-

tam que os newsgames se aproximam das charges políticas e remetem ao posicionamento edi-

torial. No entanto, salientam a necessidade de haver, nesses jogos, elementos interativos e grá-

ficos que estimulem o jogador a tomar o mesmo partido do veículo sobre o tema retratado. 

No intuito de persuadir os leitores a compartilharem de determinada ideia sobre o tema, 

chargistas criam imagens e narrativas tendenciosas. Para os autores, newsgames com propósito 
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político devem seguir o mesmo caminho, pois se eles “não oferecem comentário editorial sig-

nificativo parecem estar mais na categoria de charges de comentários sociais que políticas”. 

(TREANOR; MATEAS, 2009, p. 4 - tradução nossa)18 

A fim de esclarecer melhor essa diferenciação, Treanor e Mateas (2009) sugerem que, 

para ser enquadrado como um newsgame político, o jogo deve ter os seguintes critérios:  

 

ser criado em resposta a um evento atual; lançado próximo ao evento para permanecer 

relevante; ser compreendido em poucos minutos; tentar influenciar o leitor a um ponto 

de vista particular (persuasivo); chamar a atenção para um problema; frequentemente 

implica uma solução; retoricamente se comunicar através de recursos visuais, som e 

jogabilidade (retórica processual). (TREANOR; MATEAS, 2009, p. 5 – tradução 

nossa).19  

 

Os jogos que divergem desses parâmetros são considerados, pelos autores, como não 

ficcionais, a exemplo, dos simuladores e jogos educativos.  

Enquanto Sicart (2008) defende que os newsgames políticos devem permanecer dis-

poníveis apenas enquanto a notícia de origem está em destaque, Treanor e Mateas (2009) acre-

ditam que, devido ao foco persuasivo desses jogos ser o conteúdo e não a forma, eles continuam 

relevantes mesmo que a pauta original já não tenha destaque na imprensa. Reforçam, no en-

tanto, que um newsgame político será compreendido de forma mais rápida e efetiva se for lan-

çado enquanto a notícia de origem está sendo divulgada, embora seu objetivo de persuasão seja 

atemporal.   

Para ilustrar essa ideia, os autores citam September 12th20, desenvolvido por Gonzalo 

Frasca e lançado em 2003, sendo considerado o primeiro jogo com o propósito de ser um news-

game.  

Em 11 de setembro de 2001, terroristas sequestraram quatro aviões comerciais de pas-

sageiros com a intenção de colidi-los em prédios norte-americanos. Dois deles se chocaram 

contra as Torres Gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center, na cidade de Nova 

 

18 Originalmente: “newsgames that don’t provide significant editorial comment are akin to the category of Social 

Comment cartoons rather than Political Cartoons”. 
19 Originalmente: “Created in response to a current event; Released close enough to the event that it remains 

relevant; Able to be understood in a couple minutes; It tries to influence the player to a particular viewpoint 

(persuasive); Points out a problem; Often implies a solution; Rhetorically communicates through visuals, 

sound and gameplay (procedural rhetoric)”. 
20 Disponível em http://www.newsgaming.com/games/index12.htm  

http://www.newsgaming.com/games/index12.htm


57 

 

 

Iorque; o terceiro avião se chocou contra o Pentágono, no Condado de Arlington, Virgínia; e o 

quarto caiu em um campo aberto próximo de Shanksville, na Pensilvânia. 

Como forma de retaliação e à caça de Osama Bin Laden (líder e fundador da al-Qaeda, 

organização terrorista e suposta responsável pelo ataque), o então presidente George W Bush 

ordenou que os militares dos Estados Unidos invadissem o Iraque. Ele reforçava que essa in-

tervenção seria uma espécie de “bombardeio cirúrgico” e não atingiria os civis. Tal informação 

foi amplamente divulgada nos noticiários e serviu como inspiração para o desenvolvimento de 

September 12th, cujo objetivo é fazer com que o jogador reflita sobre as consequências dessa 

estratégia americana. 

A primeira tela do jogo (Figura 3) indica que um boneco armado simboliza os terro-

ristas, enquanto os outros representam os civis. Nela, também são indicadas as seguintes ins-

truções: “Este não é um jogo. Você não pode ganhar, e você não pode perder. Esta é uma simu-

lação. Ela não tem fim, ela já começou. As regras são simples e mortais. Você pode disparar, 

ou não. Este é um modelo simples você pode usar para explorar alguns aspectos da guerra contra 

o terror”. 

 

Figura 3: newsgame September 12th – tela inicial 

Fonte: http://www.newsgaming.com/games/index12.htm 

 

Na tela seguinte (Figura 4), o Oriente Médio é representado através dos prédios e das 

vestimentas dos personagens (pretas para terroristas; azuis para civis), que caminham pelo ce-

nário. Quatro riscos com uma cruz ao centro simbolizam uma mira, que é controlada pelo jo-

gador.  

  

http://www.newsgaming.com/games/index12.htm
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Figura 4: newsgame September 12th – representação do alvo 

Fonte: http://www.newsgaming.com/games/index12.htm 

 

Conforme ilustrado na Figura 5, ao clicar no mouse, o jogador dispara um míssil (1) que 

acertará o local onde a mira foi posicionada. As construções que estão na área afetada são des-

truídas (2) e reconstruídas à medida que o tempo de jogo avança. Vale ressaltar que, entre o 

clique e o surgimento do projétil na tela, existe um delay, fazendo menção às críticas direcio-

nadas aos militares após constatarem que, na investida norte-americana, os mísseis atingiam os 

alvos com atraso.  

 

Figura 5: newsgame September 12th – míssil e área destruída 

Fonte: http://www.newsgaming.com/games/index12.htm 

 

A Figura 6 ilustra as ações que ocorrem após o alvo ser atingido. O círculo vermelho 

dentro da mira (5) indica o tempo necessário até que um novo projétil seja carregado para, 

então, ser possível efetuar um novo disparo. Caso o míssil acerte um terrorista, ele morre (6), 

desaparece do cenário e nada acontece. Por outro lado, se algum civil for atingido (7), no mí-

nimo outros dois civis tentam socorrê-lo e, não obtendo êxito, choram (8) e viram terroristas, 

(9) supostamente para vingar a morte do inocente. 

  

http://www.newsgaming.com/games/index12.htm
http://www.newsgaming.com/games/index12.htm
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Figura 6: newsgame September 12th – jogador é quem decide quando o jogo acaba 

Fonte: http://www.newsgaming.com/games/index12.htm 

 

Conforme é possível observar na análise – e foi reforçado nas instruções do jogo –, 

não há um objetivo concreto que finalize o newsgame, de modo que seu objetivo é fazer com 

que o jogador reflita sobre como se dá a guerra contra o terror, principalmente sobre as conse-

quências geradas ao se acertar um civil. 

O fato de os civis sobreviventes virarem terroristas propõe a reflexão de que combater 

violência com violência só irá gerar mais caos. Nesse sentido, September 12th se encaixa no que 

Treanor e Mateas (2009) consideraram como newsgame político, pois toda a programação per-

suade o jogador a entender que o tal “bombardeio cirúrgico” é uma falácia, ponto este defendido 

por Frasca (2003), mas também permite que o jogador tire suas próprias conclusões sobre os 

efeitos da guerra. 

September 12th transporta o jogador para a realidade do conflito e faz com que o joga-

dor reflita sobre o tema ao negar a condição de vitória. Tal característica é denominada por 

Bogost, Ferrari e Schwaizer (2010) como retórica da falha. 

De acordo com Pierre Lévy (1993), “quanto mais estivermos pessoalmente envolvidos 

com uma informação, mais fácil será lembrá-la” (LÉVY, 1993, p.81), e, segundo Bogost, Fer-

rari e Schwaizer (2010), o newsgame amplifica esse efeito através da “retórica processual”. 

Para os autores, a retórica processual é uma das peculiaridades dos jogos, tornando-os 

eficazes como ferramentas de comunicação, pois eles permitem que os jogadores assimilem 

conteúdos complicados ao simularem os cenários e os funcionamentos das coisas. 

 

 

http://www.newsgaming.com/games/index12.htm
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1.3. O DESBRAVAR DA ENCRUZILHADA (NEWSGAMES X JOGOS EMBASADOS 

EM NOTÍCIAS (JEN)) 

 

Expandindo a definição de Frasca (2003), Bogost, Ferrari e Schwaizer (2010) estabe-

lecem seis gêneros de newsgames, cada um deles definido de acordo com o conteúdo que abor-

dam. Os autores ressaltam que um newsgame pode se enquadrar em mais de um gênero, desde 

que suas características estejam de acordo com as diferentes modalidades. Tais gêneros estão 

sistematizados no Quadro 3. 

          Quadro 3: Definições de newsgames                            (continua) 
Newsgames de eventos recentes (Current Events Newsgames) 

➢ Equivalem aos artigos ou às colunas, pois são pequenos e têm o propósito de transmitir pouca 
informação ou conteúdo opinativo. 
➢ Através de um assunto que busca a persuasão, este gênero de newsgame atua como uma espé-
cie de linha editorial, de modo que suas três subcategorias apresentam objetivos diferentes. 

Categorias Características 

Jogos Editoriais 
(Editorial Games) 

➢ São jogos cujo enredo expressam uma postura ideológica e ten-
dem à opinião; objetivam transmitir um ponto de vista. 
 
EXEMPLOS: September 12th, Kabul Kaboom, Layoff 

Jogos de Tabloide 
(Tabloid Games) 

➢ Atuam como uma notícia de fofoca, chamariz para outros conte-
údos do site. 
➢ Têm seu conteúdo focado nas soft news, ou seja, notícias cujo 
foco é entreter o público, trazendo conteúdo sem relevância social, 
como curiosidades relativas ao mundo das celebridades.  
➢ Devido à sua baixa complexidade técnica e sem necessidade de 
pesquisa aprofundada, este estilo de jogo é disseminado com fre-
quência por criadores anônimos, não necessariamente vinculados 
a algum veículo de notícias.  

 
EXEMPLOS: Hothead Zidane, Bolinha de Papel no Serra. 

Jogos de Reportagem 
(Reportage Games) 

➢ Pretendem educar e, nesse intuito, exigem pesquisa, descrição 
mais elaborada e, consequentemente, mais tempo de criação que 
os Editorial Games 
➢ Apresentam um posicionamento mais equilibrado, com foco na 
objetividade. 
➢ Esforçam-se para imitar reportagens factuais, produzindo a ver-
são de videogame de um artigo ou programa de televisão. São cui-
dadosamente pesquisados, com um olho para a descrição factual.  
➢ Tendem a abordar conteúdos mais relevantes. considerados 
Hard News (como política, educação, economia, etc). 
➢ Dentro das categorias definidas por Sicart (2008), os jogos de re-

portagem são aqueles que não necessariamente propõem um de-
bate público tão pouco persuadem, mas ilustram o fato noticiado.  
 
EXEMPLO: Food Import Folly 
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                                             Quadro 3: Definições de newsgames                             (continua) 
Newsgames Infográficos (Infographic Newsgames) 

Categorias Características 

Infográficos  
Direcionados 

(Directed  
Infographics) 

➢ Nesta categoria, estão presentes os infográficos cujos dados 
são apresentados de maneira dinâmica; porém, a ordem em 
que o jogador escolhe ver esses dados ou responde às questões 
o direciona para uma conclusão, a qual é previamente definida 
pelo jornalista e programada no game. 
 
EXEMPLO: Grêmio 95 (Zero Hora, 2015). 
➢ Nesse jogo, apesar da liberdade na escolha das respostas, o 
resultado final pode variar, mas todos são direcionados pelos 
códigos previamente definidos. 

Newsgames Documentário (Documentary Newsgames) 

➢ Títulos que envolvem acontecimentos históricos e atuais mais amplos, de maneira similar à fo-
tografia documental, ao cinema e à reportagem investigativa.  
➢ Com o objetivo de reconstituir um evento real, os newsgames documentários exigem mais 
tempo de produção, pois necessitam de pesquisa aprofundada sobre o fato a ser retratado. Em 
contrapartida, elevam o nível de imersão do jogador, pois apresentam mecânica melhor elabo-
rada, podendo contar com gráficos mais realistas e riqueza de detalhes. 
➢ Por objetivarem retratar os conteúdos de forma mais precisa, os jogos dessa categoria tendem 
a ser criticados quando reconstroem temas polêmicos ou apresentam um viés diferente do tradici-
onal, suscitando reações negativas por parte do público. 
 
EXEMPLO: JFK Reload, polêmico newsgame que transporta o jogador para 22 de novembro de 
1963, cujo objetivo é assassinar o presidente americano Kennedy.  
➢ Apesar dessa flexibilidade de disparos, a pontuação máxima só é alcançada caso os tiros do jo-
gador correspondam ao que de fato aconteceu segundo a teoria oficial dos Estados Unidos no do-
cumento "The Warren Report" (um tiro errado que ricocheteou; um tiro no pescoço do presi-
dente, o qual também feriu o governador; um tiro certeiro na cabeça de Kennedy). 

Categorias Características 

Realidade 
Espacial  
(Spatial  
Reality) 

➢ Conservar as memórias de eventos passados e possibilitar fu-
turas ocorrências (BOGOST; FERRARI; SCHWEIZER, 2010) é o 
que oferecem os jogos com esse tipo de realidade. 
➢  Em tese, trata-se de colocar, no cenário, elementos que re-
metem ao fato retratado. No entanto, essa prática é relativa-
mente limitada, visto que, embora o jogador consiga navegar 
pelos ambientes que remetem aos eventos, só é possível obser-
var os elementos ali presentes, não sendo possível interagir 
com eles.  

 
EXEMPLO: Berlin Wall, uma modificação do jogo Half Life 2, 
que insere, no jogo original, mapas remetendo à Guerra Fria, 
recriando um trecho do muro de Berlim, que separou a Alema-
nha Oriental da Ocidental durante o conflito. 
➢ Em Half Life 2, os gráficos remetem abstratamente ao conte-
údo da Guerra Fria; porém, não há possibilidade de interagir 
com os elementos ali presentes, como, por exemplo, tentar 
quebrar o muro. 
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                    Quadro 3: Definições de newsgames                              (continua) 
Newsgames Documentário (Documentary Newsgames) 

Categorias Características 

Realidade 
Operacional 
(Operational 

Reality) 
 
 

➢ Ao contrário da categoria anterior, newsgames documentário de reali-
dade operacional permite que o jogador encene o evento específico e não 
apenas explore o ambiente que o remete.  
➢ O jogador assume um personagem que realiza uma ação específica simu-
latória à ação real, inibindo, assim, as dúvidas quanto à parcialidade ou à fic-
ção (BOGOST; FERRARI; SCHWEIZER, 2010).  

 
EXEMPLO: 9-11 Survivor tem a proposta de simular a atitude de algumas ví-
timas presas nos últimos andares do World Trade Center, durante os atenta-
dos de 11 de setembro de 2001.  
➢ Nele, o jogador controla um empresário preso no alto da torre que, en-
curralado pelas chamas, precisa decidir como será sua morte: pelo fogo ou 
pela queda ao se jogar por uma abertura na parede.  
➢ O jogo apresenta uma experiência linear condizente com a versão oficial 
dos fatos.  

Realidade Proces-
sual  

(Procedural Reality) 

➢ Games de realidade processual vão além da simulação que apenas retrata 
o acontecimento e seus efeitos. Eles possuem um conjunto de regras que 
modelam os comportamentos do jogador para que ele reflita sobre cada 
ação realizada (BOGOST; FERRARI; SCHWEIZER, 2010).  
➢ Os jogos dessa categoria apresentam foco maior no conteúdo, explici-
tando o contexto e colocando os personagens para atuar dentro dele, de 
modo que cada ação realizada pelo jogador ocasione um desfecho diferente.  
➢ Não existe uma narrativa linear, como nos jogos de realidade operacional, 
tampouco os elementos que remetem ao fato real são retratados de ma-
neira abstrata como nos jogos de realidade espacial. A mecânica é planejada 
para que o jogador compreenda o conteúdo à medida em que interage. 
➢ Enquanto os textos no jornalismo investigativo, em geral, descrevem a 
história elucidando os fatos com exemplos, um newsgame documentário de 
realidade processual pode apresentar esse mesmo conteúdo, mas também 
amplia sua compreensão ao permitir que o jogador interaja com o fato re-
tratado e reflita sobre como ações diferentes poderiam influenciar a reali-
dade ali simulada. 

 
EXEMPLO: O Combate ao Barro Vermelho permite que o jogador escolha as 
suas ações, de modo que, para vencer o combate, é necessário testar diver-
sas estratégias.  
➢ Nele, o caráter jornalístico não se limita apenas à representação do con-
flito entre farroupilhas e imperiais, pois, ao acessar o botão “saiba mais” no 
menu, o jogador terá contato com informações históricas sobre a Revolução 
Farroupilha através do jornal “O Povo”, além de conhecer um pouco dos 
personagens que se destacaram na revolução.  
➢ O jogo ainda apresenta informações sobre o desfecho real do conflito, 
mas dá ao jogador a possibilidade de contrariar a história e sair vitorioso 
com as tropas imperiais. 
➢ Tais ações podem fazer o jogador refletir sobre as consequências que um 
exército tende a sofrer caso seja guiado por uma tática errada. 
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                                            Quadro 3: Definições de newsgames                            (conclusão) 
 

Newsgames de Raciocínio (Puzzle Newsgames) 

➢ De maneira geral, enquadram-se aqui os jogos jornalísticos que apresentam enigmas cuja solu-
ção surge através do raciocínio lógico. 
➢ Editorial crosswords (palavras cruzadas editoriais) e news quizzes (quizzes de notícias) com con-
teúdo jornalístico, 
 
EXEMPLO: Crickler, uma variação da palavra cruzada. 
➢ Nesse jogo, os enigmas pautam o jornalismo diário. Essa relação se manifesta através das dicas, 
que remetem a algum conteúdo divulgado na mídia.  

Newsgames de Comunidade (Community Newsgames) 

➢ Jogos que criam e nutrem as populações locais. Frequentemente, os jogos são situados, total ou 
parcialmente, no mundo real, em vez de em frente à tela. 
➢ Os games possuem a capacidade de estimular a formação de comunidades que têm interesse 
pelo mesmo tema, podendo até gerar efeitos que refletem nas práticas diárias dos indivíduos (BO-
GOST; FERRARI; SCHWEIZER, 2010). 
➢ Nessa categoria, o importante não é a realidade simulada na qual os jogadores interagem, mas 
a criação de comunidades colaborativas para aplicar, no mundo real, as ações aprendidas no ambi-
ente virtual. 
 
EXEMPLO: World Without Oil 
➢ Durante algumas semanas após o lançamento desse game, os jogadores de diversas partes do 
mundo registravam nas mídias on-line de que modo a crise fictícia afetava suas vidas, possibili-
tando reflexões sobre como as pessoas agiriam diante de um cenário de crise. 
➢ Com certa periodicidade, os meios jornalísticos apresentam alguma matéria relacionada ao pe-
tróleo. Assim, o newsgame abordava um tema recorrente na mídia e estimulava ações colaborati-
vas no mundo real. 

Newsgames de Letramento (Literacy Newsgames) 

➢ Jogos que oferecem educação direta ou indireta sobre como se tornar um bom jornalista. Apre-
sentam aspectos da rotina da profissão ou, ainda, estimulam, no jogador, a reflexão para que ele 
entenda por que o jornalismo é importante aos cidadãos e suas comunidades. 
 
EXEMPLO: Global Conflict Palestine 
➢ No papel de um jornalista, nesse game o jogador tem que apurar e produzir um artigo com o 
objetivo de tê-lo publicado na capa do jornal. 
➢ Para isso, ele aprende um pouco das técnicas de apuração e edição, desde entrevista com as 
fontes até a montagem do artigo com manchete, foto e conteúdos condizentes com a linha edito-
rial do veículo. 

Fonte: Bogost, Ferrari e Schwaizer (2010) e Sicart (2008) 

  

Quando se pensa em produzir newsgames, as categorias definidas por Bogost, Ferrari 

e Schwaizer (2010) servem como uma boa base de referência, por classificarem os jogos de 

acordo com os assuntos abordados. No entanto, elas não estão imunes a questionamentos. 
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Em uma realidade onde a internet amplifica o acesso a conteúdos informativos, muitos 

desses jogos inspirados em notícias são desenvolvidos por pessoas que não têm nenhuma liga-

ção com o meio jornalístico, o que parece passar despercebido pelos autores americanos.  

Visando suprir essa lacuna, Marciano (2014) propõe duas novas modalidades de news-

games: 

 

a) newsgames por ação: jogos cuja pretensão inicial dos produtores era enqua-

drar o produto como newsgames. Situam-se, aqui, os jogos produzidos para veí-

culos jornalísticos e divulgados em seus portais. 

b) newsgames por associação: jogos que, em sua concepção, não partem da hi-

pótese de serem considerados newsgames. Porém, devido sua mecânica, gráficos 

ou enredo referenciarem algum conteúdo jornalístico, geram esse reconheci-

mento associativo no jogador. Este grupo abrangeria, em grande parte, os jogos 

que têm apenas o propósito inicial de entretenimento, como os divulgados em 

plataformas autônomas, redes sociais, mobile ou portais sem vínculo jornalístico. 

 

Apesar dos conceitos relativos aos jogos jornalísticos ainda estarem em processo de 

construção, é consenso entre os pesquisadores da área de que eles devem ir além do entreteni-

mento, ou seja: se não existir elementos informativos que estimulem um aprendizado ou uma 

reflexão, um newsgame é apenas um game. Assim, tal ponderação coloca em xeque a classifi-

cação proposta por Marciano (2014). 

De fato, é válido identificar se os newsgames estão sendo desenvolvidos por profissi-

onais da área jornalística ou por desenvolvedores autônomos, tendo suas narrativas inspiradas 

em eventos jornalísticos. Mas apenas isso não deixa claro se o propósito do jogo é informar ou 

apenas entreter.  

Podemos ilustrar essa discussão analisando o jogo Corrida Pelada! POA21 (Figura 

7), categorizado por Marciano (2014) como newsgame por associação. 

  

 

21 O jogo mobile com sistema operacional Android foi originalmente disponibilizado na loja Google Play, sendo 

retirado posteriormente. No entanto, é possível fazer o download do jogo por outros sites, instalando, posterior-

mente, o aplicativo no celular ou tablet Android. No desenvolvimento deste trabalho, o arquivo do newsgame 

estava disponível em http://downloadapk.com.br/app/corrida-pelada-poa-android-apk.  

 

http://downloadapk.com.br/app/corrida-pelada-poa-android-apk
http://downloadapk.com.br/app/corrida-pelada-poa-android-apk
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Figura 7: Corrida Pelada POA – tela de jogo 

Fonte: http://downloadapk.com.br/app/corrida-pelada-poa-android-apk 

 

Desenvolvido pelo gaúcho Cristiano Bartel, o jogo consiste em controlar uma corre-

dora nua, fugindo do guarda e desviando dos obstáculos pelo caminho, como buracos, carros e 

bancos. Quanto mais longe a mulher chegar, maior será a pontuação. Inicialmente, o jogo se 

passa em um parque e, ao obter 20 pontos, o cenário da cidade é desbloqueado. 

No início de novembro de 2014, veículos de mídia divulgaram a notícia de que mu-

lheres foram flagradas correndo nuas por ruas e parques de Porto Alegre, capital do Rio Grande 

do Sul. Foi a partir dessas notícias que o programador se inspirou para criar o jogo. 

Conforme Marciano (2014) salienta, percebe-se que Corrida Pelada! POA foi real-

mente inspirado em um fato jornalístico, ainda que local e efêmero, tendo sido desenvolvido 

por uma pessoa sem relação profissional ligada ao jornalismo. Apesar disso – e levando em 

consideração que a característica principal do newsgame é informar –, será que Corrida Pe-

lada! POA pode ser considerado um jogo jornalístico, visto que seu objetivo principal é apenas 

entreter o jogador, conforme o próprio Cristiano destacou em entrevista22? 

Corrida Pelada! POA não apresenta nenhuma informação nova, bem como não pro-

põe reflexão alguma sobre o fato retratado, apenas o ilustra de uma forma divertida, sem nem 

sequer mencioná-lo nos menus do jogo. Assim como o jogo não agrega nada para uma pessoa 

que tenha acessado a notícia e jogado, uma outra que jogue sem conhecer o fato pode nem 

perceber as referências. 

Percebe-se, então, que as definições de Marciano (2014), embora válidas, focam ape-

nas no fato de o jogo ter alguma referência jornalística, mas ignora a peculiaridade dos news-

games: o objetivo de informar ou propor reflexão sobre a situação retratada. 

 

22 Disponível em https://bit.ly/3dJe9wi  

 

http://downloadapk.com.br/app/corrida-pelada-poa-android-apk
https://bit.ly/3dJe9wi
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Diante disso, a fim de aperfeiçoar ainda mais a conceituação de newsgames, propõem-

se, aqui, uma atualização das modalidades definidas por Marciano (2014) e a criação de critérios 

que possam não mais identificar se um jogo é um newsgame por ação ou associação, mas se ele 

é de fato um newsgame ou apenas um Jogo Embasado em Notícia (JEN). 

Para tentar estabelecer essa diferenciação, levaremos em conta a presença ou não dos 

conteúdos informativos dentro dos elementos gráficos dos jogos. Essa diferenciação é sistema-

tizada de acordo com três parâmetros: Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo 

(PADCI); Equipe de Produção e Apuração (EPA); Presença Audiovisual Direta das Fontes 

(PADF). 

Assim, no intuito de explicar os critérios de análise apresentados, iremos exemplificar 

com os jogos Primeiramente FT23 (Jogo Embasado em Notícia (JEN), que remete à posse de 

Michel Temer após o impeachment da então presidente brasileira Dilma Rousseff, em 2016 ) e 

Di Soli a Soli24(newsgame que complementa a reportagem multimídia25 de mesmo nome, cujo 

conteúdo sugere um roteiro para acompanhar o nascer e o pôr do sol em Florianópolis, capital 

de Santa Catarina). 

 

1.3.1. Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI) 

 

Este critério objetiva identificar se o jogo tem foco apenas no entretenimento ou se 

existem elementos que agreguem algo ao conteúdo ou à temática original. 

Como a PADCI atua nos newsgames: existe a intenção de proporcionar ao jogador 

uma experiência lúdica que transcende o entretenimento. Nesse sentido, a informação jornalís-

tica está atrelada ao tema de origem e é apresentada de alguma forma dentro do jogo (texto, 

vídeos, fotos, ilustrações), propondo, assim, uma reflexão, um conteúdo extra ou um contra-

ponto sobre o tema/informação retratado.  

Di Soli a Soli: tanto na versão mobile como para PC deste newsgame, as informações 

jornalísticas são apresentadas na tela final (Figura 8), quando as fotografias encontradas no jogo 

são visualizadas e, abaixo delas, aparece um texto explicativo sobre a imagem retratada. 

  

 

23 Disponível em https://marciano.itch.io/ng-primeiramenteft. Devido a limitações técnicas, o servidor requisita uma 

senha para acessar o jogo. No caso, a senha é newsgame.  
24 Disponível em https://marciano.itch.io/ng-disoliasoli-pc e https://marciano.itch.io/ng-disoliasoli-mobile. 
25 Disponível em  https://readymag.com/u66693861/disoliasoli/. 

https://marciano.itch.io/ng-primeiramenteft
https://marciano.itch.io/ng-disoliasoli-pc
https://marciano.itch.io/ng-disoliasoli-mobile
https://readymag.com/u66693861/disoliasoli/
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Figura 8: newsgame Di Soli a Soli – tela final 

   
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-disoliasoli-pc 

 

Como a PADCI atua nos Jogos Embasados em Notícias (JEN): a intenção aqui é 

focar na sátira ou no entretenimento. Assim, inexiste conteúdo jornalístico direto no jogo, de 

forma que a Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI) não se manifesta. 

Os elementos gráficos não apresentam informações que agreguem algo ao conteúdo original, 

apenas referências gráficas e sonoras sobre o material que embasou a criação do game. 

Primeiramente FT: o jogo se passa em um único cenário (Figura 9), com desenhos 

que representam ruas e calçadas e uma ilustração remetendo ao Palácio do Planalto, local de 

trabalho da Presidência do Brasil. 

 

Figura 9: Primeiramente FT – cenário do jogo 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-primeiramenteft 

 

1.3.2. Equipe de Produção e Apuração (EPA) 

 

Este critério busca identificar quem são os responsáveis pela produção do jogo, a fim 

de verificar se existe alguém encarregado de fazer a apuração jornalística do conteúdo.  

https://marciano.itch.io/ng-disoliasoli-pc
https://marciano.itch.io/ng-primeiramenteft
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Como a EPA atua nos newsgames: é necessária uma apuração mínima sobre a vera-

cidade dos fatos e dos dados a serem retratados/inseridos no jogo. Assim, dentro da equipe, 

existe pelo menos uma pessoa responsável por fazer a apuração do conteúdo, normalmente um 

jornalista. Em um newsgame, recomenda-se informar quem são os desenvolvedores, seja na 

descrição do jogo ou em uma tela de créditos, por exemplo.  

Di Soli a Soli: foi desenvolvido por três jornalistas: Carlos Marciano, Kérley Winques 

e Mauren Rigo. O primeiro foi responsável pela programação e pela parte artística, e as outras 

duas pela apuração das informações e pela coleta das fotografias. Seus nomes constam na tela 

de créditos do jogo (Figura 10). 

  

Figura 10: newsgame Di Soli a Soli – tela de créditos 

 

Fonte: https://marciano.itch.io/ng-disoliasoli-pc 

 

Como a EPA atua nos Jogos Embasados em Notícias (JEN): a apuração do conte-

údo não é prioridade, bastando apenas uma temática (normalmente factual) para referência. 

Desse modo, não existe um responsável pela coleta ou pela aferição dos dados, sendo o tema 

do jogo colhido normalmente de um fato noticiado pela mídia. No Jogo Embasado em Notícia 

(JEN), não existe a preocupação de mostrar quem são os desenvolvedores, embora tal informa-

ção eventualmente possa aparecer. 

Primeiramente FT: grande parte da arte e toda a programação foi desenvolvida por 

Carlos Marciano, que também teve a ajuda do programador Adonay Puszczynski no desenvol-

vimento das artes. Essas informações constam na tela de créditos do jogo (Figura 11). 

  

https://marciano.itch.io/ng-disoliasoli-pc


69 

 

 

Figura 11: Primeiramente FT – tela de créditos 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-primeiramenteft 

 

 

1.3.3. Presença Audiovisual Direta das Fontes (PADF) 

 

Este critério procura identificar se as fontes originais que serviram de referência são 

apresentadas no jogo. 

Como a PADF atua nos newsgames: apresentar as fontes informativas que serviram 

de referência reforça o aspecto e o caráter jornalístico do newsgame. Desse modo, a origem das 

informações e o contexto no qual o jogo jornalístico se insere devem constar, de forma direta, 

em alguma parte do jogo, ainda que apenas referenciado por links. Nesse sentido, o jogador 

pode, por exemplo, conhecer a matéria que serviu como fonte jornalística a partir de trechos 

inseridos no gameplay (referenciados com a fonte dos dados) ou acessando layouts que contex-

tualizam o jogo (como as telas de “sobre” e “instruções”). 

Di Soli a Soli: tanto na versão mobile como para PC deste newsgame, a fonte jornalística 

está presente no layout com informações sobre o jogo (Figura 12). Dentro dele, existe um botão 

que direciona o jogador para o site da reportagem que serviu como referência informativa para 

os dados apresentados no newsgame. 

  

https://marciano.itch.io/ng-primeiramenteft
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Figura 12: newsgame Di Soli a Soli – tela de menu

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-disoliasoli-pc  

 

Como a PADF atua nos Jogos Embasados em Notícias (JEN): a ausência da origem 

das informações no jogo sinaliza o entretenimento como prioridade, sem a intenção de agregar 

algo à informação. Assim, o jogo, eventualmente, apresenta a fonte que embasou o seu enredo. 

Mesmo que os elementos audiovisuais possam remeter a algum material jornalístico, o jogador 

precisa ter um contato anterior com esse conteúdo para perceber a referência, principalmente 

se a fonte informativa não for indicada. 

Primeiramente FT: aqui as informações e os textos que remetem às manifestações e 

aos protestos contrários a Michel Temer se encontram já na tela de abertura e no menu do jogo 

(Figura 13).  

 

Figura 13: Primeiramente FT – tela de abertura (esq) e menu do jogo (dir)  

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-primeiramenteft  

https://marciano.itch.io/ng-disoliasoli-pc
https://marciano.itch.io/ng-primeiramenteft
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Embora a descrição na tela inicial o caracterize como newsgame, a ausência de ele-

mentos que agreguem algo ao fato ou mesmo estimulem uma reflexão sobre o tema nos fez 

considerá-lo como um Jogo Embasado em Notícia (JEN). 

Ressaltamos que é recomendável inserir, no jogo jornalístico, elementos corresponden-

tes à Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI), à Equipe de Produção e 

Apuração (EPA) e à Presença Audiovisual Direta das Fontes (PADF). O primeiro critério, no 

entanto, é o requisito diferenciador.  

Não basta apenas dizer no layout de créditos que um jornalista participou do desenvol-

vimento, tampouco colocar isoladamente o link para a matéria de origem. O que distingue o 

newsgame do Jogo Embasado em Notícia (JEN) é o fato de o primeiro apresentar informações 

que agregam ou propõem alguma reflexão sobre o conteúdo de referência, estejam elas presen-

tes no gameplay ou nos layouts internos. 

Aplicando esses critérios, acreditamos que seja possível identificar com mais clareza se 

um jogo tem o propósito de entreter ou priorizar a informação. No intuito de amplificar a pro-

dução de newsgames, reconhecer quais características transformam um protótipo em um jogo 

jornalístico é fundamental.  

Complementando esses critérios e conceitos, no intuito de sustentar a proposição de 

uma metodologia para desenvolvimento de newsgames, objetivo principal desta tese, partimos 

para o segundo capítulo, que consiste em apresentar as referências utilizadas para a definição 

do Game Design Document para Newsgames (GDDN), o coração do método proposto nesta 

pesquisa.  
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2. PARTE 2: O ESTUDO DAS ESCRITURAS 

 

Quanto maior a complexidade do jogo, mais se faz necessário um planejamento antes 

de colocar a mão nos códigos, de modo a evitar muito trabalho para um resultado frustrante. 

Durante as fases conceituais, de pré-produção e produção, ter um guia em mãos ajuda a otimizar 

o desenvolvimento, havendo alguns documentos com essa função. 

 De acordo com Novak (2012), esses materiais têm dois propósitos: garantir que cada 

membro da equipe entenda sua função no desenvolvimento do projeto; convencer os stakehol-

ders26 a desenvolverem ou financiarem o projeto. Cada desenvolvedor é livre para escolher o 

guia que melhor se encaixa nas suas necessidades. Novak (2012) menciona quatro modelos: 

Plano de Projeto, Documento Técnico, Guia de Estilo de Arte e Plano de Testes. 

Pode-se dizer que o Plano de Projeto é um documento mais burocrático, visto que sua 

formatação final apresentará o cronograma com as datas de entrega das atividades, o orçamento 

disponível e onde cada recurso será gasto. Os produtores são os responsáveis por redigi-lo, após 

analisarem o documento técnico e verificarem as possíveis pendências. 

O Documento técnico é voltado para os programadores e define as ferramentas e os  

recursos de hardware e software que serão utilizados. Redigido pelo diretor técnico, também 

cabe a ele definir quem serão os integrantes da equipe de programação, bem como as atividades 

de cada profissional e o tempo disponibilizado para executá-las.  

Zelando pela coerência visual do jogo, o diretor de arte e os artistas conceituais são os 

responsáveis por redigir o Guia de estilo de arte. Através dele, os artistas são alimentados com 

referências gráficas (pixel art, cartoon, realista) para, então, com base nelas, criarem os ele-

mentos visuais do jogo. 

Por fim, o Plano de testes enfatiza quais partes do jogo serão testadas e como esses 

testes serão efetuados, sistematizando os dados por meio de checklist e test case27. A equipe de 

controle de qualidade (QA)28 é responsável por redigir esse documento, bem como mantê-lo 

atualizado a cada modificação feita no jogo. 

 

26 Conjunto de atores envolvidos em um projeto.  
27 Para cada teste são definidas as especificações das entradas, condições de execução, procedimento de teste e 

resultados esperados.  
28 Quality Assurance: conjunto de atividades para garantir a qualidade nos processos de desenvolvimento. 
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Enquanto cada um dos documentos anteriores foca em uma área específica da produ-

ção, o Game Design Document (GDD) atua como um grande guia, pois detalha para toda a 

equipe as etapas de desenvolvimento, incluindo as atividades, cronogramas, recursos, funções 

e prazos.  

Extenso e de extrema importância na otimização do trabalho, o GDD tem sua origem 

ainda na etapa de pré-produção, visto que engloba o documento de conceito e o documento de 

proposta de jogo. 

 

2.1. O TEXTO CONCISO (DOCUMENTO DE CONCEITO – GAME CONCEPT) 

 

Segundo Novak (2012), o documento de conceito serve como uma vitrine para possí-

veis investidores e, nesse sentido, o autor elenca dez tópicos indispensáveis: 

 

1 -  Objetivos: que experiência pretende-se transmitir com esse jogo (nostalgia, 

medo, alegria, etc)? É um gameplay direcionado (caminhos e objetivos preesta-

belecidos) ou o jogador possui liberdade de criação (personagens, cenários, his-

tória)? 

2 -  Estudo do público-alvo (seção deve ser desenvolvida em, no máximo, um 

parágrafo): para qual gênero o jogo é indicado? Por quê? 

3 -  Plataforma e requisitos de hardware: onde o jogo será disponibilizado 

(consoles, mobile, computadores)? Qual a configuração mínima necessária para 

rodá-lo? 

4 -  Premissa (seção deve ser desenvolvida em, no máximo, duas frases): 

Qual a ideia básica do jogo que o difere dos demais? 

5 -  Gênero de jogo: qual o formato do jogo (plataforma, match3, quizz, scroo-

ling, tabuleiro, cartas, etc)? É uma mecânica nova? Juntas as fases agregam mais 

de um formato? 

6 -  Classificação etária: para qual idade o jogo é destinado? O jogo apresenta 

conteúdos relacionados a drogas, nudez, sexo ou violência? 

7 -  Motivação do jogador: qual a condição de vitória do jogador (atingir 100 

pontos, sobreviver aos ataques, etc)? O que o jogador encontrará pelo caminho 

(baús, animais, zumbis, etc)? 
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8 -  Licença: o jogo já possui uma propriedade intelectual (PI)? Em caso afir-

mativo, deve-se anexar aqui os documentos de autorização de uso da PI.  

9 -  Análise competitiva: nesse tópico, é recomendável citar três ou quatro jo-

gos disponíveis com estilo parecido e descrever quais características tornam o 

jogo a ser desenvolvido melhor que cada um dos concorrentes. 

10 -  Diferenciais de venda (seção deve ser desenvolvida em, no máximo, um 

parágrafo): o que torna o jogo único (mecânica nova, artes diferenciadas)? Por 

que o jogador se sentirá atraído por ele? 

  

Para Rogers (2014), esse documento não deve possuir mais de uma página, visto que 

seu propósito é apresentar, de forma sucinta, os objetivos e os conceitos do jogo. O documento 

de conceito atua como uma espécie de filtro ao pressupor o tempo e os recursos necessários 

para a conclusão do projeto.  

 

2.2. O TEXTO ABUNDANTE (DOCUMENTO DE PROPOSTA DE JOGO - GAME 

PROPOSAL) 

 

Conseguir um investidor pode não ser fácil, mas, para manter os recursos até o final 

do projeto, é necessária uma relação de fidelidade com o provedor financeiro. Com esse pro-

pósito, é necessário detalhar o jogo em profundidade. 

Normalmente, os produtores e diretores de programação e arte são os responsáveis 

por redigir o documento de proposta de jogo. Para Novak (2012), ele deve aprofundar os tó-

picos do documento de conceito, além de contemplar mais 12 itens: 

 

1 -  Tecnologia (opcional): essa seção só deve ser incluída caso o jogo possua 

algum elemento tecnológico diferenciado, como, por exemplo, ser desenvolvido 

em um novo software ou utilizar recursos de voz e câmera para movimentar o 

personagem. 

2 -  Sinopse (seção deve ser desenvolvida em, no máximo, um parágrafo): de 

forma sucinta, menciona os cenários encontrados no jogo, as ações do jogador e 

como os elementos presentes no gameplay estão ligados à narrativa. Apelo emo-

cional é bem-vindo nesse tópico.  
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3 -  Gameplay: Listar entre 10 e 20 itens explicando como o jogador irá interagir 

com o jogo.  

4 -  Arte Conceitual: mostra rascunhos dos cenários e diferentes ângulos dos 

personagens (frente, lado, costas, cima, baixo), a fim de verificar se eles estão 

de acordo com o estilo adotado para o jogo. 

5 -  Gancho: exemplifica qual(is) elemento(s) irá(ão) prender o jogador, como 

música diferenciada, personagens caricatos, gameplay frenética. 

6 -  Recursos de arte e áudio: descreve, em detalhes, quais são os recursos de 

arte e áudio utilizados no projeto (por exemplo, pintura em aquarela, grafite, so-

norização ambiente, sonorização por instrumentos musicais).  

7 -  História por trás do jogo (seção deve ser desenvolvida em, no máximo, 

um parágrafo): como o próprio nome sugere, descreve sucintamente a história 

que originou o jogo. 

8 -  Orçamento para o desenvolvimento: esse item prevê quanto será gasto 

com o jogo e qual a perspectiva de lucro. Aqui, devem ser detalhados todos os 

possíveis gastos até o jogo ser lançado (pagamento de pessoal, compra de equi-

pamentos, custos com marketing, aluguéis, combustível, taxa para melhor alo-

cação das prateleiras, etc.), bem como os possíveis lucros (venda das mídias, 

ganhos com publicidade embutida no jogo, ganhos com transações on-line inter-

nas, etc.). 

9 -  Descrição dos personagens (seção deve ser desenvolvida em, no máximo, 

um parágrafo): descrição de cada personagem presente no jogo (nome, porte 

físico, relevância para a narrativa, história, personalidade). 

10 -  Detalhes da produção: tamanho da equipe (currículo dos membros, habi-

lidades e funções), status do projeto (fase conceitual, protótipo de teste), crono-

grama (data estipulada para entregas parciais, finalização e lançamento), orça-

mento (estimativa dos gastos e valor necessário para conclusão). 

11 -  Análises de risco: detalha os possíveis problemas que podem surgir (por 

exemplo, falta de material para criação, falta de alguém habilitado para determi-

nada função) e como eles podem ser contornados (por exemplo, utilização de 

equipamentos pessoais, contratação de estagiários). 
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12 -  Recursos on-line: no caso de jogos multiplayer, descreve como os jogado-

res irão interagir (trabalho em equipes, modos cooperativos, modos mata-mata, 

como serão administrados os servidores, etc)  

 

Ao contrário do documento de conceito, o documento de proposta de jogo tende a ser 

mais extenso, tendo entre 10 e 20 páginas. Já o Game Design Document (GDD), que engloba 

ambos, pode chegar a mais de 300 páginas, tudo depende do tamanho do projeto. A seguir, 

serão abordadas algumas de suas particularidades. 

 

2.3. O TEXTO COMPLETO (GAME DESIGN DOCUMENT - GDD) 

 

Quanto mais detalhes, melhor. Essa é uma definição ideal para Game Design Docu-

ment (GDD). Ele deve abarcar o máximo de informações sobre todas as áreas do desenvolvi-

mento: as mais básicas (apresentação do projeto), as técnicas (equipe de desenvolvimento e 

suas funções, softwares utilizados para programação e criação das artes), as do produto (perso-

nagens, cenários, interface), as de publicação e venda (estratégias de marketing, locais de di-

vulgação) e as administrativas (orçamento, cronograma de desenvolvimento, custos e lucros). 

Diferente dos exemplos anteriores, o propósito do GDD é ser um guia de desenvolvi-

mento do jogo e não uma vitrine para atrair investidores. Embora seja rico em detalhes, sua 

linguagem não pode ser muito técnica, mas objetiva e clara. Dessa forma, todos os envolvidos 

conseguirão lê-lo e imaginar o jogo funcionando – desde o programador, que não conhece as 

melhores mídias para divulgação, até o gerente de marketing, que não consegue criar uma linha 

de código. 

Com um nível alto de detalhamento, é necessário que o GDD tenha algumas formali-

dades, como capa com título e sumário. De acordo com Novak (2012), sua criação deve ser 

feita em conjunto com toda a equipe, permitindo que os desenvolvedores possam alterá-lo à 

medida que atualizam o jogo.  

Além dos tópicos abordados no documento de conceito e no documento de proposta 

de jogo, Novak (2012) insere mais quatro requisitos que devem ser detalhados: 

 

1 -  Habilidades e itens dos personagens: descreve como são os itens que causam 
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interação com os personagens (caixa grande, alavanca, ponte), além das habilida-

des, da relevância para a história e das características dos NPCs29. 

2 -  Motor de jogo (engine): a fim de evitar incompatibilidade entre artes e códi-

gos, deve-se detalhar as possibilidades e as limitações do software utilizado pelos 

programadores.  

3 -  Interface: detalha tanto os elementos que necessitam de ações do jogador (por 

exemplo, botões) como aqueles que apenas o situam no ambiente (tempo, marca-

dores de vida, etc.). 

4 -  Mundo (game world): conta, em detalhes, o que se passa em cada cenário e 

quais os níveis de dificuldades, além de detalhamento da produção e explicação de 

elementos secundários que compõem a narrativa (como as animações e cutscenes, 

por exemplo). 

 

Inserindo todos os tópicos mencionados no GDD, juntamente com uma linguagem 

clara e objetiva, são grandes as chances de todos os envolvidos visualizarem o jogo assim que 

tiverem contato com o documento.  

Desenvolver o GDD antes de colocar a mão nos códigos otimiza qualquer projeto; 

porém, vale ressaltar que nem todo jogo necessita ser planejado com essa riqueza de detalhes.  

Rogers (2014) defende que cada equipe deve adequar o GDD ao perfil do projeto de-

senvolvido. Assim, apresentamos, a seguir ,outros formatos de Game Design Document (GDD) 

que podem ser desenvolvidos individualmente ou atuarem de forma conjunta. 

 

2.3.1. GDD em texto 

 

Sendo o mais utilizado, o formato desse GDD (Figura14) consiste em tópicos sequen-

ciais, separados por títulos e subtítulos, podendo ser complementados com imagens para ilustrar 

as tarefas. 

  

 

29 Non- player characters: personagens que não são controlados pelo jogador.  
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Figura 14: Exemplo de GDD em formato de texto 

 
Fonte: Gelman (2014). 

 

2.3.2. GDD com texto e imagens 

  

A fim de reforçar as descrições, esse formato de GDD utiliza textos curtos acompa-

nhados de imagens (Figura15). Também é possível fazer uso de storyboard, ou seja, inserir 

imagens sequenciais com pequenos textos explicativos. 
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Figura 15: Exemplo de GDD com imagens (metade de cima) e storyboard (metade de baixo) 

 
Fonte: Rogers (2014) 

 

Caso a equipe disponibilize de artistas capacitados, ainda é possível transformar essas 

sequências de imagens em animações, ou seja, um animatic que pode servir para explicar um 

ponto mais complexo do documento. 

 

2.3.3. GDD em diagrama 

 

Nesse modelo, formas geométricas simbolizam como o personagem se movimenta 

pelo cenário ou também o fluxo entre as telas (Figura 16). Normalmente, esse modelo é incluído 

dentro de um GDD mais elaborado para ilustrar o tópico do gameplay.  
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Figura 16: Exemplo de GDD em diagrama 

 
Fonte: Nascimento (2010) 

 

2.3.4. GDD em beat chart 

 

No intuito de propiciar uma visão geral sobre os elementos do GDD, esse formato 

organiza os itens em uma tabela, permitindo uma visualização dos níveis (Figura 17). É possí-

vel, através dele, comparar como cada item se comporta em diferentes fases. 
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Figura 17: Exemplo de GDD em beat chart 

 
Fonte: Rogers (2014) 

 

Através dele, é possível que, em uma única folha, desenvolvedores de diferentes seto-

res do projeto possam visualizar as atividades que precisam realizar (por exemplo, pode-se ter 

um tópico explicando qual cor deve ser usada no personagem e outro indicando como a movi-

mentação desse personagem deve ser programada). 

 

2.3.5. GDD em team wiki 

 

Esse formato é uma espécie de GDD colaborativo, no qual a construção do documento 

pode ser feita por diferentes pessoas em diferentes lugares. Para isso, utilizam-se ferramentas 

de armazenamento em nuvem, onde os arquivos são depositados e compartilhados entre os in-

tegrantes da equipe. Dropbox, Google Docs, Slack e Trello são exemplos de plataformas on-

line com esse propósito.  
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2.3.6. GDD de 10 páginas 

 

Rogers (2014) menciona, em seu livro, três modelos de GDD, indo do mais simples (1 

página) ao mais complexo, rico em detalhes. Nesse meio, está o GDD de dez páginas, reto-

mando alguns elementos que estão presentes na maioria dos jogos desenvolvidos. A proposta 

do autor é que, em cada página, seja descrito um ou mais elementos: 

  

página 1 - Página de título;  

página 2 - História e gameplay;  

página 3 - Fluxo de jogo;  

página 4 - Personagens e controles;  

página 5 - Conceitos de gameplay e características de plataforma;  

página 6 - Mundo do jogo;  

página 7 - Interface;  

página 8 -  Mecânicas e Power-Ups;  

página 9 - Inimigos e bosses;  

página 10 - Cutscenes, materiais bônus e concorrência. 

 

Este modelo é ideal para o planejamento de jogos intermediários, visto que ele abrange 

os principais critérios de desenvolvimento e apresentação mencionados por Novak (2012).  

Jogos jornalísticos tendem a ser curtos, com mecânicas simples e gráficos leves, por 

dois fatores: i) o foco principal do newsgame é transmitir o conteúdo noticioso de forma lúdica 

e sucinta; ii) o tempo é crucial na rotina jornalística, pois, em um dia de trabalho, o repórter 

precisa cobrir várias pautas, voltar para a redação para redigi-las e, em alguns casos, aparecer 

ao vivo ou fazer a edição do material.  

Diante disso, o GDD de 10 páginas parece ser uma ótima alternativa para compor a 

metodologia para desenvolvimento de newsgames aqui proposta.  

Vale ressaltar, porém, que a peculiaridade dos newsgames é justamente o modo como 

a jogabilidade se relaciona com o tema noticioso. Assim, também é pertinente apresentar alguns 

conceitos gerais do que é notícia, bem como os pontos bases de apuração. 
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2.4. ANTIGAS ANOTAÇÕES (CONCEITOS DE NOTÍCIA E A LINGUAGEM JOR-

NALÍSTICA) 

 

Nilson Lage (2001) explica que, no sentido mais amplo, notícia é o modo corrente de 

transmissão da experiência. Essa transmissão se dá por várias mídias (rádio, televisão, internet, 

impresso), mas a base da notícia permanece a mesma, independentemente do veículo em que é 

divulgada. 

Já Mauro Wolf (2003) define notícia como o produto de um processo organizado com 

o objetivo de reunir os acontecimentos e submetê-los a avaliações simples e diretas, de maneira 

que consigam entreter seus espectadores. 

A notícia trata de relações que atualizam os fatos, instaurando informações que agre-

gam conhecimento de mundo. É a matéria-prima do jornalismo, desde que reporte a algum dado 

ou evento socialmente relevante que mereça publicação numa mídia, dentre os quais estão fatos 

políticos, sociais, econômicos, culturais ou naturais. 

É importante ressaltar a diferença entre notícia e reportagem, como ilustra Nilson 

Lage. 

 

A notícia distingue-se com certo grau de sutileza da reportagem, que trata de assuntos, 

não necessariamente de fatos novos; nesta, importam mais as relações que reatualizam 

os fatos, instaurando dado conhecimento de mundo. A reportagem é planejada e obe-

dece a uma linha editorial, um enfoque; a notícia, não (LAGE, 2001, p. 51). 

 

Ou seja, nem todo texto jornalístico é noticioso (reportagem), mas toda notícia é po-

tencialmente objeto de apuração jornalística, ainda que nem sempre, mesmo apurada, seja di-

fundida.  

Para cada mídia, existe uma linguagem diferente, à qual a notícia deverá ser submetida, 

a fim de permitir um bom entendimento. No rádio, por exemplo, a mensagem é transmitida 

exclusivamente através da voz; portanto, entre vários fatores, deve-se atentar à entonação, às 

pausas e, normalmente, à criação de textos mais concisos, devido ao tempo cronometrado. Já 

no impresso, a divulgação é feita mediante escrita, com uso de elementos visuais, como foto-

grafias e infográficos, destacando-se os cuidados com a ortografia e com expressões ambíguas. 

Por sua vez, notícias para TV devem ser pensadas de forma que os vídeos agreguem 

sentido à fala dos jornalistas e entrevistados, enquanto notícias para web podem incluir um 
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pouco de cada ferramenta das outras mídias, tornando ainda maior o cuidado com a coerência 

entre o fato noticiado e os recursos utilizados (texto, imagem, vídeo, etc.). 

Apesar das peculiaridades, todas essas linguagens são regidas por características ine-

rentes ao jornalismo, as quais Nilson Lage (1988) chama de linguagem jornalística.  

 

A conciliação entre esses dois interesses – de uma comunicação eficiente e de aceita-

ção social – resulta na restrição fundamental a que está sujeita a linguagem jornalís-

tica: ela é basicamente constituída de palavras, expressões e regras combinatórias que 

são possíveis no registro coloquial e aceitas no registro formal (LAGE, 1998, p. 38). 

 

Isto é, independentemente do veículo, o texto jornalístico deve ser gramaticalmente 

correto, atendendo à linguagem formal. No entanto, devem-se evitar palavras difíceis, de modo 

a permitir maior expressividade e fruição para as pessoas com baixa escolaridade. 

A linguagem trata da forma “como” a notícia será divulgada; porém, um ponto de 

extrema importância é saber “o quê” deve ser divulgado. Os fatores que influenciam nessa es-

colha são os chamados “critérios de noticiabilidade”. Mauro Wolf (2003) considera que os fa-

tores determinantes da noticiabilidade permitem a cobertura informativa dos acontecimentos; 

porém, ao mesmo tempo, dificulta o aprofundamento e a compreensão de muitos aspectos sig-

nificativos nos fatos apresentados. 

Vários são os autores que trabalham com os critérios de noticiabilidade, em especial 

na segunda metade do século XX. Nilson Lage (2001) define seis critérios: 

 

Proximidade: o raciocínio corrente é de que o homem se interessa pelo que lhe está 

próximo; Atualidade: o raciocínio corrente é de que o homem se interessa principal-

mente pelos fatos mais próximos no tempo; Identificação Social: admite-se que a 

identificação social processa-se de baixo para cima da pirâmide que costuma repre-

sentar sociedades divididas em classes; Intensidade: considera-se que, admitindo dois 

eventos equivalentes, é mais notável o que tem maior intensidade aferida em números; 

Ineditismo: a raridade de um acontecimento é fator essencial para o interesse que des-

perta; Identificação Humana: o universo dos ídolos vivos (...) Tal especificidade é 

atingida quando um grande atleta, uma cantora notável, um cirurgião habilíssimo pas-

sam a despertar interesse mesmo entre os que não apreciam (ou entendem de) esporte, 

canto, competência médica (LAGE, 2001, pp. 94-102). 

 

Nelson Traquina (2007) chama os critérios de noticiabilidade de valores-notícia. Se-

gundo o autor, a primeira tentativa de identificá-los foi em 1965, com Johan Galtung e Mari 

Holmboe Ruge, que enumeraram doze valores-notícia: 
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1) a frequência, ou seja, a duração do acontecimento; 2) amplitude do evento; 3) a 

clareza ou falta de ambiguidade; 4) a significância; 5) a consonância, isto é, a facili-

dade de inserir o ‘novo’ numa ‘velha’ ideia correspondente ao que se espera que acon-

teça; 6) o inesperado; 7) a continuidade, isto é, a continuação como notícia do que já 

ganhou noticiabilidade; 8) a composição, isto é, a necessidade de manter equilíbrio 

nas notícias pela diversidade de assuntos elaborados; 9) a referência a nações de elite; 

10) a referência a pessoas de elite, isto é, o valor-notícia da proeminência do agente 

do acontecimento; 11) a personalização, isto é, a referência às pessoas envolvidas; 12) 

a negatividade, ou seja, o valor que se rege segundo a máxima bad news is good news 

(más notícias são boas notícias) (TRAQUINA, 2007, p. 179). 

 

Após selecionada pelos critérios de noticiabilidade, a notícia deve ser apurada para, 

então, ganhar forma de reportagem e ser divulgada. Independentemente do tamanho da matéria 

ou do veículo em que a notícia será divulgada, o início do texto – neste caso denominado lide 

(ou lead) – também deve seguir um padrão jornalístico: 

 

O lead é o primeiro parágrafo da notícia em jornalismo impresso; por extensão, a 

abertura do texto nos noticiários radiofônicos. Trata-se do relato sumário e particular-

mente ordenado do fato mais interessante de uma série e não o resumo da notícia toda, 

como aparece em algumas descrições (LAGE, 2001, p. 67). 

 

Como o autor menciona, o lide não deve ser a síntese da reportagem, mas tem a função 

de dizer os pontos mais relevantes da notícia logo no início do texto. Tal técnica é conhecida 

como “pirâmide invertida”, onde as informações são dispostas em ordem decrescente de im-

portância.  

Dessa forma, os fatos mais interessantes abrem o texto jornalístico, enquanto os menos 

relevantes seguem na sequência. Isso também contribui para que os pontos-chave da notícia 

sejam transmitidos, mesmo em espaços restritos de tempo ou de caracteres. 

Assim, para surtir o efeito esperado, o lide deve responder diretamente (ou seja, sem 

rodeios) a seis perguntas básicas: 

 

1 -  "O quê?" – O fato ocorrido. 

2 -  "Quem?" – O personagem envolvido. 

3 -  "Quando?" – O momento do fato. 

4 -  "Onde?" – O local do fato. 

5 -  "Como?" – O modo como o fato ocorreu. 

6 -  "Por quê?" – A causa, o motivo de o fato ocorrer. 
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A ausência de uma dessas respostas, muito comum em dados mal apurados, pode dei-

xar lacunas no entendimento da reportagem, além de causar interpretações errôneas ou ambí-

guas. Os parágrafos após o lide compõe o chamado “corpo da notícia”, no qual a informação é 

desenvolvida gradualmente, de forma cada vez mais elaborada e, quando possível, detalhada. 

 

2.5. UMA NOVA PROPOSTA (GAME DESIGN DOCUMENT PARA NEWSGAMES – 

GDDN) 

 

Dentre muitas outras, essas definições de notícia são básicas a todas as mídias. Por-

tanto, também devem ser consideradas na análise crítica e no desenvolvimento dos newsgames.  

Levando isso em conta, a seguir, apresentaremos uma proposta de Game Design Do-

cument para Newgames (GDDN) através da associação entre o lide jornalístico e uma adapta-

ção dos itens descritos no GDD de dez páginas proposto por Rogers (2014). 

Um newsgame não precisa, obrigatoriamente, abranger todos os tópicos do GDDN 

aqui apresentados; no entanto, é necessário que sua estrutura informativa e de gameplay estejam 

bem definidas.  

Para melhor assimilação da proposta, ilustraremos os itens do GDD para newsgames 

(GDDN) com os aspectos pensados para a criação do newsgame Teste seu Voto (Figura 18)30, 

lançado na semana do segundo turno das eleições municipais de 2016.  

Ao jogá-lo, o(a) eleitor(a) podia conhecer um pouco mais das propostas dos candidatos 

Udo Döhler (PMDB) e Darci de Matos (PSD), que, na época, concorriam ao cargo de prefeito 

na cidade de Joinville, Santa Catarina, Brasil. 

  

 

30 Disponível em https://marciano.itch.io/ng-teste-seu-voto  

https://marciano.itch.io/ng-teste-seu-voto
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Figura 18: newsgame Teste seu Voto – tela inicial 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-teste-seu-voto 

 

2.5.1. GDDN: História (O quê?) 

 

Este item aborda a descrição detalhada da história, contendo começo, meio e fim. 

Apresenta uma breve descrição do ambiente onde o jogo acontece e dos principais personagens 

envolvidos na história. Aqui, deve-se incluir a resposta para a primeira pergunta do lide jorna-

lístico (O quê?), ou seja, apresentar o fato ocorrido. 

A história deve sinalizar a matéria (no caso de um newsgame que complemente um 

assunto abordado em outras mídias) ou o tema jornalístico que deu origem à ideia do newsgame. 

(no caso de um jogo que não complementa outra mídia e é divulgado como forma independente 

de debater o assunto, por exemplo, em newsgames editoriais).  

É interessante que exista alguma menção no newsgame sobre a temática trabalhada, 

seja na forma textual (na tela de menu, por exemplo) ou inserindo links dentro do jogo para 

redirecionar o jogador ao conteúdo que deu origem ao newsgame. 

Como informado anteriormente, Teste seu voto remete ao segundo turno da eleição 

para prefeito da cidade de Joinville, e a história do jogo abrange as notícias sobre as propostas 

governamentais dos candidatos Udo Döhler (PMDB) e Darci de Matos (PSD).  

https://marciano.itch.io/ng-teste-seu-voto
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O newsgame é no estilo quizz31, não tendo avatares ou cenários específicos. Também 

não manifesta nenhum posicionamento político, mas, na época, tinha o propósito de servir como 

instrumento para o eleitor decidir sobre o voto. 

 

2.5.2. GDDN: Objetivos (Por Quê?) 

 

Este item apresenta uma descrição genérica do(s) objetivo(s) do jogo, o detalhamento 

acontecerá no gameplay. Inclui-se, aqui, o que deve ser alcançado pelo personagem principal, 

qual a finalidade do game (comercial, educativo, etc.) e a que público o jogo se destina. 

Em uma notícia, a resposta para a pergunta 6 do lide (Por quê?) apresenta a causa, os 

motivos que ocasionaram determinado fato. Aqui, ela pode ser incluída de duas formas:  

 

➢ Resposta ligada ao gameplay do jogo: o objetivo do newsgame representará, 

direta ou indiretamente, a causa da notícia. Por exemplo: em uma notícia sobre 

a destruição de uma cidade por um furacão, a causa para o fato destruição é o 

surgimento do furacão. Assim, o newsgame pode ter como objetivo fazer os mo-

radores escaparem do furacão (nesse caso, o objetivo representa indiretamente a 

causa, pois o furacão simboliza o motivo pelo qual as pessoas estão fugindo, mas 

as pessoas é que são controladas pelo jogador). Outro objetivo pode ser obter 

informações sobre os pontos afetados pelos ventos; para isso, o jogador irá con-

trolar o furacão e fazê-lo passar pelos locais afetados (nesse caso, o objetivo 

representa diretamente a causa, pois o furacão é controlado pelo jogador). 

➢ Resposta ligada ao objetivo do newsgame: nesse caso, não se explica o mo-

tivo do jogo, mas o motivo principal para a criação do newsgame e sua relação 

ao conteúdo noticioso (é um newsgame para complementar uma matéria de um 

site ou algum outro veículo? Ironizar algum tema? Simplificar conteúdos com-

plexos como matérias de economia?). 

 

 

31 Jogo em forma de questionário 
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É recomendável que um newsgame não seja restrito a um tipo específico de público, 

mas seja pensado para que a maioria das pessoas possam jogá-lo, disseminando, assim, o con-

teúdo informativo de forma mais eficaz. 

Teste seu voto foi desenvolvido com o objetivo de apresentar aos eleitores, de forma 

simples e objetiva, as propostas dos candidatos para, assim, auxiliar os eleitores na decisão 

sobre em quem votar. 

 

2.5.3. GDDN: Equipe e Deadline 

 

Basicamente, este item sinaliza qual o tempo disponível, quantas pessoas e quais es-

pecialidades são necessárias para desenvolver o projeto. Em se tratando de newsgame, o tempo 

de desenvolvimento age diretamente sobre o tipo de projeto e a equipe necessária para desen-

volvê-lo. Recomenda-se que a equipe mínima seja composta de pelo menos:  

 

1 -  Um(a) jornalista: responsável por apurar o conteúdo e acompanhar se ele 

está sendo desenvolvido de acordo com o objetivo do newsgame; 

2 -  Um(a) artista: responsável pela criação dos elementos gráficos, tais como 

cenários, personagens, fotografia. Esta pessoa pode, inclusive, ser encontrada 

dentro da própria redação (ilustradores de infográficos, fotógrafos ou web desig-

ners); 

3 -  Um(a) programador(a): responsável por codificar o jogo no software e na 

linguagem de sua preferência, podendo também ser encontrado dentro da própria 

redação (profissionais de Tecnologia da Informação). No caso de newsgame 

analógico, como um jogo de tabuleiro, fica a cargo dessa pessoa a construção do 

jogo (recortar e colar os papéis para confeccionar as cartas, construir a embala-

gem, etc.). 

 

Um newsgame simples pode ser feito rapidamente por profissionais que dominam vá-

rias habilidades. No entanto, ter profissionais com habilidades distintas trabalhando em con-

junto é fundamental para trabalhos com maior qualidade e tempo de desenvolvimento reduzido. 

Embora aconteça, não é recomendável que seja lançado um newsgame semanal ou 

diário. Para atingir efetivamente o potencial comunicativo dos newsgames, é recomendável que 
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ele seja planejado e discutido na reunião de pauta, estabelecendo, assim, um tempo maior para 

seu desenvolvimento juntamente com a evolução na apuração da reportagem. É importante 

também que todos os envolvidos na produção conversem sempre entre si, a fim de resolver 

rapidamente qualquer dificuldade que possa aparecer.  

Obviamente, o fator financeiro também é relevante, visto que, no caso de contratação 

de pessoal externo, ele deverá ser levado em consideração. Assim, é preciso pensar não só a 

questão do tempo, mas também verificar se há verba disponível para o desenvolvimento de tal 

trabalho e de quanto é esse valor. Dessa forma, antes de iniciar o desenvolvimento, é importante 

pensar em questões como:  

 

1 -  Quando o newsgame será lançado?  

2 -  Será divulgado junto com a matéria ou de forma independente?  

3 -  É um newsgame simples, que pode ser desenvolvido por poucas pessoas?  

4 -  Será necessário investir em pessoal de fora para desenvolver o projeto?  

5 -  Qual a verba destinada para esse newsgame?  

6 -  Qual o valor de mercado cobrado para cada um dos profissionais necessá-

rios?  

7 -  Quanto cada profissional selecionado cobrará pelo serviço?  

 

Teste seu voto foi desenvolvido como uma proposta de atividade no curso de jorna-

lismo da Faculdade Ielusc, localizada em Joinville, Santa Catarina, Brasil. Na ocasião, o jorna-

lista Carlos Marciano entrou em contato com a também jornalista Amanda Miranda, coordena-

dora da REVI (revista eletrônica da Instituição), para saber se havia o interesse em realizar essa 

experiência acadêmica com a equipe da revista.  

O desenvolvimento do jogo iniciou no dia 26 de outubro de 2016, sendo lançado três 

dias depois, na sexta-feira que antecedia o segundo turno das eleições municipais, a fim de 

manter o foco temporal. 

Para o desenvolvimento, as alunas de jornalismo Helena Bosse e Maria Parisotto tra-

balharam na parte gráfica e na apuração das propostas. Já a estudante Marília Comelli ficou 

responsável pela programação. Todas foram orientadas pelo jornalista Carlos Marciano. 
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2.5.4. GDDN: Gameplay e plataforma (Como?) 

 

Este item é um dos mais importantes e completos, pois irá descrever a mecânica do 

jogo. Em uma notícia, a resposta para a pergunta 5 do lide (Como?) apresenta o modo, a maneira 

como o fato ocorreu. Neste item, ela pode ser incluída de duas formas: 

 

➢ Diretamente ao gameplay: o modo como o fato ocorreu é representado no 

gameplay do game. Por exemplo, em uma notícia cujo fato são manifestações 

contrárias ao governo, o “como?” é indicado no lide com a menção de que os 

manifestantes entraram em conflito com a polícia. Um newsgame sobre esse fato 

pode justamente colocar o jogador no papel dos manifestantes ou dos policiais, 

fazendo-o participar do conflito e conhecer as consequências para os dois lados 

combatentes. Ou seja, o newsgame simula e ilustra o modo como o fato ocorreu 

na realidade. 

➢ Diretamente ao newsgame: neste caso, o gameplay não necessariamente faz 

uma simulação da maneira como o fato ocorreu na realidade. Assim, este tópico 

explicará como o jogo será desenvolvido, quais suas características de entreteni-

mento e informação, tendo em mente as definições anteriores de objetivo, tempo 

e financiamento.  

 

Em síntese, colocam-se aqui as ideias iniciais das fases, como o jogador alcançará os 

objetivos propostos, quais as recompensas e os desafios que ele encontrará para atingir esse 

objetivo e como a informação será apresentada ao jogador. 

Também é detalhado, aqui, em que plataforma o jogo será disponibilizado, de modo 

que artistas e programadores saibam, antes de iniciar o projeto, em quais linguagem e resolu-

ções devem trabalhar. Para isso, é relevante que as descrições respondam às seguintes pergun-

tas:  

 

1 -  Quais são os desafios encontrados pelo jogador e quais os métodos usados 

para superá-los?  

2 -  Como o jogador avança no jogo e como os desafios ficam mais difíceis?  

3 -  Como o gameplay está relacionado com a história?  
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4 -  O jogador deve resolver quebra-cabeças para avançar na história ou deve 

vencer chefões para progredir?  

5 -  Como funciona o sistema de recompensas (pontos, dinheiro, experiência, 

itens colecionáveis, armas, poderes)?  

6 -  Quais os benefícios que o jogador tem com cada um desses itens?  

7 -  Qual é a condição de vitória (salvar o universo, matar todos os inimigos, 

coletar 100 estrelas)?  

8 -  Qual é a condição de derrota (perder 3 vidas, ficar sem energia)?  

9 -  Em que plataforma o jogo será disponibilizado (web, mobile, Android, IOS, 

tabuleiro, cartas)? 

 

Em Teste seu voto, para tentar auxiliar a decisão do eleitor e fazê-lo pensar sobre as 

propostas apresentadas pelos governantes, foi utilizada a mecânica do quizz. Cada uma das 10 

telas representa uma área de governo (educação, saúde, saneamento, mobilidade urbana, segu-

rança, habitação, cultura, turismo, economia e meio ambiente) e, nelas, são apresentadas 4 pro-

postas, sendo duas de cada candidato.  

Depois de ler (pode-se dar zoom na proposta clicando sobre ela), o jogador poderá 

escolher uma ou duas propostas clicando na caixa ao lado delas. Só então o jogador saberá qual 

candidato colocou a proposta escolhida no plano de governo. 

Conforme pode ser observado na Figura 19, ao fim das questões, o jogador saberá 

quantas propostas ele selecionou e qual a porcentagem que essa seleção representa para cada 

candidato (por exemplo, se ele escolher 20 propostas, sendo 10 de cada candidato, a percenta-

gem final irá mostrar 50% para ambos). 
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Figura 19: newsgame Teste seu Voto – tela final 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-teste-seu-voto 

 

2.5.5. GDDN: Personagens (Quem?) 

 

Neste item, deve-se pensar as características físicas e de personalidade dos persona-

gens principais (nome, idade, raça, temperamento), sua história no jogo (pensar no passado do 

personagem pode ajudar a imaginar em como ele irá se desenvolver no universo “presente” do 

jogo), suas habilidades (poderes especiais, golpes especiais, armas), que alterações ele pode 

sofrer durante o jogo (ficar mais forte, trocar de roupa) e as ações que ele pode executar (andar, 

correr, pular, pulo duplo, escalar). Se possível, é aconselhável também apresentar um esboço 

gráfico dos personagens. 

Personagem não é um requisito para os newsgames, pois ele é dispensável em algumas 

mecânicas escolhidas. No entanto, caso os desenvolvedores optem por acrescentar personagem, 

é recomendável que ele represente virtualmente a resposta para a segunda pergunta do lide 

(Quem?). Isto é, aconselha-se que o avatar controlado pelo jogador seja a representação do 

personagem envolvido no fato noticiado ou, ao menos, tenha alguma ligação com o conteúdo 

retratado. 

Em Teste seu voto, devido ao objetivo de auxiliar o eleitor na decisão sobre em quem 

votar, optou-se por não utilizar personagens, mas sim a mecânica do quizz. 

  

https://marciano.itch.io/ng-teste-seu-voto


94 

 

 

2.5.6. GDDN: Inimigos 

 

Assim como nos personagens, é necessário também pensar as características físicas, 

de personalidade e as habilidades dos inimigos. Um newsgame não precisa necessariamente 

apresentar inimigos; mas, se assim for planejado pelos desenvolvedores, é neste tópico que se 

deve explicar suas características. Se possível, é aconselhável também apresentar aqui um es-

boço gráfico dos inimigos. 

Inimigo é tudo aquilo que coloca uma dificuldade. Sendo assim, um jogo cronome-

trado, por exemplo, pode ter o tempo como inimigo. Também é preciso pensar no grau de difi-

culdade, (e.g), se o jogo fica mais rápido com o passar do tempo ou se os inimigos ficam mais 

fortes. Nesse sentido, sugere-se pensar:  

 

1 -  Quantos inimigos serão?  

2 -  Em que momento do jogo irão aparecer? 

3 -  Qual o nível de dificuldade que cada um apresenta ao jogador para ser der-

rotado (10 vidas, 3 rounds, é um inimigo que não precisa ser derrotado e pode 

ser desviado apenas)?  

4 -  Como eles se comportam, interagem e quais suas habilidades (andam para 

frente, surgem aleatoriamente, disparam tiros)?  

5 -  Como eles serão derrotados (clicando em cima, sendo atingidos por um 

tiro)? O que o jogador ganha ao derrotá-lo (pontos, acesso a novas áreas, vencem 

o jogo)?  

 

Teste seu voto, por se tratar de um quizz, não apresenta nenhum inimigo e também não 

é cronometrado. 

 

2.5.7. GDDN: Universo do Jogo (Quando?, Onde?) 

 

Neste item, apresenta-se a descrição e a ilustração prévia dos cenários e mapas do jogo, 

bem como as respostas para as perguntas 3 e 4 do lide. É importante destacar também onde o 

jogador encontrará as informações noticiosas e de que modo elas serão apresentadas, ou seja, 

onde está a apuração jornalística dentro do jogo.  
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Em uma notícia, a resposta para a pergunta 3 do lide (Quando?) informa a data ou 

momento em que o fato ocorreu. Já a resposta para a pergunta 4 do lide (Onde?) apresenta o 

local do acontecimento (estrada, casa, quarto, cidade). 

Ambas podem ser apresentadas no newsgame em telas de informações nos menus do 

jogo ou através de indicações gráficas durante o gameplay, como desenhos que simbolizam a 

época e o local do fato (por exemplo: em um newsgame que retrata uma notícia sobre a vida de 

Hitler, pode haver cenários com suásticas ao fundo e a representação de Auschwitz). 

A música e os efeitos sonoros também são de extrema importância, pois dão mais di-

namismo à jogabilidade e servem como feedback de determinadas ações para o jogador. Desse 

modo, o tipo de música e o efeito a ser utilizado podem ser descritos aqui. Algumas questões 

que igualmente auxiliam no planejamento deste tópico são:  

 

1 -  Como as fases do jogo estão conectadas?  

2 -  Qual a estrutura do mundo?  

3 -  Qual a emoção presente em cada ambiente?  

4 -  Que tipo de música deve ser usada em cada fase?  

5 -  Qual a necessidade de cada cenário? 

 

“On My Way”, cuja autoria é de Kevin MacLeod, foi a trilha sonora utilizada em Teste 

seu voto. As propostas apresentadas ao jogador foram resultado da apuração jornalística sobre 

os planos de governo de cada candidato e, como se trata de um quizz, não há especificamente 

um cenário, sendo utilizado o mesmo layout com cores estáticas de fundo durante todo o jogo.  

 

2.5.8. GDDN: Controles 

 

Seja nos jogos tradicionais ou nos newsgames, ter em mente como são acessados os 

botões do jogo e como os personagens serão controlados é fundamental para se pensar a pro-

gramação. Também é importante ressaltar que cada plataforma apresenta características dife-

rentes, ou seja: no caso de mobile, deve-se pensar em controles touch screen; já no caso de 

jogos pelo computador, pode-se optar por teclado e mouse, por exemplo. 

Os controles podem ser explicados no decorrer do jogo, podendo aparecer em um 

menu específico ou mesmo ter a explicação suprimida (neste caso, pressupõe-se que o jogador 
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já tenha familiaridade com determinado gênero de jogo e seus comandos básicos). Se possível, 

recomenda-se colocar, neste tópico, um esboço do controle que será utilizado, seus botões e 

suas funções no jogo. 

Embora não seja comum, pode-se pensar em diferentes controles para cada plataforma, 

como no caso de jogos para computador ou mesmo em aparelhos mobile que permitem a inser-

ção de joystick. 

Se existirem, devem ser exemplificadas, aqui, as combinações de botões e suas res-

pectivas funções dentro do jogo, sejam para abrir um menu novo, desligar o som ou mesmo dar 

uma habilidade especial ao personagem. 

Caso haja a intenção de disponibilizar um newsgame em várias plataformas, ele deverá 

ser programado para atender às particularidades de controle de todas elas, o que pode demandar 

mais tempo dos programadores. Algumas vezes, devido às diferentes resoluções e tamanhos de 

tela, é necessário fazer uma codificação para cada plataforma. 

Como Teste seu voto se trata de um quizz, o jogador escolhe as opções clicando com 

o botão esquerdo do mouse ou tocando nas caixas de seleções e nos botões. O jogo apresenta 

uma tela com a explicação desses comandos (Figura 20).  

 

Figura 20: newsgame Teste seu Voto – Tela de instruções  

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-teste-seu-voto 

  

https://marciano.itch.io/ng-teste-seu-voto
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2.5.9. GDDN: Câmera 

 

A câmera não é um fator determinante nos newsgames, sendo normalmente ajustada 

para que o jogador tenha visão completa dos personagens e cenários. Vale reforçar que, neste 

tópico, a câmera se refere a um recurso dos softwares de desenvolvimento, de modo que, dentro 

das limitações de cada ferramenta, retrata como os objetos são visualizados pelo jogador. Ou 

seja, é o aspecto técnico de disposição dos elementos visuais na tela de jogo.  

Caso os desenvolvedores optem por alguma alteração, deve ser explicado, neste item 

do GDDN, como ela ocorrerá (se de cima para baixo, se visão em primeira pessoa) e qual a 

função dessa visualização diferenciada (se para dar zoom no inimigo, se para acessar o mapa). 

As Figuras 21 e 22 ilustram alguns tipos de câmeras utilizadas nos jogos. 

 

Figura 21: exemplo de visão de cima (esq) e visão isométrica (dir)

 
Fonte: captura de tela dos jogos GTA1 (esq) e Clash of Clans (dir)  

 

Figura 22: exemplo de visão em 3ª pessoa (esq) e visão em 1ª pessoa (dir) 

 
Fonte: captura de tela dos jogos Red Dead Redemption (esq) e Call of Duty (dir)  

 

Em Teste seu voto, a visualização é simples, sem alterações de câmera, de modo que o 

jogador tem a mesma visão dos elementos informativos e interativos durante todo o jogo (Fi-

gura 23). 
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Figura 23: newsgame Teste seu Voto – telas de seleção das propostas (esq) e feedback (dir) 

  
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-teste-seu-voto 

 

2.5.10. GDDN: Interface  

 

Neste item, é planejado o design das interfaces do jogo, tais como tela inicial, menu 

de opções, tela de pause, menu de itens, tela de loading, tela de créditos, etc. Apresentam-se 

também os elementos de indicação do jogo, conhecidos como HUD32 (Heads-Up Display).  

A interface representa os elementos visíveis na tela que irão sintonizar o jogador dentro 

do jogo. No caso de newsgames, normalmente é nela que aparecem as informações jornalísticas, 

seja por meio de telas de menu, botões ou mesmo pela explicação de algum item que o jogador 

encontra durante a partida. 

Quando o projeto abrange personagens e tempo, é importante planejar como a HUD 

será visível, ou seja, em que parte da tela o jogador terá informações sobre a vida do persona-

gem, os pontos coletados e o cronômetro do jogo. Também é aconselhável apresentar aqui o 

rascunho da disposição desses elementos. 

Em Teste seu voto, as informações jornalísticas estão presentes nas propostas. Ao se-

gurar o dedo ou o mouse sobre elas, é dado o zoom, ampliando a informação na parte de cima 

da tela.  

Acima das propostas (Figura 24) o jogador tem conhecimento sobre a qual área de 

governo aquelas propostas se referem (por exemplo, Educação). Já na parte de baixo, o jogador  

 

32 Heads-Up Display (HUD) são marcações na tela, conhecidas nos jogos como atributos. Elas servem para si-

tuar o jogador dentro do game, de modo que ele possa acompanhar o seu progresso (quantidade de vida, pode-

res, itens coletados, cronômetro indicando quanto tempo falta para o jogo acabar, etc.). 

https://marciano.itch.io/ng-teste-seu-voto
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pode se localizar sobre quantas áreas ainda faltam para ele concluir o newsgame (1 de 10) e, 

após selecionadas as opções, ter conhecimento sobre qual candidato colocou no plano de go-

verno as propostas por ele selecionadas (Suas escolhas). 

No canto superior direito também é possível ativar ou desativar a música e, para dar 

sequência, basta o jogador clicar no botão no canto inferior direito (Próxima). 

 

Figura 24: newsgame Teste seu Voto – HUD da tela de jogo 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-teste-seu-voto 

 

2.5.11. GDDN: Cutscenes 

 

Devido às questões de tempo, falta de recursos e em função de ser objetivo com as 

informações, não é comum utilizar cutscenes em newsgames. No entanto, caso elas sejam uma 

opção adotada pela equipe, neste tópico deverá constar como elas serão desenvolvidas (descre-

ver o roteiro, definir o método e as ferramentas utilizadas para produção ou captação, explicar 

em quais momentos do newsgame essas cutscenes aparecerão e por qual motivo, etc.). 

Vale lembrar que podem ser inseridos tanto vídeos introdutórios como animações e, 

normalmente, a função principal da cutscene é explicar ao jogador o enredo por trás do jogo, a 

história de algum personagem e qual a ligação dele com o game. 

Em Teste seu voto, não foi utilizada a opção das cutscenes. Optou-se por telas estáticas 

ou com pequenas animações nas imagens que explicassem o conteúdo e objetivo do newsgame. 

 

https://marciano.itch.io/ng-teste-seu-voto
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2.5.12. GDDN: Cronograma  

 

O tempo é um fator fundamental para o desenvolvimento de um newsgame; portanto, 

estabelecer um cronograma prévio, com divisão de tarefas, início e fim do projeto, é de extrema 

importância. Normalmente, o cronograma é dividido entre os meses de desenvolvimento, e as 

atividades são planejadas semanalmente, para que a equipe se encontre uma vez por semana ou 

a cada quinze dias e apresente o avanço em suas respectivas tarefas. 

Vale ressaltar a necessidade de cumprimento dos prazos, embora todo projeto esteja 

suscetível a contratempos. Nesse caso, deve ser feito um novo cronograma explicando o fato e 

estabelecendo novos prazos. 

A boa gestão de um cronograma garante um trabalho de qualidade, sem sobrecarregar 

nenhum integrante da equipe. É importante definir um cronograma inicial, com as etapas do 

projeto, a divisão de tarefas e uma previsão do tempo total para cada uma delas ser concluída 

(Quadro 4). 

 

Quadro 4: Modelo de cronograma 

Tarefa/Semana 
Janeiro Fevereiro 

Progresso 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunião de Pauta Todos      Completo 

Escrever o GDD Todos     Completo 

Apuração de dados  Jornalista    Completo 

Selecionar/desenhar a arte dos personagens   Artistas    Em execução 

Selecionar/desenhar a arte dos cenários   Artistas    Em execução 

Desenvolver o sistema de controle do jogador   Programador   Em execução 

Desenvolver sistema de mapas e fases   Artistas    Em execução 

Implementar a detecção de colisão    Programador  Planejado 

Desenvolver sistema de pontuação     Programador Planejado 

Implementar inimigos     Programador Planejado 

Gráficos e códigos finais     Programador Planejado 

Reunião para revisão de conteúdo   Jorn./Game Designer Planejado 

Reunião para teste da versão     Testers  Planejado 

Reunião para ajuste da versão     Todos  Planejado 

Reunião para revisão de conteúdo   Jorn./Game Designer Planejado 

Reunião para ajuste da versão     Todos  Planejado 

Início da Divulgação    Jornalista  Planejado 

Teste do protótipo e refinamento da versão  

final 

    Todos 

Testers 

 Planejado 

Lançamento do jogo      Todos Planejado 
Fonte: Produzido pelo autor 
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Teste seu voto foi planejado para ser desenvolvido em três dias, sendo que toda a 

equipe se reuniu no mesmo espaço para desenvolver as etapas em conjunto. Devido a limitações 

de tempo, não houve um cronograma detalhado semanalmente, mas foi pensado um cronograma 

simplificado, em que fossem divididas as funções para cumprir o prazo. 

 

2.5.13. GDDN: Orçamento 

 

É pertinente também fazer uma planilha de pagamentos, explicando, detalhadamente, 

onde o dinheiro será investido (tanto em recursos de pessoal como de infraestrutura), além de 

marcar os valores e por qual período determinado profissional estará vinculado ao projeto. 

A pessoa responsável pelo controle financeiro precisa estar sempre atenta para que o 

custo não ultrapasse o valor total disponível, principalmente em casos de editais, pois todos os 

custos deverão ser comprovados com notas fiscais ou recibos.  

Não houve financiamento para a equipe desenvolver Teste seu Voto. 

Os valores do Quadro 5 são fictícios, cujo objetivo é apresentar um exemplo de como 

organizar o orçamento dos projetos.  

Diante disso, vale reforçar que, antes de iniciar o desenvolvimento dos newsgames, é 

fundamental realizar uma pesquisa a fim de saber quais os equipamentos necessários para a 

produção do jogo, bem como o valor de mercado do trabalho de cada profissional envolvido.  

 

Quadro 5: Modelo de orçamento 
Custos 

Produto/Serviço Quantidade Valor unitário/tempo Custo total/tempo 

Programadores 3 R$4.000/mês R$48.000,00/ 4meses 

Jornalista 2 R$3.000/mês R$24.000,00/ 4meses 

Artistas 3 R$2.000/mês R$24.000,00/ 4meses 

Contador 1 R$1.500/1serviço R$3.000,00/2 serviços 

Banners 50 R$100,00/unidade R$5.000,00/ 50 unidades 

Servidor 1 R$150,00/mês R$300,00/2 meses 

Aluguel sala 1 R$ 1.200/ mês R$ 4.800,00/4 meses 

Computadores 5 R$ 3.000,00/ unidade R$ 15.000,00 /5unidades 

Total de Custos: R$ 124.100,00 

Receita Disponível: R$124.100,00 

Sobra/Falta: R$0,00 
Fonte: Produzido pelo autor 

 

Não basta conhecer os métodos de apuração jornalística, saber criar as artes e dominar 

uma linguagem de programação para criar newsgames. Colocar as ideias no papel e criar um 
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roteiro de desenvolvimento, além de facilitar o trabalho dos integrantes da equipe, pode evitar 

o desgaste e a insatisfação com um projeto que deu errado por falta de planejamento. 

Uma metodologia para desenvolvimento de newsgames pode ser dividida em planeja-

mento (ideias do conteúdo, roteiro, definição de equipe) e produção (programação, elaboração 

das artes, detalhamento dos softwares e como são utilizados).  

A proposta de Game Design Document para Newsgames (GDDN) apresentada aqui é 

a base que irá sustentar o planejamento. O próximo capítulo mostra como foi realizada a apli-

cação dos tópicos, bem como suas adaptações diante do aprimoramento ocorrido a cada oficina 

ministrada.  
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3. PARTE 3: O APRENDIZADO NOS ENCONTROS (Descrição e Análises das ofici-

nas) 

 

Pode-se dizer que os 13 tópicos do Game Design Document para Newsgames (GDDN) 

apresentados anteriormente representam o coração deste trabalho, visto que defendemos aqui a 

necessidade de planejar um newsgame antes de executá-lo. E a elaboração dos itens apresenta-

dos no GDDN atua justamente como um guia nesse processo. 

A base teórica apresentada nos dois primeiros capítulos auxiliou na construção dessa 

quantidade de tópicos, mas foi durante as oficinas que o GDDN ganhou forma e amadureceu 

junto com a metodologia. A cada oficina concluída, foi observado o que deu certo e qual ponto 

precisava ser melhorado, de modo que a oficina seguinte carregava os ensinamentos colhidos 

na anterior, acrescentando algo ao método sempre que possível. 

Durante o segundo semestre de 2017 e o segundo semestre de 2019, foram realizadas 

10 oficinas. Dessas, 2 foram aplicadas em eventos, 6 integravam o plano de ensino da disciplina 

de outro professor e 2 aconteceram em disciplinas ministradas pelo próprio pesquisador. 

Ao todo, 140 pessoas participaram das atividades, tendo como público-alvo estudantes 

e profissionais que já atuavam no mercado de trabalho, sendo esses inscritos como alunos es-

peciais (modalidade de ingresso na disciplina para alunos não regularmente matriculados).  

No que se refere à formação acadêmica, havia, entre os participantes, pessoas ligadas 

às áreas de Administração, Cinema e Audiovisual, Design, Jogos Digitais, Jornalismo, Marke-

ting, Moda, Pedagogia, Publicidade e Relações Públicas. 

Conforme demonstrado na Tabela 1, as oficinas resultaram na formação de 31 equipes, 

as quais produziram, ao todo, 5 Game Desing Document (GDD), 25 Game Design Document 

para Newsgames (GDDN), 22 jogos digitais (programados através do computador) e 4 jogos 

analógicos (no formato de tabuleiro). Conforme será melhor detalhado nas respectivas oficinas, 

dentre os jogos produzidos, 22 foram considerados newsgames e 4 pertenciam a outra categoria 

de Serious Games. 
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Tabela 1: Resumo dos resultados das oficinas 

 
Fonte: Produzido pelo autor 

 

Nas descrições que serão apresentadas a seguir, optou-se por colocar as oficinas em 

ordem cronológica de realização no intuito de facilitar a compreensão sobre quais aspectos fo-

ram alterados de uma para outra. Antes de apresentá-las, porém, faz-se necessário explicar al-

guns pontos relevantes para a organização e exposição dos dados. 

Na identificação da oficina, foi utilizado o termo “evento” para esclarecer a ocasião 

em que ela foi ministrada. Em alguns casos, no referido campo, está preenchido o nome da 

disciplina, por consideramos, neste trabalho, a disciplina como uma categoria de evento. 

Foi escolhido como recorte o período de 2017/2 a 2019/2, pois foi nele que surgiram 

as oportunidades de o pesquisador realizar as oficinas em eventos e ministrar ou participar de 

alguma disciplina em que o tema dos newsgames ou a elaboração de jogos fizesse parte do 

plano de ensino dos professores. Os convites foram feitos, inclusive, porque os docentes se 

interessaram pela pesquisa e pelo seu teor prático, algo que desejavam apresentar e aplicar com 

os alunos. Tanto professores quanto estudantes estavam cientes da participação neste estudo e, 

assim, autorizaram a divulgação de seus nomes e projetos com o propósito acadêmico. 

No que se refere às apresentações utilizadas nos primeiros momentos das oficinas, 

todas foram desenvolvidas utilizando o software Prezi33, e elas sofriam mudanças à medida em 

que os tópicos existentes eram alterados ou novos eram acrescentados. 

 Desse modo, no ponto de descrição das oficinas que remete às apresentações, foi res-

saltado, com a utilização de imagens, apenas o que aparecia como conteúdo novo em relação 

às exposições feitas anteriormente. 

 

33 Software para criação de apresentações que permite fazer transições não lineares e sequenciais. Disponível em 

http://prezi.com/ 

Newsgames
Outra categoria de 

Serious Games
Newsgames

Outra categoria 

de Serious Games

Oficina 1 3 1 - - 1 - - -

Oficina 2 14 - - 2 - - - -

Oficina 3 3 1 1 - - - - -

Oficina 4 20 5 3 - 5 - - -

Oficina 5 26 5 5 - 3 - - -

Oficina 6 13 4 4 - - - 3 1

Oficina 7 7 2 2 - - - - -

Oficina 8 9 2 2 - 2 - - -

Oficina 9 20 4 4 - 4 - - -

Oficina 10 25 7 4 3 4 3 - -

TOTAL 140 31 25 5 19 3 3 1

Nº de jogos digitais Nº de jogos analógicos

Oficina Nº de participantes Nº de equipes
Nº de Game Design 

Document (GDD)

Nº de Game Design 

Document para 

Newsgames (GDDN)

http://prezi.com/
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 Acerca do formato das oficinas, foram estabelecidos dois modelos, cujos fatores que 

levaram a essa proposição serão melhor detalhados na análise da oficina 2. Eles se estruturam 

da seguinte forma:  

 

Modelo 1 - Planejamento do jogo/newsgame com o desenvolvimento do 

GDD/GDDN: indicado para oficina com no mínimo 2 e no máximo 4 horas de 

duração, sendo esse tempo dividido em dois momentos: a) tempo máximo de 30 

minutos para apresentação dos conceitos e tópicos do GDD/GDDN; b) tempo 

máximo de 3h e 30 minutos para idealização do jogo/newsgame pelos partici-

pantes, cujo registro do planejamento deixaria claro quais e como os 13 tópicos 

do GDD/GDDN foram pensados. 

Modelo 2 - Planejamento do jogo/newsgame com o desenvolvimento do 

GDD/GDDN e produção do gameplay: indicado para oficina com no mínimo 

6 horas de duração, sendo esse tempo dividido em três momentos: a) tempo má-

ximo de 30 minutos para apresentação dos conceitos e tópicos do GDD/GDDN; 

b) tempo máximo de 1 hora para idealização do jogo/newsgame pelos partici-

pantes, cujo registro do planejamento deixaria claro quais e como os 13 tópicos 

do GDD/GDDN foram pensados; c) tempo mínimo de 4h e 30 minutos para pro-

gramação do jogo/newsgame pensado, sendo necessário, no mínimo, um com-

putador com o software de programação escolhido pelo ministrante para ele ex-

plicar os códigos e mais dois por equipe para desenvolvimento dos projetos ide-

alizados. No caso das máquinas destinadas aos grupos, recomendou-se que pelo 

menos uma delas tivesse instalado o mesmo software do ministrante, de modo 

que ela ficaria destinada ao programador e a outra para atender às demais neces-

sidades do projeto (elaboração da arte, pesquisa, criação dos textos, etc.). 

 

Vale destacar também que, nas oficinas, as equipes não receberam remuneração pela 

produção dos jogos e tampouco precisaram desenvolvê-los em sua totalidade. Ainda assim, os 

participantes foram instigados a pensarem e planejarem o cronograma e o orçamento com base 

no modelo apresentado no material de consulta.  
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Embora as equipes não precisassem, obrigatoriamente, apresentar esses tópicos no 

GDD/GDDN entregue, elas eram instigadas a fazê-lo, no intuito de refletir sobre uma situação 

real que acontece, por exemplo, nas empresas desenvolvedoras de jogos. 

Em algumas oficinas, o propósito era auxiliar no planejamento e no desenvolvimento 

de jogos com temática livre, sem necessariamente esperar por um newsgame como resultado. 

No entanto, os tópicos do Game Design Document para Newsgames (GDDN), eventualmente, 

também foram utilizados nessas oficinas, pois eles se aplicam tanto para o desenvolvimento de 

jogos jornalísticos quanto para a criação de projetos que se enquadrem em outras categorias de 

Serious Games. 

 Nas oficinas em que o modelo 2 foi aplicado, o software Construct 234 foi o escolhido 

para ensinar a codificação dos jogos, pois, para o momento em que a pesquisa foi desenvolvida, 

ele se mostrou ser o mais efetivo. 

Dentre os outros softwares disponíveis com o mesmo propósito de codificar jogos 

(como Unity35 e Unreal36), o Construct 2 tem uma interface simplificada, com programação 

que utiliza o conceito de eventos e ações (por exemplo, se apertar determinado botão, o jogador 

vai para determinada tela), ideia também conhecida como lógica de programação.  

Desse modo, a programação fica mais dinâmica e ágil, pois o desenvolvedor precisa 

entender a lógica por trás do jogo (normalmente já pensada durante a construção do 

GDD/GDDN), mas não precisa ter conhecimento de uma linguagem de programação específica 

como Java Script ou C#.  

Além da programação simplificada, o Construct 2 foi escolhido como ferramenta das 

oficinas devido à familiaridade do pesquisador com o software e pela possibilidade de ser uti-

lizado dentro e fora dos laboratórios.  

Ainda que tivesse restrições no número de códigos, a opção gratuita do Construct 2 

poderia ser baixada e usada em casa, pois os participantes eram orientados a planejar o jogo por 

completo no GDD/GDDN. No entanto, apenas uma fase dele seria codificada, respeitando, as-

sim, a limitação de 100 linhas de código da versão grátis do software. 

 

34 Software utilizado para a codificação de jogos digitais. Disponível em https://www.scirra.com/construct2 
35 Disponível em https://unity.com/pt 
36 Disponível em https://www.unrealengine.com/en-US/ 

https://www.scirra.com/construct2
https://unity.com/pt
https://www.unrealengine.com/en-US/
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Com isso, a utilização do Construct 2 pareceu, na época, a opção mais assertiva para 

aumentar as chances de garantir agilidade na oficina, melhor compreensão dos alunos e, conse-

quentemente, o desenvolvimento dos jogos. 

A esse ponto, vale acrescentar o fato de o público-alvo desta pesquisa não ter, na for-

mação curricular, o ensino de programação, de modo que se fez necessário encontrar um sof-

tware com interface e método de codificação simplificado para facilitar a condução das ofici-

nas. 

Essa escolha por um software amigável, no entanto, não interfere na qualidade do pro-

jeto executado e pode, inclusive, servir como incentivo. Ao ver o jogo não só planejado, como 

também desenvolvido com um software mais simples, o aluno pode se sentir motivado a buscar 

uma capacitação técnica e profissional ou ter despertado o interesse em conhecer outras ferra-

mentas para desenvolvimento de jogos.  

Assim, é necessário esclarecer que, neste trabalho, nas explicações referentes aos jogos 

desenvolvidos que serão apresentadas, optou-se por focar apenas no processo de desenvolvi-

mento, sem aprofundar, detalhadamente, na parte técnica da programação. Tal escolha se deve 

ao fato de existirem outros softwares que podem ser utilizados para a codificação dos jogos, e 

a intenção desta pesquisa é estabelecer uma metodologia de desenvolvimento de newsgames, 

sem restringir sua aplicação a determinada ferramenta. 

Vale acrescentar a isso, também, o receio de apresentar um aprofundamento técnico 

do Construct 2, demandar tempo de pesquisa nessa tarefa, e esse software ser descontinuado 

futuramente, impossibilitando que o método apresentado possa ser testado em sua totalidade. 

Ou seja, com o objetivo de aperfeiçoar a metodologia proposta, nas descrições e aná-

lises dos jogos desenvolvidos, o foco foi identificar se eles atendiam aos requisitos e à concei-

tuação dos newsgames, ação que independe de qual ferramenta tenha sido utilizada para codi-

ficá-los. 

Ainda no que se refere ao desenvolvimento, é válido ressaltar que, devido à utilização 

da versão gratuita do Construct 2, todos os jogos foram otimizados para versão on-line, de 

modo que devem ser acessados pelos links através do navegador de notebooks ou desktops. 

Da mesma forma, como a oficina prática priorizava o ensino de programação, para que 

os jogos pudessem ser concluídos a tempo, os participantes tinham liberdade de produzir os 

gráficos e os elementos de sonorização que iriam compor os jogos ou, então, poderiam recorrer 

a repositórios de imagens, músicas e efeitos sonoros. 
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Dentre as 10 oficinas, as três primeiras foram realizadas como pré-testes, no intuito de 

estabelecer parâmetros mínimos que pudessem ser replicados nas demais [definição de tempo 

necessário, elaboração de materiais de consulta, estruturação do Game Design Document para 

Newsgames (GDDN) com base nos tópicos do Game Design Document (GDD), etc.]. 

Em relação aos jogos desenvolvidos, as informações jornalísticas utilizadas foram, em 

sua maioria, coletadas de materiais publicados na mídia. Porém, nas oficinas de maior duração, 

além do jogo, as equipes produziram o conteúdo jornalístico de apoio. 

 O termo layout é utilizado em alguns softwares de programação para indicar o espaço 

na ferramenta onde se deve inserir os elementos gráficos do game, separando-os do local onde 

será feita a codificação. Nas descrições dos jogos que serão apresentadas a seguir, tal nomen-

clatura foi utilizada como sinônimo de telas.  

Nos títulos dos capítulos – e eventualmente nas descrições –, utilizou-se o termo “en-

contro” como sinônimo de oficinas. Nas descrições, o termo “ministrante” foi utilizado para 

referenciar o docente Carlos Marciano, autor desta pesquisa, responsável pela organização das 

atividades. 

Já as expressões “matéria/reportagem (de) base” ou “matéria/reportagem/material de 

embasamento” foram utilizadas nas descrições das oficinas para referenciar o material jornalís-

tico escolhido pelas equipes, cujo conteúdo informativo sustentou os dados apresentados nos 

jogos produzidos por elas.  

Devido ao fato de nem todos os projetos desenvolvidos serem considerados newsga-

mes, também foi utilizado o termo “produto” para remeter e abarcar os jogos produzidos.  

Por fim, é importante ressaltar que a sigla GDDN foi apresentada pela primeira vez 

somente na oficina 9, após a consolidação da estrutura do Games Design Document para News-

game. Assim, no intuito de preservar a fidelidade e exibir os termos utilizados até a definição 

de GDDN, é possível encontrar na descrição de algumas oficinas as expressões “Game Design 

Document específico para newsgame”, “GDD específico para newsgame”, “GDD para news-

games”, “GDD para os jogos jornalísticos” ou simplesmente “GDD”.  

Nas oficinas voltadas ao desenvolvimento dos jogos jornalísticos em que tais expres-

sões aparecem, elas foram utilizadas como referência ao documento que idealizou os newsga-

mes apresentados, visto que, naquele momento, ainda não tinha sido consolidado pelo pesqui-

sador o uso da sigla GDDN. 
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3.1. ENCONTRO 1 

 

Evento: Intercom 2017  

Título da oficina: Como pensar os newsgames: a arte de unir jogos ao jornalismo  

Duração da oficina: 3h inicialmente, estendida por mais 3h 

Período da oficina: 8 e 9 de setembro de 2017, sexta e sábado, das 9h às 12h 

Cidade e Local da oficina: Curitiba, Universidade Positivo 

Número de participantes: 3 participantes 

Objetivo: a) apresentar a temática dos newsgames e aplicar o esboço do Game Design Docu-

ment para Newsgames (GDDN), a fim de verificar a clareza dos oito tópicos iniciais estrutura-

dos nele e se os mesmos poderiam ser utilizados para guiar a produção de um newsgame. b) 

verificar se era possível desenvolver um newsgame em menos de quatro horas, direcionando 

sua produção para uma mecânica de fácil programação e recorrendo, se necessário, a recursos 

gráficos e sonoros gratuitos. 

Metodologia Utilizada na oficina: a) apresentação conceitual sobre o tema; b) divisão de equi-

pes para o desenvolvimento do newsgame com o software Construct 2. 

Ambiente utilizado: Laboratório de informática equipado com desktops, retroprojetor, lousa e 

conexão à internet estável, via cabo de rede. 

Materiais disponibilizados para uso durante a oficina: 1 desktop ligado ao retroprojetor, 

utilizado pelo ministrante para apresentar os conceitos; 3 desktops (um para cada participante), 

com os softwares Construct 2 (programação), Photoshop (edição de imagem) e Sound Forge 

(edição de áudio), utilizados para pesquisa e desenvolvimento do newsgame. 

 

3.1.1. Conceitos apresentados na oficina 1 

 

Essa primeira oficina aconteceu ainda no período de amadurecimento da tese e foi 

utilizada como pré-teste, principalmente para verificar se o GDDN que estava sendo estruturado 

era compreendido pelos participantes.  
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Em um primeiro momento, foi realizada a apresentação37 conceitual do tema, dividida 

em quatro seções (Figura 25): O que são newsgames?; GDD e Lide; Planejamento; GDD +Lide 

=newsgames. A apresentação e discussão dos tópicos durou, aproximadamente, 30 minutos. 

 

Figura 25: oficina 1 - Capa da apresentação  

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/ 

 

Em “O que são newsgames?”, foi apresentado o conceito de newsgames (Figura 26) 

proposto por Frasca (2003); as categorias (Figura 27) propostas por Bogost, Ferrari e Schweizer 

(2010) e Marciano (2014); e alguns exemplos (Figura 28) de newsgames produzidos por mídias 

jornalísticas e independentes.  

  

 

37 Apresentação disponível em https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/  

https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/
https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/
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Figura 26: oficina 1 – Conceituação de newsgames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/ 

 

Figura 27: oficina 1 – Categorização dos newsgames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/ 

 

Figura 28: oficina 1 – Exemplos de newsgames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/  

https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/
https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/
https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/


112 

 

 

O segundo tópico teve como proposta apresentar brevemente as definições de Game 

Design Document (GDD) e lide jornalístico (Figura 29), antecipando, assim, a conceituação 

utilizada para relacionar os dois conceitos posteriormente, no quarto tópico. 

 

Figura 29: oficina 1 – Definições de GDD e Lide 

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/ 

 

O tópico 3, “Planejamento”, tinha como objetivo apresentar o quadro pessoal mínimo 

necessário para o desenvolvimento de newsgames (Figura 30), bem como as etapas que com-

punham sua produção (Figura 31). 

 

Figura 30: oficina 1 – Equipe para desenvolvimento de newsgames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/ 

  

https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/
https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/
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Figura 31: oficina 1 – Etapas de produção dos newsgames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/ 

 

Por fim, o quarto tópico “GDD +Lide =newsgames” retomava o tópico de número 2 e 

tinha o propósito de relacionar as 6 perguntas do lide jornalístico com elementos presentes na 

maioria dos jogos (Figura 32), tomando como base o GDD de 10 páginas proposto por Rogers 

(2014).  

 

Figura 32: oficina 1 – Estrutura do tópico GDD+LIde=newsgame 

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/ 

 

Assim, na ocasião, essa associação resultou no primeiro esboço do Game Design Do-

cument para Newsgames (GDDN) estruturado em oito tópicos: História (O quê), Objetivos (Por 

quê), Equipe e Deadline (Quando?), Gameplay e Plataforma (Como?), Personagens (Quem?), 

Universo do Jogo (Onde?), Interface, Cronograma e Orçamento (respectivamente Figura 33, 

Figura 34, Figura 35, Figura 36, Figura 37, Figura 38, Figura 39 e Figura 40).  

https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/
https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/


114 

 

 

Figura 33: oficina 1 – Tópico História (o quê) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/ 

 

Figura 34: oficina 1 – Tópico Objetivos (Por quê?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/ 

 

Figura 35: oficina 1 – Tópico Equipe e Deadline (Quando?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/  

https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/
https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/
https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/
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Figura 36: oficina 1 – Tópico Gameplay e plataforma (Como?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/ 

 

Figura 37: oficina 1 – Tópico Personagens (Quem?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/ 

 

Figura 38: oficina 1 – Tópico Universo do jogo (Onde?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/ 

  

https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/
https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/
https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/
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Figura 39: oficina 1 – Tópico Interface 

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/ 

 

Figura 40: oficina 1 – Tópico cronograma e orçamento 

 
Fonte: https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/ 

 

Como se pode observar pelas figuras acima, em cada um dos oito tópicos foi apresen-

tada uma breve explicação sobre o que abordavam, quais elementos os compunham nos Docu-

mentos de Game Design (GDD) utilizados como padrão, além de sugerir a inclusão de alguns 

elementos jornalísticos em cada um para que, assim, eles pudessem compor um Game Design 

Document específico para newsgames. 

  

https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/
https://prezi.com/view/S4EbQ4AEDUnnfaxxSwFa/
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3.1.2. Atividade proposta na oficina 1  

 

Após concluída a etapa do desenvolvimento conceitual do tema, o ministrante explicou 

como se daria a parte prática da oficina que, de acordo com o cronograma inicial do Intercom 

2017, teria apenas 3 horas de duração.  

Como o objetivo desse pré-teste era verificar se os participantes haviam compreendi-

dos os oito tópicos para planejar o newsgame e conseguiriam colocá-los em prática no tempo 

previsto, a oficina foi estruturada com uma apresentação breve e um debate sobre os conceitos, 

de modo que a maior parte do tempo seria destinada ao desenvolvimento do newsgame. 

Com a premissa de que a maioria dos participantes não teriam conhecimento sobre a 

utilização do software Construct 2, optou-se também por escolher uma mecânica de jogo cuja 

programação pudesse ser ensinada e aplicada de forma mais rápida e efetiva. Assim, assim, foi 

escolhida a mecânica do infinite runner38 dentre as muitas possibilidades do software. Como 

conceitos básicos da mecânica, foi necessário estabelecer alguns requisitos que o newsgame 

deveria conter: 

 

a) uma tela de menu, com o nome do jogo e os botões iniciais;   

b) informações de créditos, mencionando o nome das autoras do jogo e o evento 

em que ele foi desenvolvido;  

c) as instruções do jogo, que poderiam aparecer em uma tela separada, no pró-

prio menu ou no meio da fase;  

d) a tela de jogo, contendo um personagem controlado pelo jogador, cujo obje-

tivo seria coletar alguns itens que lhe dariam algum tipo de benefício (pontos, 

energia) e evitar itens que lhe causassem algum dano (perda de vida, perda de 

energia, redução no tempo);  

e) um link que direcionasse o jogador para a reportagem de onde foram retirados 

os conteúdos informativos do newsgame. O link poderia ser acessado, por exem-

plo, através de um botão no menu do jogo;  

 

38 Mecânica na qual é passada a impressão de que o personagem principal se movimenta pelo ambiente, mas ele 

se mantém fixo na janela de visualização e os demais elementos e cenários é que se locomovem. Comparado a 

outros gêneros, como os jogos de plataforma, o infinite runner exige menos linhas de programação e tende a ter 

um desenvolvimento mais rápido das fases por ser necessário apenas replicar os códigos alterando os objetos 

atrelados a ele. 
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f) tela de vitória e derrota, acessadas, respectivamente, quando o jogador alcan-

çasse o critério para vencer ou perder;  

g) apresentar no jogo os dados jornalísticos que remetessem à notícia escolhida 

como referência informativa do newsgame. Essas informações poderiam ser re-

presentadas pelos itens, os quais deveriam ser coletados e evitados na tela do 

gameplay, pelo cenário do jogo, nas telas de vitória e derrota ou ainda em alguma 

tela com mais informações. 

 

Após as explicações dos requisitos – que foram escritos na lousa e deixados para con-

sulta juntamente com a apresentação projetada –, as participantes foram instigadas, inicial-

mente, a pesquisar uma reportagem que serviria de fonte jornalística e base informativa do jogo.  

Com a reportagem escolhida, as participantes definiram quais informações da matéria 

iriam compor os oito tópicos do Game Design Document para Newsgames (GDDN). Após 

decidirem como essas informações seriam representadas no jogo, foi dado início ao desenvol-

vimento da programação, utilizando o software Construct 2.  

Nessa etapa, o ministrante mostrava os códigos no computador, cuja tela era duplicada 

na lousa, e as participantes repetiam o código em seus computadores. Como o foco da oficina 

era a programação e, para conseguir finalizá-la no tempo disponível inicialmente, foi permitido 

que as participantes recorressem a bancos de imagens e sons gratuitos para compor os gráficos 

e os áudios do jogo, caso elas não conseguissem produzi-los nos softwares disponibilizados 

(Photoshop para imagens e Sound Forge para edição dos áudios). O projeto desenvolvido será 

brevemente detalhado a seguir. 

 

3.1.3. Produto desenvolvido na oficina 1 

 

Esse primeiro encontro resultou no newsgame Corra Nina39, com autoria de Jeovana 

Wilke, Kauane Zampiva e Vanessa Lima, na época acadêmicas de jornalismo. O conteúdo in-

formativo que sustentou o jogo foi retirado da matéria “Brasil é mais sedentário do que os 

 

39 Disponível em https://marciano.itch.io/ng-corranina 

https://marciano.itch.io/ng-corranina
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EUA”40, publicada em 25 de agosto de 2017, no portal da revista Superinteressante. Ao contrá-

rio dos outros jogos que serão apresentados, Corra Nina pode ser jogado tanto pelo computador 

quando por aparelhos mobile. 

Como se pode observar na Figura 41, é possível, pela tela inicial do newsgame, perce-

ber que as autoras cumpriram os requisitos “a” e “c”, pois nela está presente o nome do news-

game bem como suas instruções. A partir desse layout 1, é possível ver também os comandos 

que controlam o player (1), os botões para avançar a próxima tela (2) e o de ir para a tela de 

créditos (3). Também é possível ligar ou desligar a música no respectivo botão (4), o único que 

aparece em todas as telas do jogo. 

 

Figura 41: newsgame Corra Nina – Tela do primeiro menu 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-corranina 

 

Ao apertar o botão de créditos, o jogador é direcionado para o layout 2 do jogo, con-

forme apresentado na Figura 42. Nele, é possível perceber que as autoras cumpriram o requisito 

“b”, pois escreveram seus nomes, o nome do ministrante, bem como o local e nome do evento 

em que o newsgame foi desenvolvido. 

É destacado, ainda na Figura 42, como o botão do áudio fica quando desligado (5) e a 

presença do botão de voltar (6) que, ao ser acessado, retorna para a tela inicial.  

  

 

40 Disponível em https://super.abril.com.br/saude/brasil-e-mais-sedentario-do-que-os-eua/ 

https://marciano.itch.io/ng-corranina
https://super.abril.com.br/saude/brasil-e-mais-sedentario-do-que-os-eua/
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Figura 42: newsgame Corra Nina – Tela de créditos 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-corranina 

 

Retornando ao layout 1, ao selecionar o botão de avançar (Figura 41, destaque 2), o 

jogador é direcionado para o layout 3, representado pela Figura 43, no qual é possível iniciar o 

gameplay clicando no botão iniciar (7) ou então acessar as telas com mais informações ao clicar 

no respectivo botão (8). 

 

Figura 43: newsgame Corra Nina – Tela do segundo menu 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-corranina 

 

É justamente ao selecionar o botão de mais informações (Figura 43, destaque 8) que 

verificamos o cumprimento do requisito “g”. Primeiramente, o jogador acessa o layout 4, com 

referências jornalísticas sobre elementos benéficos para a saúde (Figura 44).  

 

 

  

https://marciano.itch.io/ng-corranina
https://marciano.itch.io/ng-corranina
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Figura 44: newsgame Corra Nina – Tela de informações 1 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-corranina 

 

Ao selecionar o botão de avançar (Figura 44, destaque 9), o jogador segue para o layout 

5, com informações jornalísticas cujas fontes abordam elementos que fazem mal à saúde (Fi-

gura 45).  

 

Figura 45: newsgame Corra Nina – Tela de informações 2 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-corranina 

 

Já ao selecionar o botão de avançar no layout 5 (Figura 45, destaque 10), o jogador é 

direcionado para o layout 6 (Figura 46), onde um texto informa que ele recebeu todas as infor-

mações jornalísticas que fundamentam o jogo.  

  

https://marciano.itch.io/ng-corranina
https://marciano.itch.io/ng-corranina
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A partir desse ponto, ele pode clicar no botão (11), que está atrelado ao link da matéria 

que sustenta o jogo, a qual será aberta em outra janela do navegador. Com isso, o requisito “e” 

também foi atendido pelas autoras. Já ao clicar no botão iniciar (12), o mesmo que estava pre-

sente no layout 3, o jogador segue para as fases do jogo, nas quais os demais requisitos foram 

cumpridos. 

 

Figura 46: newsgame Corra Nina – Tela do terceiro menu 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-corranina 

 

O newsgame é composto por três fases. Já na primeira (Figura 47), é possível perceber 

elementos que também estarão presentes nas fases seguintes. O player é representado por uma 

menina denominada como Nina (12), daí o título do jogo. Ela pode se movimentar para cima, 

para baixo, para direita e para esquerda, na tentativa de evitar os elementos que fazem mal à 

saúde e coletar aqueles que fazem bem. Tal implementação fez com que as autoras cumprissem 

o requisito “d”. 

Já os elementos gráficos que compõem a HUD (Heads-Up Display), localizam-se na 

parte superior da fase (13), situam o jogador quanto ao seu progresso e permitem que ele possa 

ligar ou desligar a música e os efeitos sonoros.  

  

https://marciano.itch.io/ng-corranina


123 

 

 

Figura 47: newsgame Corra Nina – Tela de gameplay 1 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-corranina 

 

Os elementos da HUD permanecem estáticos na parte superior do cenário (Figura 47, 

destaque 13) e representam, da esquerda para a direita, o cronômetro (inicia em todas as fases 

com 90 segundos e, caso chegue a 0, o jogo acaba), a barra de progresso (começa com o centro 

azul, sendo preenchida para a direita quando o jogador pega um elemento benéfico, e para a 

esquerda quando ele pega algo nocivo), os três corações representando as vidas do jogador 

(quando uma delas é perdida, o coração deixa de ter o fundo vermelho), textos de recorde e 

pontuação da fase (que tem o valor mínimo de 0, aumentando quando o jogador pega um ele-

mento benéfico e diminuindo quando ele pega algo nocivo), botão para ligar ou desligar os 

efeitos sonoros e botão para ligar ou desligar a música do jogo. 

Diferente do computador, na versão mobile, não é possível controlar a personagem 

pelo teclado. Conforme pode ser observado na Figura 48, quando o jogo é acessado por dispo-

sitivos móveis, a HUD das fases é complementada ainda pelas setas direcionais (14) que, ao 

serem tocadas, movimentam a personagem para a direção indicada. 

  

https://marciano.itch.io/ng-corranina
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Figura 48: newsgame Corra Nina – Tela de gameplay mobile 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-corranina  

 

No intuito de proporcionar ao jogador um nível de dificuldade com aumento gradativo, 

não existe uma ordem de quais elementos aparecem primeiro, pois eles surgem de forma alea-

tória pelo cenário, obrigando o jogador a ficar atento para não pegar um item errado.  

Os tipos de representações desses elementos que podem surgir na tela variam de 

acordo com a fase em que o jogador está, de modo que, a cada fase, novos elementos, nocivos 

e benéficos, são adicionados.  

Vale ressaltar também que cada elemento coletado aumenta ou diminui determinada 

quantidade de pontos, conforme descrito no Quadro 6. 

 

Quadro 6: newsgame Corra Nina – Elementos representados no jogo 

Tipo de elemento Descrição Fase do jogo 
Representações que são 

adicionadas em cada fase 

Relação 
com a 

pontuação 

Fazem mal  
à saúde 

Fast food, 
Refrigerantes, 

Doces, 
Sedentarismo 

1 
 

-5 pontos 

2 
 

-10 pontos 

3 
 

-20 pontos 

Fazem bem 
à saúde 

Água, 
Frutas, 

Atividade Física 

1 
 

+10 pontos 

2 
 

+15 pontos 

3 
 

+50 pontos 

Fonte: Produzido pelo autor  

https://marciano.itch.io/ng-corranina
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Ao analisar esses elementos adicionados em cada fase, percebe-se que eles comple-

mentam o requisito “g”, visto que, de certa forma, são representações gráficas das informações 

jornalísticas ressaltadas nos layouts 4 e 5.  

Tal requisito é complementado ainda pelas bandeiras que ilustram o plano de fundo 

das fases, as quais remetem aos dados apresentados na reportagem “Brasil é mais sedentário do 

que os Estados Unidos”, escolhida como base informativa para o desenvolvimento do news-

game.  

Na matéria em questão, o gráfico sinaliza que, dentre os 17 países analisados, a Indo-

nésia é o país mais sedentário, os Estados Unidos aparecem em oitavo lugar e a China assume 

o posto da nação que mais pratica atividades físicas.  

Esses três países estão representados no newsgame por suas bandeiras, respectiva-

mente, na Fase 1, na Fase 2 e na Fase 3, conforme apresentado na Figura 49. 

 

Figura 49: newsgame Corra Nina –  representação dos países nas fases 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-corranina 

 

Por fim, o requisito “f” está representado no newsgame quando a condição de vitória 

ou derrota é alcançada. A barra de progresso presente na HUD começa com a cor azul centra-

lizada, é preenchida para a direita e passa a ter a cor verde quando o jogador coleta elementos 

benéficos, ou é preenchida para a esquerda com a cor vermelha caso ele colete elementos noci-

vos (Figura 50). 

 

  

https://marciano.itch.io/ng-corranina
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Figura 50: newsgame Corra Nina – 3 modos de preenchimento da barra de progresso 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-corranina 

 

Cada vez que o jogador preenche a barra vermelha até a extremidade esquerda, ele 

perde uma vida e a fase recomeça. Independentemente da fase em que o jogador esteja, caso 

ele perca as três vidas ou o tempo da fase acabe, a condição de derrota é atingida e aparece a 

tela de game over, com um texto de incentivo, a quantidade de pontos marcada no newsgame, 

o recorde de pontos até o momento e o botão de voltar, que redireciona o jogador para o menu 

do newsgame (Figura 51). 

 

Figura 51: newsgame Corra Nina – Tela de derrota 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-corranina 

 

Por outro lado, se o jogador estiver na Fase 1 ou na Fase 2 e preencher a barra verde 

até a extremidade direita, as vidas não são recuperadas, mas ele ganha 100 pontos e vai para a 

fase seguinte. A condição de vitória é alcançada quando o jogador está na Fase 3 e o preenchi-

mento da barra verde chega até o final, surgindo, assim, a tela de vitória (Figura 52).  

 

  

https://marciano.itch.io/ng-corranina
https://marciano.itch.io/ng-corranina
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Figura 52: newsgame Corra Nina – Tela de vitória 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-corranina 

 

Como pode ser observado na Figura 52, a tela de vitória é composta por um texto de 

felicitações, a pontuação e o recorde alcançado, além do botão de voltar que, caso seja acionado, 

direciona o jogador para o layout de menu. 

 

3.1.4. Contribuições da oficina 1 para o método  

 

Como informado anteriormente, a estrutura do Game Design Document para Newsga-

mes (GDDN) apresentada para as participantes da oficina 1 era composta por oito tópicos, os 

quais foram estabelecidos através da união do lide jornalístico com a base do Game Design 

Document (GDD) de 10 páginas proposto por Rogers (2014).  

Como pré-teste do que estava sendo desenvolvido na pesquisa à época, a oficina 1 foi 

submetida ao evento com dois propósitos:  

 

a) Apresentar a temática dos newsgames e aplicar o esboço do Game Design 

Document para Newsgames (GDDN), a fim de verificar a clareza dos oito tópi-

cos estruturados nele e se eles poderiam ser utilizados para guiar a produção de 

um newsgame.  

b) Verificar se era possível desenvolver um newsgame em menos de quatro ho-

ras, direcionando sua produção para uma mecânica de fácil programação e re-

correndo, se necessário, a recursos gráficos e sonoros gratuitos. 

 

https://marciano.itch.io/ng-corranina
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É fato que o newsgame foi desenvolvido, mas, ao analisar a oficina 1 como um todo, 

chegou-se à constatação de que os propósitos foram alcançados parcialmente, tornando-se ne-

cessário fazer algumas ressalvas para futuras aplicações. 

O primeiro ponto a se considerar é que as alunas participantes já tinham ouvido falar 

de newsgames e eram familiarizadas com os termos jornalísticos, fato que possibilitou concluir 

a apresentação do tema em aproximadamente 30 minutos. Isso poderia não ocorrer com parti-

cipantes não familiarizados com a temática. 

Como segundo ponto, a oficina estava prevista para ocorrer apenas no dia 8 de setem-

bro e, mesmo adiantando a apresentação temática e estabelecendo o desenvolvimento de uma 

mecânica com programação mais simplificada, o Corra Nina não foi concluído nas duas horas 

e trinta minutos que se seguiram. Dúvidas surgiram durante a utilização do Construct 2 e, assim, 

ao fim do primeiro dia, foi realizada apenas a escolha das informações que iriam compor o jogo, 

a produção de algumas artes, a programação do layout de menu e parte da codificação da Fase 

1.  

Por interesse das próprias alunas em concluir o newsgame, foi verificado que o labo-

ratório estaria disponível no dia seguinte e houve uma negociação com a equipe organizadora 

do Intercom 2017 para poder utilizá-lo. Assim, só foi possível finalizar o newsgame Corra 

Nina porque a oficina 1 pôde ser estendida por mais 3 horas no dia 9 de setembro de 2017. 

De modo geral, o fato de a oficina ter resultado em um newsgame, sinalizou que é 

possível pensá-lo e codificá-lo, mas não em menos de seis horas, visto que é fundamental uma 

apresentação prévia, ainda que só dos tópicos de planejamento. 

No que se refere à verificação quanto à clareza dos oito tópicos, é relevante ponderar 

que o fato atrativo da oficina 1 era justamente a atividade prática de programação. Havia um 

receio de não conseguir concluí-la dentro das 3 horas disponíveis, pois o comunicado oficial 

divulgado, assim que a oficina 1 foi aceita para integrar o cronograma do evento, era de que o 

horário não poderia ser estendido. 

Diante disso, naquele momento, não houve preocupação do ministrante em solicitar 

que as acadêmicas, ao definirem a matéria que serviria de base para o newsgame, esquemati-

zassem no papel ou em algum arquivo digital o que elas pensaram para compor cada um dos 

tópicos do Game Design Document para Newsgames (GDDN).  
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Na prática, o preenchimento dos tópicos não foi registrado, apenas representado no 

jogo após as participantes recorrerem à apresentação projetada na lousa e discutirem entre si o 

que cada uma iria fazer para incluir os tópicos no jogo.  

Foi possível perceber, nas discussões que as autoras tiveram, o cuidado de manter os 

elementos do newsgame fiéis à temática escolhida (alimentação saudável), de modo que ela 

pudesse ser representada nos textos e desenhos. Tal preocupação resultou não só em um jogo 

divertido, mas também em um newsgame onde as informações jornalísticas fazem parte da nar-

rativa, além de ficar claro nos textos e no link quais foram as fontes consultadas. 

Em determinados momentos, as acadêmicas cogitaram também incluir no jogo algu-

mas telas de transição e personagens antagonistas; no entanto, por não saberem onde tais ele-

mentos se encaixariam dentro dos oito tópicos propostos, preferiram abortar essa ideia. Tal fato 

sinalizou a necessidade de rever se apenas os oito tópicos estavam abrangendo os elementos 

fundamentais dos jogos ou se era necessário ampliá-los e estabelecer novas relações com o 

jornalismo. 

Foi possível perceber, também, que, após decidirem o tema a ser abordado, as acadê-

micas dividiram os trabalhos. Uma ficou responsável por coletar mais fontes jornalísticas que 

trabalhassem a temática, outra por criar as artes do jogo e incluir os textos dessas fontes e outra 

ficou responsável pela tarefa de codificar o jogo seguindo as instruções de utilização do Cons-

truct 2. 

Havia também um sentimento de coletividade, pois uma acadêmica ajudava na tarefa 

da outra. No entanto, por diversas vezes, foi constatado que elas se perderam nas atividades, 

fosse uma codificando algo que a outra já havia feito, fosse inserindo nas artes informações 

irrelevantes ou mesmo incluindo no jogo dados que não tinham a fonte original. 

Os problemas relativos às informações foram solucionados na versão final do news-

game publicado. Todavia, na tela de créditos, é possível perceber que há o nome das desenvol-

vedoras, mas não se sabe o que cada uma fez no projeto. Também faltam informações de onde 

as artes não criadas por elas foram tiradas, bem como a origem dos áudios utilizados no jogo. 

Constatou-se, assim, que a projeção do tema e das seções do Game Design Document 

para Newsgames (GDDN) foi fundamental para as acadêmicas compreenderem os 8 tópicos do 

GDDN. No entando, também observou-se a necessidade de, em ocasiões futuras, apresentar os 

conceitos e orientar as equipes a registrarem o planejamento do jogo.  
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Com isso, a função de cada integrante torna-se mais clara, otimizando o trabalho ao 

evitar, por exemplo, que uma mesma tarefa seja executada mais de uma vez.  

O Quadro 7 apresenta um resumo das observações dessa primeira oficina. 

 

Quadro 7: Sintetização da oficina 1 

 
Fonte: Produzido pelo autor  

OBJETIVOS

ALCANÇADOS

a) apresentar a temática dos newsgames  e aplicar o esboço do Game Design Document  para Newsgames 

(GDDN), a fim de verificar a clareza dos oito tópicos iniciais estruturados nele e se os mesmos poderiam ser 

utilizados para guiar a produção de um newsgame.

NÃO ALCANÇADOS OU PARCIALMENTE ALCANÇADOS

b) Verificar se era possível desenvolver um newsgame  em menos de quatro horas, direcionando sua produção 

para uma mecânica de fácil programação e recorrendo, se necessário, a recursos gráficos e sonoros gratuitos.

2) Constatação da necessidade de rever os oito tópicos do Game Design Document  para Newsgames 

(GDDN) (História (O quê?), Objetivos (Por Quê?, Equipe e Deadline  (Quando?), Gameplay  e Plataforma 

(Como?), Universo do jogo (Onde?), Interface, Cronograma e Orçamento) para abranger aos jogos novos 

elementos fundamentais.

3) Constatação da necessidade de registrar o planejamento do jogo em um Game Design Document para 

Newsgames (GDDN).

OBSERVAÇÕES A 

RESPEITO: 

O newsgame  foi desenvolvido, mas para isso foi necessário extender a oficina por 

mais 3 horas no dia seguinte.

CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA PARA O MÉTODO 

1) Proposição de sete requisitos a serem apresentados nos newsgames : a) uma tela de menu, com o nome do 

jogo e os botões iniciais; b) informações de créditos, mencionando o nome das autoras do jogo e o evento em 

que ele foi desenvolvido; c) as instruções do jogo, que poderia aparecer em uma tela separada, no próprio menu 

ou no meio da fase; d) a tela de jogo, contendo um personagem controlado pelo jogador cujo objetivo seria 

coletar alguns itens que lhe dariam algum tipo de benefício (pontos, energia) e evitar itens que lhe causasse 

algum dano (perda de vida, perda de energia, redução no tempo); e) um link que desse acesso a reportagem de 

base, que poderia ser acessado, por exemplo, através de um botão no menu do jogo; f) tela de vitória e derrota, 

acessadas respectivamente quando o jogador alcançasse o critério para vencer ou perder; g) apresentar no 

jogo as informações jornalísticas que remetessem a notícia escolhida como base do newsgame . Essas 

informações poderiam ser representadas pelos itens que deveriam ser coletados e evitados na tela do 

gameplay , pelo cenário do jogo, nas telas de vitória e derrota, ou ainda em alguma tela com mais informações).

*1 desktop  ligado ao retroprojetor utilizado para apresentação do conteúdo * 3 

desktops  (um para cada participante) com os softwares  Construct 2 , 

Photoshop  e Sound Forge , utilizados para pesquisa e desenvolvimento do 

newsgame .

Metodologia Utilizada na 

oficina:

a) apresentação conceitual sobre o tema; b) divisão de equipes para o 

desenvolvimento do newsgame  com o software Construct 2 .

Nº de Produtos 

Desenvolvidos:
1 newsgame

Materiais 

Disponibilizados:

 Nº de Participantes: 3 participantes

Duração: 3h inicialmente, estendida por mais 3h

Espaço Utilizado:
Laboratório de informática equipado com desktops , retroprojetor, lousa e conexão 

à internet estável, via cabo de rede.

IDENTIFICAÇÃO

Evento: 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação - INTERCOM

Local e Ano: Curitiba, universidade Positivo, 2017
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3.2. ENCONTRO 2 

 

Evento: Disciplina41 intitulada Produção de Linguagem Audiovisual, Digital e Hipermidiática 

na Educação 

Título da oficina: Game Design Document (GDD): Como Planejar um jogo 

Duração da oficina: 2 horas e 50 minutos 

Período da oficina: 10 de outubro de 2017, terça-feira, das 15h 10m às 18h 

Cidade e Local da oficina: Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Centro de Ciências da Educação – Departamento de Metodologias do Ensino. 

Número de participantes: 14 participantes  

Objetivo: a) apresentar um novo esboço do Game Design Document (GDD) – cujos 13 tópicos 

auxiliariam na composição de um GDD específico para newsgames – a fim de verificar se os 

tópicos expostos estavam claros ao ponto de os participantes conseguirem planejar um jogo 

seguindo eles; b) validar se o referido planejamento poderia ser desenvolvido em menos de 3 

horas. 

Metodologia Utilizada na oficina: a) apresentação dos 13 tópicos do Game Design Document 

(GDD); b) atividade em equipe: a turma se dividiria em grupos e cada um deles deveria analisar 

os tópicos do Game Design Document (GDD) e planejar um jogo, de temática livre, registrando 

o que foi definido para cada tópico durante esse planejamento. 

Ambiente utilizado: sala de aula equipada com mesas e cadeiras, lousa, retroprojetor, conexão 

instável de internet via Wi-Fi e redes 4G.  

Materiais disponibilizados para uso durante a oficina: 1 notebook ligado ao retroprojetor, 

utilizado pelo ministrante para apresentar os conceitos. 

  

3.2.1. Conceitos apresentados na oficina 2 

 

Com base na experiência anterior, a oficina 2 também serviu como um pré-teste, na 

tentativa de apresentar o Game Design Document (GDD) e consolidar, assim, um formato de 

Game Design Document para Newsgames (GDDN) que pudesse ser compreendido com maior 

eficácia. 

 

41 Ministrada dentro do Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos (NADE) 



132 

 

 

No Intercom 2017, constatous-se que menos de 6 horas era insuficiente para planejar 

e desenvolver um jogo. Dessa forma, buscou-se, com a oficina 2, verificar se em menos de 3 

horas era possível apresentar os tópicos do Game Design Document (GDD) e aplicá-lo com os 

participantes, no intuito de que, ao final, as equipes tivessem ao menos o jogo planejado no 

papel. 

Na época, a pesquisa tinha como um dos objetivos estabelecer uma metodologia que, 

ao ser utilizada, resultasse em um jogo produzido ou orientado42 por pessoas que não tinham 

muito ou nenhum conhecimento sobre desenvolvimento de jogos. Da mesma forma, a ideia era 

expandir essa metodologia para além do jornalismo, de modo que ela pudesse ser aplicada tanto 

para o desenvolvimento de newsgames quanto para jogos com outros propósitos (educativos, 

publicitários, marketing, etc).  

Nesse sentido, a oficina 2 foi uma oportunidade de verificar se os novos tópicos do 

Game Design Document (GDD) eram compreendidos também por um público cuja formação 

vinha de outras áreas que não a Comunicação.  

Assim, caso fosse constatado na oficina que os tópicos estavam claros, para evitar um 

retrabalho, eles seriam novamente adaptados e relacionados com o lide jornalístico, resultando, 

então, em um novo GDD específico para newsgames. 

Vale destacar, também, que a oficina 2 foi a primeira a integrar a disciplina de outro 

professor, tendo sido oferecida mediante o interesse da docente Dulce Márcia Cruz43 em apre-

sentar e aplicar os tópicos do Game Design Document (GDD) com os alunos de Pedagogia.  

Antes de a turma se dividir em equipes, os tópicos do GDD foram apresentados44 para 

os participantes conforme a estrutura observada na Figura 53. A apresentação durou aproxima-

damente 30 minutos. 

  

 

42 No caso de professores ou pessoas de outras áreas que não quisessem de fato produzir um jogo, mas desejas-

sem aplicar a metodologia com determinado público. 
43 Na ocasião, Dulce Márcia Cruz era a professora responsável por ministrar a disciplina. 
44 Apresentação disponível em https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/  

https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/
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Figura 53: oficina 2 – Capa da apresentação 

 
Fonte: https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/ 

 

Com o objetivo de ajustar a dificuldade observada na oficina 1 (em que as acadêmicas 

pensaram em adicionar elementos aos newsgames, mas não sabiam onde encaixá-los no GDDN 

então proposto), foram mantidos, para a oficina 2, os 8 tópicos anteriores (História, Objetivos, 

Equipe e Deadline, Gameplay e Plataforma, Personagens, Universo do Jogo, Interface, Crono-

grama e Orçamento), sendo acrescidos mais 4 (Inimigos, Controles, Câmera e Cutscenes). 

A fim de melhorar a compreensão, os tópicos de Cronograma e Orçamento, que antes 

estavam juntos, foram separados. Da mesma forma, foram retiradas da nova estrutura do GDD 

a relação com as perguntas do lide que estavam presentes anteriormente em alguns tópicos45, 

visto que a oficina 2 não era destinada ao planejamento de newsgames. 

Assim, a nova estrutura do Game Design Document (GDD) desenvolvida para a ofi-

cina 2 foi composta por 13 tópicos (Figura 54, Figura 55, Figura 56, Figura 57, Figura 58, 

Figura 59, Figura 60, Figura 61, Figura 62, Figura 63, Figura 64, Figura 65 e Figura 66). 

  

 

45 História (O quê), Objetivos (Por quê), Equipe e Deadline (Quando?), Gameplay e Plataforma (Como?), Perso-

nagens (Quem?), Universo do Jogo (Onde?). 

https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/
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Figura 54: oficina 2 – GDD: tópico de história 

 
Fonte: https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/ 

 

Figura 55: oficina 2 – GDD: tópico de Objetivos 

 
Fonte: https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/ 

 

Figura 56: oficina 2 – GDD: tópico de Equipe e Deadline 

 
Fonte: https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/  

https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/
https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/
https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/
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Figura 57: oficina 2 – GDD: tópico de Gameplay e Plataforma 

 
Fonte: https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/ 

 

Figura 58: oficina 2 – GDD: tópico de Personagens 

 
Fonte: https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/ 

 

Figura 59: oficina 2 – GDD: tópico de Inimigos 

 
Fonte: https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/  

https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/
https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/
https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/
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Figura 60: oficina 2 – GDD: tópico de Universo do jogo 

 
Fonte: https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/ 

 

Figura 61: oficina 2 – GDD: tópico de Controles 

 
Fonte: https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/ 

 

Figura 62: oficina 2 – GDD: tópico de Câmera 

 
Fonte: https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/  

https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/
https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/
https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/
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Figura 63: oficina 2 – GDD:  tópico de Interface 

 
Fonte: https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/ 

 

Figura 64: oficina 2 – GDD: tópico de Cutscenes 

 
Fonte: https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/ 

 

Figura 65: oficina 2 – GDD: tópico de Cronograma 

 
Fonte: https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/  

https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/
https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/
https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/


138 

 

 

Figura 66: oficina 2 – GDD: tópico de Orçamento 

 
Fonte: https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/ 

 

Conforme se pode observar pelas figuras acima, em cada um dos 13 tópicos foi apre-

sentada uma breve explicação sobre o que abordavam e quais elementos dos jogos compunham 

cada um deles. 

Para evitar as dúvidas que surgiram durante a apresentação na primeira oficina e ga-

rantir que, dessa vez, o Game Design Document (GDD) ficasse ainda mais claro, nos tópicos 

de Controle, Câmera, Interface, Cronograma e Orçamento do novo GDD foram inseridos, além 

dos textos, imagens ilustrativas para complementar a explicação,  

Vale destacar também que os tópicos são completivos, mas podiam ser interpretados 

de maneira independente, de forma que, nas oficinas, não era necessário apresentá-los em uma 

ordem específica. 

 

3.2.2. Atividade proposta na oficina 2 

 

Após aproximadamente 30 minutos de apresentação, a turma se dividiu em grupos 

para discutir sobre as seções do Game Design Document (GDD), pensar em uma temática para 

o jogo e desenvolvê-la a partir do GDD.  

Diferente da primeira oficina, as equipes foram instruídas a registrarem o que pensa-

ram para cada tópico, de modo que, ao final da oficina 2, pudessem entregar o material ao 

ministrante. 

Foram cerca de 2h e 20 minutos de desenvolvimento e, durante esse período, o minis-

trante ficou disponível para responder a eventuais dúvidas. De tempos em tempos, ele ia até os 

https://prezi.com/view/mLO1GOBHW2nOWfPbsz1z/
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grupos para verificar como estava o planejamento e opinar sobre as ideias que surgiram, caso 

fosse solicitado. Os projetos desenvolvidos serão sumariamente apresentados a seguir. 

 

3.2.3. Produtos desenvolvidos na oficina 2 

 

Ao fim da oficina, dois GDDs foram estruturados e entregues: um cuja temática abor-

dava ecologia, extinção e ecossistemas (ANEXO A); e o outro que tinha como tema um uni-

verso de aventura, com magos e guerreiros (ANEXO B). Ambos foram planejados com a me-

cânica de plataforma; porém, não foi possível identificar os autores dentre os estudantes de 

Pedagogia que participaram da oficina, já que nenhum dos dois GDDs foram assinados. 

De forma resumida, no jogo com temática ecológica, o jogador controla um macaco 

que deve cruzar o cenário coletando alimentos saudáveis para ele (como frutas) e evitando ini-

migos (como cobras, caçadores, armadilhas e comidas ruins).  

Em cada fase, uma espécie de macaco diferente é controlada, de modo que o jogador 

possa compreender características particulares dessa espécie, como alimentação, predadores e 

risco de extinção. 

Já no jogo com temática de aventura, o jogador controla um guerreiro bárbaro e tem 

como objetivo encontrar o rei que está em algum lugar do cenário. Cada personagem do game 

possui uma habilidade específica (telepatia, cura, feitiçaria), sejam eles aliados ou oponentes.  

O jogador precisa interagir com o ambiente, coletar itens de sobrevivência, fugir de 

armadilhas, além usar as armas e armaduras que possui para vencer as batalhas contra os ini-

migos (como o monge maligno e os assassinos). 

 

3.2.4. Contribuições da oficina 2 para o método 

 

Como ressaltado anteriormente, este segundo pré-teste tinha dois objetivos:  

 

a) apresentar um novo esboço do Game Design Document (GDD) – cujos 13 

tópicos auxiliariam na composição de um GDD específico para newsgames –, a 

fim de verificar se os tópicos expostos estavam claros a ponto de os participantes 

conseguirem planejar um jogo seguindo-os.  
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b) validar se o referido planejamento poderia ser desenvolvido em menos de 3 

horas. 

 

Ao contrário da primeira experiência, pode-se constatar que, na oficina 2, os objetivos 

foram cumpridos completamente, pois em nenhum momento houve dúvidas quanto ao que cada 

tópico do Game Design Document (GDD) se referia, bem como o planejamento pôde ser con-

cluído e entregue em menos de três horas. Apesar disso, foi necessário fazer algumas ressalvas, 

no intuito de melhorar as oficinas seguintes.  

Percebeu-se que durante, a apresentação do GDD, os 14 participantes estavam em sala; 

porém, no momento em que os trabalhos em grupo estavam em desenvolvimento, alguns alunos 

saíram da oficina. Assim, aqueles que permaneceram até o final precisaram ser reagrupados 

mais de uma vez, de modo que, durante a atividade prática, não era possível saber quantos 

grupos estavam formados nem quem eram seus componentes.  

O fato de os alunos terem que utilizar os próprios materiais para desenvolver o trabalho 

(folhas, lápis e canetas) também foi um fator contribuinte para a organização dos grupos, pois 

aqueles que não tinham material acabaram obrigados a se juntarem com alguma equipe que 

tivesse. 

Embora fosse requisitado que as equipes registrassem o planejamento do jogo na es-

trutura do Game Design Document (GDD), os dois trabalhos entregues apresentam organização 

distintas. Não há um controle claro se todos os tópicos foram abordados, pois, embora seja 

possível compreender o que está escrito, algumas informações aparecem misturadas com outras 

(por exemplo, desenhos aleatórios misturados com o texto, sem identificar a que tópico do GDD 

se referem). 

Ou seja, a inexistência de um modelo de Game Design Document (GDD) a ser seguido, 

juntamente com o fato de os participantes se ausentarem da oficina sem que houvesse o controle 

de quem estava em qual equipe, refletiu no material entregue. Não foi possível identificar quais 

alunos são responsáveis pelos trabalhos, pois nenhum dos dois GDDs entregues foi assinado 

por uma pessoa ou pela equipe. 

Com a experiência da oficina 2, estabeleceu-se que os 13 tópicos do Game Design 

Document (GDD) estavam claros, de modo que poderiam ser novamente adaptados e relacio-

nados ao lide jornalístico a fim de criar um GDD específico para newsgames. 
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Também se chegou à conclusão, com os dois pré-testes, de que o tempo disponibili-

zado para execução das próximas oficinas, bem como os recursos disponíveis para utilização, 

seriam fundamentais na definição de sua abordagem. Assim, foram estabelecidos dois modelos 

de oficinas: 

 

Modelo 1 - Planejamento do jogo/newsgame com o desenvolvimento do 

GDD/GDDN: indicado para oficina com no mínimo 2 e no máximo 4 horas de 

duração, sendo esse tempo dividido em dois momentos: a) tempo máximo de 30 

minutos para apresentação dos conceitos e tópicos do GDD/GDDN; b) tempo 

máximo de 3h e 30 minutos para idealização do jogo/newsgame pelos partici-

pantes, cujo registro do planejamento deixaria claro quais e como os 13 tópicos 

do GDD/GDDN foram pensados. 

Modelo 2 - Planejamento do jogo/newsgame com o desenvolvimento do 

GDD/GDDN e produção do gameplay: indicado para oficina com no mínimo 

6 horas de duração, sendo esse tempo dividido em três momentos: a) tempo má-

ximo de 30 minutos para apresentação dos conceitos e tópicos do GDD/GDDN; 

b) tempo máximo de 1 hora para idealização do jogo/newsgame pelos partici-

pantes, cujo registro do planejamento deixaria claro quais e como os 13 tópicos 

do GDD/GDDN foram pensados; c) tempo mínimo de 4h e 30 minutos para pro-

gramação do jogo/newsgame pensado, sendo necessário, no mínimo, um com-

putador com o software de programação escolhido pelo ministrante para ele ex-

plicar os códigos, e mais dois por equipe para o desenvolvimento dos projetos 

idealizados. No caso das máquinas destinadas aos grupos, recomendou-se que 

em pelo menos uma delas tivesse instalado o mesmo software do ministrante, de 

modo que ela ficaria destinada ao programador e a outra para atender às demais 

necessidades do projeto (elaboração da arte, pesquisa, criação dos textos, etc.). 

 

Assim, no que se refere à programação a ser desenvolvida no segundo modelo de ofi-

cina, percebe-se que não é definido um tempo máximo de duração, justamente para não restrin-

gir os projetos a jogos no estilo infinite runner. Tal mecânica é mais simples de ser aprendida 
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e executada; no entanto, caso seja disponibilizado para a oficina de planejamento e desenvolvi-

mento um tempo maior do que 6 horas, mecânicas mais elaboradas podem ser ensinadas (por 

exemplo, jogos no estilo plataforma ou quizz).  

Com base nas experiências de pré-teste, independentemente se houvesse ou não a co-

dificação dos jogos, foram disponibilizadas, aos participantes das oficinas subsequente, folhas 

pautadas, folhas sem pauta, lápis, borracha, régua e canetas, com o propósito de que todos ti-

vessem material para desenvolver e estruturar o Game Design Document (GDD) de seus jogos. 

Juntamente a isso, cada equipe recebeu um formulário (APÊNDICE A) com um total 

de 7 páginas, desenvolvido para servir como guia e material de consulta, no intuito de possibi-

litar sua utilização até por pessoas de fora da área de comunicação. Tal guia foi elaborado na 

seguinte estrutura: 

 

Página 1: destinada à identificação. É composta de um cabeçalho (onde se pode 

identificar a data, o local, o ministrante e a ocasião em que a oficina ocorreu), 

campo de identificação da equipe (nome e e-mail, o qual, eventualmente pode 

ser substituído por número de matrícula ou controle), campo de identificação da 

matéria escolhida para servir como fonte informativa para o newsgame (título, 

nome do veículo de divulgação, data e meio de divulgação), descrição do que 

significa lide (com base nas definições de Nilson Lage) e uma tabela para chec-

klist do lide (contendo as 6 perguntas do lide, suas descrições e um espaço para 

cada pergunta ser respondida de acordo com a matéria selecionada). Em algumas 

aplicações descritas neste trabalho, o cabeçalho original sofreu uma ligeira alte-

ração, visto que o ministrante teve tempo de alterá-lo com o nome e a identifica-

ção da oficina antes de ministrá-la.  

Página 2: destinada ao checklist de desenvolvimento. É composta por um campo 

que deve ser preenchido com o nome escolhido para o jogo/newsgame, uma ta-

bela de checklist do GDD/GDDN (com os 13 tópicos do GDD/GDDN e espaço 

para sinalizar quando eles forem planejados ou não estiverem presentes no jogo, 

sendo necessário preencher o respectivo campo de observação) e uma observa-

ção sobre alguns tópicos do GDD/GDDN. 
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Página 3 a página 6: abrangem a descrição detalhada de cada tópico do 

GDD/GDDN para que as equipes não precisarem recorrer sempre à apresentação 

do ministrante caso surgisse alguma dúvida. 

Página 7: um modelo de cronograma e orçamento, com valores fictícios e ins-

truções de construção, para serem utilizados como referência quando os partici-

pantes das oficinas fossem desenvolver os respectivos tópicos. 

 

Criado com o propósito de organizar o desenvolvimento e manter uma estruturação 

minimamente padronizada nos arquivos entregues ao fim das oficinas, apenas as duas primeiras 

páginas do formulário precisavam ser preenchidas e devolvidas ao ministrante, juntamente com 

as demais folhas (pautadas ou não) que, por ventura, as equipes tivessem utilizado durante o 

planejamento do jogo.   

Caso nenhum membro da equipe desejasse ficar com as folhas restantes, elas eram 

recolhidas e reutilizadas na próxima oportunidade. 

Vale ressaltar, ainda, que, embora o formulário tenha sido pensado para apoiar as ofi-

cinas destinadas ao desenvolvimento de newsgames, também pode ser utilizado em oficinas 

pensadas para o desenvolvimento de jogos sem o propósito jornalístico.  

Tal utilização se aplica porque os 13 tópicos ressaltados podem auxiliar no planeja-

mento de qualquer jogo, independentemente de seu conteúdo. Ademais, as descrições detalha-

das, além de destacarem os newsgames, também mencionam o que de cada tópico deve ser 

considerado ao se planejar um jogo não jornalístico.  

Nesse caso, basta ignorar, no formulário, os textos e os espaços que remetem aos news-

games, como alguns trechos nas descrições dos tópicos e os campos da primeira página, refe-

rente à identificação da matéria e do lide.  

O Quadro 8 apresenta um resumo acerca da oficina 2. 
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Quadro 8: Sintetização da oficina 2 

 
Fonte: Produzido pelo autor  

2) Proposição de dois modelos de oficinas: Modelo 1 - Planejamento do jogo/newsgame  com o desenvolvimento do 

GDD/GDDN: indicado para oficina com no mínimo 2 e no máximo 4 horas de duração, sendo esse tempo dividido em dois 

momentos: a) tempo máximo de 30 minutos para apresentação dos conceitos e tópicos do GDD/GDDN; b) tempo máximo de 

3h e 30 minutos para idealização do jogo/newsgame  pelos participantes, cujo registro do planejamento deixaria claro quais e 

como os 13 tópicos do GDD/GDDN foram pensados. Modelo 2 - Planejamento do jogo/newsgame com o 

desenvolvimento do GDD/GDDN e produção do gameplay : indicado para oficina com no mínimo 6 horas de duração, 

sendo esse tempo dividido em três momentos: a) tempo máximo de 30 minutos para apresentação dos conceitos e tópicos do 

GDD/GDDN; b) tempo máximo de 1 hora para idealização do jogo/newsgame  pelos participantes, cujo registro do 

planejamento deixaria claro quais e como os 13 tópicos do GDD/GDDN foram pensados; c) tempo mínimo de 4h e 30 minutos 

para programação do jogo/newsgame  pensado, sendo necessário, no mínimo, um computador com o software  de programação 

escolhido pelo ministrante para ele explicar os códigos e mais dois por equipe para desenvolvimento dos projetos idealizados. No 

caso das máquinas destinadas aos grupos, recomendou-se que pelo menos uma delas tivesse instalado o mesmo software  do 

ministrante, de modo que ela ficaria destinada ao programador e a outra para atender às demais necessidades do projeto 

(elaboração da arte, pesquisa, criação dos textos, etc.).

3) Constatação da necessidade de disponibilizar materiais para desenvolvimento do GDD: folhas pautadas, folhas sem pauta, 

lápis, borracha, régua e canetas.

4) Elaboração de formulário e material de consulta: Página 1: destinada a identificação da equipe e reportagem (checklist  do 

lide); Página 2: destinada ao checklist  de desenvolvimento; Página 3 a página 6: abrangem a descrição detalhada de cada 

tópico do GDD; Página 7: um modelo de cronograma e orçamento.

a) apresentar um novo esboço do Game Design Document (GDD) - cujos 13 tópicos auxiliariam na composição de um GDD 

específico para newsgames  - a fim de verificar se os tópicos expostos estavam claros ao ponto dos participantes conseguirem 

planejar um jogo seguindo eles; b) validar se o referido planejamento poderia ser desenvolvido em menos de 3 horas.

NÃO ALCANÇADOS OU PARCIALMENTE ALCANÇADOS

Todos os objetivos propostos foram alcançados.

OBSERVAÇÕES A 

RESPEITO: 

1) não foi possível identificar os integrantes dos grupos pois os alunos saiam de sala 

frequentemente. 2) Nem todas as equipes tinham material para trabalhar e desenvolver o GDD.

CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA PARA O MÉTODO 

1) Novo tópicos acrescentados ao GDD, totalizando 13: História, Objetivos, Equipe e Deadline , Gameplay  e Plataforma, 

Personagem, Inimigos, Universo do jogo, Controles, Câmera, Interface, Cutscenes , Cronograma e Orçamento.

ALCANÇADOS

Duração: 2 horas e 50 minutos

Espaço Utilizado:
sala de aula equipada com mesas e cadeiras, lousa, retroprojetor, conexão instável de internet via 

Wi-Fi e redes 4G.

Materiais 

Disponibilizados:
 1 notebook  ligado ao retroprojetor. 

Metodologia Utilizada na 

oficina:

a) apresentação dos 13 tópicos do Game Design Document  (GDD); b) atividade em equipe: a 

turma se dividiria em grupos e cada um deles deveria analisar os tópicos do Game Design 

Document (GDD) e planejar um jogo, de temática livre, registrando o que foi definido para cada 

tópico durante esse planejamento.

Nº de Produtos 

Desenvolvidos:
2 Game Design Document (GDD)

OBJETIVOS

 Nº de Participantes: 14 participantes

IDENTIFICAÇÃO

Evento: Disciplina intitulada Produção de Linguagem Audiovisual, Digital e Hipermidiática na Educação

Local e Ano: Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2017
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3.3. ENCONTRO 3 

 

Evento: XVI Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital – SBGames2017 

Título da oficina: newsgames, por onde começar? Como planejar um GDD para os jogos jor-

nalísticos. 

Duração da oficina: 4 horas 

Período da oficina:  2 de novembro de 2017, quinta-feira, das 14h às 18h 

Cidade e Local da oficina: Curitiba, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) 

Número de participantes: 3 participantes 

Objetivo: a) apresentar o Game Design Document para newsgames (GDDN) a fim de verificar 

se os tópicos expostos estavam claros a ponto de os participantes conseguirem planejar um jogo 

os seguindo; b) validar o modelo 1 de oficina intitulado “Planejamento do jogo/newsgame com 

o desenvolvimento do GDD/GDDN”, bem como a aplicar o formulário.  

Metodologia Utilizada na oficina: a) apresentação dos 13 tópicos do GDD para newsgame; b) 

criação de grupos a fim de que os participantes pudessem analisar os tópicos do GDD, planejar 

um newsgame a partir dele e utilizar o formulário como consulta e registro do que foi definido 

em cada tópico durante o planejamento. 

Ambiente utilizado: sala de aula equipada com mesas e cadeiras, lousa, retroprojetor, conexão 

estável de internet cabo, Wi-Fi e redes 4G.  

Materiais disponibilizados para uso durante a oficina: 1 desktop ligado ao retroprojetor; 

formulário para consulta e identificação; folhas pautadas, folhas sem pauta, lápis, borracha, 

régua e canetas; 3 matérias jornalísticas que poderiam ser utilizadas como matéria base para o 

newsgame. 

 

3.3.1. Conceitos apresentados na oficina 3 

 

Após a validação dos 13 tópicos do GDD na oficina anterior, foi configurada uma nova 

estrutura do GDD para newsgames, de modo que a oficina 3 serviu como pré-teste para avaliar 

sua compreensão.  

O primeiro momento consistiu em apresentar aos participantes as seções dessa nova 

configuração do GDD e a relação dos tópicos com o lide e o jornalismo. 
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A apresentação46 durou aproximadamente 30 minutos e, como é possível observar na 

Figura 67, o layout dela é bem similar ao utilizado na apresentação da oficina 2.  

 

Figura 67: oficina 3 – Capa da apresentação utilizada 

 
Fonte: https://prezi.com/view/KNNok2dqhKz4ta1gBXg4/ 

 

Apesar da similaridade inicial, ao contrário da apresentação utilizada na oficina ante-

rior, nesta exposição está presente, em alguns pontos, a relação existente entre eles e o jorna-

lismo.  

Assim, a quantidade de tópicos foi mantida. No entanto, em alguns deles, o texto in-

forma como esses tópicos se relacionam com o lide jornalístico. As perguntas do lide ganharam 

destaque em vermelho e, nas descrições desses tópicos, é ressaltado de que maneira a questão 

pode auxiliar no planejamento do newsgame. Nas imagens a seguir, serão apresentadas apenas 

as seções que apresentam essa relação entre o tópico do GDD e o lide jornalístico (Figura 68, 

Figura 69, Figura 70, Figura 71 e Figura 72).  

 

 

  

 

46 Disponível em https://prezi.com/view/KNNok2dqhKz4ta1gBXg4/  

https://prezi.com/view/KNNok2dqhKz4ta1gBXg4/
https://prezi.com/view/KNNok2dqhKz4ta1gBXg4/
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Figura 68:  oficina 3 – GDD: tópico História (O quê?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/KNNok2dqhKz4ta1gBXg4/ 

 

Figura 69: oficina 3 – GDD: tópico Objetivos (Por quê?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/KNNok2dqhKz4ta1gBXg4/ 

 

Figura 70: oficina 3 – GDD: tópico Gameplay e plataforma (Como?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/KNNok2dqhKz4ta1gBXg4/  

https://prezi.com/view/KNNok2dqhKz4ta1gBXg4/
https://prezi.com/view/KNNok2dqhKz4ta1gBXg4/
https://prezi.com/view/KNNok2dqhKz4ta1gBXg4/
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Figura 71: oficina 3 – GDD: Personagens (Quem?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/KNNok2dqhKz4ta1gBXg4/ 

 

Figura 72: oficina 3 – GDD: tópico Universo do jogo (Onde? – Quando?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/KNNok2dqhKz4ta1gBXg4/ 

 

Como se pode observar nas imagens acima, o texto em azul de alguns tópicos sinali-

zavam que ali poderia existir relação direta com a matéria escolhida como referência informa-

tiva.  

Por exemplo, o destaque azul não aparece no tópico de Interface, pois ele se aplica da 

mesma forma para jogos jornalísticos ou não. Em contrapartida, no tópico de Personagens (Fi-

gura 71), existe um texto destacado em azul que ilustra como os elementos desse tópico pode-

riam ser localizados dentro da reportagem, ampliando, assim, a percepção do participante da 

oficina e permitindo que ele estabelecesse tal relação (o personagem controlado pelo jogador 

no newsgame poderia ser uma representação da pessoa utilizada como fonte na matéria, por 

exemplo). 

https://prezi.com/view/KNNok2dqhKz4ta1gBXg4/
https://prezi.com/view/KNNok2dqhKz4ta1gBXg4/
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3.3.2. Atividade proposta na oficina 3 

 

Terminada a apresentação, o ministrante orientou que os três alunos juntassem as car-

teiras para ser dado início à atividade prática. O primeiro ponto seria escolher a reportagem que 

sustentaria o jogo. A equipe poderia acessar a internet pelos celulares para encontrar algo ou, 

então, utilizar uma das três reportagens factuais que foram levadas pelo ministrante, sendo esta 

última a opção escolhida.  

Dentre as três opções disponíveis47, os participantes optaram pela matéria da Folha de 

São Paulo, publicada em 31 de outubro de 2017 e intitulada “Atropelador mata ao menos 8 em 

Nova York; FBI trata como terrorismo”. 

Após receberem a reportagem impressa, o formulário, o lápis, os papéis e a caneta, os 

integrantes começaram a ler e planejar o newsgame, relacionando a matéria com os tópicos 

apresentados no GDD para newsgames. O resultado, em síntese, será descrito a seguir. 

 

3.3.3. Produto desenvolvido na oficina 3 

 

 Conforme pode ser constatado no GDD da equipe (ANEXO C), a matéria escolhida 

serviu como base para o planejamento do newsgame Bombar na mídia, tendo como autores 

Natália Ferraz, Pedro Falcão (jornalistas) e Ricardo de Lima (programador de jogos digitais). 

De forma resumida, o newsgame segue o estilo de estratégia, no qual o jogador atua 

como um terrorista e deve gerenciar recursos para então executar atentados e ganhar o máximo 

de exposição na imprensa. 

Embora pareça inicialmente polêmico, como se o newsgame estivesse estimulando a 

violência, os autores ressaltaram que o propósito do jogo é mostrar como o terrorismo é tratado 

de forma diferente pela mídia (ataques em países desenvolvidos ganham mais destaque que 

naqueles em desenvolvimento, por exemplo). Ao mesmo tempo, o jogo pode apresentar dados 

apontados pela matéria (como as localidades de Nova York que foram alvo dos atentados) ou 

 

47 Além da opção escolhida também foram levadas pelo ministrante as matérias “Hamilton não liga para 9º lugar 

e se emociona com conquista do tetra na Fórmula 1”, publicada pelo Estadão, em 29 de outubro de 2017; e 

“Brasil tem alta de 27,9% nos casos de sífilis em 2016, diz ministério”, publicada no portal G1 em 31 de outu-

bro de 2017. 
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ainda o número de vítimas no mundo e os reflexos econômicos causados pelos ataques – infor-

mações que poderiam ser coletadas de outras fontes jornalísticas. 

 

3.3.4. Contribuições da oficina 3 para o método 

 

Como já foi ressaltado, esta oficina tinha como objetivo: 

 

a) apresentar o Game Design Document para newsgames (GDDN) a fim de ve-

rificar se os tópicos expostos estavam claros a ponto de os participantes conse-

guirem planejar um jogo seguindo eles.  

b) validar o modelo 1 de oficina, intitulado “Planejamento do jogo/newsgame 

com o desenvolvimento do GDD/GDDN ”, bem como a aplicar o formulário. 

 

Ao analisar como a oficina transcorreu e o GDDN entregue pela equipe, pode-se cons-

tatar que ambos os objetivos foram alcançados. Primeiro, porque, durante a atividade prática, 

não surgiram dúvidas referentes aos tópicos apresentados; segundo, porque houve tempo sufi-

ciente para a equipe desenvolver com calma cada um dos tópicos, fazer um rascunho das ideias 

e só depois explicitá-las claramente, seguindo a estrutura do GDDN apresentada no formulário. 

Nesse sentido, o grupo entregou, inclusive, um storyboard do jogo, conforme pode ser obser-

vado no ANEXO C, após o tópico de cutscene. 

A disponibilização de materiais para a atividade prática também foi relevante, pois 

antecipou um possível problema, visto que os participantes não levaram consigo bolsas ou ob-

jetos para anotação.  

Da mesma forma, a disponibilização inicial de matérias que poderiam sustentar o 

newsgame, ainda que não fosse obrigatório seu uso, deixou os participantes mais confortáveis 

ao eliminar o tempo inicial de procura on-line por um conteúdo que considerassem propício. 

Foi observado também que tanto o checklist de desenvolvimento quanto o material de 

consulta presentes no formulário contribuíram para a boa evolução da oficina. O checklist ser-

viu como ferramenta de controle, principalmente no momento em que a equipe dividiu as tare-

fas.  
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Cada vez que um integrante terminava a escrita de um tópico, ele o marcava na tabela 

como concluído, de modo a pegar outro que ainda não tinha sido assinalado, evitando, assim, 

que o próximo colega a terminar refizesse algo que já estava pronto. 

Já o material de consulta foi fundamental por manter o foco da equipe dentro do grupo. 

Nas experiências anteriores, percebeu-se que, quando uma pessoa pedia para o ministrante mos-

trar no projetor a descrição de determinado tópico, alguns dentre os demais participantes tam-

bém paravam, olhavam e se perdiam no que estavam fazendo quando decidiam voltar para o 

trabalho.  

Com o material de consulta impresso, essa busca pela descrição de determinado tópico 

era silenciosa, sem atrapalhar o foco dos colegas. Ao mesmo tempo, a leitura e o entendimento 

eram facilitados pela proximidade da pessoa com o texto. 

 Depois dessas três experiências, também foi possível constatar que, para as oficinas 

com até 4 horas de duração, um número de participantes reduzido poderia influenciar na quali-

dade do trabalho entregue. Porém, tal percepção ainda não poderia ser conclusiva, visto que, 

até aquele momento, outros fatores para além do número de participantes tiveram influência 

em algumas inconsistências encontradas nas duas primeiras oficinas, como a falta de tópicos na 

primeira versão do GDDN e a ausência de um material guia para estruturar o registro dos pro-

jetos. 

O Quadro 9 sintetiza as reflexões deste terceiro encontro.  
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Quadro 9: Sintetização da oficina 3 

 
Fonte: Produzido pelo autor  

  

2) Constatação de que o material de desenvolvimento do GDD foi útil: folhas pautadas, folhas sem pauta, lápis, 

borracha, régua e canetas.

3) Constatação de que o material de consulta e formulário foi útil: Página 1: destinada a identificação da equipe e 

reportagem (checklist do lide); Página 2: destinada ao checklist  de desenvolvimento; Página 3 a página 6: abrangem 

a descrição detalhada de cada tópico do GDDN; Página 7: um modelo de cronograma e orçamento.

a) apresentar o Game Design Document para Newsgames (GDDN) a fim de verificar se os tópicos expostos 

estavam claros ao ponto dos participantes conseguirem planejar um jogo seguindo eles. b) validar o modelo 1 de 

oficina intitulado “Planejamento do jogo/newsgame  com o desenvolvimento do GDD/GDDN ”, bem como a 

aplicação do formulário. 

NÃO ALCANÇADOS OU PARCIALMENTE ALCANÇADOS

Todos os objetivos propostos foram alcançados.

OBSERVAÇÕES A 

RESPEITO: 
O fato de disponibilizar as matérias para consulta foi preferível pelos participantes.

CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA PARA O MÉTODO 

1) Inserção das perguntas do lide em 6 tópicos do GDD:  História (O quê?), Objetivos (Por Quê?), Gameplay e 

Plataforma (Como?), Personagens (Quem?), Universo do jogo (Onde? e Quando? ).

ALCANÇADOS

Duração: 4 horas

Espaço Utilizado:
 sala de aula equipada com mesas e cadeiras, lousa, retroprojetor, conexão estável de 

internet cabo, Wi-Fi e redes 4G.

Materiais 

Disponibilizados:

1 desktop  ligado ao retroprojetor; formulário para consulta e identificação; folhas 

pautadas, folhas sem pauta, lápis, borracha, régua e canetas; 3 matérias jornalísticas que 

poderiam ser utilizadas como matéria base para o newsgame .

Metodologia Utilizada na 

oficina:

a) apresentação dos 13 tópicos do GDD para newsgame;  b) criação de grupos a fim 

de que os participantes pudessem analisar os tópicos do GDD, planejar um newsgame 

a partir dele e utilizar o formulário como consulta e registro do que foi definido em cada 

tópico durante o planejamento.

Nº de Produtos 

Desenvolvidos:
1 Game Design Document  para Newsgames

OBJETIVOS

 Nº de Participantes: 3 participantes

IDENTIFICAÇÃO

Evento: XVI Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital – SBGames2017

Local e Ano: Curitiba, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), 2017
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3.4. ENCONTROS 4 E 5 

 

Evento: Disciplina Inovação no Jornalismo – turma matutina e noturna 

Título da oficina: newsgames, por onde começar? Do GDD ao desenvolvimento dos jogos 

jornalísticos. 

Duração da oficina: 13h, divididas em 5 encontros na turma da manhã e em 4 encontros na 

turma da noite 

Período da oficina:  Manhã – de 12 de abril de 2018 a 21 de junho de 2018; quinta-feira; das 

7h50 às 9h20, totalizando 1h30 diária nas datas 12/4/18 e 19/4/18; das 7h50 às 11h10, totali-

zando 3h20 diárias nas datas 10/5/18, 24/5/18 e 21/6/18   

Noite – de 13 de abril de 2018 a 4 de maio de 2018; sexta-feira; das 19h às 22h15, totalizando 

3h15 diárias nas datas 13/4/18, 20/4/18, 27/4/18 e 4/5/18. 

Cidade e Local da oficina: Curitiba, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), 

Escola de Comunicação e Artes – Curso de Jornalismo 

Número de participantes: 46 participantes (20 manhã e 26 noite) 

Objetivo: a) apresentar o Game Design Document para Newsgames a fim de verificar se os 

tópicos expostos estavam claros a ponto de os participantes conseguirem planejar um jogo se-

guindo eles; b) auxiliar as equipes quanto à programação no software Construct 2 para que 

conseguissem desenvolver ao menos uma das fases planejadas no GDD; c) validar a oficina 

feita em parceria com outros professores, no contexto em que eles ajudariam as equipes a pro-

duzirem as matérias que serviriam de base para os newsgames. 

Metodologia Utilizada na oficina: a) apresentação dos 13 tópicos do GDD para newsgame 

juntamente com a diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados em Notícias (JEN); b) 

criação de grupos a fim de que pudessem analisar os tópicos do GDD, planejar um newsgame 

a partir dele e utilizar o formulário como consulta e registro do que foi definido em cada tópico 

durante o planejamento; c) auxiliar as equipes no desenvolvimento dos jogos com o software 

Construct 2. 

Ambiente utilizado: a) sala de aula equipada com mesas e cadeiras, lousa, retroprojetor, cone-

xão estável de internet via cabo de rede, Wi-Fi e redes 4G; b) Laboratório de informática equi-

pado com desktops, retroprojetor, lousa e conexão à internet estável, via cabo de rede. 

Materiais disponibilizados para uso durante a oficina: 1 desktop ligado ao retroprojetor; 

formulário para consulta e identificação; folhas pautadas, folhas sem pauta, lápis, borracha, 
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régua e canetas; 20 computadores no laboratório, todos equipados com os softwares Construct 

2, Photoshop (edição de imagem) e Sound Forge (edição de áudio), disponíveis para que as 

equipes pudessem pesquisar e desenvolver o newsgame,  

 

3.4.1. Conceitos apresentados nas oficinas 4 e 5 

 

Após consolidar o GDD para newsgame e o formulário nas fases de pré-testes, as ofi-

cinas 4 e 5 ocorreram em um contexto de parceria entre o ministrante e os docentes Criselli 

Montipó48 (turma da manhã) e Miguel Manasses49 (turma da noite). 

 Assim como ocorreu na oficina 2, os professores responsáveis pela disciplina se inte-

ressaram pela aplicação do estudo com as respectivas turmas e, assim, convidaram o minis-

trante. Dessa forma, os trabalhos a serem desenvolvidos com os acadêmicos de jornalismo não 

foram apenas parte da base de dados do pesquisador, mas também integravam o plano de ensino 

da disciplina. 

Como a metodologia e a apresentação utilizadas foram as mesmas para as duas turmas, 

as oficinas são apresentadas aqui de forma conjunta. Assim, para uma melhor organização deste 

trabalho, as observações referentes à exposição dos conceitos serão retratadas apenas uma vez, 

enquanto os relatos sobre as atividades práticas serão divididos por turma. 

Nos primeiros 30 minutos das oficinas, os tópicos do GDD foram apresentados50 aos 

alunos. Como é possível observar na Figura 73, o layout da apresentação é o mesmo utilizado 

na oficina 3, acrescentando apenas mais um tópico externo ao GDD, cujo objetivo era explicar 

aos alunos a diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados em Notícias (JEN). 

  

 

48 Na ocasião, Criselli Montipó era a professora responsável por ministrar a disciplina na turma da manhã. 
49 Na ocasião, Miguel Manasses era o professor responsável por ministrar a disciplina na turma da noite.  
50 Apresentação disponível em https://prezi.com/view/VSPVENRA6dCqCXfl7nVl/  

https://prezi.com/view/VSPVENRA6dCqCXfl7nVl/
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Figura 73: oficinas 4 e 5 – Capa da apresentação 

 
Fonte: https://prezi.com/view/VSPVENRA6dCqCXfl7nVl/ 

 

Para entender o motivo da inserção desse tópico externo, é necessário versar acerca do 

artigo apresentado pelo autor no Intercom 2017 (MARCIANO, 2017). 

Fruto das discussões oriundas na dissertação (MARCIANO, 2016), o referido trabalho 

tinha como abordagem propor um esboço de GDD para newsgames, o mesmo aplicado na ofi-

cina ministrada pelo autor durante o Intercom 2017, relatada anteriormente como oficina 1. 

Durante a apresentação, Marciano (2017) apresentou os conceitos “newsgames por 

ação” e “newsgames por associação”, desenvolvidos por ele em 2014 e mencionados no pri-

meiro capítulo deste trabalho (p. 64).  

Conforme já comentado com mais detalhes na página 66, entre os exemplos elencados 

como “newsgame de associação”, estava o jogo Corrida Pelada! POA51, cuja narrativa remete 

aos casos noticiados, no início de novembro 2014, sobre mulheres que corriam nuas por ruas e 

parque da cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. 

Tal ponto levantou debate entre aqueles que assistiam à explanação, pois o Corrida 

Pelada! POA apenas remetia à matéria, sem apresentar alguma informação ou algum dado que 

a complementasse, tampouco o link para que a matéria pudesse ser lida. 

  

 

51 O jogo mobile com sistema operacional Android foi originalmente disponibilizado na loja Google Play, sendo 

censurado e retirado posteriormente.  

https://prezi.com/view/VSPVENRA6dCqCXfl7nVl/
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Assim, o autor foi questionado se esses conceitos ainda eram válidos, visto que, con-

trariando a proposição do GDD, “os newsgames por associação” não diferenciavam os news-

games quanto à importância do seu conteúdo informativo estar presente nas telas, enredo ou 

gameplay. O que importava era se os jogos remetiam a algum fato noticiado e se haviam sido 

produzidos por pessoas de fora da área da comunicação.  

Esse questionamento fez com que o autor refletisse sobre sua própria conceituação, de 

modo a aprimorá-la e expandi-la, o que resultou no estabelecimento de alguns critérios para 

identificar se determinado produto é um newsgame ou um Jogo Embasado em Notícia (JEN), 

conforme foi abordado também no capítulo 1 deste trabalho (p. 66). 

É importante ressaltar que esse novo tópico não compunha as apresentações utilizadas 

nas três primeiras oficinas, pois ele ainda não estava amadurecido. Os critérios para diferenciar 

newsgames dos Jogos Embasados em Notícias (JEN) só foram definidos ao fim do primeiro 

semestre de desenvolvimento desta tese. 

A partir daí, foi estabelecido que, juntamente com o GDD para newsgame, essa dife-

renciação deveria constar nas apresentações das oficinas. Isso porque ela atuaria como uma 

espécie de requisito a ser cumprido pelos participantes, a fim de evitar que os projetos desen-

volvidos fossem classificados como Jogos Embasados em Notícias (JEN). 

Conforme pode ser observado na Figura 74, foi explicado aos estudantes o percurso 

até se chegar aos critérios de diferenciação, os quais estão sistematizados no formato de tabela 

(Figura 75), tendo sido apresentados aos alunos na sequência.  

 

Figura 74: oficinas 4 e 5 – Tópico externo ao GDD 

 
Fonte: https://prezi.com/view/VSPVENRA6dCqCXfl7nVl/ 

  

https://prezi.com/view/VSPVENRA6dCqCXfl7nVl/
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Figura 75: oficinas 4 e 5 – Tabela com as diferenças entre newsgames e Jogos Embasados em 

Notícias (JEN) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/VSPVENRA6dCqCXfl7nVl/ 

 

Assim como o tópico acrescido na apresentação com o intuito de facilitar a pesquisa 

durante o desenvolvimento dos newsgames, ao formulário da oficina foi inserido um novo ma-

terial de consulta (APÊNDICE B). As seis páginas que o compõem têm a seguinte estrutura: 

 

Página 1: apresenta a explicação das inconsistências conceituais presentes nas 

categorias “newsgames por ação” e “newsgames por associação” e a tabela com 

os critérios de diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados em Notícias 

(JEN). 

Página 2 a página 6: apresenta as definições de newsgames segundo Bogost, 

Ferrari e Schweizer (2010) e Sicart (2008). 

  

Ao final da apresentação e dos debates, a turma foi dividida em grupos. Cada grupo 

recebeu lápis, papéis, canetas, formulário e materiais de consulta para, então, darem início ao 

planejamento do newsgame, estabelecendo a relação entre o GDD para newsgames e a temática 

escolhida. 

  

https://prezi.com/view/VSPVENRA6dCqCXfl7nVl/
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3.4.2. Atividade proposta nas oficinas 4 e 5 

 

É importante ressaltar aqui o fato de os professores terem avisado os alunos sobre a 

oficina antecipadamente e estabelecido que a matéria base do newsgame deveria ser original. 

Ela poderia ser produzida do zero, referente ao trabalho de conclusão de curso deles, ou então 

ser algum material que estivesse sendo desenvolvido para outra disciplina.  

Como requisitos, o conteúdo deveria ser inédito, produzido por alguém da equipe, não 

compartilhado publicamente e desenvolvido inicialmente antes do primeiro dia de oficina. As-

sim, o GDD para newsgame das equipes foi inicialmente pensado a partir da temática e do texto 

pré-estruturado.  

Com o formulário preenchido e os newsgames estruturados no GDD, o desenvolvi-

mento deles foi o próximo passo; mas, diferentemente da primeira oficina, o tempo disponível 

para a programação nas duas turmas era maior.  

Isso permitiu que as equipes tivessem liberdade para escolher a mecânica a ser utili-

zada, pois seria possível uma orientação individual quanto à codificação.  

A fim de garantir que os projetos não fossem considerados Jogos Embasados em No-

tícias (JEN), além de ter como sustentação um conteúdo jornalístico original, os newsgames 

desenvolvidos deveriam respeitar os seguintes requisitos:  

 

a) layout de menu: com o nome do jogo e botões que direcionassem para o 

layout de gameplay, layout de créditos e layout de sobre;  

b) layout de crédito: com, no mínimo, o nome dos desenvolvedores e suas res-

pectivas funções no projeto. Caso o newsgame possuísse elementos gráficos ou 

sonoros de terceiros, eles deveriam ser identificados; 

c) layout de sobre: apresentando informações sobre o contexto em que o news-

game foi desenvolvido ou a temática abordada; 

d) layout de gameplay: com pelo menos uma fase jogável e completa, ou seja, 

com condições de vitória e derrota. Também era necessário conter, nesse layout, 

pelo menos um elemento que remetesse ao tema abordado na matéria de refe-

rência (por exemplo, caixas de textos, planos de fundo com as informações ou, 

ainda, avatares que representassem os personagens retratados no conteúdo jor-

nalístico);  
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e) layout de vitória e derrota: acessados respectivamente quando o jogador al-

cança o critério para vencer ou perder o jogo. 

f) link para abrir a reportagem em uma nova aba do navegador: esse poderia 

ser feito através de um botão nos layouts ou por algum elemento do gameplay 

(ao coletar determinados itens ou atingir um inimigo específico, por exemplo). 

 

Os requisitos acima são semelhantes àqueles estabelecidos na primeira oficina, pois a 

maioria deles se refere à estrutura básica que um jogo deve ter. Vale destacar, no entanto, a não 

obrigatoriedade de inserir as instruções do jogo. 

Após debate com os alunos, entendeu-se que, embora seja recomendada a presença 

das instruções sobre como jogar, sua ausência pode servir como artifício para equilibrar a difi-

culdade do jogo, visto que não mencioná-las exige que o jogador vasculhe o ambiente e descu-

bra os controles por si mesmo. 

Em contrapartida, foi acrescido aos requisitos o layout de sobre, destinado, especifica-

mente, a sintonizar o jogador no contexto de desenvolvimento do jogo ou temática retratada – 

informações essas que poderiam estar na tela de instruções. 

Depois dessa explanação sobre os pontos compartilhados nas duas oficinas, a seguir, 

os newsgames desenvolvidos serão apresentados sucintamente. Eles serão apresentados agru-

pados por turmas, a fim de possibilitar melhor entendimento e análise.  

 

3.4.3. Produtos desenvolvidos na oficina 4 (turma da manhã, professora Criselli52) 

 

Os 20 alunos do período matutino dividiram-se em cinco grupos; porém, embora todas 

as equipes tenham desenvolvido um newsgame e todos os estudantes estivessem presentes nas 

atividades práticas, apenas três grupos entregaram o GDD53 para newsgames ao final da oficina. 

  

 

52 Professora responsável por ministrar a disciplina na turma da manhã. O currículo Lattes dela está disponível 

em http://lattes.cnpq.br/7018668484223346 
53 O título da oficina nos ANEXOS D E e F está diferente do que foi destacado na identificação das oficinas 4 e 

5. Tal fato ocorreu porque os formulários não utilizados na oficina 3 já estavam com o título preenchido e eles 

foram reutilizados com a turma da manhã. 

http://lattes.cnpq.br/7018668484223346
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3.4.3.1. Olha o Respeito54 

 

Neste newsgame, as estudantes Cristielle Barbosa, Erica Hong e Yasmin Soares esco-

lheram abordar a temática do assédio institucional, conforme pode ser constatado pelo GDD 

(ANEXO D). A equipe optou por atender aos requisitos “a” e “f” já no menu (Figura 76), visto 

que ele apresenta não só o nome do jogo e os botões de sobre e crédito, como também um botão 

que direciona o jogador para a reportagem55 de base. 

  

Figura 76: newsgame Olha o Respeito – layout de menu 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-olhaorespeito 

 

Da mesma forma, os requisitos “c” e “d” foram cumpridos, pois o newsgame apresenta 

o layout de sobre e layout de crédito (Figura 77), ambos com um botão de voltar (1), que retorna 

ao menu do jogo. 

  

 

54 Disponível em https://marciano.itch.io/ng-olhaorespeito 
55 Disponível em https://assedio4.webnode.com/ 
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Figura 77: newsgame Olha o Respeito - layouts de sobre e créditos 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-olhaorespeito 

 

Conforme pode ser observado na Figura 78, o newsgame utiliza a mecânica do quizz e 

consiste em apresentar no formato de perguntas (2) diferentes situações no mercado de trabalho 

em que ocorre assédio. O jogador precisa selecionar uma das respostas (3) e dizer se o fato se 

trata de assédio moral, assédio sexual ou ambos. Os comandos são todos feitos com a utilização 

do mouse. 

 

Figura 78: newsgame Olha o Respeito - layout de gameplay 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-olhaorespeito 

 

Tais questões e respostas acabam por cumprir o requisito “d”, pois os elementos tex-

tuais remetem ao assunto da reportagem base e à temática do game. No layout de gameplay, é 

possível, ainda, ver uma marcação de HUD, indicando em qual das oito questões propostas o 

jogador está (Figura 78, destaque 4). 
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Como podemos observar na Figura 79, quando o jogador erra a questão, uma janela 

indicativa aparece, permitindo que ele confira a informação na reportagem de base ao clicar no 

botão “Saiba Mais” (5) ou, então, prossiga com o jogo, clicando no botão de avançar (6).  

 

Figura 79: newsgame Olha o Respeito - layout errou 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-olhaorespeito 

 

Caso acerte, o jogador ganha um ponto e passa para a próxima situação. Após clicar 

em avançar, estando na última questão, o jogador é direcionado para a o layout final (Figura 

80), onde verá quantos pontos conseguiu fazer.  

Nesse layout, a única ação possível é retornar ao menu clicando no botão de voltar (7) 

e, cada vez que o jogador volta ao layout inicial e joga novamente, a pontuação final será a 

somatória dos acertos em todas as rodadas anteriores. Ou seja, não há um limite de pontuação 

a ser atingido. 

 

Figura 80: newsgame Olha o Respeito – Tela final 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-olhaorespeito 
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Ao analisar esse newsgame, é possível perceber que o jogador não ganha nem perde o 

jogo, visto que, independente de quantas perguntas acertar, após passar pelas oito questões, ele 

será direcionado para a tela final. 

Ainda assim, podemos concluir que o requisito “e” foi cumprido pela equipe, pois o 

newsgame segue a lógica estabelecida no quizz, na qual o jogador enfrenta a si próprio. Nesse 

caso, a condição de derrota passa a ser o erro da questão, e a de vitória o fato de concluir as oito 

questões sem desistir nas possíveis falhas. 

Embora essa ausência da condição de derrota não seja muito comum nos jogos, sendo 

até pouco desafiadora, tal estratégia é pertinente de se utilizar em newsgames, visto que um dos 

propósitos dos jogos jornalísticos é fazer o jogador assimilar e refletir sobre as informações 

apresentadas. Tal circunstância pode não ser atingida caso o newsgame tenha muitos desafios, 

pois desestimula assim o jogador a cada derrota, até que ele decida parar de jogar. 

 

3.4.3.2. Salve o Planeta56 

 

Desenvolvido pelos estudantes Bernardo Vasques, Guilherme Almeida, Luiz Felipe 

Elias e Pedro Freitas, o propósito deste newsgame é estimular a conscientização ambiental. A 

base informativa foi retirada das reportagens escritas por dois integrantes da equipe: a pri-

meira57 aborda os jovens que produzem o próprio alimento; e a segunda58 fala do combate ao 

desperdício de comida. 

A partir de um GDD objetivo, em que apenas na página de checklist a equipe fez todo 

o planejamento (ANEXO E), os acadêmicos também desenvolveram um newsgame no estilo 

quizz, composto de cinco questões e com um leve teor humorístico em alguns textos. Assim 

como o newsgame anterior, neste, os comandos são todos feitos utilizando o mouse. 

No canto superior direito do menu (Figura 81), é possível perceber os botões que estão 

presentes em todos os layouts, que, se acionados, ligam ou desligam os efeitos sonoros (es-

querda) e as músicas do jogo (direita). Já no canto inferior direito, um texto indica a cidade e 

ano em que o jogo foi feito. 

  

 

56 Disponível em https://marciano.itch.io/ng-salveoplaneta 
57 Disponível em https://bit.ly/2z1TUuq  
58 Disponível em https://bit.ly/361t9Ct  

https://marciano.itch.io/ng-salveoplaneta
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Ao centro está o nome do jogo, seguido logo abaixo, respectivamente, pelos botões de 

“Instruções”, “Jogar” e “Saiba Mais”. 

 

Figura 81: newsgame Salve o Planeta - tela inicial 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-salveoplaneta 

 

Embora não pareça inicialmente, o menu corresponde ao requisito “a”, visto que o 

botão “Jogar” direciona o jogador para a primeira questão, o “Instruções” para uma tela com 

informações sobre a temática escolhida – requisito “c” – (Figura 82) e o “Saiba Mais” para a 

tela de créditos. 

 

Figura 82: newsgame Salve o Planeta – Tela de sobre 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-salveoplaneta 
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Na Figura 83, além do nome da equipe, há o logo da instituição, o botão voltar (no 

canto inferior esquerdo) e as fontes das músicas e das imagens utilizadas. Também é possível 

encontrar os links para as reportagens, sendo atendido, assim, o requisito “f”.  

No entanto, vale destacar que o requisito “b” foi cumprido parcialmente, visto que o 

nome dos integrantes da equipe foi divulgado, mas não estão divididos por funções. 

 

Figura 83: newsgame Salve o Planeta - tela de créditos 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-salveoplaneta 

 

Conforme apresentado na Figura 84, no que se refere ao gameplay, em cada pergunta, 

um alimento aparece destacado no canto superior esquerdo e, para salvá-lo da extinção, o joga-

dor precisa acertar o questionamento.  

Caso responda corretamente, ele é direcionado para uma tela com informações sobre 

o alimento salvo e nessa, ao clicar na seta branca localizada no canto inferior direito, o jogador 

segue para a próxima questão.  

As informações textuais presentes nessas telas remetem ao tema do jogo e às reporta-

gens que o embasaram, de modo a atender ao requisito “d”. 

  

https://marciano.itch.io/ng-salveoplaneta


166 

 

 

Figura 84: newsgame Salve o Planeta – Questões e informações sobre os alimentos 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-salveoplaneta 

 

Por fim, caso o jogador chegue até a última tela e clique na seta branca, ele vence o 

jogo e é direcionado para a tela de vitória (Figura 85). Agora, se em algum momento ele errar 

a resposta, independentemente da questão em que esteja, ele perde o jogo e é direcionado para 

a tela de derrota (Figura 86). Em ambas, basta clicar na seta preta (1) para retornar ao menu. 
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Figura 85: newsgame Salve o Planeta – Tela de vitória 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-salveoplaneta 

 

Figura 86: newsgame Salve o Planeta – Tela de derrota 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-salveoplaneta 

 

Embora utilizem a mesma mecânica, percebe-se que os desenvolvedores de Salve o 

Planeta também atenderam ao requisito “e”. Porém, ao contrário do newsgame Olha o Res-

peito, foi feito de maneira bem mais clara: basta uma ação errada para o jogador perder o jogo 

e uma sequência de acertos para vencer. 

A condição de derrota deixa o jogo mais desafiador. Em contrapartida, no entanto, 

pode fazer com que o jogador se sinta desestimulado ao errar muitas vezes a mesma questão ou 

acertar todas as quatro primeiras perguntas, errar a última e ter que recomeçar o jogo. Caso ele 

desista, as informações jornalísticas presentes no fim do jogo não serão percebidas. 

É importante considerar que tal estratégia foi uma escolha da equipe para criar dificul-

dade ao jogador, não colocando em xeque a classificação do jogo como newsgame. Afinal, os  

https://marciano.itch.io/ng-salveoplaneta
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desenvolvedores atenderam a outros critérios que diferem Salve o Planeta dos Jogos Embasa-

dos em Notícias (JEN), como a retomada da temática nos textos e a disponibilização dos links 

para acessar as matérias de apoio. 

 

3.4.3.3. Vai no Galeto59  

 

Em uma abordagem local, a reportagem60 de base deste newsgame retrata como o 

transporte público de Curitiba é afetado pela ação das pessoas que burlam as regras e embarcam 

nos ônibus sem pagar a tarifa, os popularmente conhecidos como “fura catracas”. 

Conforme planejado no GDD (ANEXO F), os estudantes Mateus Bossoni, Sarah Lima 

e Thais Camargo tentaram retratar no jogo referências da capital paranaense. A começar pelo 

próprio título, pois a expressão “vai no galeto” é utilizada pela população local para expressar 

a necessidade de fazer algo rápido – neste caso, correr para embarcar no ônibus. 

Como pode ser observado na Figura 87, o menu atende ao requisito “a”, pois apresenta 

o título do newsgame bem como os botões de “Jogar”, “Sobre” e “Créditos”. No canto superior 

esquerdo, também é possível ligar ou desligar os efeitos (botão da esquerda) e as músicas do 

jogo (botão da direita), ações que se estendem para outros layouts do jogo. 

 

Figura 87: newsgame Vai no Galeto – Tela de menu 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-vainogaleto  

 

59 Disponível em https://marciano.itch.io/ng-vainogaleto 
60 Disponível em https://readymag.com/u72033732/1054597/ 

https://marciano.itch.io/ng-vainogaleto
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Como no newsgame anterior, o requisito “b” também foi atendido parcialmente, pois 

o layout de créditos (Figura 88) apresenta a equipe desenvolvedora, mas não a divide por fun-

ções. Na tela, ainda consta o botão voltar, que, ao ser acessado, direciona o jogador para o menu.  

 

Figura 88: newsgame Vai no Galeto – layout de créditos 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-vainogaleto 

 

Os requisitos “c” e “f” também foram atendidos, pois o newsgame contém um layout 

de sobre (Figura 89), que situa o jogador no contexto em que o jogo foi desenvolvido, além do 

botão “Matéria Completa”, que direciona o jogador para a reportagem de base, aberta em uma 

nova janela do navegador. O botão para retornar ao menu também está presente no layout. 

 

Figura 89: newsgame Vai no Galeto – Tela de Sobre 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-vainogaleto  

https://marciano.itch.io/ng-vainogaleto
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Codificado na mecânica de plataforma, no que se refere ao gameplay, o jogador tem 

como objetivo chegar até o ponto de ônibus – inconfundível pelo seu formato de um tubo –, 

evitando perder as três vidas iniciais ao colidir com algum obstáculo, conforme ressaltado na 

janela de informações que aparece antes de o jogo iniciar (Figura 90). Os comandos são reali-

zados pelo mouse e pelas setas direcionais do teclado. 

 

Figura 90: newsgame Vai no Galeto – Tela de instrução no início da fase 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-vainogaleto 

 

O requisito “d” é atendido no newsgame ao retomar a temática nas informações e re-

presentações gráficas, as quais remetem à capital paranaense. Nesse sentido, na Figura 91, 

pode-se observar os canteiros circulares (presente nas ruas da cidade), a capivara (habitante dos 

parques municipais), o Oil Man61 (um dos ícones culturais de Curitiba) e o personagem contro-

lado pelo jogador, trajado com casaco roxo e calça comprida de moletom (remetendo ao frio 

característico da cidade). 

  

 

61 Frequentemente, o Oil Man é encontrado transitando pelo tradicional calçadão da Rua XV de Novembro. 

Trata-se de um homem só de sunga vermelha, empurrando uma bicicleta e com óleo bronzeador espalhado pelo 

corpo. 

https://marciano.itch.io/ng-vainogaleto
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Figura 91: newsgame Vai no Galeto – Tela de gameplay 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-vainogaleto 

 

Caso o jogador colida com algum obstáculo (capivaras ou Oil Man), ele perde uma 

vida e, se as três vidas disponíveis inicialmente acabarem, a tela de derrota (Figura 92) aparece. 

Se ele conseguir evitar os perigos e chegar até o ponto de embarque, simbolizado por um tubo 

em frente ao Museu Oscar Niemeyer62 (Figura 93), a tela de vitória é exibida (Figura 94).  

 

Figura 92: newsgame Vai no Galeto – Tela de derrota 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-vainogaleto 

  

 

62 Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o prédio é conhecido também por “Museu do Olho” devido a seu 

icônico formato. 

https://marciano.itch.io/ng-vainogaleto
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Figura 93: newsgame Vai no Galeto – Ponto de ônibus, objetivo a ser alcançado pelo jogador 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-vainogaleto 

 

Figura 94: newsgame Vai no Galeto – Tela de vitória 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-vainogaleto 

 

Assim, podemos concluir que a equipe também atendeu ao requisito “e”, destacando 

o fato de que, nas telas de derrota e vitória, constam dados sobre as invasões no transporte 

público.  

Dentre outros fatores, com a explanação desses números, o jogo acaba por se relacio-

nar de forma direta à matéria que a equipe desenvolveu para servir de referência, ponto que o 

classifica como newsgame, e não como Jogos Embasados em Notícia. 
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3.4.3.4. Meu Hospital63 

 

O Hospital Erasto Gaertner (HEG), localizado em Curitiba, é referência no tratamento 

de câncer e foi tema do newsgame produzido pelos estudantes Ivo Neto, Jaqueline Dubas, Kátia 

Oliveira e Kevin Cruz. O jogo teve como base a reportagem64 que, dentre outras informações, 

aborda a história do hospital. 

Ao observarmos o menu (Figura 95), percebemos que nele consta o nome do jogo ao 

centro, além do botão de “Reportagem”, direcionando o jogador para a matéria de base, aberta 

em uma nova janela do navegador.  

Pelo botão de “Créditos”, o jogador segue para a tela com o nome e a função de cada 

membro da equipe (Figura 96). Já a tela de “Sobre” (Figura 97) é direcionada a partir do menu, 

quando o jogador aciona o botão “Novo jogo” e dá início ao gameplay.  

 

Figura 95:  newsgame Meu Hospital – Menu do jogo 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meuhospital  

 

63 Disponível em https://marciano.itch.io/ng-meuhospital 
64 Disponível em https://readymag.com/traguetoneto/desafiosdoheg/ 

https://marciano.itch.io/ng-meuhospital
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Figura 96: newsgame Meu Hospital – Tela de créditos 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meuhospital 

 

Figura 97: newsgame Meu Hospital – Tela de sobre 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meuhospital 

 

Diante disso, podemos constatar que o newsgame cumpre os requisitos “a”, “b”, “c” e 

“f”, sendo o menu complementado ainda pelo botão “Tutorial”, que direciona o jogador para o 

layout que informa a ordem que as ações devem ocorrer no jogo (Figura 98). 

 

Figura 98: newsgame Meu Hospital – Telas de tutorial 1, 2 e 3 (esquerda para direita) 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meuhospital  
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É importante ressaltar, aqui, o fato de o tutorial ser um pouco confuso, pois tem apenas 

algumas indicações com setas vermelhas, sem elementos textuais que expliquem o porquê de 

elas estarem apontando para determinado local. 

Com comandos feitos totalmente pelo mouse, somente após iniciar o jogo e analisar o 

ambiente é possível perceber que o newsgame utiliza a mecânica de estratégia. Nele, o jogador 

precisa administrar os recursos para, então, conseguir construir as dependências do hospital, 

treinar os profissionais para trabalhar em cada área e atender os pacientes.  

No canto superior esquerdo da tela de gameplay (Figura 99), consta a informação da 

receita disponível. Na parte de baixo da tela, aparecem os botões “Treinar” “Atender” e “Cons-

truir”. 

 

Figura 99: newsgame Meu Hospital – Fase assim que o jogo inicia. 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meuhospital 

 

O botão “Atender” abre a janela de níveis (Figura 100), mostrando ao jogador quais 

estão disponíveis e quantos profissionais precisam ser treinados em cada um dos níveis para 

concluí-los. O fundo em cinza indica que o nível ainda não pode ser concluído, pois os requisi-

tos ali expostos não foram cumpridos. 
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Figura 100: newsgame Meu Hospital – Tela de níveis 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meuhospital 

 

Já o botão “Treinar” abre a janela com a lista de profissionais (Figura 101), bem como 

com o custo para treinar cada um deles, grafados em branco. O texto preto aponta quantos 

funcionários daquela especialidade foram treinados, e o fundo cinza indica que o prédio onde 

determinado funcionário trabalha ainda não foi construído. 

 

Figura 101: newsgame Meu Hospital – Lista de funcionários 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meuhospital 

 

Por sua vez, o botão “Construir” abre a janela com as alas disponíveis para construção 

(Figura 102), de modo que as cinzas só serão desbloqueadas quando se atingir determinado 

nível ou quantidade de recursos.  
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Figura 102: newsgame Meu Hospital – Tela de construção dos prédios 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meuhospital 

 

Cada nível do jogo representa pacientes que precisam de cuidados específicos. Por-

tanto, assim como acontece nos hospitais, os pacientes precisam ser atendidos por profissionais 

especializados em determinada área. 

Desse modo, a ordem das ações no newsgame consiste em construir as alas para des-

bloquear os profissionais que irão trabalhar nelas e treinar a quantidade de funcionários especi-

ficada em cada nível.  

Quando uma ala é construída, ela aparece na parte central da tela, e os funcionários 

que trabalham na determinada repartição também ficam disponíveis na lista para treinamento. 

Para treiná-los, basta clicar no respectivo botão azul (Figura 103). 

 

Figura 103: newsgame Meu Hospital – Prédios construídos (esq) e lista de funcionários (dir) 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meuhospital 
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Conforme representado na Figura 104, após treinar a quantidade de funcionários exi-

gida no nível, ele é desbloqueado. Quando o jogador clica no respectivo campo azul, um novo 

campo informativo aparece, dizendo que o jogador atendeu todos os pacientes e informando 

quantos funcionários foram treinados para isso. 

 

Figura 104: newsgame Meu Hospital – Tela de conclusão do nível 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meuhospital 

 

Passados alguns segundos, a tela de informações com a parabenização se fecha e o 

jogador pode recomeçar o ciclo para desbloquear os próximos níveis. No gameplay, percebe-

se o cumprimento do requisito “d”, visto que tanto o nome das alas quanto a lista de funcionários 

remetem aos setores e aos profissionais do Hospital Erasto Gaertner.  

O complexo hospitalar fica completo quando o jogador consegue avançar os níveis e 

construir todas as alas operacionais e administrativas: coordenação geral, rede feminina, enfer-

magem, captação de recursos, emergência, comunicação, quimioterapia e radioterapia (Figura 

105).  
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Figura 105: newsgame Meu Hospital – Complexo hospitalar concluído 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meuhospital 

 

De todos os requisitos, apenas o “e” não foi encontrado no jogo. O motivo desse ocor-

rido não pode ser confirmado, visto que a equipe não entregou o GDD, embora os integrantes 

tenham, ao menos, começado o seu desenvolvimento no primeiro dia de oficina. 

A janela de informações que aparece quando determinado nível é concluído não pode 

ser considerada como condição de vitória, mas apenas como cumprimento de uma tarefa. Isso 

porque, em nenhum momento, mesmo após o complexo hospitalar estar completo, foi indicada 

uma transição que sinalizasse o fim do jogo. 

Por outro lado, tanto a construção dos prédios quanto o treinamento dos profissionais 

gastam os recursos; no entanto, eles são repostos de maneira contínua com o passar do tempo 

ou na conclusão de níveis, impedindo que se esgotem completamente, o que sinalizaria a con-

dição de derrota.  

Em um contexto geral, compreende-se que a proposta do newsgame é simular os de-

safios que podem ocorrer no gerenciamento de um hospital. Ainda que o jogo esteja incompleto, 

essa ideia está presente no gameplay. 

A dinâmica do jogo assemelha-se, por exemplo, ao Protocolo de Manchester65, método 

de triagem utilizado no pronto-atendimento dos serviços de saúde. O método organiza e direci-

ona o fluxo hospitalar conforme a gravidade do caso, encaminhando os pacientes para os pro-

fissionais devidamente qualificados.  

 

65 A proposta do Protocolo de Manchester é escalonar o atendimento em casos não urgentes, pouco urgentes, ur-

gentes, muito urgentes ou de emergência. Essa organização permite que as ocorrências de maior risco sejam 

atendidas primeiro, aumentando as chances de sucesso nos atendimentos. 
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Além das condições de derrota e vitória ausentes, foram diagnosticadas também outras 

falhas, como telas que aparecem sobrepostas ou níveis que são concluídos sem que tenha ocor-

rido o treinamento de funcionários. Ainda assim, o jogo atende a outros critérios, como o link 

para a reportagem de base e as referências temáticas no gameplay, enquadrando-o, assim, como 

newsgame. Ao que parece, os problemas observados não são de caráter conceitual, mas são 

falhas na programação, as quais podem facilmente ser ajustadas com uma revisão nos códigos. 

 

3.4.3.5. Dr. Jhon66 

 

A reportagem67 intitulada “A busca pelo corpo ideal” foi a base informativa desse 

newsgame, cujo propósito é abordar o tema dos transtornos alimentares mais comuns entre mu-

lheres jovens: a anorexia e a bulimia.  

A equipe de desenvolvimento era composta por Ana Lucy Fantin, Anna Laura Ferraz, 

Débora Macedo, Igor Ramos, Isabella Fernandes e Maria Tereza Seabra, estudantes de jorna-

lismo. A equipe também contou com o auxílio do programador Bruno Prosdocimo, que não 

cursava a disciplina. 

O menu (Figura 106) atende ao requisito “a”, pois apresenta o nome do jogo e botões 

que direcionam para a tela de “Créditos”, “Sobre” e “Gameplay”. Ele também inclui o botão 

“Encerrar” que, ao ser acionado, fecha o aplicativo. 

 

Figura 106: newsgame Dr John – Tela de menu 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-drjhon  

 

66 Disponível para download em https://marciano.itch.io/ng-drjhon 
67 Disponível em https://igorarendtramos.wixsite.com/anorexiaebulimia 

https://marciano.itch.io/ng-drjhon
https://marciano.itch.io/ng-drjhon
https://igorarendtramos.wixsite.com/anorexiaebulimia
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Os requisitos “b” e “c” também foram cumpridos, visto que a tela de “Sobre” (Figura 

107) apresenta o contexto em que o newsgame foi desenvolvido, enquanto a de “Créditos” (Fi-

gura 108) menciona o nome dos integrantes e suas respectivas funções. 

 

Figura 107: newsgame Dr. Jhon – Tela de “Sobre” 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-drjhon 

 

Figura 108: newsgame Dr Jhon – Tela de “Créditos” 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-drjhon 

  

Em uma mecânica que mistura plataforma com quizz, neste newsgame, o jogador con-

trola um médico, o Dr. Jhon. Para responder ao questionamento da paciente (Figura 109), ele 

precisa caminhar pelo hospital e ouvir seus colegas de trabalho.  

As setas direcionais do teclado movimentam o personagem enquanto o mouse é utili-

zado para acionar os botões e responder às perguntas. 

  

https://marciano.itch.io/ng-drjhon
https://marciano.itch.io/ng-drjhon
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Figura 109: newsgame Dr.  Jhon – Início da fase 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-drjhon 

 

Quando o jogador se aproxima de um dos avatares vestidos de branco, surge na tela 

um questionamento referente aos transtornos alimentares, como se o Dr. Jhon fizesse uma per-

gunta a seu colega.  

A fim de identificar com quais personagens foi feita a interação, assim que o jogador 

responde, o avatar pode ficar verde, em caso de resposta certa, ou vermelho, no caso de resposta 

errada. O avatar permanece branco enquanto a questão não for respondida (Figura 110). 

 

Figura 110: newsgame Dr. Jhon – Tela do gameplay  

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-drjhon 

  

https://marciano.itch.io/ng-drjhon
https://marciano.itch.io/ng-drjhon
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Não existe uma ordem certa nas perguntas, pois o jogador pode ir e voltar pelo cenário 

e, cada vez que se afasta do avatar, a questão referida some. No entanto, o jogo só termina após 

as 8 questões serem respondidas. 

Cada resposta certa vale um ponto e, após todas as questões serem respondidas, a pon-

tuação do jogador aparece na tela, juntamente com uma mensagem indicando se ele ganhou ou 

não.  

Ao final, três cenários são possíveis: a) derrota, caso o número de acertos seja igual ou 

menor do que 4 (Figura 111); b) vitória parcial, caso o jogador acerte de 5 a 7 questões (Figura 

112); c) vitória completa, caso o jogador acerte todos os questionamentos (Figura 113).  

 

Figura 111: newsgame Dr. Jhon – Cenário a 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-drjhon 

 

Figura 112: newsgame Dr. Jhon – Cenário b 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-drjhon  

https://marciano.itch.io/ng-drjhon
https://marciano.itch.io/ng-drjhon
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Figura 113: newsgame Dr. Jhon – Cenário c 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-drjhon 

 

Em qualquer um dos três cenários, ao clicar no botão “Saiba mais”, uma nova janela é 

aberta no browser e o jogador é direcionado para a reportagem, sendo atendido, assim, o requi-

sito “f”. Da mesma forma, os dois cenários de vitória e o cenário de derrota atendem ao requisito 

“e”.  

O requisito “d” também é cumprido, pois os questionamentos apresentados durante a 

fase remetem à reportagem de base. Por sua vez, os elementos gráficos dos personagens, junta-

mente com os cenários, ilustram um hospital, local onde as pessoas com transtornos alimentares 

costumam receber tratamento. 

Embora a equipe também não tenha entregue o GDD, apesar de ter iniciado seu desen-

volvimento na primeira oficina, ficou claro que o jogo desenvolvido responde a todos os crité-

rios estabelecidos para considerá-lo um newsgame.  

É válido ressaltar, também, que, diferentemente dos outros jogos apresentados, esse 

não foi desenvolvido no Construct 2 pelo fato de a pessoa inicialmente responsável pela pro-

gramação ter desistido de cursar a disciplina.  

Assim, o programador que consta na tela de créditos não participou diretamente da 

oficina, pois ele estudava em outro curso e foi escolhido pela equipe para codificar o jogo ape-

nas por ser próximo de uma das integrantes do grupo. 

  

https://marciano.itch.io/ng-drjhon
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3.4.4. Produtos desenvolvidos na oficina 5 (turma da noite, professor Miguel68) 

 

Os 26 alunos do período noturno dividiram-se em cinco grupos; porém, embora todas 

as equipes tenham entregue o GDD e todos os estudantes estivessem presentes nas atividades 

práticas, apenas três grupos entregaram o newsgame ao fim da oficina. 

 

3.4.4.1. Contratempo69  

 

A evolução tecnológica dos métodos contraceptivos foi a temática escolhida pela 

equipe para o desenvolvimento do newsgame, cujo planejamento do GDD (ANEXO G) se deu 

com base na reportagem70 “A História dos métodos contraceptivos”. O grupo era composto 

pelos estudantes Gabriel Witiuk, Hanna Siriaki, Lívia Mattos, Loraine Mendes, Vinícius Scott 

e Vitor Cruz. 

No menu (Figura 114), consta o nome do jogo e, a partir dele, é possível ir para a fase, 

layout de sobre (Figura 115) e layout de créditos (Figura 116). Assim, os requisitos “a”, “b”, 

“c” e “f” são cumpridos por completo, pois na tela de créditos é mostrado o nome dos integran-

tes e suas respectivas funções, enquanto que na tela de “Sobre” é possível também acessar um 

link que abre a reportagem em uma nova janela do navegador.  

A seta localizada no canto inferior direito dos layouts de “Sobre” e “Créditos” retor-

nam o jogador ao menu. Já os controles do jogo são todos feitos pelo mouse. 

  

 

68 Professor responsável por ministrar a disciplina na turma da noite. O currículo Lattes dele está disponível em 

http://lattes.cnpq.br/4021215165189755 
69 Disponível em https://marciano.itch.io/ng-contratempo 
70 Disponível em https://bit.ly/2TblvQN  

http://lattes.cnpq.br/4021215165189755
https://marciano.itch.io/ng-contratempo
https://bit.ly/2TblvQN
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Figura 114: newsgame Contratempo – Tela de menu 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-contratempo 

 

Figura 115: newsgame Contratempo – Tela de sobre 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-contratempo 

 

Figura 116: newsgame Contratempo – Tela de créditos 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-contratempo 

  

https://marciano.itch.io/ng-contratempo
https://marciano.itch.io/ng-contratempo
https://marciano.itch.io/ng-contratempo
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Desenvolvido no estilo point and click71, o jogo consiste em procurar pelo cenário 

elementos que representam os métodos contraceptivos utilizados na época retratada. Assim que 

inicia a fase, uma janela de tutorial apresenta a protagonista Olívia e contextualiza o jogador, 

conforme observado na Figura 117. 

 

Figura 117: newsgame Contratempo – Contextualização do jogo 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-contratempo 

 

Ao clicar em “ok” e fechar a janela de tutorial, o jogador precisa procurar no cenário 

(Figura 118) as ilustrações que possam representar algum método contraceptivo. No canto su-

perior esquerdo (1), é possível observar quantos itens dos cinco existentes já foram coletados. 

No canto inferior direito (2), a mochila guarda os itens que o jogador já encontrou, enquanto a 

seta o redireciona novamente para o menu. 

  

 

71 Estilo de jogo no qual o cenário é estático e o jogador clica na tela para interagir com os objetos e persona-

gens. 

https://marciano.itch.io/ng-contratempo
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Figura 118: newsgame Contratempo – Primeiro cenário do jogo 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-contratempo 

 

Quando o jogador dá um clique duplo em uma ilustração correta, o item vai para a 

mochila e uma janela se abre no meio da tela, apresentando informações sobre o método con-

traceptivo encontrado (Figura 119). Ao clicar na mochila, é possível ver quais métodos já foram 

localizados (Figura 120). 

 

Figura 119: newsgame Contratempo – Informação do método contraceptivo encontrado 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-contratempo 

  

https://marciano.itch.io/ng-contratempo
https://marciano.itch.io/ng-contratempo
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Figura 120: newsgame Contratempo – Mochila com os itens localizados 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-contratempo 

 

Caso o jogador encontre três itens, a janela de missão cumprida aparece (Figura 121) 

e o jogador tem a opção de avançar para o próximo cenário ou continuar no mesmo para tentar 

localizar os dois elementos restantes. Se ele optar por continuar, só conseguirá avançar no jogo 

quando clicar no botão que aparece ao lado da mochila, conforme destacado na Figura 122. 

   

Figura 121: newsgame Contratempo – Janela de missão cumprida 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-contratempo 

  

https://marciano.itch.io/ng-contratempo
https://marciano.itch.io/ng-contratempo
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Figura 122: newsgame Contratempo – Destaque para o botão que avança o jogo 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-contratempo 

 

A segunda fase segue a mesma dinâmica; porém, a tela de vitória (Figura 123) só apa-

rece caso o jogador encontre os cinco métodos contraceptivos.  

 

Figura 123: newsgame Contratempo – Tela de vitória 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-contratempo 

 

Como foi possível observar, os gráficos e os textos do newsgame remetem ao conteúdo 

abordado na reportagem, fato que atende, assim, ao requisito “d”. Observou-se também que o 

jogo não apresenta condição de derrota e permite que, a qualquer momento, o jogador clique 

na seta inferior direita e retorne ao menu caso ele fique travado e não consiga encontrar os 

métodos contraceptivos. 

  

https://marciano.itch.io/ng-contratempo
https://marciano.itch.io/ng-contratempo
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Apesar disso, podemos considerar cumprido em sua totalidade o item “e”, visto que, 

do mesmo modo que no newsgame Olha o Respeito, em Contratempo o jogador enfrenta a si 

próprio. Ou seja, a condição de derrota é alcançada caso ele desista de encontrar os itens e saia 

do jogo. 

 

3.4.4.2. (Re)Começos72  

 

Como pode ser conferido no GDD (ANEXO H), newsgame e reportagem73 comparti-

lham o mesmo título e abordam a reinserção de ex-presidiárias na sociedade. O newsgame foi 

produzido pelos estudantes Bruna Bonzato, Guilherme Coutinho, Jaisson Tosak, Joshua Raksa, 

Julia Favaro e Sophia Cabral. 

Ao apresentar o nome do jogo e os botões de “Jogar”, “Sobre” e “Créditos” no layout 

de menu (Figura 124) cumpre-se o requisito “a”. Da mesma forma, os requisitos “c” e “f” são 

cumpridos, pois o layout de sobre (Figura 125) contextualiza o jogo, além de apresentar o botão 

“Reportagem” que, ao ser acionado, abre uma nova janela no browser e redireciona o jogador 

para a matéria que embasou o desenvolvimento do newsgame. 

 

Figura 124: newsgame (RE) Começos – Menu do jogo 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-recomecos 

  

 

72 Disponível em https://marciano.itch.io/ng-recomecos 
73 Disponível em https://medium.com/@juliafavaro/re-come%C3%A7os-4ef91742926 

https://marciano.itch.io/ng-recomecos
https://marciano.itch.io/ng-recomecos
https://medium.com/@juliafavaro/re-come%C3%A7os-4ef91742926
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Figura 125: newsgame (RE) Começos – Tela de sobre 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-recomecos 

 

Já o requisito “b” não foi cumprido totalmente, visto que o nome dos desenvolvedores 

é mencionado no layout de sobre, sem explicitar a função de cada um e, na tela de créditos, 

constam apenas as fontes dos elementos gráficos e sonoros utilizados no jogo (Figura 126). 

 

Figura 126: newsgame (RE) Começos - tela de créditos 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-recomecos 

 

Para este newsgame, a equipe optou pela mecânica de plataforma, de modo que a per-

sonagem é controlada pelas setas direcionais do teclado, enquanto as interações são feitas com 

o mouse. 

  

https://marciano.itch.io/ng-recomecos
https://marciano.itch.io/ng-recomecos
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Assim que o gameplay começa, uma tela contextualiza o universo do jogo e apresenta 

a situação de Paula, personagem que o jogador irá controlar (Figura 127). 

 

Figura 127: newsgame (Re)Começos – Descrição de personagem 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-recomecos 

 

Conforme pode ser observado na Figura 128, na busca por ressocialização, o jogador 

encontrará, pelo caminho, situações em que poderá cometer ou não algum delito. Caso ele co-

meta, a personagem volta para a prisão, e o jogo acaba.  

 

Figura 128: newsgame (RE) Começos – Interação com personagens (esq) tela de derrota (dir) 

  
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-recomecos 

 

Já a Figura 129 ilustra que, para cada ação correta, o jogador recebe alguma recom-

pensa além, é claro, de evitar que Paula retorne para trás das grades. Assim, a condição de 

vitória é alcançada se o jogador conseguir enfrentar os desafios e agir corretamente. 

  

https://marciano.itch.io/ng-recomecos
https://marciano.itch.io/ng-recomecos
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Figura 129: newsgame (Re)Começos – Ação correta (esq) e tela de vitória (dir) 

  
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-recomecos 

 

Os dados que aparecem nos textos informativos, assim como as situações enfrentadas 

pelo jogador nas fases, reforçam a reportagem e se assemelham à realidade vivida por mulheres 

recém saídas da prisão. Diante disso, pode-se concluir que os requisitos “d” e “e” foram alcan-

çados, visto que o newsgame também apresenta as condições de vitória e derrota.  

 

3.4.4.3. Adianta contar até 10? 74  

 

Na busca por aliviar os sintomas em uma situação de estresse, o ato de contar até 10 é 

uma estratégia utilizada pelas pessoas que sofrem transtornos de ansiedade. Tal atitude é refe-

renciada no título da reportagem75 e do newsgame que, conforme pode ser observado no GDD 

(ANEXO I), trabalha essa temática.  

Desenvolvido com a mecânica de 8 direções76, o jogo tem como autores os estudantes 

Clóvis Pedrini, Giovanna Rell, Guilherme Novakoski, Isabella Beatriz e Rafaela Trevisan. 

Conforme pode ser observado na Figura 130, o layout de menu cumpre o requisito “a”, 

pois disponibiliza, ao jogador, botões para que ele possa acessar a fase, o layout de créditos e o 

layout de sobre. Nesse último, também está presente o link para a reportagem que serviu de 

base ao newsgame, sendo cumpridos, assim, os requisitos “c” e “f”. 

  

 

74 Disponível em https://marciano.itch.io/ng-adiantacontarate10 
75 Disponível em https://medium.com/@gidecosmo/adianta-contar-at%C3%A9-10-933ee70a1627 
76 Mecânica na qual a visão de jogo é feita de cima e o jogador pode se movimentar no cenário em oito direções 

(norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste). 

https://marciano.itch.io/ng-recomecos
https://marciano.itch.io/ng-adiantacontarate10
https://medium.com/@gidecosmo/adianta-contar-at%C3%A9-10-933ee70a1627
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Figura 130: newsgame Adianta contar até 10? – Layout de menu (esq) e layout de sobre (dir) 

  
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-adiantacontarate10 

 

O requisito “b” foi cumprido parcialmente, pois a tela de créditos (Figura 131) apre-

senta o nome dos integrantes da equipe, mas não especifica quais funções eles exerceram no 

jogo.  

 

Figura 131: newsgame Adianta contar até 10? – Layout créditos 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-adiantacontarate10 

 

Como pode ser observado na Figura 132, ao clicar em jogar, a partir do menu, é exibido 

o layout com os controles do newsgame (esquerda). Na sequência, o jogador é direcionado para 

o layout de seleção do personagem (direita), no qual ele pode escolher com qual avatar irá jogar, 

sendo apresentada também a descrição sobre cada um deles assim que são selecionados. 

  

https://marciano.itch.io/ng-adiantacontarate10
https://marciano.itch.io/ng-adiantacontarate10
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Figura 132: newsgame Adianta contar até 10? – Controles (esq) e layout de seleção (dir) 

  
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-adiantacontarate10 

 

A tela de jogo (Figura 133) representa um cenário em que uma pessoa pode ter crises 

de ansiedade, e o jogador deve interagir com os elementos ali presentes para conseguir abrir a 

porta (1) e sair. No canto superior direito (2), a HUD mostra os botões para ligar e desligar os 

efeitos (esquerda) e as músicas do jogo (direita), além da quantidade de vidas restantes 

 

Figura 133: newsgame Adianta contar até 10? – Tela de gameplay 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-adiantacontarate10 

 

À medida em que o tempo passa, a tela de jogo vai escurecendo, como se a crise da 

pessoa com transtorno de ansiedade estivesse aumentando. Para abrir a porta, o jogador deve 

encontrar no cenário algum item que possa ser utilizado como alívio da crise. No entanto, caso 

  

https://marciano.itch.io/ng-adiantacontarate10
https://marciano.itch.io/ng-adiantacontarate10
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ele pegue um item que cause efeito contrário, o tempo passa a correr um pouco mais rápido. 

Em ambos os casos, uma janela de informação sobre o item é exibida (Figura 134). 

 

Figura 134: newsgame Adianta Contar até 10? – Informações do item coletado 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-adiantacontarate10 

 

Se a tela escurecer totalmente, uma vida é perdida e a fase recomeça. Ao perder as três 

vidas iniciais, o jogo acaba. A cada porta aberta, um novo cenário é revelado e, para atingir a 

vitória, o jogador precisa coletar os itens que diminuem os efeitos da ansiedade em todas as 

fases. Nas duas situações, as respectivas telas aparecem (Figura 135). 

 

Figura 135: newsgame Adianta contar até 10? – Telas de derrota (esq) e vitória (dir). 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-adiantacontarate10 

 

O ambiente representado no jogo (textos, artes e escurecimento da tela) remete à re-

portagem que o embasou, cumprindo, assim, o requisito “d” e consolidando Adianta contar 

até 10? como um newsgame.   

https://marciano.itch.io/ng-adiantacontarate10
https://marciano.itch.io/ng-adiantacontarate10
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3.4.4.4. Chuvitiba e Eleições 2018 – Quem disse isso? 

 

Os newsgames Chuvitiba e Eleições 2018 – Quem disse isso? foram produzidos por 

equipes diferentes, mas reunidos aqui de forma conjunta porque os jogos não chegaram a ser 

entregues até o final da oficina, embora seus planejamentos sim. 

Chuvitiba foi idealizado pelos estudantes Carolina Farias, Claudia Cristine Fernandes, 

Ema Cristina de Oliveira, Michel Moreira e Patrícia Guaselle de Jesus. De acordo com o GDD 

(ANEXO J), a temática abordava o alto índice de chuvas na capital paranaense durante o mês 

de março de 2018. Tal fato ocasionou alagamentos pela cidade, conforme ressaltado na repor-

tagem77 que serviu de base para o planejamento do newsgame.  

De forma resumida, o jogador controlaria o personagem Beto, um curitibano que sai 

para trabalhar, mas encontra vários desafios pelo caminho, como trânsito caótico, pontos de 

alagamentos e árvores caídas.  

Projetado para utilizar a mecânica de infinite runner, o jogador precisaria coletar itens 

que lhe auxiliassem no enfrentamento do clima (como bota, japona e touca) e evitar ser atingido 

pelos obstáculos. As informações, que remetem ao tema e à reportagem, apareceriam justa-

mente quando Beto colidisse com os objetos. 

Planejado pelos estudantes Lucas Pereira, Luiz Mourão, Nicolle Heep e Rebeca 

Franco, Eleições 2018 – Quem disse isso? tinha como foco as eleições presidenciais do ano 

em questão, no intuito de apresentar falas dos possíveis candidatos ao pleito, como Luís Inácio 

Lula da Silva, Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. As citações envolveriam diferentes temáticas 

(FGTS, economia, privatização, sistema de cotas, etc.), de modo que o jogador precisaria iden-

tificar qual político era o autor do trecho mencionado. 

De acordo com o GDD (ANEXO K), o quizz seria a mecânica utilizada e, ao contrário 

dos demais jogos, a fonte das informações seriam vídeos dos candidatos publicados no You-

Tube.  

Do ponto de vista jornalístico, as informações poderiam ser checadas ao final do jogo, 

quando apareceria o número de acerto do jogador e os links de onde os trechos apresentados 

foram extraídos. 

 

 

77 Disponível em https://www.portalcomunicare.com.br/mes-de-marco-registra-alto-indice-de-chuvas-em-curi-

tiba/ 

https://www.portalcomunicare.com.br/mes-de-marco-registra-alto-indice-de-chuvas-em-curitiba/
https://www.portalcomunicare.com.br/mes-de-marco-registra-alto-indice-de-chuvas-em-curitiba/
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3.4.5. Contribuições das oficinas 4 e 5 para o método 

 

Conforme salientado no início das descrições, essas oficinas foram as primeiras após 

a fase de pré-teste e tinham os seguintes objetivos: 

 

a) apresentar o Game Design Document para Newsgames a fim de verificar se 

os tópicos expostos estavam claros a ponto de os participantes conseguirem pla-

nejar um jogo seguindo eles;  

b) auxiliar as equipes quanto à programação no software Construct 2 para que 

conseguissem desenvolver ao menos uma das fases planejadas no GDD;  

c) validar a oficina feita em parceria com outros professores, no contexto em que 

eles ajudariam as equipes a produzirem as matérias que serviriam de base para 

os newsgames. 

 

A apresentação do conteúdo – GDD e diferenciação entre newsgames e Jogos Emba-

sados em Notícias (JEN) – foi compreendida pelos alunos e auxiliou no desenvolvimento dos 

newsgames e/ou GDD (objetivo a), pois nem todas as equipes entregaram ambos. 

Da mesma forma, aqueles que entregaram o jogo conseguiram desenvolver ao menos 

uma fase planejada no GDD (objetivo b), ou cumpriram os requisitos principais que conceitu-

assem o jogo como um newsgame. 

Quanto ao objetivo c, os projetos recebidos sinalizaram que a oficina se mostra efetiva, 

mesmo se for ministrada em uma disciplina já em curso, desde que: 1) exista um planejamento 

entre os docentes acerca da divisão de suas tarefas como orientadores dos alunos; 2) o plano de 

ensino seja adaptado para que a inserção das atividades complementem o conteúdo estabelecido 

a priori.  

Assim, ao observar os resultados, pode-se concluir que os objetivos propostos foram 

alcançados. No entanto, é preciso ponderar que circunstâncias alheias às atividades práticas das 

oficinas possam ter influenciado nos materiais entregues pelos alunos.  

Comparando de forma separada os contextos em que as duas oficinas ocorreram, per-

cebeu-se que o tempo disponível para as atividades diárias e a sequência em que elas foram 

ministradas são fatores que influenciaram a velocidade com que os alunos assimilaram os con-

teúdos e desenvolveram os projetos. 
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Na turma da noite, todas as atividades tinham a mesma duração e aconteceram em 

semanas sequenciais. Assim, os estudantes conseguiam fazer as atividades em sala, trabalha-

vam nelas em casa e, na aula seguinte, apresentavam as dúvidas, de modo que o ritmo não foi 

quebrado. 

Já na turma da manhã, o ritmo de trabalho dos alunos foi interrompido. Além das duas 

primeiras atividades terem duração menor, as demais aconteceram em intervalos que variaram 

de 15 a 28 dias. Nesse espaço de tempo, os estudantes tiveram provas e outros trabalhos da 

disciplina, de modo que, quando as atividades da oficina eram retomadas, as equipes utilizavam 

pelo menos os primeiros 15 minutos das orientações individuais para revisarem algo que já 

tinha sido abordado. 

A sequência das oficinas foi também um fator relevante, inclusive, para a elaboração 

do GDD. Como na turma da noite as atividades eram contínuas, as dúvidas eram menos fre-

quentes e, nas orientações individuais das equipes, sobrava tempo para fazerem ajustes ou com-

plementos no GDD. Como pode ser observado do ANEXO H ao ANEXO K, eles tiveram, 

inclusive, tempo para digitar o referido Documento de Game Design. 

Já na turma da manhã, ficou estabelecido que o GDD deveria ser pensado e entregue 

preferencialmente já no primeiro dia de oficina, pois, como as demais atividades seriam espa-

çadas, a programação seria o foco delas. Porém, ficou ressaltado que, caso fosse necessário, os 

alunos também poderiam trabalhar no GDD nas outras datas. 

Em relação aos newsgames entregues, a limitação do Construct 2 influenciou direta-

mente no projeto final. Embora os laboratórios disponibilizados para as oficinas tivessem a 

versão completa do software, nem todos os alunos conseguiam utilizá-lo fora do período de 

aula, de modo que continuavam os trabalhos em casa fazendo uso da versão grátis do software. 

Assim, a orientação passada aos estudantes era de que o jogo desenvolvido não ultra-

passasse as 100 linhas de código, visto que essa é a principal limitação da versão gratuita do 

Construct 2. 

Ciente dessa situação, o ministrante estabeleceu que os newsgames atendessem aos 

critérios de “a” até “f” justamente para garantir que ao menos o aspecto conceitual dos jogos 

jornalísticos fosse respeitado. Destarte, embora fosse orientado que no GDD fosse apresentado 

o planejamento do jogo por completo, apenas uma das fases precisava ser programada, relati-

vizando, assim, na avaliação, qualquer outro problema de codificação que o newsgame entregue 

pudesse conter. 
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No que se refere à avaliação, por integrar uma disciplina que já estava em curso e foi 

reestruturada para a implementação da oficina, tanto a apresentação dos newsgames como a 

entrega do GDD constaram como parte da nota semestral dos alunos. Assim, os professores 

optaram por dividir a avaliação em: a) reportagem multimídia na qual seria produzido o conte-

údo vinculado ao newsgame; b) entrega do GDD até o final da oficina; c) apresentação do 

newsgame finalizado. 

Todas as etapas foram acompanhadas pelos três docente. No entanto, somente os pro-

fessores da disciplina ficaram responsáveis por avaliarem a produção e a execução da reporta-

gem, enquanto cabia a eles e ao ministrante avaliar o GDD entregue e o newsgame apresentado, 

dividindo, assim, a média desses projetos por três. 

Conforme foi dito anteriormente, nem todas as equipes entregaram o GDD e news-

game, e a presença dos alunos em sala de aula durante o período da oficina também teve in-

fluência nos resultados. 

Na turma da manhã, tanto a equipe responsável pelo newsgame Meu Hospital quanto 

a responsável por Dr. John não estavam completas no primeiro encontro. Assim, foi aberta 

uma exceção para que eles entregassem o GDD até o último dia da oficina, quando as equipes 

deveriam apresentar o newsgame desenvolvido. As equipes, porém, não efetuaram a entrega, 

razão pela qual os respectivos GDDs não estão presentes neste trabalho. 

Já na turma da noite, no último dia da oficina, os alunos deveriam entregar o GDD e 

apresentar o newsgame, sendo que a nota seria dada com base na apresentação. A fim de terem 

tempo para atualizarem o jogo conforme as sugestões de melhorias dadas pelos professores 

durante a apresentação, o newsgame poderia ser enviado ao professor da disciplina até a semana 

seguinte (11/5/2018), quando, então, seria encaminhado ao ministrante para publicação. 

Embora tenham entregado o GDD e apresentado o newsgame no último dia da oficina, 

as equipes dos jogos Chuvitiba e Eleições 2018 – Quem disse isso? não entregaram os projetos 

ajustados. Assim, eles não puderam ser publicados, razão pela qual suas descrições e a análise 

de cumprimento dos requisitos também não foram incluídas neste trabalho. 

Diferentemente da primeira experiência, para essas oficinas, havia disponíveis tanto 

laboratórios de informática quanto sala de aula, o que permitiu testar também qual ambiente era 

mais favorável para as etapas de desenvolvimento. A fim de manter o foco dos alunos nas dis-

cussões e no planejamento do jogo, o primeiro dia das oficinas foi realizado em sala de aula e, 
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somente quando o GDD já estava estruturado e a codificação poderia ser iniciada, as turmas 

foram levadas para os laboratórios. 

Tal estratégia se mostrou positiva, principalmente ao observar que, ao contrário da 

turma da noite, nem todas as equipes que participavam da oficina pela manhã conseguiram 

terminar o planejamento do jogo no primeiro dia.  

Como para as outras datas os laboratórios já estavam reservados e a maioria das equi-

pes já estava pronta para iniciar a codificação, as equipes que precisaram continuar trabalhando 

no GDD tiveram dificuldade para se concentrar, visto que estavam planejando o jogo no labo-

ratório e havia muitos fatores de dispersão (barulho das máquinas, barulhos externos e conversa 

entre ministrante e alunos durante a explicação sobre os códigos). 

Essas duas experiências comprovaram a hipótese anterior de que o GDD do newsgame 

pode ser estruturado em até 4 horas, mas sua programação precisa de, no mínimo, 6 horas. Isso 

porque os participantes precisam de um tempo maior para compreender os códigos, principal-

mente quando não conhecem a ferramenta – no caso, o Construct 2. 

Observou-se também que os tópicos do GDD e a diferenciação dos Jogos Embasados 

em Notícias (JEN) estavam claros, ao menos para um público da área de Comunicação. Da 

mesma forma, o material de consulta disponibilizado se mostrou eficiente, pois não houve ques-

tionamentos conceituais enquanto as equipes estruturavam o GDD. 

A parceria entre professores e ministrantes, bem como a conversa entre eles para rea-

lizar conjuntamente os ajustes avaliativos e de cronograma, também se mostraram fundamen-

tais no caso de uma oficina implementada dentro de uma disciplina já em curso. Nessa situação, 

a fim de estimular os estudantes, recomenda-se que os newsgames desenvolvidos abordem al-

guma temática que possa ser utilizada em outros métodos avaliativos do professor (como nas 

reportagens multimídia) ou se relacione com outras disciplinas dos estudantes. 

Ilustrando o ponto anterior, algumas equipes abordaram no newsgame o mesmo tema 

escolhido para o Trabalho de Conclusão de Curso, utilizando, inclusive, o jogo desenvolvido 

como parte do TCC.  

Por fim, percebeu-se que apresentar aos alunos os requisitos a serem cumpridos no 

desenvolvimento do newsgame garantiu que a limitação do software não atrapalhasse a imple-

mentação dos aspectos conceituais relativos aos jogos jornalísticos.  



203 

 

 

A maioria dos newsgames desenvolvidos seguiu especificamente a determinação dos 

critérios. Na análise, todavia, observou-se que alguns menus estavam com textos diferentes 

daqueles propostos, mas com a mesma lógica e sem desconceituar o jogo como newsgame. 

Assim, inclusive como estratégia de validação, estabeleceu-se que nas próximas ofici-

nas em que fosse possível aplicar a codificação do newsgame, os mesmos critérios seriam uti-

lizados, com a ressalva de que as informações de “Sobre” e “Créditos” poderiam estar juntas 

no mesmo layout, sem a necessidade de que o jogador as acessasse separadamente a partir do 

layout de “Menu”. 

O Quadro 10 apresenta um resumo das observações relatadas. 
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Quadro 10: Sintetização das oficinas 4 e 5 

 
Fonte: Produzido pelo autor  

2) Constatação de que, mesmo com tempo disponível, a quebra no ritmo das aulas pode influenciar nos projetos finais.

3) Constatação de que as diferenças entre newsgames  e Jogos Embasados em Notícias (JEN) ficou esclarecida para 

os alunos.

4) Constatação de que o GDD é melhor desenvolvido se for trabalhado em um ambiente com menos distrações.

5) Constatação de que apresentar os requisitos a serem cumpridos nos newsgames otimiza o aprendizado dos códigos 

e desenvolvimento do jogo e GDD, mas as informações de créditos e sobre não precisam necessariamente aparecer 

em um layout específico, podem estar juntas com outras telas.

a) apresentar o Game Design Document para Newsgames  a fim de verificar se os tópicos expostos estavam claros 

ao ponto dos participantes conseguirem planejar um jogo seguindo eles. b) auxiliar as equipes quanto à programação 

no software Construct 2 para que conseguissem desenvolver ao menos uma das fases planejadas no GDD c) validar 

a oficina feita em parceria com outros professores, no contexto onde eles ajudariam as equipes a produzir as matérias 

que serviriam de base para os newsgames .

NÃO ALCANÇADOS OU PARCIALMENTE ALCANÇADOS

Todos os objetivos foram alcançados.

OBSERVAÇÕES A 

RESPEITO: 

Para o objetivo "c" ser atendido é necessário que a) exista um planejamento entre os 

docentes acerca da divisão de suas tarefas como orientadores dos alunos, b) o plano de 

ensino seja adaptado para que a inserção das atividades complementem o conteúdo 

estabelecido a priori.

CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA PARA O MÉTODO 

1) Inserção de um novo material de consulta composto de: Página 1:apresenta a explicação das inconsistências 

conceituais presentes nas categorias “newsgames  por ação” e “newsgames  por associação”, bem como a tabela 

com os critérios de diferenciação entre newsgames  e Jogos Embasados em Notícias (JEN); Página 2 a página 6: 

apresenta as definições de newsgames  segundo Bogost, Ferrari e Schweizer (2010) e Sicart (2008).

ALCANÇADOS

Duração: 13h, divididas em 5 encontros na turma da manhã e em 4 encontros na turma da noite

Espaço Utilizado:

 a) sala de aula equipada com mesas e cadeiras, lousa, retroprojetor, conexão estável de 

internet via cabo de rede, Wi-Fi e redes 4G; b) Laboratório de informática equipado com 

desktops , retroprojetor, lousa e conexão à internet estável, via cabo de rede.

Materiais 

Disponibilizados:

1 desktop  ligado ao retroprojetor; formulário para consulta e identificação; folhas 

pautadas, folhas sem pauta, lápis, borracha, régua e canetas; 20 computadores no 

laboratório, todos equipados com os softwares Construct 2 , Photoshop  e Sound 

Fourge , disponíveis para que as equipes pudessem pesquisar e desenvolver o 

newsgame .

Metodologia Utilizada na 

oficina:

 a) apresentação dos 13 tópicos do GDD para newsgame  juntamente com a 

diferenciação entre newsgames  e Jogos Embasados em Notícias (JEN); b) criação de 

grupos a fim de que pudessem analisar os tópicos do GDD, planejar um newsgame  a 

partir dele e utilizar o formulário como consulta e registro do que foi definido em cada 

tópico durante o planejamento; c) auxiliar as equipes no desenvolvimento dos jogos com 

o software Construct 2.

Nº de Produtos 

Desenvolvidos:

8 Game Design Document  (3 turma da manhã e 5 turma da noite) e 8 newsgames  (5 

turma da manhã e 3 turma da noite)

OBJETIVOS

 Nº de Participantes: 46 participantes (20 manhã e 26 noite)

IDENTIFICAÇÃO

Evento: Disciplina Inovação no Jornalismo – turma matutina e noturna

Local e Ano: Curitiba, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), 2018



205 

 

 

3.5. ENCONTRO 6 

 

Evento: Disciplina78 intitulada Produção de Linguagem Audiovisual, Digital e Hipermidiática 

na Educação  

Título da oficina: newsgame, por onde começar? Do GDD ao desenvolvimento dos jogos jor-

nalísticos 

Duração da oficina: 11h20m, divididas em 4 encontros 

Período da oficina:  9 de março de 2018 a 29 de junho de 2018; sexta-feira; das 15h10m às 

18h, totalizando 2h50 diárias nas datas 9/3/2018, 8/6/2018, 22/6/2018 e 29/6/2018 

Cidade e Local da oficina: Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Centro de Ciências da Educação – Departamento de Metodologias do Ensino. 

Número de participantes: 14 participantes 

Objetivo: a) apresentar o Game Design Document para Newsgames a fim de verificar se os 

tópicos expostos estavam claros a ponto de as participantes conseguirem planejar um jogo se-

guindo eles, mesmo atuando fora da área de Comunicação; b) auxiliar as equipes quanto à pro-

gramação no software Construct 2 para que conseguissem desenvolver ao menos uma das fases 

planejadas no GDD.  

Metodologia Utilizada na oficina: a) apresentação dos 13 tópicos do GDD para newsgame 

juntamente com a diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados em Notícias (JEN); b) 

criação de grupos a fim de que pudessem analisar os tópicos do GDD, planejar um newsgame 

a partir dele e utilizar o formulário como consulta e registro do que foi definido em cada tópico 

durante o planejamento; c) auxiliar as equipes no desenvolvimento dos jogos com o software 

Construct 2. 

Ambiente utilizado: sala de aula equipada com mesas e cadeiras, lousa, retroprojetor, conexão 

instável de internet via Wi-Fi e redes 4G.  

Materiais disponibilizados para uso durante a oficina: 1 notebook ligado ao retroprojetor; 

formulário para consulta e identificação; folhas pautadas, folhas sem pauta, lápis, borracha, 

régua e canetas. 

  

 

78 Ministrada dentro do Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos (NADE) 
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3.5.1. Conceitos apresentados na oficina 6 

 

Após o amadurecimento da pesquisa, a oficina foi ofertada novamente na disciplina 

de Produção de Linguagem Audiovisual, Digital e Hipermidiática na Educação, com o intuito 

de validar se a metodologia em desenvolvimento se apresentava efetiva também para partici-

pantes que atuassem fora da área de Comunicação e Jornalismo. 

Embora para públicos diferentes, esta oficina se aproxima das duas anteriores, por 

também ter sido ministrada dentro da disciplina de outro professor. Novamente em conjunto 

com a docente Dulce Márcia Cruz79, o ministrante pensou como a temática de newsgame po-

deria se encaixar no plano de ensino da disciplina, tendo ambos decidido pelo desenvolvimento 

de um jogo jornalístico com temática livre, mas que pudesse ser utilizado em sala de aula pelas 

estudantes de Pedagogia. 

Com duração de aproximadamente 30 minutos, a apresentação80 utilizada no primeiro 

dia da oficina 6 é muito semelhante àquela utilizada nas duas oficinas anteriores (Figura 136).  

 

Figura 136: oficina 6 – Capa da apresentação 

 
Fonte: https://prezi.com/view/9DOwvB6FCz96ZepCGKlG/ 

 

Os conceitos apresentados foram os mesmos, sendo que a única diferença foi o modo 

como o texto introdutório do tópico externo ao GDD foi escrito. Devido ao fato de a oficina ter 

  

 

79 Na ocasião, Dulce Márcia Cruz era a professora responsável por ministrar a disciplina. 
80 Disponível em https://prezi.com/view/9DOwvB6FCz96ZepCGKlG/  

https://prezi.com/view/9DOwvB6FCz96ZepCGKlG/
https://prezi.com/view/9DOwvB6FCz96ZepCGKlG/
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um tempo menor, optou-se, aqui, por apresentar diretamente os critérios que diferem newsga-

mes de Jogos Embasados em Notícias (JEN) (Figura 137), sem mostrar que eles se originaram 

a partir das categorias “newsgames por ação” e “newsgames por associação”. 

 

Figura 137: oficina 6 – Apresentação das diferenças entre newsgames e Jogos Embasados em 

Notícias (JEN) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/9DOwvB6FCz96ZepCGKlG/ 

 

3.5.2. Atividade proposta na oficina 6  

 

Após a explanação conceitual, foi explicado às alunas que cada grupo iria desenvolver 

um newsgame de temática livre. Os newsgames deveriam ter pelo menos uma pessoa respon-

sável pela programação, uma pela arte e outra pelo conteúdo informativo.  

Ressaltou-se também que, como não haveria laboratório de informática disponível, 

quem ficasse responsável pela codificação deveria levar, nos próximos dias de oficina, o próprio 

computador, com a versão gratuita do Construct 2 instalada.  

Com isso em mente, a turma se dividiu em quatro equipes e cada uma delas recebeu 

os materiais de consulta, as canetas, os papéis, os lápis, o formulário de identificação da repor-

tagem e o checklist do GDD. 

Como o próximo encontro seria quase três meses depois, as equipes não precisavam 

entregar já no primeiro dia o GDD finalizado, mas deveriam pensar na temática que gostariam 

de trabalhar e começar o planejamento.  

https://prezi.com/view/9DOwvB6FCz96ZepCGKlG/
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Em virtude de os dias de oficina terem sido espaçados, as discussões dos grupos refe-

rentes ao projeto aconteciam com o ministrante via moodle81, para que, nas próximas atividades, 

as equipes já soubessem o que incluir na codificação do jogo. 

Antes do segundo encontro, porém, por motivos de saúde e deslocamento, o minis-

trante soube que não poderia estar presente nos próximos dias planejados para ensinar a pro-

gramação, e, juntamente com a professora Dulce, buscou alternativas para dar continuidade à 

oficina. Como as estudantes já tinham definido a temática a ser trabalhada e dado início à coleta 

do material de embasamento para o newsgame, a docente sugeriu que as alunas continuassem 

com o planejamento do GDD, mas pensassem em um jogo a ser desenvolvido no formato de 

tabuleiro, visto que não seria possível codificá-lo. 

Ficou acordado, então, que a professora Dulce daria continuidade à oficina presenci-

almente e que as eventuais dúvidas que surgissem seriam compartilhadas com o ministrante via 

moodle, WhatsApp e e-mail. Dessa forma, mesmo sem o ministrante estar presente, a metodo-

logia de desenvolvimento continuou sendo aplicada. 

Como não seria possível desenvolver o jogo digital e o pesquisador não poderia estar 

presente para acompanhar o processo de criação do jogo de tabuleiro, os critérios utilizados nas 

oficinas anteriores como requisitos dos newsgames não foram aplicados aqui, pois entendeu-se 

que eles poderiam não se aplicar aos jogos analógicos. 

Assim, na tentativa de continuar com a temática de newsgames, mas também para se 

adaptar à nova realidade da disciplina, foi proposto que as equipes planejassem onde os conte-

údos informativos poderiam entrar dentro de seus jogos.  

Da mesma forma, as alunas deveriam entregar o GDD antes da última aula 

(29/06/2018). Ele poderia ser elaborado por tópicos, como foi apresentado no primeiro dia da 

oficina, compor o texto de avaliação da disciplina ou, ainda, estar como relatório de desenvol-

vimento.  

  

 

81Abreviatura de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Trata-se de um software livre, de 

apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual. Dentre outras finalidades, no Moodle, o professor pode 

abrir um espaço para a cadeira que ministra e compartilhar materiais com os alunos cadastrados como partici-

pantes da disciplina. 
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3.5.3. Produtos desenvolvidos na oficina 6  

 

Embora todas as equipes tenham entregue o GDD82, nem todas nomearam seus proje-

tos. Assim, na breve descrição dos trabalhos que será apresentada a seguir, os jogos foram 

identificados pelo tema de abordagem. 

 

3.5.3.1. Jogo com a temática de política 

 

As estudantes Marina Santos, Milena Braz, Monike Quirino e Raymi Muller desen-

volveram o jogo com intuito de mostrar, aos jogadores, informações sobre as eleições presiden-

ciais de 2018, bem como acerca dos acontecimentos políticos daquele ano (por exemplo, a pri-

são de Luis Inácio Lula da Silva).  

Conforme pode ser constatado no Relatório de Produção (ANEXO L), este newsgame 

destina-se a maiores de 12 anos e pode ser jogado por duas pessoas, as quais podem escolher 

entre controlar Dilma Rousseff ou Marielle Franco.  

O tabuleiro (Figura 138) tem oito casas. A quantidade de movimentos do jogador é 

definida pelo valor resultante da rolagem de dados e a ação que deverá executar quando parar 

de se mover varia de acordo com a casa em que está:  

 

Casa “Mídia”: jogador volta uma casa e tira uma carta do monte, a qual repre-

senta uma das matérias jornalísticas sobre a prisão de Lula. 

Casa “Moro”: jogador perde uma vida e tira uma carta do monte, na qual consta 

parte do processo que resultou na prisão de Lula. 

Casa “Lula Livre!”: o jogador ganha uma vida e recebe uma carta com infor-

mações jornalísticas sobre a vigília que ocorreu em frente a Superintendência da 

Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente estava preso. 

Casa “Prisão”: mesmo que o jogador não pare nessa casa, ao passar por ali ele 

deverá decidir se tira ou não Lula da prisão.   

 

82 O título da oficina nos ANEXOS M e O está diferente do que foi destacado na identificação da oficina 6. Tal 

fato ocorreu porque os formulários não utilizados na oficina 3 já estavam com o título preenchido, tendo sido 

reutilizados nesta oficina. 
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Casa “Adivinhe”: o jogador recebe uma carta e precisa adivinhar sobre qual 

candidato presidenciável a informação contida na carta se refere. 

Casa “De qual partido eu sou?”: o jogador recebe uma carta com imagem de 

algum candidato e precisa adivinhar de qual partido ele é. 

Casa “Escolha”: o jogador pode escolher qual candidato quer pegar como per-

sonagem. 

Casa “Urna”: representa a urna de votação e quem chegar primeiro até ela é o 

vencedor do jogo. 

 

Figura 138: oficina 6 – Tabuleiro do jogo sobre politica 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

É possível perceber que, em todo o cenário do jogo, a equipe tentou trabalhar a temá-

tica escolhida, visto que o nome dos jogadores disponíveis para escolha, o nome das casas e as 

ações que aparecem quando o jogador para em alguma das casas remetem ao período eleitoral 

de 2018. 

Nesse jogo, observa-se também que as informações jornalísticas estão presentes dentro 

do gameplay, visto que, ao tirar determinada carta, o jogador pode ter conhecimento de algum 

fato político noticiado pela mídia. Assim, o jogo cumpre um dos requisitos para que ele possa 

ser considerado newsgame, e não apenas um Jogo Embasado em Notícia (JEN). 

 

3.5.3.2. Jogo com a temática de bullying 

 

Intitulado Diga não ao bullying!, este jogo tem como objetivo estimular a reflexão 

sobre o problema social do bullying, de modo que o jogador possa refletir sobre suas atitudes,  
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evitando causar consequências graves ao próximo. Ele foi produzido pelas estudantes Aline dos 

Santos Henrique, Bruna Maria Costa, Renata dos Santos e Thalia Montag Portaluppi. 

Com a dinâmica da rolagem dos dados, vence o jogador que primeiro chegar ao fim 

do tabuleiro (Figura 139), o qual é composto por 34 casas e diversas informações sobre o tema, 

como os tipos de bullying, frases motivacionais e dicas de como se comportar para não se tornar 

o agressor. 

  

Figura 139: oficina 6 – Tabuleiro do  jogo com o tema bullying 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Como pode ser observado no GDD (ANEXO M), durante o desenvolvimento, a equipe 

se embasou na reportagem83 “De Columbine a Realengo: o bullying por trás dos massacres”. 

No entanto, ao contrário dos jogos anteriores, o documento não menciona se as informações 

presentes no tabuleiro foram retiradas de algum veículo jornalístico. 

É evidente que os dados apresentados em cada casa são relevantes para a temática do 

jogo. Porém, sem a presença das fontes, não é possível considerar o jogo como newsgame, 

tampouco como um Jogo Embasado em Notícia (JEN), pois não há sequer alguma referência 

noticiosa, ainda que apenas como entretenimento.  

 

83 Disponível em https://veja.abril.com.br/blog/reveja/de-columbine-a-realengo-o-bullying-por-tras-dos-massa-

cres/ 

https://veja.abril.com.br/blog/reveja/de-columbine-a-realengo-o-bullying-por-tras-dos-massacres/
https://veja.abril.com.br/blog/reveja/de-columbine-a-realengo-o-bullying-por-tras-dos-massacres/
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Diante disso, é justo ressaltar que Diga não ao bullying! vai além do entretenimento, 

pois aborda uma temática séria e de relevância social. Portanto, já que é ausente o vínculo ex-

presso entre o jogo e algum conteúdo jornalístico, este pode ser classificado não como um 

newsgame, mas sim como um jogo educativo. 

 

3.5.3.3. Jogo com a temática de suicídio 

 

Desenvolvido pelas estudantes Luciana Maraninchi Silveira e Maria Gabriela de Oli-

veira, Life’s Game é um newsgame que teve como base informativa a reportagem84 que fala 

sobre a alta de suicídios nos EUA e como isso afeta os tratamentos para depressão. Seguindo 

essa temática, o jogo de tabuleiro busca mostrar ao jogador a necessidade de valorizar a vida, 

apresentando, dentre outras, informações relativas ao suicídio e a atitudes que podem minimizar 

a depressão.  

De acordo com o GDD (ANEXO N), o jogo é destinado para maiores de 9 anos. A 

movimentação é feita pela rolagem dos dados e a dinâmica sugere uma proposta que informa e 

ao mesmo tempo busca a interação entre os jogadores. 

Tal fato ocorre porque as ações presentes nas 24 casas do tabuleiro (Figura 140) são 

variadas, de modo que o jogador pode receber uma carta informativa, contar uma experiência 

de felicidade e até fazer mímica. O jogador que chegar na última casa primeiro vence; mas, para 

isso acontecer, ele tem que dar um abraço no adversário ao lado. 

  

 

84 Disponível em https://exame.abril.com.br/ciencia/alta-em-suicidios-nos-eua-alerta-para-novos-tratamentos-

contra-depressao/ 

https://exame.abril.com.br/ciencia/alta-em-suicidios-nos-eua-alerta-para-novos-tratamentos-contra-depressao/
https://exame.abril.com.br/ciencia/alta-em-suicidios-nos-eua-alerta-para-novos-tratamentos-contra-depressao/
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Figura 140: oficina 6 – Tabuleiro do jogo sobre suicídio 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Life’s Game é um jogo que atende ao objetivo proposto, pois, além de abordar a te-

mática do suicídio, busca estimular a empatia entre os jogadores, atitude que muito ajuda no 

combate à depressão.  

No que se refere ao conceito, a equipe atendeu ao requisito de planejar um newsgame, 

visto que, em várias casas do tabuleiro, o jogador pode coletar alguma informação jornalística, 

como informações85 sobre o suicídio do chef gastronômico Anthony Bourdain e da estilista 

Kate Spade, que ocorreram na mesma semana. 

   

3.5.3.4. Jogo com a temática de violência infantil 

 

Com base em reportagens sobre o sequestro e o assassinato da menina Vitória Gabri-

elly Guimarães Vaz, a equipe optou por desenvolver um newsgame que abordasse a temática 

da violência infantil. 

Pensado para dois jogadores, o próprio tabuleiro (Figura 141) já retrata o tema ao ser 

projetado no formato de uma flor com pétalas amarelas, símbolo da prevenção desse tipo de 

violência. O jogo foi desenvolvido pelas estudantes Lia Caroline Siqueira, Stephanie Hoffmann 

e Stephanie Moraes.  

  

 

85 Disponível em https://glo.bo/3eVUMAg  

https://glo.bo/3eVUMAg
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Figura 141: oficina 6 – Tabuleiro do jogo sobre violência sexual infantil 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

De acordo com o GDD (ANEXO O), o jogo é destinado a ensinar, nas escolas, fatos 

sobre a violência sexual infantil, de modo a conscientizar os alunos quanto aos cuidados, além 

de estimular o debate sobre o assunto. 

O conceito de newsgame se manifesta no gameplay, pois, ao parar em uma das 30 

casas, o jogador pode ter contato com alguma notícia que aborde a temática. 

 

3.5.4. Contribuições da oficina 6 para o método 

 

Ao contrário das oficinas 4 e 5, nesta, o ministrante e professora fizeram o planeja-

mento dos conteúdos a serem abordados antes do início da disciplina. Também foi verificado 

quanto tempo haveria disponível para aplicá-la com as alunas. Ao verificar que seriam mais de 

6 horas, optou-se por utilizar o Modelo 2, de acordo com o qual o newsgame seria planejado 

através do GDD para, posteriormente, ter uma fase desenvolvida no Construct 2 (tal modelo 

está descrito com mais detalhes na página 142). 

Para esse encontro, foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

  



215 

 

 

a) apresentar o Game Design Document para Newsgames a fim de verificar se 

os tópicos expostos estavam claros a ponto de as participantes conseguirem pla-

nejar um jogo seguindo-os, mesmo atuando fora da área de Comunicação;  

b) auxiliar as equipes quanto à programação no software Construct 2 para que 

conseguissem desenvolver ao menos uma das fases planejadas no GDD. 

 

Conforme já foi relatado, o ministrante não pôde estar presente para executar a parte 

de programação com as alunas, de forma que o “objetivo b” proposto para essa oficina não foi 

alcançado. 

No que se refere ao “objetivo a”, pode-se considerar que ele foi atingido. Apesar de 

nem todos os GDDs seguirem a estrutura de tópicos ou apresentarem a reportagem que serviu 

de inspiração temática, os quatro grupos conseguiram compreender que um newsgame precisa 

englobar conteúdo informativo atrelado a algum material jornalístico publicado.  

Assim, como foi observado no primeiro dia de oficina, todas as equipes procuraram 

por uma matéria jornalística que serviria de base para o newsgame. Todavia, tanto o grupo que 

desenvolveu o jogo sobre política, quanto o que abordou a violência sexual infantil, não men-

cionou, no GDD, qual foi a fonte consultada. 

No que se refere ao desenvolvimento dos jogos, vale ressaltar que apenas o grupo que 

desenvolveu o jogo Diga não ao bullying não expressou no GDD em que casas do tabuleiro o 

conteúdo informativo seria apresentado. Portanto, mesmo com o fato de terem se inspirado na 

reportagem indicada sobre o tema, tal fato fez com que o jogo não pudesse ser classificado 

como newsgame, mas como jogo educativo. 

Embora o desenvolvimento da programação digital não tenha sido feito, a carga horá-

ria da oficina manteve-se após o ajuste nas atividades, demonstrando que, se bem planejado, 

um newsgame também pode ser concebido em uma versão analógica. 

Nesse ponto, vale ressaltar que o sucesso dos trabalhos só foi alcançado pelo fato de a 

professora ter experiência com o desenvolvimento de jogos, pois, embora não pudesse aplicar 

a codificação, ela tinha habilidade e expertise suficiente para orientar a concepção de um jogo 

de tabuleiro. O fato de o ministrante manter contato on-line para sanar as dúvidas relativas ao 

GDD também contribuiu nesse processo.   

Assim, com essa experiência, aprendeu-se que imprevistos podem acontecer e que os 

responsáveis pela aplicação da oficina precisam ter isso em mente para conseguirem elaborar 
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um plano alternativo, caso seja necessário. Tal recomendação é importante principalmente se a 

oficina estiver atrelada a alguma disciplina e as atividades propostas dependerem dos conheci-

mentos de um único ministrante. 

Nesse caso, não é possível simplesmente adiar as atividades, como poderia acontecer 

em uma oficina aplicada fora do contexto de disciplina, visto que existe um cronograma acadê-

mico e uma ementa que devem ser seguidos. Cabe ao ministrante e ao professor dividirem as 

tarefas e planejarem, antecipadamente, o que será abordado em cada dia de oficina, estabele-

cendo também uma segunda alternativa com base em suas habilidades. Assim, no caso de im-

possibilidade de adiamento, um ministrante conseguirá cobrir a ausência do outro sem prejuízo 

aos alunos e ao conteúdo proposto inicialmente. 

Vale destacar, por fim, que nesta oficina o público-alvo não era da área de Comunica-

ção. Mesmo assim, foi feita a aplicação do GDD para newsgames e pensado um jogo cujo con-

teúdo informativo, oriundo de matérias e apurações jornalísticas, pudesse ser utilizado como 

ferramenta pedagógica nas aulas das professoras participantes.  

Desse modo, comprovou-se que o planejamento e o desenvolvimento do newsgame 

também podem ser aplicados a outras áreas fora da Comunicação. Neste caso, foi realizada uma 

atividade com o viés do jogo educativo. 

O Quadro 11 resume essas observações. 
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Quadro 11: Sintetização da oficina 6 

 
Fonte: Produzido pelo autor 

  

2) Constatação de que os tópicos do GDD também podem ser aplicados no planejamento de jogos jornalísticos por 

pessoas de fora da área da comunicação. No caso em questão, para se pensar jogos com propósito educativo.

3) Constatação da possibilidade de se desenvolver newsgames no formato analógico.

a) apresentar o Game Design Document para Newsgames  a fim de verificar se os tópicos expostos estavam claros 

ao ponto das participantes conseguirem planejar um jogo seguindo eles, mesmo elas atuando fora da área de 

comunicação. 

NÃO ALCANÇADOS OU PARCIALMENTE ALCANÇADOS

b) auxiliar as equipes quanto à programação no software Construct 2  para que conseguissem desenvolver ao menos 

uma das fases planejadas no GDD. 

OBSERVAÇÕES A 

RESPEITO: 

1) Por motivos alheios à disciplina não foi possível desenvolver a codificação, porém os 

jogos foram produzidos de forma analógica; 2) Um dos grupos não desenvolveu 

newsgame , embora estivesse expressa essa intenção no GDD.

CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA PARA O MÉTODO 

1) É recomendável ter um plano alternativo para caso não seja possível realizar o desenvolvimento do jogo digital, 

principalmente se a oficina estiver atrelada à alguma disciplina.

ALCANÇADOS

Duração: 11 horas e 20 minutos, divididas em 4 encontros

Espaço Utilizado:
 sala de aula equipada com mesas e cadeiras, lousa, retroprojetor, conexão instável de 

internet via Wi-Fi e redes 4G.

Materiais 

Disponibilizados:

1 notebook  ligado ao retroprojetor; formulário para consulta e identificação; folhas 

pautadas, folhas sem pauta, lápis, borracha, régua e canetas.

Metodologia Utilizada na 

oficina:

 a) apresentação dos 13 tópicos do GDD para newsgame  juntamente com a 

diferenciação entre newsgames  e Jogos Embasados em Notícias (JEN); b) criação de 

grupos a fim de que pudessem analisar os tópicos do GDD, planejar um newsgame  a 

partir dele e utilizar o formulário como consulta e registro do que foi definido em cada 

tópico durante o planejamento; c) auxiliar as equipes no desenvolvimento dos jogos com 

o software Construct 2.

Nº de Produtos 

Desenvolvidos:
4 Game Design Document e 4 jogos de tabuleiro (3 newsgames )

OBJETIVOS

 Nº de Participantes: 13 participantes 

IDENTIFICAÇÃO

Evento: Disciplina Produção de Linguagem Audiovisual, Digital e Hipermidiática na Educação 

Local e Ano: Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2018
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3.6. ENCONTRO 7 

 

Evento: Disciplina Jornalismo Digital 2 

Título da oficina: newsgame, por onde começar? Do GDD ao desenvolvimento dos jogos jor-

nalísticos 

Duração da oficina: 3h30 

Período da oficina:  24 de maio de 2018, quinta-feira, das 19h às 22h30 

Cidade e Local da oficina: Joinville, Faculdade Ielusc, Curso de jornalismo 

Número de participantes: 7 participantes  

Objetivo: apresentar o Game Design Document para Newsgames a fim de verificar se os tópi-

cos expostos estavam claros a ponto de os participantes conseguirem planejar um jogo seguindo 

eles. 

Metodologia Utilizada na oficina: a) apresentação dos 13 tópicos do GDD para newsgame 

juntamente com a diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados em Notícias (JEN); b) 

criação de grupos a fim de que pudessem analisar os tópicos do GDD, planejar um newsgame 

a partir dele e utilizar o formulário como consulta e registro do que foi definido em cada tópico 

durante o planejamento. 

Ambiente utilizado: Laboratório de informática equipado com desktops, retroprojetor, lousa e 

conexão estável à internet, via cabo de rede.  

Materiais disponibilizados para uso durante a oficina: 1 desktop ligado ao retroprojetor; 

formulário para consulta e identificação; folhas pautadas, folhas sem pauta, lápis, borracha, 

régua e canetas; 20 computadores no laboratório disponíveis para que as equipes pudessem 

pesquisar e desenvolver o GDD. 

 

3.6.1. Conceitos apresentados na oficina 7 

 

Assim como as oficinas 2, 4, 5 e 6, esta também foi realizada em uma disciplina que 

já estava em curso, com a temática dos newsgames prevista no plano de ensino. Devido ao 

tempo disponível, foi acordado com a docente Kérley Winques86 que seria ofertado o modelo 

 

86 Na ocasião, Kérley Winques era a professora responsável por ministrar a disciplina. 
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1 de oficina, no qual os participantes planejariam o GDD do jogo, mas sem desenvolver a co-

dificação (tal modelo está descrito com mais detalhes na página 142).  

Assim, nos primeiros 30 minutos, foi realizada a exposição dos 13 tópicos do GDD e 

a diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados em Notícias (JEN). No que se refere à 

apresentação87, o conteúdo foi o mesmo da oficina 6, tendo sido alterado na capa apenas o logo 

e o nome da disciplina (Figura 142). 

 

Figura 142: oficina 7 - Capa da apresentação utilizada na oficina 

 
Fonte: https://prezi.com/view/q4xE8fNzEFqFEUXXOwZq/ 

 

3.6.2. Atividade proposta na oficina 7 

 

Com o fim da apresentação, a turma se dividiu em duas equipes, e cada uma delas 

recebeu os materiais de consulta, as canetas, os papéis, os lápis, o formulário de identificação 

da reportagem e o checklist do GDD. Na sequência, os grupos se reuniram para escolherem a 

reportagem que serviria como base informativa e dois jogos88 foram planejados, conforme des-

crição resumida apresentada a seguir. 

 

 

87 Disponível em https://prezi.com/view/q4xE8fNzEFqFEUXXOwZq/  
88 O título da oficina nos ANEXOS P e Q está diferente do que foi destacado na identificação das oficinas 7. Tal 

fato ocorreu porque os formulários não utilizados na oficina 3 já estavam com o título preenchido, tendo sido 

reutilizados nesta oficina. 

https://prezi.com/view/q4xE8fNzEFqFEUXXOwZq/
https://prezi.com/view/q4xE8fNzEFqFEUXXOwZq/
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3.6.3. Produtos desenvolvidos na oficina 7 

 

Como já ressaltado, o tempo disponível não permitiu que fossem realizadas atividades 

de programação; no entanto, cada equipe pôde desenvolver o GDD com a temática escolhida. 

 

3.6.3.1. Cebruthius Run 

 

Produzido pelas estudantes Gabriela Bittencourt, Helena Bosse e Viktória Matos, o 

newsgame Cebruthius Run teve como base a reportagem89 sobre a cantora Mc Loma que, ao 

lado das Gêmeas Lacração, ganhou o primeiro prêmio de sua carreira. Com a música “Envol-

vimento”, em 2018, elas venceram na categoria “Hino de Karaokê” do MTV Millennial Awards 

(MTV MIAW), premiação criada pelo canal de televisão MTV Latinoamérica. Desde 2013, a 

premiação recompensa as melhores produções da geração Y90 nas áreas de música, filmes e 

universo digital. 

O nome “Cebruthius”, presente no título do jogo, aparece em várias músicas da cantora 

e se refere a como ela entendia ser chamada a palavra “bluetooth” na frase em inglês “The 

bluetooth device is read to pair”, cuja gravação consta nas caixas de som portáteis e informa 

que o dispositivo está pronto para ser conectado ao celular, por exemplo. 

De acordo com o GDD (ANEXO P), a equipe pensou em um newsgame com a mecâ-

nica de infinite runner, na qual o jogador controla um personagem que simboliza as cantoras, 

tendo como objetivo fazê-las ganhar o prêmio da MTV.  

O conteúdo informativo presente no newsgame conta a história de Mc Loma e seria 

apresentado ao jogador na transição entre as fases “McDonald`s”, “Celular para mãe”, “Den-

tista”, “Festa de 15 anos” e “Prêmio MTV”. O nome das fases e os elementos presentes nelas 

remeteriam a situações vividas pela cantora, todas noticiadas na mídia por veículos que, even-

tualmente, fazem a cobertura da vida de celebridades. 

  

  

 

89 Disponível em https://bit.ly/3bHaRHT  
90 A geração Y é um conceito da Sociologia para remeter às pessoas que, possivelmente, desde pequenas, tive-

ram contato com a tecnologia, ou seja, os nascidos entre 1980 e 1995. É conhecida também como a geração do 

milênio, ou millenius, por terem sido os primeiros que atingiram a fase adulta nos anos 2000.  

https://bit.ly/3bHaRHT
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3.6.3.2. Jornalista Vai à Copa 

 

A apresentação dos 12 estádios da Copa do Mundo de Futebol, sediada em 2018 na 

Rússia, foi o tema escolhido como conteúdo do newsgame idealizado pelos estudantes Destiny 

Goulart, Diego Mahs, Liandra Tank e Mariana Costa. 

Na ocasião da oficina, os integrantes da equipe atuavam como redatores do Primeira 

Pauta, jornal laboratório do curso, e estavam produzindo uma matéria sobre o assunto, a qual 

seria publicada no portal em 01/06/2018. Assim, no GDD (ANEXO Q), esta foi a data preen-

chida no campo de identificação da reportagem91.  

A história do jogo remete a um jornalista que precisa fazer a cobertura do evento, mas 

está perdido no país e precisa chegar até os 12 estádios para trabalhar. Assim, em uma mecânica 

que une plataforma e quizz, o jogador poderia escolher entre dois personagens (jornalista ho-

mem e jornalista mulher) e guiá-lo pelo cenário até encontrar o local dos jogos. 

O conteúdo jornalístico, nesse caso, seria representado pelos elementos do jogo (ruas 

da Rússia, mapas da cidade, elementos culturais como as bonecas matrioskas92, etc.) e pelas 

perguntas do quizz, que apareceriam para o jogador responder assim que ele localizasse o está-

dio após procurá-lo pelo cenário. 

  

3.6.4. Contribuições da oficina 7 para o método 

 

A oficina tinha como objetivo apresentar o Game Design Document para Newsgames 

a fim de verificar se os tópicos expostos estavam claros a ponto de os participantes conseguirem 

planejar um jogo seguindo-os. 

No que se refere à proposta acima descrita, pode-se dizer que ela foi alcançada, visto 

que as duas equipes entenderam os tópicos, as diferenças entre newsgames e Jogos Embasados 

em Notícias (JEN), escolheram a matéria de base e conseguiram desenvolver o GDD. 

Como ressaltado na identificação, esta oficina aconteceu em um laboratório de infor-

mática, mesmo ela sendo planejada apenas para o desenvolvimento do GDD. Percebeu-se que, 

 

91 Devido a uma mudança editorial, a reportagem escrita pelos alunos acabou ficando de fora do site, portanto 

não está disponível para leitura. Uma matéria com conteúdo similar pode ser conferida em 

https://glo.bo/2LJn8kQ  
92 São bonecas, normalmente feitas de madeira, que se encaixam uma dentro da outra, podendo ser todas iguais 

ou não. 

https://glo.bo/2LJn8kQ
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enquanto as equipes estavam reunidas, nem todos os integrantes permaneciam focados no tra-

balho e utilizavam os computadores a todo tempo. De fato, eles foram usados para a pesquisa 

do tema que seria expresso no jogo, mas também para atividades sem relação com a oficina 

como ler ou adiantar algum trabalho de outra disciplina.  

Acrescentando-se a esse ponto, é pertinente dizer que a turma tinha mais de 20 alunos; 

porém, a oficina foi realizada durante a greve dos caminhoneiros daquele ano, e uma das con-

sequências da paralisação dos motoristas foi a falta de combustível. Devido a isso, muitos es-

tudantes que moravam longe da instituição estavam sem transporte para irem às aulas.  

Com a turma pequena, houve maior controle de monitoramento da atividade por parte 

dos professores, mas ainda assim as equipes se dispersaram, o que pode ter refletido nos GDDs 

entregues, que foram sintéticos, sem que houvesse uma maior descrição de cada tópico. Nesse 

sentido, pode-se comprovar a hipótese observada após as oficinas anteriores: as atividades de 

planejamento do newsgame tendem a render mais em um ambiente de sala de aula.  

Claramente, não há garantias de que todo GDD desenvolvido em sala vai ser melhor 

elaborado do que em um laboratório de informática. No entanto, é de se ponderar que, se levar-

mos em consideração apenas o fator do espaço utilizado, um ambiente com menos distração, 

possibilitando que os integrantes dos grupos se reúnam um de frente para o outro, facilita o 

debate e estimula o compartilhamento de ideias. Consequentemente, aumentam-se as chances 

de produzir um GDD com maior aprofundamento dos tópicos. 

O Quadro 12 apresenta uma síntese das observações mencionadas. 
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Quadro 12: Sintetização da oficina 7 

 
Fonte: Produzido pelo autor 

  

a) apresentar o Game Design Document para Newsgames  a fim de verificar se os tópicos expostos estavam claros 

ao ponto dos participantes conseguirem planejar um jogo seguindo eles.

NÃO ALCANÇADOS OU PARCIALMENTE ALCANÇADOS

O objetivo foi alcançado.

OBSERVAÇÕES A 

RESPEITO: 

A turma deveria ser maior, mas na ocasião a greve dos caminhoneiros impediu o 

deslocamento de alguns alunos.

CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA PARA O MÉTODO 

Reforçou a premissa de que o GDD é melhor trabalhado em um ambiente sem distrações.

ALCANÇADOS

Duração: 3 horas e 30 minutos

Espaço Utilizado:
Laboratório de informática equipado com desktops, retroprojetor, lousa e conexão à 

internet estável, via cabo de rede.

Materiais 

Disponibilizados:

1 desktop  ligado ao retroprojetor; formulário para consulta e identificação; folhas 

pautadas, folhas sem pauta, lápis, borracha, régua e canetas; 20 computadores no 

laboratório disponíveis para que as equipes pudessem pesquisar e desenvolver o GDD.

Metodologia Utilizada na 

oficina:

 a) apresentação dos 13 tópicos do GDD para newsgame  juntamente com a 

diferenciação entre newsgames  e Jogos Embasados em Notícias (JEN); b) criação de 

grupos a fim de que pudessem analisar os tópicos do GDD, planejar um newsgame  a 

partir dele e utilizar o formulário como consulta e registro do que foi definido em cada 

tópico durante o planejamento.

Nº de Produtos 

Desenvolvidos:
2 Game Design Document  para Newsgames (GDDN)

OBJETIVOS

 Nº de Participantes: 7 participantes 

IDENTIFICAÇÃO

Evento: Disciplina Jornalismo Digital 2

Local e Ano: Joinville, Faculdade Ielusc, 2018
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3.7. ENCONTRO 8 

 

Evento: Disciplina – Newsgames: jogos como ferramentas jornalísticas 

Título da oficina: Newsgames: jogos como ferramentas jornalísticas 

Duração da oficina: 80h, divididas em 20 encontros 

Período da oficina:  3 de agosto de 2018 a 14 de dezembro de 2018; sexta-feira; das 7h50 às 

11h50, totalizando 4h diárias 

Cidade e Local da oficina: Curitiba, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), 

Escola de Comunicação e Artes – Curso de Jornalismo 

Número de participantes: 9 participantes 

Objetivo: a) apresentar o Game Design Document para Newsgames a fim de verificar se os 

tópicos expostos estavam claros a ponto de os participantes conseguirem planejar um jogo se-

guindo eles; b) auxiliar as equipes quanto à programação no software Construct 2 para que 

conseguissem desenvolver ao menos uma das fases planejadas no GDD.  

Metodologia Utilizada na oficina: a) apresentação dos conceitos gerais sobre estudo dos jo-

gos, da história dos videogames e dos newsgames; b) apresentação conceitual sobre gameplay, 

gamification e Serious Games; c) apresentação das categorias de newsgames propostas por Bo-

gost, Ferrari e Schwaizer (2010), dos critérios de diferenciação entre newsgames e Jogos Em-

basados em Notícias (JEN) e das etapas de desenvolvimento; d) apresentação dos 13 tópicos do 

GDD para newsgame, reforçando a diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados em No-

tícias (JEN); e) criação de grupos a fim de que pudessem analisar os tópicos do GDD, planejar 

um newsgame a partir dele e utilizar o formulário como consulta e registro do que foi definido 

em cada tópico durante o planejamento; f) auxiliar as equipes no desenvolvimento dos jogos 

com o software Construct 2. 

Ambiente utilizado: a) sala de aula equipada com mesas e cadeiras, lousa, retroprojetor, cone-

xão estável de internet via cabo de rede, Wi-Fi e redes 4G; b) laboratório de informática equi-

pado com desktops, retroprojetor, lousa e conexão à internet estável via cabo de rede. 

Materiais disponibilizados para uso durante a oficina: 1 desktop ligado ao retroprojetor; 

formulário para consulta e identificação; folhas pautadas, folhas sem pauta, lápis, borracha, 

régua e canetas; 20 computadores no laboratório, todos equipados com os softwares Construct 

2, Photoshop (edição de imagem) e Sound Forge (edição de áudio) disponíveis para que as 

equipes pudessem pesquisar e desenvolver o newsgame,  
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3.7.1. Conceitos apresentados na oficina 8 

  

Diferente das demais, esta oficina foi oferecida como uma disciplina optativa, sendo, 

entre todas, a que teve maior carga horária para se trabalhar os conceitos e o desenvolvimento 

de newsgames. 

Devido a isso, houve tempo suficiente para apresentar aos alunos as definições con-

ceituais e os aspectos históricos que antecedem o desenvolvimento em si dos jogos jornalísticos, 

de modo que as três primeiras aulas focaram suas temáticas nesse sentido.  

A primeira aula serviu como contextualização inicial e exposição sobre os temas que 

seriam abordados na disciplina, cuja apresentação93 foi dividida em quatro partes, conforme 

pode ser conferido na Figura 143. 

 

Figura 143: oficina 8 – Capa da apresentação utilizada na primeira aula 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/ 

 

A primeira parte, FASE 1 (Figura 144), foi subdividida em outras quatro, que aborda-

vam, respectivamente: conceitos sobre a evolução dos jogos (Figura 145), perspectivas sobre 

os jogos (Figura 146), correntes e narrativas utilizadas para estudo dos jogos (Figura 147) e 

como os jogos são trabalhados no aspecto da cultura (Figura 148).  

  

 

93 Disponível em https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/  

https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/
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Figura 144: oficina 8 - primeira aula – Introdução ao estudo de jogos 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/ 

 

Figura 145: oficina 8 – Primeira aula – evolução dos jogos 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/ 

 

Figura 146:  oficina 8 – Primeira aula – perspectivas sobre os jogos 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/   

https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/
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Figura 147: oficina 8 – Primeira aula - correntes e narrativas utilizadas para estudo dos jogos 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/ 

 

Figura 148: oficina 8 – Primeira aula – relações entre jogos e cultura 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/ 

 

Na segunda parte da aula, FASE 2 (Figura 149), foi apresentada a história dos video-

games, começando com alguns questionamentos para estimular o debate (Figura 150). Logo na 

sequência, foram apresentadas as três primeiras pessoas consideradas como precursoras dos 

jogos digitais: Stephen Russell (criador do primeiro computador com tela, intitulado PDP1), 

Nolan Bushnell (criador da empresa Atari) e Raplh Baer (criador dos consoles domésticos Brow 

Box e Magnovox Odyssey). Trechos do filme “Video Game The Movie” também complemen-

taram a apresentação (Figura 151). 
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Figura 149: oficina 8 – Primeira aula – tópico história dos videogames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/ 

 

Figura 150: oficina 8 – Primeira aula – questionamentos iniciais apresentado aos alunos 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/ 

 

Figura 151: oficina 8 – Primeira aula – precursores dos videogames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/  
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Na terceira parte da aula, FASE 3 (Figura 152), os newsgames começaram a ser abor-

dados, inicialmente com as primeiras conceituações e um vídeo com o gameplay do newsgame 

September 12th (Figura 153). Na sequência, alguns pontos referentes ao desenvolvimento foram 

expostos: processo de criação (Figura 154), equipe mínima necessária (Figura 155), as etapas 

de produção (Figura 156) e alguns softwares utilizados para codificação (Figura 157). 

 

Figura 152: oficina 8 – Primeira aula – apresentação newsgames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/ 

 

Figura 153: oficina 8 – Primeira aula – conceitos iniciais dos newsgames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/ 
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Figura 154: oficina 8 – Primeira aula – processo de criação dos newsgames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/ 

 

Figura 155: oficina 8 – Primeira aula - equipe mínima para desenvolvimento dos newsgames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/ 

 

Figura 156: oficina 8 – Primeira aula – etapas de produção dos newsgames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/  

https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/
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Figura 157: oficina 8 – Primeira aula – softwares utilizados para produção dos newsgames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/ 

 

Por fim, na quarta parte da aula, FASE 4, foi passado um exercício para que os alunos 

pudessem analisar algum jogo, identificar algumas características e opinar sobre o game esco-

lhido (Figura 158). 

 

Figura 158: oficina 8 – Primeira aula – atividade proposta 

 
Fonte: https://prezi.com/view/3wFUnkbRJnz9FvYYUzTl/ 

 

A segunda aula da disciplina tinha por objetivo apresentar definições e conceitos es-

pecíficos acerca dos jogos. A apresentação94 também foi dividida em quatro partes, conforme 

exibido na Figura 159. 

  

 

94 Disponível em https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/  

https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/


232 

 

 

Figura 159: oficina 8 – Segunda aula – capa da apresentação 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/ 

 

Na primeira parte (Figura 160), foram apresentadas as características e as definições 

dos jogos, inicialmente com os conceitos de Paidia e Ludus, propostos por Caillois (2001). Na 

sequência, foram trabalhadas, com os alunos, as características do Gameplay (Figura 161), que 

pode ser identificado pelo corpo e pelo espaço nos quais o jogo está situado (Figura 162), pelas 

regras (Figura 163), pelos aspectos prazerosos (Figura 164) e também pelo processo narrativo 

(Figura 165). 

 

Figura 160: oficina 8 – Segunda aula – definições conceituais 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/ 

  

https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
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Figura 161: oficina 8 – Segunda aula – características do gameplay 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/ 

 

Figura 162: oficina 8 – Segunda aula – características do gameplay:  corpo e espaço 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/ 

 

Figura 163: oficina 8 – Segunda aula – características do gameplay: regras 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/  

https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
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Figura 164: oficina 8 – Segunda aula – características do gameplay: prazer 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/ 

 

Figura 165: oficina 8 – Segunda aula – características do gameplay: processo narrativo 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/ 

 

A ideia de gamification foi exposta na segunda parte da aula (Figura 166), tendo sido 

dividida em conceituação (Figura 167), letramento procedimental (Figura 168), engajamento 

externo ao jogo (Figura 169), engajamento interno ao jogo (Figura 170) e considerações para 

se pensar a gamificação (Figura 171). 

  

https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
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Figura 166: oficina 8 – Segunda aula – apresentação gamification 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/ 

 

Figura 167: oficina 8 – Segunda aula – gamification: conceituação 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/ 

 

Figura 168: oficina 8 – Segunda aula – gamification: letramento procedimental 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/  

https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
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Figura 169: oficina 8 – Segunda aula – gamification: engajamento externo ao jogo 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/ 

 

Figura 170: oficina 8 – Segunda aula – gamification: engajamento interno ao jogo 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/ 

 

Figura 171: oficina 8 – Segunda aula – consideração para pensar a gamificação 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/  

https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
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A fim de explicitar o grupo no qual os newsgames se inserem, o terceiro momento da 

aula foi dedicado para apresentar os Serious Games (Figura 172). Assim, foi apresentada a ideia 

do jogo como aprendizado (Figura 173), sua conceituação (Figura 174), com base nas defini-

ções de Hamze (2012) e Silva (2008), e as categorias em que podem ser divididos. 

 

Figura 172: oficina 8 – Segunda aula – apresentação Serious Games 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/ 

 

Figura 173: oficina 8 – Segunda aula – Serious Games: o jogo como forma de aprendizado 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/ 

  

https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
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Figura 174: oficina 8 – Segunda aula – conceituação e categorias dos Serious Games 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/ 

 

Como na aula anterior, o último momento foi dedicado para que os alunos pudessem 

fazer um exercício de fixação (Figura 175). Neste caso, eles deveriam procurar um exemplo de 

Serious Games e fazer uma pequena análise para apresentar na aula seguinte. 

 

Figura 175: oficina 8 – Segunda aula – exercício 

 
Fonte: https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/ 

 

Após os estudantes apresentarem o exercício proposto na semana anterior, foi dado 

início à terceira aula da disciplina, que focou, exclusivamente, em aprofundar na temática dos 

newsgames, de modo que a apresentação95 se dividiu em três momentos, conforme pode ser 

observado na Figura 176.  

 

95 Disponível em https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/  

https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
https://prezi.com/view/UFvo7oX9wvGI9yQBGqrA/
https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/
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Figura 176: oficina 8 – Terceira aula – capa da apresentação 

 
Fonte: https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/ 

 

Na primeira parte da aula, foram apresentados os gêneros (Figura 177), definidos por 

Bogost, Ferrari e Schweizer (2010), de acordo com os quais os newsgames são divididos em: 

newsgames de eventos recentes (current events newsgames), newsgames infográficos (infogra-

phic newsgames), newsgames documentário (documentary newsgames), newsgames de racio-

cino (puzzle newsgames), newsgames de comunidade (comunity newsgames) e newsgames de 

letramento (literacy newsgames). Tais definições já foram abordadas no capítulo 1 deste traba-

lho (p. 60).  

 

Figura 177: oficina 8 – Terceira aula – gêneros de newsgames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/ 

 

No segundo momento da aula, foram apresentados, de forma resumida, dois aspectos 

ligados ao desenvolvimento dos newsgames (Figura 178).  

https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/
https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/
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No que se refere à produção (Figura 179), salientou-se a importância de se pensar no 

conteúdo jornalístico como base para a narrativa, definir a mecânica utilizada, além de estabe-

lecer se as artes e os áudios serão originais ou adquiridos de repositórios.  

 

Figura 178: oficina 8 – Terceira aula – pontos para se pensar o desenvolvimento 

 
Fonte: https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/ 

 

Figura 179: oficina 8 – Terceira aula – aspectos da produção 

 
Fonte: https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/ 

 

Já em relação à publicação (Figura 180), os alunos souberam da possibilidade de hos-

pedarem os jogos em servidores pagos ou gratuitos específicos para jogos, das particularidades 

exigidas nas lojas mobile (inserção de chave de assinatura no jogo, formato de arquivo, paga-

mento, etc.), além de debaterem sobre os meios de divulgação mais utilizados. 

  

https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/
https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/
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Figura 180: oficina 8 – Terceira aula – aspectos da publicação 

 
Fonte: https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/ 

 

Por fim, o terceiro momento da aula foi dedicado a esclarecer aos estudantes a dife-

renciação entre newsgames e Jogos Embasados em Notícias (JEN). Porém uma alteração foi 

feita nessas proposições (Figura 181), de modo que tais critérios não foram apresentados apenas 

no formato de tabela, como havia sido feito nas oficinas 4, 5, 6 e 7. 

 

Figura 181: oficina 8 – Terceira aula – critérios de diferenciação 

 
Fonte: https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/ 

 

Após a análise dos newsgames desenvolvidos e o amadurecimento da pesquisa, perce-

beu-se que os critérios para diferenciar newsgames dos Jogos Embasados em Notícias (JEN) 

tinham sido compreendidos pelos participantes, mas considerou-se necessário aprimorá-los.  

  

https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/
https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/
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Desse modo, para melhorar ainda mais a compreensão das diferenças entre ambos, tais 

parâmetros foram divididos em três categorias: Presença Audiovisual Direta do Conteúdo In-

formativo (PADCI); Equipe de Produção e Apuração (EPA); e Presença Audiovisual Direta das 

Fontes (PADF). 

Abordou-se tal diferenciação com mais detalhes no capítulo 1 deste trabalho (p. 66), 

mas é importante destacá-la novamente aqui, pois foi nesta oficina que ela apareceu estruturada 

nos três tópicos pela primeira vez. Assim, reforça-se, a seguir, o modo como as categorias foram 

apresentadas. 

Conforme pode ser observado na Figura 182, a Presença Audiovisual Direta do Con-

teúdo Informativo (PADCI) objetiva identificar se o jogo contém elementos que estejam atre-

lados à matéria de base ou à temática abordada (por exemplo, caixas de texto que surgem com 

conteúdo informativo quando o jogador pega algum item ou uma música que toca em determi-

nado momento do jogo simbolizando o som produzido por uma orquestra retratada na matéria).  

Se, ao analisar um jogo, a PADCI estiver presente, então pode-se considerá-lo como 

newsgame, visto que o jogo segue o propósito jornalístico de apresentar informações confiáveis 

sobre determinado assunto. No entanto, se não for possível identificar a PADCI, provavelmente 

trata-se de um Jogo Embasado em Notícias (JEN), com o gameplay focado puramente no en-

tretenimento. 

 

Figura 182: oficina 8 – Terceira aula – critério de diferenciação PADCI 

 
Fonte: https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/ 

  

https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/
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No que se refere à Equipe de Produção e Apuração (EPA) (Figura 183), esse critério 

busca reforçar a necessidade de checar os dados que estarão presentes no jogo. Como acontece 

em qualquer produto jornalístico, as informações que irão compor um newsgame também pre-

cisam ser verificadas para corresponder à verdade sobre o assunto abordado.  

  

Figura 183: oficina 8 – Terceira aula – critério de diferenciação EPA 

 
Fonte: https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/ 

 

Um dos pontos defendidos nesta pesquisa é de que o newsgame pode ser planejado e 

desenvolvido por profissionais de fora da área da Comunicação. No entanto, caso a pessoa não 

possua o conhecimento jornalístico para apurar o assunto, é necessário que ela tenha o cuidado 

de procurar fontes jornalísticas confiáveis para servir de fonte informativa ao jogo. 

Por sua vez, a Presença Audiovisual Direta das Fontes (PADF) (Figura 184) procura 

identificar a origem das informações, visto que o conteúdo de um newsgame deve corresponder 

a algum material publicado em veículos jornalísticos ou referenciá-lo, pois é isso que o difere 

dos outros jogos considerados Serious Games.  

  

https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/
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Figura 184: oficina 8 – Terceira aula – critério de diferenciação PADF 

 
Fonte: https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/ 

 

O ponto ressaltado acima pode ser ilustrado com o jogo Diga não ao bullying!, des-

crito na oficina 6 (p. 210). É evidente que a equipe pesquisou sobre o tema para compor as casas 

do tabuleiro; no entanto, sem a identificação das fontes informativas, entende-se que as infor-

mações podem ter origem de qualquer lugar (jornais, revistas, artigos científicos, conversa in-

formal com um psicólogo, experiência pessoal, etc.). 

Ou seja, se um mesmo conteúdo utilizado como base informativa de um jogo foi pu-

blicado em uma matéria de jornal e em um livro de medicina, por exemplo, saber a origem da 

fonte é um dos fatores que ajudará a classificá-lo como newsgame ou jogo educativo.  

Vale reforçar que apresentar esses três critérios nos newsgames é o recomendável, mas 

a Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI) é o requisito para diferenciá-

lo de um Jogo Embasado em Notícia (JEN).  

Se o newsgame não apresentar dados jornalísticos que propõem reflexão ou agregam 

informação ao conteúdo de referência, de nada adianta colocar o link para a matéria utilizada 

como base informativa, tampouco indicar no layout de créditos a participação de um jornalista. 

Portanto, além de indicar as fontes, é fundamental que o newsgame apresente informações jor-

nalísticas dentro do jogo, seja no gameplay ou nos layouts internos. 

Nesta oficina, as três primeiras aulas tinham por objetivo dar embasamento conceitual 

sobre os jogos aos alunos, bem como situá-los acerca da origem e do enquadramento dos news-

games no contexto dos Serious Games. Da quarta aula em diante, a disciplina voltou-se para o 

  

https://prezi.com/view/M0WTgLxtSHfyZaxaNJWz/
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desenvolvimento de newsgames, de modo que, no primeiro momento da aula, foi feita a apre-

sentação96 do conteúdo que orientaria as equipes quanto ao planejamento inicial.  

Em aproximadamente 30 minutos, os 13 tópicos do GDD para Newsgames foram apre-

sentados aos alunos, bem como reforçados os aspectos de diferenciação entre newsgames e 

Jogos Embasados em Notícias (JEN), que já haviam sido apresentados na aula anterior. 

Após amadurecer a pesquisa e analisar os resultados das oficinas anteriores, conside-

rou-se pertinente dividir os 13 tópicos do GDD em três grupos, conforme apresentado na Figura 

185.  

 

Figura 185: oficina 8 – Quarta aula – capa da apresentação 

 
Fonte: https://prezi.com/view/px0C6cJMTsyUP8Ogrkvu/ 

 

O primeiro deles remete aos tópicos que todo planejamento deve detalhar (História, Ob-

jetivos, Universo do Jogo, Equipe e Deadline, Controles, Gameplay e plataforma, Interface e 

Câmera), visto que eles são comuns a qualquer gênero de jogo.  

O segundo grupo engloba os tópicos Personagens, Inimigos e Cutscenes, que nem sem-

pre estão presentes nos jogos, seja por escolha dos desenvolvedores ou pela característica da 

mecânica a ser desenvolvida.  

Por fim, Orçamento e Cronograma compõem o terceiro grupo. Eles foram separados 

não porque são desnecessários no planejamento dos jogos, mas porque são tópicos cuja princi-

pal finalidade é estabelecer um controle e uma organização do projeto como um todo. Pode-se 

dizer que eles atuam como requisitos burocráticos sobre os quais a equipe de desenvolvimento 

 

96 Disponível em https://prezi.com/view/PHt8pxaA2hXh6DFcIjjG/  

https://prezi.com/view/PHt8pxaA2hXh6DFcIjjG/
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deve pensar e planejar, principalmente se tiver a intenção de buscar algum tipo de patrocínio 

ou financiamento para seus jogos. 

 

3.7.2. Atividade proposta na oficina 8 

 

Após os conceitos apresentados, a dinâmica das aulas seguintes foi explicada e os alu-

nos ficaram cientes de que cada grupo deveria desenvolver um newsgame e entregar até o fim 

da disciplina, juntamente com o GDD do jogo.  

Em relação ao conteúdo jornalístico do newsgame, ficou estabelecido que ele deveria 

ser inédito, publicado até o fim da disciplina e poderia ser desenvolvido em aula. Assim, o 

professor conseguiria acompanhar a criação da matéria, juntamente com as atividades de pro-

gramação, orientando toda a equipe sobre as dúvidas que por ventura surgissem. 

Embora as máquinas do laboratório de informática utilizado estivessem com a versão 

completa do Construct 2, foi definido que os grupos poderiam codificar apenas uma fase do 

jogo, visto que nem todos conseguiriam estar na universidade fora do horário de aula para uti-

lizar os computadores; portanto, eles precisariam trabalhar de casa, utilizando a versão grátis 

do software. Ainda assim, caso o jogo planejado tivesse mais de uma fase, o GDD entregue 

deveria conter os detalhes de cada uma. 

 Já no que se refere à programação, com base nos resultados das oficinas 4 e 5, os 

requisitos que deveriam estar presentes no newsgame entregue foram definidos da seguinte 

forma:  

 

a) layout de menu: com o nome do jogo e ao menos o botão que direcionasse 

para o layout de gameplay;  

b) informações com os créditos do jogo: com, no mínimo, o nome dos desen-

volvedores e suas respectivas funções no projeto. Caso o newsgame possuísse 

elementos gráficos ou sonoros de terceiros, eles deveriam ser identificados. Tais 

informações poderiam compor um layout específico ou estarem junto ao layout 

de sobre; 

c) informações sobre o jogo: apresentando informações sobre o contexto em 

que o newsgame foi desenvolvido ou a temática abordada. Tais informações po-

deriam compor um layout específico ou estarem junto ao layout de créditos; 
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d) layout de gameplay: com pelo menos uma fase jogável e completa, ou seja, 

com condições de vitória e derrota. Também era necessário constar, nesse layout, 

pelo menos um elemento que remetesse ao tema abordado na matéria base (por 

exemplo, caixas de textos, planos de fundo com as informações ou, ainda, ava-

tares que representassem os personagens da matéria);  

e) layout de vitória e derrota: acessados respectivamente quando o jogador al-

cança o critério para vencer ou perder o jogo; 

f) link para abrir a reportagem em uma nova aba do navegador: esse poderia 

ser feito através de um botão nos layouts ou por algum elemento durante o game-

play (ao coletar determinados itens ou atingir um inimigo específico, por exem-

plo). 

 

Com isso em mente, a turma se dividiu em duas equipes e cada uma delas recebeu os 

materiais de consulta, as canetas, os papéis, os lápis, o formulário de identificação da reporta-

gem e o checklist do GDD.  

Vale acrescentar também que, a partir desta oficina, o material de consulta foi atuali-

zado, de modo que a página com a explicação das inconsistências conceituais nas categorias 

“newsgames por ação” e “newsgames por associação” deixa de existir. No seu lugar, ficou a 

página (APÊNDICE C)97 com a nova diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados em 

Notícia (JEN), estabelecida a partir da Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo 

(PADCI), da Equipe de Produção e Apuração (EPA) e da Presença Audiovisual Direta das 

Fontes (PADF). 

 

3.7.3. Produtos desenvolvidos na oficina 8 

 

O planejamento inicial do jogo foi feito ainda na quarta aula, na qual os grupos divi-

diram as funções de cada integrante, escolheram o tema que seria abordado e começaram o 

preenchimento do GDD. Da quinta aula em diante, as atividades ocorreram no laboratório, com 

  

 

97 Os apêndices e anexos foram produzidos durante as oficinas e neles não constam a sigla “JEN”, que remete 

aos Jogos Embasados em Notícias. Isso se deve porque tal abreviatura foi criada após a defesa desta tese, inte-

grando assim a versão final do trabalho. 
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as orientações individuais dos projetos. Os dois newsgames desenvolvidos serão resumida-

mente apresentados a seguir. 

 

3.7.3.1. Big Head vs Fake news98 

 

Com base na reportagem99 desenvolvida pelos estudantes João Cepeda, Marçal 

Dequêch, Maria Tereza Seabra, Raphaella Piovezan, Talita Souza e Vinícius Freitas, o objetivo 

deste newsgame é alertar sobre como a propagação de notícias falsas (também conhecidas por 

fake news) pode contribuir negativamente para o jornalismo, além de causar uma interpretação 

errada dos fatos por quem as consome. 

Conforme pode ser observado no GDD (ANEXO R), o jogo representa um cenário em 

que as fake news tomaram conta do mundo. Então, cabe ao jogador, na pele do jornalista Big 

Head, resolver a situação. Os toques nos botões são realizados pelo mouse, e as teclas direcio-

nais do teclado e barra de espaço controlam as ações do personagem. 

Correspondendo ao requisito “a”, no centro da tela de menu (Figura 186), está o nome 

do jogo e os botões para iniciá-lo e ir até o layout de sobre. No canto inferir direito, há um botão 

que liga ou desliga os áudios do jogo.  

 

Figura 186: newsgame Big Head vs Fake news – Layout de menu 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-big-head 

  

 

98 Disponível em https://marciano.itch.io/ng-big-head 
99 Disponível em https://bit.ly/2zR5pFq  

https://marciano.itch.io/ng-big-head
https://marciano.itch.io/ng-big-head
https://bit.ly/2zR5pFq
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Os requisitos “b”, “c” e “f” são observados ao clicar no botão de “Sobre”, pois, nesse 

caso, o jogador é direcionado para o layout onde é feita uma explicação sobre o tema e o con-

texto em que o newsgame foi desenvolvido. Ademais, aparecem os nomes dos integrantes da 

equipe e suas respectivas funções, além de conter o botão que, ao ser acionado, abre no browser 

uma nova janela na qual a matéria de base pode ser lida. Como pode ser observado na Figura 

187, no layout também consta o botão de “Sair”, que redireciona o jogador para o menu do 

jogo.  

 

Figura 187: newsgame Big Head vs Fake news – Layout de sobre 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-big-head 

 

Ao clicar em “Iniciar” através do menu, o jogador é direcionado para uma pequena 

introdução, na qual é apresentada a história do jogo (Figura 188). Nesse layout, ele pode avançar 

as imagens ao clicar no botão no canto superior direito ou ao apertar a seta direcional direita no 

teclado.  

Após chegar à última tela de informações (Figura 188, direita), a contagem de cinco 

segundos aparece no canto superior direito; quando a contagem chega a zero, o gameplay do 

jogo inicia. Vale destacar que, caso o jogador queira retornar à imagem exibida, ele pode fazê-

lo apenas com a seta direcional esquerda, mas o texto mostrado anteriormente não poderá ser 

visto. 

  

https://marciano.itch.io/ng-big-head
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Figura 188: newsgame Big Head vs Fake news – Telas de historia 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-big-head 

 

Desenvolvido com mecânica de plataforma, similar ao clássico jogo Donkey Kong100, 

popular nos Arcades, o cenário do gameplay (Figura 189) representa o universo on-line, no qual 

um robô, no canto superior esquerdo da tela, joga bombas. Esses explosivos simbolizam as fake 

news espalhadas pela internet.  

Assim, o jogador (1) precisa pular as escadas ou subir nelas para desviar das bombas 

(2), chegar até o topo e, então, colidir com a fonte de notícias reais (3), afugentando, assim, o 

robô disseminador de fake news.  

No canto superior direito, a HUD (4) mostra quantas vidas restam para o jogador e 

quantas informações ele conseguiu “apurar”. Elas são representadas por pedaços de jornal (5) 

que estão espalhados e flutuando pelo cenário.  

  

 

100 Donkey Kong foi o jogo no qual ocorreu a primeira aparição do icônico personagem Super Mário, no caso 

ainda chamado de Jumpman. Um vídeo de demonstração do jogo pode ser conferido em https://www.nin-

tendo.pt/Jogos/Arcade/Donkey-Kong-Original-Edition-918598.html 

https://marciano.itch.io/ng-big-head
https://www.nintendo.pt/Jogos/Arcade/Donkey-Kong-Original-Edition-918598.html
https://www.nintendo.pt/Jogos/Arcade/Donkey-Kong-Original-Edition-918598.html
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Figura 189: newsgame Big Head vs Fake news – Tela de gameplay 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-big-head 

 

Ao todo, há quatro pedaços de jornal pelo cenário, cada um com informações jornalís-

ticas sobre o tema, as quais são exibidas quando o jogador coleta os jornais, conforme ilustrado 

na Figura 190. 

 

Figura 190: newsgame Big Head vs Fake news – Informações na tela de gameplay 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-big-head 

 

Caso o jogador seja atingido por uma bomba, ele perde uma vida. Caso as vidas se 

esgotem, o jogador perde o jogo e é direcionado para o layout de derrota (Figura 191). Se ele 

sair pelos cantos ou pelo teto do cenário, acontece a mesma coisa, independentemente de quan-

tas vidas ele ainda tenha.  

https://marciano.itch.io/ng-big-head
https://marciano.itch.io/ng-big-head
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Figura 191: newsgame Big Head vs Fake news – Layout de derrota 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-big-head 

 

Para o jogador vencer, basta que ele afugente o robô. Porém, os finais serão diferentes 

dependendo de quantas informações ele “apurar” na fase. Se ele acionar o botão sem ter cole-

tado nenhum ou até três pedaços de jornal, uma tela informa que o problema foi solucionado 

temporariamente (Figura 192, esquerda). No entanto, caso colete as quatro informações, o jo-

gador é informado de que venceu o jogo e salvou das fake news aquele universo (Figura 192, 

direita). 

 

Figura 192: newsgame Big Head vs Fake news – Layout de vitória 1 

  
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-big-head 

 

  

https://marciano.itch.io/ng-big-head
https://marciano.itch.io/ng-big-head
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Como pode ser observado, tanto as informações como os personagens e os cenários 

criados para o jogo ilustram o tema da matéria de origem; portanto, o requisito “d” foi alcan-

çado. Da mesma forma, as condições de vitória e derrota estão bem claras, o que atende também 

ao requisito “e”. Em todas as telas finais, ao acionar o botão “Sair”, o jogador retorna ao layout 

de menu. 

Assim, podemos constatar que o jogo é, de fato, um newsgame, visto que atende não 

só ao critério de Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI), como tam-

bém apresenta a Equipe de Produção e Apuração (EPA) e deixa claro a Presença Audiovisual 

Direta das Fontes (PADF). 

 

3.7.3.2. Pode Isso, Parça?101 

 

A Copa do Mundo de Futebol no ano de 2018 foi a primeira a utilizar o sistema de 

vídeo-arbitragem VAR (sigla em inglês de Video Assistant Referee) ou árbitro assistente de 

vídeo. Tal ferramenta ajuda os árbitros em lances difíceis, mas sua utilização também fez com 

que novas regras fossem inseridas. 

Diante disso, as estudantes Larissa Sena, Mariana Prince e Victoria Bittencourt produ-

ziram a matéria102 Pode isso, Parça?, que busca esclarecer algumas regras do esporte. Con-

forme pode ser constatado no GDD (ANEXO S), esse conteúdo também foi a base informativa 

do newsgame que levou o mesmo nome, remetendo a uma expressão popular coloquial utilizada 

quando uma pessoa pergunta para a outra a opinião sobre determinado fato. 

O menu do jogo (Figura 193) corresponde ao requisito “a” e, já pelos desenhos conti-

dos nele, é possível estabelecer a relação com o tema escolhido. No centro, aparece o nome do 

jogo dentro de um escudo, além do botão “play” dentro de uma bola, o qual direciona o jogador 

ao layout de gameplay. Diferente do newsgame anterior, aqui as informações de “Sobre” e 

“Créditos” estão separadas, simbolizadas, respectivamente, pelo cartão amarelo e pelo cartão 

vermelho. 

  

 

101 Disponível em https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca 
102 Disponível em https://medium.com/@victoriabittencourt/pode-isso-par%C3%A7a-a1a17e6c4ea8 

https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca
https://medium.com/@victoriabittencourt/pode-isso-par%C3%A7a-a1a17e6c4ea8
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Figura 193: newsgame Pode isso, Parça? – Layout de menu 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca 

 

O layout de créditos (Figura 194) apresenta o nome das integrantes da equipe, suas 

respectivas funções e a fonte dos elementos gráficos e sonoros. Já na tela de “Sobre” (Figura 

195), o jogador é contextualizado sobre o tema do jogo e o contexto em que foi desenvolvido, 

além de apresentar o link que o direciona para a reportagem base, aberta em uma nova aba do 

navegador.  

Assim, confirma-se que os requisitos “b”, “c” e “f” foram cumpridos, e ambos layouts 

também apresentam o botão de voltar, que direciona o jogador para o menu inicial.  

 

Figura 194: newsgame Pode isso, Parça? – Layout de créditos 

 

Fonte: https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca 

  

https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca
https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca
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Figura 195: newsgame Pode isso, Parça?  - layout de sobre 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca 

 

Após clicar no botão de início localizado no menu, o jogador é direcionado para o 

layout de gameplay (Figura 196). Com mecânica de quizz e controles pelo mouse, o jogo con-

siste em responder às perguntas que aparecem no topo da tela, de modo que as respostas ficam 

ressaltadas quando o cursor do mouse está em cima delas (1) 

No lado inferior direito, a HUD indica ao jogador em qual questão ele está (2), quantas 

respostas já acertou (3) e quantas respostas ele errou (4). A cada acerto, a bola (5), que inicial-

mente estava no pé do goleiro, é passada para o outro personagem.  

A qualquer momento, caso o jogador clique no botão de voltar, localizado no canto 

inferior esquerdo, ele retorna ao menu. Quando clicar no botão para iniciar o jogo novamente, 

retornará para a primeira questão. 

 

Figura 196: newsgame Pode isso, Parça? – gameplay 1 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca  

https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca
https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca
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Ao todo, o jogo apresenta 13 perguntas, que aparecem sempre na mesma ordem. Caso 

o jogador acerte 10 delas (Figura 197), o último personagem chuta a bola para o gol (6) e é 

direcionado para a tela de vitória (Figura 198, esquerda). Caso erre três questões, o jogo acaba 

e ele é direcionado para a tela de derrota (Figura 198, direita). 

Independentemente do resultado, com o fim da partida, basta o jogador acionar o botão 

de voltar, presente no layout, e ele será direcionado para o menu, de onde poderá reiniciar o 

jogo.  

 

Figura 197: newsgame Pode isso, Parça? – gameplay 2 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca 

 

Figura 198: newsgame Pode isso, Parça? – Tela de vitória (esq) e tela de derrota (dir) 

  
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca 

 

Desde o menu, os elementos gráficos e sonoros presentes no jogo remetem à temática 

escolhida, assim como os textos nas perguntas e nas respostas. A condição de vitória e derrota 

também está presente e, com isso, os requisitos “d” e “e” foram atendidos. 

https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca
https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca
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Assim como Big Head vs Fake news, Pode Isso Parça? também corresponde aos 

critérios de Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI), Presença Audio-

visual Direta das Fontes (PADF) e Equipe de Produção e Apuração (EPA). Podemos afirmar, 

portanto, que Pode Isso Parça? também é um newsgame. 

 

3.7.4. Contribuições da oficina 8 para o método 

 

Conforme descrito inicialmente, esta oficina tinha dois objetivos: 

 

a) apresentar o Game Design Document para Newsgames a fim de verificar se 

os tópicos expostos estavam claros a ponto de os participantes conseguirem pla-

nejar um jogo seguindo-os;  

b) auxiliar as equipes quanto à programação no software Construct 2 para que 

conseguissem desenvolver ao menos uma das fases planejadas no GDD. 

 

Após os resultados, constatou-se que ambos os objetivos foram alcançados, visto que 

as equipes conseguiram compreender os 13 tópicos do Game Design Document para Newsga-

mes bem como as diferenças entre newsgames e Jogos Embasados em Notícias (JEN), sistema-

tizando-os no GDD entregue. 

Da mesma forma, os newsgames Big Head vs Fake news e Pode Isso Parça? não 

foram apenas desenvolvidos, como também são, dentre todos até aqui, os que apresentam maior 

fluidez no gameplay e menor índice de erros na codificação. 

Em comparação com as outras experiências, o tempo maior para trabalhar com os alu-

nos foi um fator que contribuiu para o sucesso desta oficina. As atividades conceituais das pri-

meiras aulas, por exemplo, serviram como base para que os estudantes pudessem compreender 

a dinâmica por trás dos jogos antes mesmo de começarem o desenvolvimento.  

Durante o período em que a oficina foi ministrada, houve três feriados (7/9, 12/10 e 

2/11). Mesmo assim, esses dias sem aula não prejudicaram o progresso, pois, ao retornarem 

após o recesso, percebeu-se que os alunos tinham conseguido avançar no projeto em casa. 

A carga horária maior permitiu, ainda, que as equipes executassem suas funções para-

lelamente em sala de aula, de modo que o professor conseguia orientar tanto a construção do 

texto das reportagens, quanto a codificação dos jogos. 
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Conforme já havia sido constatado nas oficinas anteriores, comprovou-se também que 

o planejamento do GDD em um ambiente sem dispersão é mais efetivo, de modo que nessa 

ocasião ele foi estruturado pelas equipes já na quarta aula, ministrada em sala.  

Também como esperado, as aulas iniciais orientadas ao desenvolvimento tendem a 

levantar mais questionamentos pelo fato de os participantes não estarem familiarizados com o 

software de programação. Nesta oficina não foi diferente. Porém, pelo fato de a turma ser pe-

quena, a orientação individual realizada nos primeiros encontros, dedicados ao ensino da codi-

ficação, em que o professor ia até os computadores para tirar as dúvidas, ocupou menos tempo 

da aula, de modo que o conteúdo planejado não precisou se estender para a outra semana.  

Diante disso, é pertinente ressaltar, por fim, que juntamente ao maior tempo de traba-

lho, o número de alunos reduzido também foi um fator contribuinte para o êxito da oficina.  

O quadro 13 resume essas observações. 
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Quadro 13: Sintetização oficina 8 

 
Fonte: Produzido pelo autor  

3) As aulas teóricas apresentadas antes da atividade prática de desenvolvimento facilitam a compreensão dos 

conceitos de newsgames .

2) Divisão dos tópicos do GDD em três grupos: tópicos que todo planejamento deve detalhar (História, Objetivos, 

Universo do Jogo, Equipe e Deadline , Controles, Gameplay  e Plataforma, Interface e Câmera); tópicos nem sempre 

presentes nos jogos (Personagens, Inimigos e Cutscenes ); tópicos de controle e organização do projeto (Orçamento e 

Cronograma).

a) apresentar o Game Design Document  para Newsgames  a fim de verificar se os tópicos expostos estavam claros 

ao ponto dos participantes conseguirem planejar um jogo seguindo eles; b) auxiliar as equipes quanto à programação 

no software Construct 2  para que conseguissem desenvolver ao menos uma das fases planejadas no GDD. 

NÃO ALCANÇADOS OU PARCIALMENTE ALCANÇADOS

Todos os objetivos foram alcançados.

OBSERVAÇÕES A 

RESPEITO: 

Aulas com duração maior e turma reduzida facilitaram a compreensão e andamento da 

disciplina.

CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA PARA O MÉTODO 

1) Definição de critérios para diferenciar newsgames  de Jogos Embasados em Notícias (JEN): Presença Audiovisual 

Direta do Conteúdo Informativo (PADCI), Equipe de Produção e Apuração (EPA); Presença Audiovisual Direta das 

Fontes (PADF).

ALCANÇADOS

Duração: 80 horas, divididas em 20 encontros

Espaço Utilizado:

a) sala de aula equipada com mesas e cadeiras, lousa, retroprojetor, conexão estável de 

internet via cabo de rede, Wi-Fi e redes 4G; b) Laboratório de informática equipado com 

desktops, retroprojetor, lousa e conexão à internet estável, via cabo de rede.

Materiais 

Disponibilizados:

1 desktop  ligado ao retroprojetor; formulário para consulta e identificação; folhas 

pautadas, folhas sem pauta, lápis, borracha, régua e canetas; 20 computadores no 

laboratório, todos equipados com os softwares Construct 2 , Photoshop e Sound 

Fourge , disponíveis para que as equipes pudessem pesquisar e desenvolver o 

newsgame.

Metodologia Utilizada na 

oficina:

 a) apresentação dos conceitos gerais sobre estudo dos jogos, história dos videogames e 

newsgames;  b) apresentação conceitual sobre gameplay , gamification  e Serious 

Games;  c) apresentação das categorias de newsgames  proposta por Bogost, Ferrari e 

Schwaizer (2010), dos critérios de diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados 

em Notícias (JEN), e das etapas de desenvolvimento; d) apresentação dos 13 tópicos do 

GDD para Newsgame  reforçando a diferenciação entre newsgames  eJogos 

Embasados em Notícias (JEN); e) criação de grupos a fim de que pudessem analisar os 

tópicos do GDD, planejar um newsgame  a partir dele e utilizar o formulário como 

consulta e registro do que foi definido em cada tópico durante o planejamento; f) auxiliar 

as equipes no desenvolvimento dos jogos com o software Construct 2 .

Nº de Produtos 

Desenvolvidos:
2 Game Design Document para Newsgames (GDDN)  e 2 newsgames

OBJETIVOS

 Nº de Participantes: 9 participantes 

IDENTIFICAÇÃO

Evento: Disciplina -  Newsgames : jogos como ferramentas jornalísticas

Local e Ano: Curitiba, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), 2018
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3.8. ENCONTRO 9 

 

Evento: Disciplina – Tópicos Especiais em Jornalismo XVII – Questões Empíricas e Aplicadas 

da Pesquisa em Jornalismo 

Título da oficina: GDD para newsgames (GDDN) 

Duração da oficina: 24h, divididas em 6 encontros 

Período da oficina:  20 de agosto de 2018 a 15 de outubro de 2018; terça-feira; das 18h às 22h 

– totalizando 4h diárias nos dias 20/8/18, 10/09/18, 17/09/18, 24/09/18, 01/10/18 e 8/10/18 

Cidade e Local da oficina: Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Centro de Comunicação e Expressão – Departamento de Jornalismo. 

Número de participantes: 20 participantes  

Objetivo: a) apresentar o Game Design Document para Newsgames (GDDN) a fim de verificar 

se os tópicos expostos estavam claros a ponto de os participantes conseguirem planejar um jogo 

seguindo eles; b) auxiliar as equipes quanto à programação no software Construct 2 para que 

conseguissem desenvolver ao menos uma das fases planejadas no GDDN. 

Metodologia Utilizada na oficina: a) apresentação dos conceitos gerais sobre estudo dos jo-

gos; b) apresentação conceitual dos Serious Games e newsgames, das categorias propostas por 

Bogost, Ferrari e Schwaizer (2010) e das etapas de desenvolvimento; c) apresentação dos 13 

tópicos do Game Design Document para Newsgames (GDDN) e da diferenciação entre news-

games e Jogos Embasados em Notícias (JEN); d) criação de grupos a fim de que pudessem 

analisar os tópicos do GDDN, planejar um newsgame a partir dele e utilizar o formulário como 

consulta e registro do que foi definido em cada tópico durante o planejamento; e) auxiliar as 

equipes no desenvolvimento dos jogos com o software Construct 2. 

Ambiente utilizado: Laboratório de informática equipado com desktops, retroprojetor, lousa, 

conexão estável à internet via cabo de rede e mesas para trabalho.  

Materiais disponibilizados para uso durante a oficina: 1 desktop ligado ao retroprojetor; 

formulário para consulta e identificação; folhas pautadas, folhas sem pauta, lápis, borracha, 

régua e canetas; 8 computadores no laboratório, todos equipados com o software Construct 2, 

disponíveis para que as equipes pudessem pesquisar e desenvolver o newsgame. 
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3.8.1. Conceitos apresentados na oficina 9 

 

Diferentemente das anteriores, esta oficina foi a primeira a unir estudantes de gradua-

ção, pós-graduação e profissionais do mercado de trabalho que atuavam na área do Jornalismo. 

Ela integrou a disciplina da docente Rita Paulino103 e constava no seu plano de ensino desde o 

início. 

A oficina 9 foi dividida em seis encontros. O primeiro foi uma união da primeira e 

segunda aulas ministradas na oficina 7, cuja apresentação104(Figura 199) abordou os conceitos 

introdutórios ao estudo dos jogos, definições acerca dos Serious Games, além da conceituação, 

das categorias e do processo de desenvolvimento dos newsgames. 

 

Figura 199: oficina 9 – Aula 1: capa da apresentação 

 
Fonte: https://prezi.com/view/1rYthrYiBIw3uHH9bEf7/ 

 

Ao final da aula, um exercício de fixação foi passado (Figura 200) no intuito de fazer 

os alunos interagirem com algum newsgame, analisá-lo e tentarem identificar, nos jogos, alguns 

pontos que seriam abordados na aula seguinte. 

  

 

103 Na ocasião, Rita Paulino era a professora responsável por ministrar a disciplina. 
104 Disponível em https://prezi.com/view/1rYthrYiBIw3uHH9bEf7/  

https://prezi.com/view/1rYthrYiBIw3uHH9bEf7/
https://prezi.com/view/1rYthrYiBIw3uHH9bEf7/
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Figura 200: oficina 9 – Aula 1: exercício proposto 

 
Fonte: https://prezi.com/view/1rYthrYiBIw3uHH9bEf7/ 

 

Na segunda aula, assim como na oficina anterior, foram expostas aos alunos a diferen-

ciação entre newsgames e Jogos Embasados em Notícias (JEN) e a nova organização dos tópi-

cos do GDD. No entanto, após a consolidação da estrutura do Game Design Document a partir 

da análise das oficinas anteriores, esta apresentação105 (Figura 201) trouxe, pela primeira vez, 

a sigla GDDN, abreviação que, então, passou a ser utilizada como referência ao Game Design 

Document para Newsgames (GDDN). 

 

Figura 201: oficina 9 – Aula 2: capa da apresentação 

 
Fonte: https://prezi.com/view/rBbdueI0lWArAmdqWz0u/ 

  

 

105 Disponível em https://prezi.com/view/rBbdueI0lWArAmdqWz0u/  

https://prezi.com/view/1rYthrYiBIw3uHH9bEf7/
https://prezi.com/view/rBbdueI0lWArAmdqWz0u/
https://prezi.com/view/rBbdueI0lWArAmdqWz0u/
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3.8.2. Atividade proposta na oficina 9 

 

Finalizada a explicação de cada um dos tópicos, os alunos foram informados de que as 

aulas seguintes seriam destinadas à programação, de que a matéria utilizada como conteúdo 

informativo do jogo deveria ser inédita e produzida por eles e de que o GDDN de cada grupo 

deveria ser entregue na última aula da disciplina, quando eles também apresentariam o jogo 

desenvolvido. 

Assim como na oficina anterior, ficou definido que, além do aspecto conceitual de 

apresentar o conteúdo informativo, os newsgames deveriam conter os seguintes requisitos:  

 

a) layout de menu: com o nome do jogo e ao menos o botão que direcionasse 

para o layout de gameplay;  

b) informações com os créditos do jogo: com, no mínimo, o nome dos desen-

volvedores e suas respectivas funções no projeto. Caso o newsgame possuísse 

elementos gráficos ou sonoros de terceiros, eles deveriam ser identificados. Tais 

informações poderiam compor um layout específico ou estarem junto ao layout 

de sobre; 

c) informações sobre o jogo: apresentando informações sobre o contexto em 

que o newsgame foi desenvolvido ou a temática abordada. Tais informações po-

deriam compor um layout específico ou estarem junto ao layout de créditos; 

d) layout de gameplay: com pelo menos uma fase jogável e completa, ou seja, 

com condições de vitória e derrota. Esse layout também precisava conter pelo 

menos um elemento que remetesse ao tema abordado na matéria base (por exem-

plo, caixas de textos, planos de fundo com as informações ou ainda avatares que 

representassem os personagens da matéria);  

e) layout de vitória e derrota: acessados, respectivamente, quando o jogador 

alcança o critério para vencer ou perder o jogo. 

f) link para abrir a reportagem em uma nova aba do navegador: poderia ser 

feito através de um botão nos layouts ou por algum elemento de gameplay (ao 

coletar determinados itens ou atingir um inimigo específico, por exemplo). 
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Após explicados os requisitos, foi feita uma sondagem inicial para saber quais alunos 

queriam trabalhar com a codificação, de modo que cada equipe deveria ter, no mínimo, um 

programador.  

 

3.8.3. Produtos desenvolvidos na oficina 9 

 

Os alunos se dividiram em quatro equipes e cada uma delas recebeu os materiais de 

consulta, as canetas, os papéis, os lápis, o formulário de identificação da reportagem e o chec-

klist do GDDN. O restante da aula foi dedicado para que os grupos pudessem definir o tema, 

dividir as demais funções e começar a planejar os newsgames, apresentados laconicamente a 

seguir.  

 

3.8.3.1. SOS Hercílio106 

 

A ponte Hercílio Luz, inaugurada em 1926, é um cartão postal da cidade de Florianó-

polis. Na época em que o jogo foi desenvolvido, ela ainda estava no processo de restauração. 

Desde que foi interditada em 1991, empresas diferentes assumiram a responsabilidade pelos 

reparos. No entanto, a obra foi abandonada diversas vezes, o que deixou a incerteza de quando 

a ponte seria novamente utilizada. 

De acordo com o GDDN (ANEXO T), o jogo SOS Hercílio aborda essa temática e 

busca retratar a história de construção da ponte e todo o imbróglio por trás de sua restauração. 

Ele foi desenvolvido pelos alunos Letícia Beilfuss, Luciana Leão, Luíz Cláudio, Ricardo Aoki 

e Thiago Malkowski e planejado com a mecânica de plataforma, cujos controles são feitos pelo 

mouse, pelas setas direcionais e pela barra de espaço do teclado. 

Ao apresentar, na tela de menu (Figura 202), o nome do jogo ao centro, seguido, logo 

abaixo dos botões “Jogar”, “Ler a notícia” e “Sobre”, a equipe atendeu ao requisito “a”. Vale 

destacar que, embora esteja visível, o botão de “Sobre” encontra-se inativo. 

  

 

106 Disponível em https://aokittos.itch.io/sos-hercilio 

https://aokittos.itch.io/sos-hercilio
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Figura 202: newsgame SOS Hercílio – Layout de menu 

 
Fonte: https://aokittos.itch.io/sos-hercilio 

 

Diferente dos jogos apresentados até aqui, a reportagem não foi hospedada em um 

local externo nem direcionada pelo jogo a partir de um botão ou link. Aqui, ela foi completa-

mente inserida dentro do newsgame e pode ser acessada através do botão “Ler a Notícia”, pre-

sente no menu. Nesse sentido, cumpre-se também o requisito “f”, pois o conteúdo jornalístico 

de base foi apresentado. 

Conforme observado na Figura 203, o texto da reportagem ocupa quase toda a tela e, 

enquanto ainda houver texto para ser lido, abaixo dela fica ativo o botão “Continuar Lendo”.  

A menos que o jogador atualize a página do jogo e acesse novamente a reportagem pelo menu, 

não é possível voltar para o texto anterior – mas, a qualquer momento da leitura, ele pode aci-

onar o botão “Vamos Jogar” e ser direcionado para o layout de gameplay. Antes de a fase ini-

ciar, uma janela (Figura 204) indica ao jogador os controles e o objetivo: acender todas as lâm-

padas da ponte para abrir o acesso até Florianópolis. 

 

Figura 203: newsgame SOS Hercílio – A matéria está inserida no jogo 

 
Fonte: https://aokittos.itch.io/sos-hercilio  

https://aokittos.itch.io/sos-hercilio
https://aokittos.itch.io/sos-hercilio
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Figura 204: newsgame SOS Hercílio – Janela de instruções 

 
Fonte: https://aokittos.itch.io/sos-hercilio 

 

Com esse propósito, o jogador controla o personagem que representa um turista e pre-

cisa caminhar pelo cenário (Figura 205), evitar ser atingido por uma engrenagem (1), que sim-

boliza as peças soltas da ponte, e acender todas as lâmpadas (2). A cada lâmpada acesa, o jogo 

pausa e uma informação sobre a ponte, complementar à matéria desenvolvida, aparece na parte 

de cima da tela (3), o que atende ao requisito “d”. Para continuar o jogo, basta apertar a barra 

de espaço e não a tecla b, como sugere a informação no canto inferior direito (4). 

 

Figura 205: newsgame SOS Hercílio – Tela de gameplay: itens e informações 

 
Fonte: https://aokittos.itch.io/sos-hercilio 

 

Conforme ilustrado na Figura 206, caso o jogador seja atingido por uma engrenagem 

(5), ele perde um pouco de vida, a qual pode ser acompanhada pela barra localizada no canto 

superior direito (6). Abaixo dessa barra, a quantidade de lâmpadas acesas (7) que aparecem 

indica quantas das 14 informações o jogador já coletou.  

https://aokittos.itch.io/sos-hercilio
https://aokittos.itch.io/sos-hercilio
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 Figura 206: newsgame SOS Hercílio – Tela de gameplay: HUD e personagem 

 
Fonte: https://aokittos.itch.io/sos-hercilio 

 

Se a barra de vida do jogador se esgotar, ele perde o jogo, é direcionado para a tela de 

derrota (Figura 207) e pode reiniciar a fase acionando o botão “Jogue de Novo”. Após o jogo 

iniciar, em nenhum momento é possível voltar ao menu. 

 

Figura 207: newsgame SOS Hercílio – Tela de gameplay:  tela de derrota 

 
Fonte: https://aokittos.itch.io/sos-hercilio 

 

Ao final da ponte, existe uma passagem (Figura 208) e, após acender todas as lâmpa-

das, a porta que antes estava fechada (8) se abre (9). Dessa forma, quando o personagem entra 

pelo caminho agora aberto, o jogo é ganho.  

  

https://aokittos.itch.io/sos-hercilio
https://aokittos.itch.io/sos-hercilio
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Figura 208: newsgame SOS Hercílio – Tela de gameplay: porta de conclusão do jogo 

 
Fonte: https://aokittos.itch.io/sos-hercilio 

 

Após vencer, o jogador é direcionado para a tela de vitória que, diferentemente dos 

jogos anteriores, também apresenta as informações de “Sobre” e “Créditos”. Como pode ser 

observado na Figura 209, não existe botão para retornar a qualquer outro layout; assim, para 

recomeçar o jogo ou acessar alguma outra tela, é necessário atualizar a página do navegador.  

 

Figura 209: newsgame SOS Hercílio – Tela de vitória 

 
Fonte: https://aokittos.itch.io/sos-hercilio 

  

https://aokittos.itch.io/sos-hercilio
https://aokittos.itch.io/sos-hercilio


269 

 

 

Apesar dos problemas de codificação, como o relatado anteriormente (a tela de vitória 

não conter algum botão para retornar ao menu ou reiniciar o jogo), pode-se constatar que o jogo 

também atende aos requisitos “b”, “c”, e “e”. Da mesma forma, estão presentes os elementos 

que correspondem à Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI), à Equipe 

de Produção e Apuração (EPA) e à Presença Audiovisual Direta das Fontes (PADF), fato que 

o categoriza como um newsgame. 

 

3.8.3.2. Quando as regras vêm107 

 

No Brasil, no momento em que a disciplina ocorreu, a interrupção da gravidez só era 

permitida em caso de risco à gestante, anencefalia ou estupro. Caso não se enquadrasse em 

nenhuma dessas situações, a mulher não poderia realizar o procedimento, pois o ato era consi-

derado crime. 

Com o objetivo de propor uma reflexão sobre a descriminalização do aborto, esse tema 

foi escolhido para ser representado no newsgame Quanto as regras vêm, cujo conteúdo infor-

mativo teve suporte na reportagem “Quem aborta no Brasil”108 e no programa de rádio “Somos 

Todas Clandestinas”109. 

Tanto o jogo quanto os materiais jornalísticos foram desenvolvidos pela equipe, com-

posta pelos alunos Alan Christian, Ingrid Santos, Lilian Koyama, Priscila Ribeiro e Rafaela 

Coelho. 

Como pode ser constatado no GDDN (ANEXO U), o jogo foi desenvolvido na mecâ-

nica de quizz, de modo que os controles são todos feitos pelo mouse. A tela de menu (Figura 

210) apresenta o nome do jogo ao centro, seguido logo abaixo pelos botões de “Jogar”, “Cré-

ditos” e “Informações”. Assim, o requisito “a” é cumprido. 

  

 

107 Disponível em https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm 
108 Disponível em https://bit.ly/2XcnEx2  
109 Disponível em https://soundcloud.com/rafaela-coelho-11/somos-todas-clandestinas 

https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm
https://bit.ly/2XcnEx2
https://soundcloud.com/rafaela-coelho-11/somos-todas-clandestinas
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Figura 210: newsgame Quando as regras vêm – Tela de menu 

 
Fonte: https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm 

 

Como cumprimento dos requisitos “b” e “c”, ao acionar o botão de “Créditos” no 

menu, o jogador é direcionado para a tela com o nome dos integrantes da equipe, suas respec-

tivas funções e as informações sobre o contexto em que o jogo foi desenvolvido (Figura 211, 

esquerda). 

Já através do botão de “Informações”, também no menu, percebe-se que o requisito 

“f” foi cumprido, pois o jogador é direcionado para o layout de sobre (Figura 211, direita). Ao 

acionar os botões nesse layout, uma nova janela do browser se abre e o jogador é direcionado 

para a reportagem ou para o programa de áudio que dão suporte informativo ao jogo.  

Tanto a tela de “Créditos” quanto a de “Informações” contam com o botão “Voltar” 

que, ao ser acionado, redireciona o jogador para o menu. 

 

Figura 211 newsgame Quando as regras vêm – Tela de créditos (esq) e tela de sobre (dir) 

  
Fonte: https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm  

https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm
https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm
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A partir do menu, ao clicar em “Jogar”, o jogador é direcionado para a tela de seleção 

de personagens, dedicada a apresentar um pouco de cada uma das três protagonistas (Figura 

212, esquerda). No entanto, devido às limitações do Construct 2, tanto o GDDN quanto o jogo 

apresentam apenas a história de Rosa. Conforme consta no GDDN, em uma versão completa 

do jogo, seriam apresentadas as histórias das outras duas personagens, com suas características 

e condições de vida diferentes, mas também decididas a realizarem o aborto. 

Assim, após selecionar a personagem e clicar em “Jogar”, uma nova tela aparece con-

tando a história de Rosa e explicando as circunstâncias que a fizeram optar pelo aborto (Figura 

212, direita). Após conhecer sua história e clicar no botão de avançar, representado por uma 

seta e localizado no canto inferior direito (1), é dado início ao jogo 

 

Figura 212: newsgame Quando as regras vêm – Tela de seleção (esq) tela de história (dir) 

 
Fonte: https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm 

 

O gameplay consiste em ler a situação apresentada no topo da tela e escolher uma das 

ações abaixo (Figura 213, esquerda). Assim que o cursor do mouse é colocado em cima de uma 

resposta, ela é ressaltada, diminuindo de tamanho (Figura 213, direita); quando clicada, ela é 

selecionada. Desse modo, o requisito “d” é cumprido, pois os textos apresentados aqui remetem 

ao conteúdo ressaltado nos materiais jornalísticos escolhidos como fonte informativa do jogo. 

  

https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm
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Figura 213: newsgame Quando as regras vêm – Situação apresentada (esq) e ressaltada (dir) 

 
Fonte: https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm 

 

Cada vez que é jogado, o número de situações apresentadas até o desfecho pode variar 

de duas até cinco, pois as escolhas interferem na próxima situação (por exemplo: ao buscar um 

financiamento para realizar o aborto, a aprovação ou não por parte do banco é que vai indicar 

se Rosa irá recorrer a uma clínica clandestina ou tomar remédio abortivo). 

Desse modo, existem quatro finais possíveis: Rosa faz o procedimento clandestino e o 

aborto acontece (Figura 214, esquerda); Rosa não faz o aborto e continua com a gestação (Fi-

gura 214, direita); Rosa é denunciada por fazer o aborto de forma clandestina (Figura 215, 

esquerda); Rosa vai até a clínica para realizar o aborto clandestino, mas morre por complicações 

no procedimento (Figura 215, direita). 

 

Figura 214: newsgame Quando as regras vêm – Desfecho 1(esq) e 2 (dir) 

 
Fonte: https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm  

https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm
https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm
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Figura 215: newsgame Quando as regras vêm – Desfecho 3(esq) e 4 (dir) 

 
Fonte: https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm 

 

No canto inferior esquerdo das telas finais, um marcador indica qual foi o desfecho 

alcançado dentre os quatro disponíveis. Já no canto inferior direito, ao clicar na seta, o jogador 

é direcionado para o layout de sobre mencionado anteriormente (Figura 211, direita), no qual é 

direcionado para os conteúdos jornalísticos que sustentam o jogo.  

Nesses quatro finais, o requisito “e” não pôde ser identificado, visto que, diferente-

mente dos newsgames apresentados, Quando as regras vêm? foi propositalmente desenvol-

vido para não ter condições de vitória ou derrota. No entanto, entende-se que essa escolha da 

equipe pelo não cumprimento do requisito foi adotada como estratégia para que fosse possível 

atingir o propósito ao qual o jogo se destina. 

 Por trabalhar um tema sensível e muitas vezes polêmico, o jogo apresenta diferentes 

situações vivenciadas por mulheres que engravidam e, por algum motivo (financeiro, psicoló-

gico, etc.), cogitam a possibilidade de realizarem um aborto. Portanto, a ausência do requisito 

é justificada porque a ideia proposta não é julgar se determinada escolha ou situação é certa ou 

errada.  

Quando as regras vêm pretende mostrar ao jogador as alternativas que normalmente 

se apresentam para as mulheres que optam pelo aborto, no intuito de que ele conheça as atitudes 

que podem ser tomadas nas circunstâncias apresentadas, as consequências dos atos e, assim, 

refletir sobre o assunto. 

É possível comparar essa ausência do requisito “e” com a mesma carência que acon-

tece no newsgame Meu Hospital; porém, ao contrário do jogo apresentado na oficina 4, em 

https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm
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Quando as regras vêm fica claro, ao jogador, a transição que sinaliza o fim do jogo, e isso é 

fundamental quando o jogo não apresenta condição de vitória ou derrota. 

Por fim, é possível identificar no jogo aqui apresentado as características da Presença 

Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI), da Equipe de Produção e Apuração 

(EPA) e da Presença Audiovisual Direta das Fontes (PADF). Portanto, mesmo não cumprindo 

todos os requisitos propostos para o desenvolvimento, Quando as regras vêm também pode 

ser considerado um newsgame. 

 

3.8.3.3. Fact-checking O Jogo – Fato ou Fake110 

 

Com a popularização das redes sociais e a disseminação de notícias falsas, empresas 

se comprometem a fazer o serviço de checagem, a fim de garantirem o consumo de informações 

verdadeiras, confiáveis e de credibilidade. No intuito de exibir um pouco da rotina nessas agên-

cias, em Fact-checking O Jogo – Fato ou Fake, conforme apontado no GDDN (ANEXO V), 

o jogador assume o papel de um estagiário de jornalismo com o objetivo de confirmar ou não 

as informações passadas pela chefe Maria.  

Desenvolvido pelos alunos Ana Carla Pimenta, César Rosati, Manoela Bonaldo, 

Thuane de Oliveira e Yanne Roberto, o jogo faz parte de uma reportagem multimídia desen-

volvida pela equipe, para a qual foi criado também um site111 no qual o conteúdo foi disponibi-

lizado.  

A tela de menu (Figura 216) corresponde ao requisito “a” por apresentar, ao centro, o 

nome do jogo, seguido abaixo, respectivamente, dos botões “Iniciar”, “Instruções” e “Sobre”. 

Ao clicar na lupa abaixo do último botão, o jogador é direcionado para o site do projeto, no 

qual, em uma nova janela aberta no navegador, pode acessar o conteúdo relacionado ao tema. 

Dessa forma, o requisito “f” também é atendido no menu do jogo. 

  

 

110 Disponível em https://marciano.itch.io/fact-checking 
111 Disponível em https://factcheckingojogo.wordpress.com/  

https://marciano.itch.io/fact-checking
https://factcheckingojogo.wordpress.com/
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Figura 216: newsgame – Fact-checking – Layout de menu 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/fact-checking 

 

Se, a partir do menu, o jogador acionar o botão “Sobre”, ele é direcionado para a tela 

com informações sobre o contexto em que o jogo foi desenvolvido, além do nome dos integran-

tes da equipe e suas respectivas funções (Figura 217, esquerda). Assim, os requisitos “b” e “c” 

também foram atendidos. 

Já o botão de “Instruções” direciona o jogador para a tela que situa o jogador na história 

retratada, informando o objetivo do jogo e o que ele deve fazer para alcançá-lo (Figura 217, 

direita). As duas telas apresentam um botão de voltar, que redireciona o jogador para o layout 

de menu. 

  

https://marciano.itch.io/fact-checking
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Figura 217: newsgame – Fact-checking – Layouts de sobre (esq) e instruções (dir) 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/fact-checking 

 

Com mecânica no estilo quizz e controles feitos pelo mouse, assim que o jogador clica 

no botão “Iniciar”, no menu, ele é direcionado para a tela de abertura da missão (Figura 218, 

esquerda). Nela, ao clicar em “Continuar”, a tela que simula uma conversa pelo celular entre o 

estagiário e a chefe Maria informa a pauta que deve ser apurada, para qual existem três opções: 

Lei Rouanet (Figura 218, direita), Votos brancos e nulos (Figura 219, esquerda) e Reforma da 

Previdência (Figura 219, direita). 

 

Figura 218: newsgame – Fact-checking – Tela de abertura (esq) e pauta 1 (dir) 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/fact-checking 

  

https://marciano.itch.io/fact-checking
https://marciano.itch.io/fact-checking
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Figura 219: newsgame – Fact-checking – Tela da pauta 2 (esq) e pauta 3 (dir) 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/fact-checking 

 

Após saber a pauta e ao clicar em “Continuar”, o jogador recebe a informação do de-

adline (Figura 220, esquerda), que varia conforme a pauta. Ao avançar novamente, a próxima 

tela explica como deverá ser feita a checagem dos dados (Figura 220, direita). 

 

Figura 220: newsgame – Fact-checking – Tela de deadline (esq) e dicas para checagem (dir) 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/fact-checking 

 

Na tela seguinte, é onde acontece a apuração da pauta (Figura 221, esquerda). No topo, 

está a informação de quantas horas faltam para o deadline acabar (1); abaixo, há os seis locais  

https://marciano.itch.io/fact-checking
https://marciano.itch.io/fact-checking
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possíveis para realizar a checagem (2); e no canto inferior esquerdo, está o botão para ver a 

pauta novamente (3).   

No canto inferior direito, encontra-se o botão para enviar a resposta (4), mas ele só fica 

ativo quando faltam duas horas para terminar o deadline. Ao selecionar um local, a fonte que 

está ali passa a informação (Figura 221, direita). 

 

Figura 221: newsgame – Fact-checking – Tela de apuração (esq) e informação da fonte (dir) 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/fact-checking 

 

Para o jogador concluir a fase, ele precisa ler a pauta, decidir em qual lugar irá procurar 

informação, estabelecer sua resposta e, então, enviá-la para a chefe Maria. Porém, cada deslo-

camento na busca por fontes leva tempo e não há garantias de que a fonte visitada lhe dará 

alguma informação útil. 

Quando faltar apenas duas horas para acabar o deadline, o jogador poderá, então, en-

viar a resposta e dizer, com base nas apurações que fez, se a informação passada pelo editor é 

verdadeira ou não (Figura 222, esquerda).  

Caso ele queira coletar mais alguma informação para se decidir, basta clicar no botão 

voltar. No entanto ele precisa estar ciente de que cada deslocamento leva tempo e se o deadline 

estourar ele é demitido (Figura 222, direita).  

  

https://marciano.itch.io/fact-checking
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Figura 222: newsgame – Fact-checking – Tela de resposta (esq) e de demissão (dir) 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/fact-checking 

 

Sua demissão também acontece caso sua resposta esteja errada (Figura 223, esquerda); 

no entanto, se ele acertar, é promovido (Figura 223, direita). Em todas as telas após a resposta, 

o jogador pode clicar no botão “Clique e saiba mais sobre fact-checking” para acessar o site 

com o conteúdo que serviu de referência ao jogo ou, então, clicar em “Jogar novamente” para 

reiniciar a partida. 

 

Figura 223: newsgame – Fact-checking – Tela de resposta errada (esq) e de promoção (dir) 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/fact-checking  

https://marciano.itch.io/fact-checking
https://marciano.itch.io/fact-checking
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O texto das pautas, as informações dadas pelas fontes e os elementos gráficos utiliza-

dos no jogo remetem ao tema escolhido pela equipe e também ao conteúdo abordado no site. 

Portanto, o requisito “d” também foi cumprido, assim como o requisito “e”, pois o jogo apre-

senta a condição de derrota (jogador demitido) e vitória (jogador promovido). 

Da mesma forma, podemos considerar Fact-checking O Jogo – Fato ou Fake um 

newsgame, pois, nos layouts do jogo, são encontradas as características da Presença Audiovi-

sual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI), da Equipe de Produção e Apuração (EPA) e da 

Presença Audiovisual Direta das Fontes (PADF). 

 

3.8.3.4. Mete a Colher112 

  

A violência contra a mulher foi o tema escolhido para ser apresentado em Mete a 

Colher, um newsgame que teve como base jornalística a matéria113 “A violência contra a mu-

lher não tem endereço”. Tanto o jogo quanto o material de embasamento foram produzidos 

pelos estudantes Ana Paula Bourscheid, Ânderson Silva, Frederico de Carvalho, Mariane Pires 

Ventura e Paulo José Mueller.  

Conforme apresentado no GDDN (ANEXO W), Mete a Colher é ambientado no ce-

nário de Florianópolis, e o jogador controla um personagem que está andando pela orla e se 

depara com situações em que uma mulher está sendo agredida. Diante disso, ele precisa decidir 

se “mete a colher”, interferindo no caso, ou ignora e segue adiante.  

Conforme pode ser observado na Figura 224, a tela de menu atende ao requisito “a”, 

pois apresenta o título do jogo seguido de uma descrição e, logo abaixo, constam os botões de 

“Jogar”, “Ler a matéria” e “Sobre”. No canto superior direito, é possível, ainda, acessar o botão 

para ligar ou desligar a música, presente em todo o jogo. 

  

 

112 Disponível em https://marciano.itch.io/ng-meteacolher 
113 Disponível em https://drive.google.com/file/d/1cwubt1NvxHDvx6MpXfxSlmxHSxZDWb_q/view 

https://marciano.itch.io/ng-meteacolher
https://drive.google.com/file/d/1cwubt1NvxHDvx6MpXfxSlmxHSxZDWb_q/view
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Figura 224: newsgame Mete a Colher – Tela de menu 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meteacolher 

 

Já no menu, a equipe também atendeu ao requisito “f”, pois nele o botão “Ler a maté-

ria”, quando acionado, abre uma nova janela no browser com o conteúdo informativo comple-

mentar que serviu de referência ao jogo.  

No que se refere ao requisito “c”, ele está presente na tela de “Sobre” (Figura 225), na 

qual o texto contextualiza a circunstância em que o jogo foi produzido. Embora nesse layout 

também esteja descrito o nome dos acadêmicos que participaram do desenvolvimento, pode-se 

dizer que o requisito “b” foi cumprido parcialmente, visto que as funções da equipe não foram 

especificadas. 

 

Figura 225: newsgame Mete a Colher – Tela de sobre 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meteacolher  

https://marciano.itch.io/ng-meteacolher
https://marciano.itch.io/ng-meteacolher
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Após clicar no botão “Jogar”, seja pelo menu ou pela tela de “Sobre”, o jogador é 

direcionado para o layout de escolha do personagem, onde poderá decidir se jogará com um 

homem ou uma mulher.  

Conforme demonstrado na Figura 226, o personagem fica realçado quando o cursor do 

mouse está em cima. Nessa tela, são apresentados, ainda, dados numéricos sobre a violência 

contra a mulher. Vale ressaltar que o sucesso do jogador independe da escolha do personagem, 

pois nenhum deles tem, por exemplo, alguma habilidade especial que interfira nas ações e in-

terações dentro do jogo. 

 

Figura 226: newsgame Mete a Colher – Tela de escolha do personagem 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meteacolher 

 

Desenvolvido em uma mistura das mecânicas de plataforma e quizz, os controles são 

realizados pelo mouse e pelas setas direcionais do teclado, conforme instrução apresentada as-

sim que o jogador escolhe um personagem (Figura 227). Ao clicar em jogar, a fase é iniciada 

e, ao caminhar pelo cenário, o jogador irá se deparar com circunstâncias em que alguma mulher 

está sofrendo violência (Figura 228). 

  

https://marciano.itch.io/ng-meteacolher
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Figura 227: newsgame Mete a Colher – Tela de controles 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meteacolher 

 

Figura 228: newsgame Mete a Colher – Situação de violência presenciada no gameplay 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meteacolher 

 

Ao se aproximar das situações, uma nova tela aparece informando o que está aconte-

cendo, e o jogador precisa escolher se deseja ignorar o fato ou “meter a colher” (Figura 229). 

Caso escolha a primeira opção, uma nova janela com informações estatísticas é mostrada (Fi-

gura 230) e, ao ser fechada através de um clique, o jogo segue normalmente. 

  

https://marciano.itch.io/ng-meteacolher
https://marciano.itch.io/ng-meteacolher
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Figura 229: newsgame Mete a Colher – O jogador pode decidir se interfere ou não 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meteacolher 

 

Figura 230: newsgame Mete a Colher – Se ignorar, um texto de alerta aparece 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meteacolher 

 

Caso o jogador opte por interferir, surgem na tela quatro atitudes que podem ser toma-

das diante da situação (Figura 231, esquerda). Caso ele escolha a opção errada, a próxima tela 

informa qual seria a alternativa correta (Figura 231, direita). 

  

https://marciano.itch.io/ng-meteacolher
https://marciano.itch.io/ng-meteacolher
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Figura 231: newsgame Mete a Colher – Tela de opções disponíveis (esq) e alerta de erro (dir) 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meteacolher 

 

Se agir corretamente, o jogador ganha uma colher (Figura 232), a qual aparece realçada 

no topo da tela (1) de gameplay, junto com as demais que ele possa ter ganho durante o percurso. 

No caso, ele já começa com uma colher e pode conseguir até cinco se interferir corretamente 

em todas as quatro situações do jogo. 

 

Figura 232: newsgame Mete a Colher – Ao acertar o jogador ganha uma colher 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meteacolher 

 

Ao passar pelas quatro situações, independentemente se o jogador as ignorou, agiu 

corretamente ou se equivocou nas respostas, ele é direcionado para a tela final (Figura 233). No 

alto dela, a quantidade de colheres realçadas representa quantas ações corretas o jogador fez no 

jogo, e o texto logo abaixo informa em qual categoria ele se enquadra, juntamente com o resul-

tado alcançado.  

https://marciano.itch.io/ng-meteacolher
https://marciano.itch.io/ng-meteacolher
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Figura 233: newsgame Mete a Colher – Tela final. 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-meteacolher 

 

Os elementos gráficos, os dados estatísticos e as situações representadas no jogo ilus-

tram a temática escolhida e condizem com a matéria de suporte; portanto, o requisito “d” tam-

bém foi alcançado. 

No que se refere ao requisito “e”, a situação de Mete a colher é parecida com a do 

newsgame Quando as regras vêm, mencionado anteriormente. Porém, aqui a equipe utilizou 

a estratégia de deixar a condição de vitória e derrota implícita aos olhos do jogador, com o 

propósito de fazê-lo refletir sobre suas ações e sobre como pode melhorá-las. 

Apesar de haver um jeito certo e três modos errados de lidar com cada situação apre-

sentada, ao final, o jogador é convidado a pensar sobre seu resultado, de modo que possa agir 

corretamente em seu cotidiano quando se deparar com alguma situação de violência contra a 

mulher. 

De certa forma, pode-se dizer que um jogador que conseguiu apenas uma colher foi 

pior e perdeu o jogo se comparado com outro que tenha conseguido as cinco colheres. Porém, 

para nenhum deles a tela final diz que houve um vitorioso e um derrotado. Ambos podem con-

tinuar a melhorar: o primeiro revendo suas as ações, e o segundo passando adiante aquilo que 

aprendeu no jogo. 

Claramente, o jogo apresenta as características da Presença Audiovisual Direta do 

Conteúdo Informativo (PADCI), da Equipe de Produção e Apuração (EPA) e da Presença Au-

diovisual Direta das Fontes (PADF) e, com um texto descontraído, Mete a colher aborda uma 

temática polêmica com leveza, mas sem diminuir o debate.  

https://marciano.itch.io/ng-meteacolher
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O título do jogo é uma alusão ao ditado popular “em briga de marido e mulher, não se 

mete a colher” e, a partir das informações e das opções corretas apresentadas no newsgame, é 

possível inferir que os desenvolvedores discordam desse ditado. Sutilmente, eles endossam a 

necessidade de se realizar uma denúncia quando atitudes de violência contra a mulher forem 

presenciadas. 

Assim, nesse newsgame, os dados e as informações apresentados atuam com o objetivo 

de mostrar para o jogador que a violência contra a mulher precisa ser debatida, e que cada ação 

pode fazer a diferença. 

 

3.8.4. Contribuições da oficina 9 para o método 

 

Conforme ressaltado no início da descrição, essa oficina 9 tinha dois objetivos: 

 

a) apresentar o Game Design Document para Newsgames (GDDN) a fim de ve-

rificar se os tópicos expostos estavam claros a ponto de os participantes conse-

guirem planejar um jogo seguindo-os; 

b) auxiliar as equipes quanto à programação no software Construct 2 para que 

conseguissem desenvolver ao menos uma das fases planejadas no GDDN. 

 

Diante dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, considera-se que ambos os objetivos 

foram alcançados, visto que cada grupo compreendeu as diferenças entre newsgames e Jogos 

Embasados em Notícias (JEN), desenvolveu o GDDN e conseguiu programar ao menos uma 

fase do newsgame proposto.  

Por ser uma disciplina com participantes da graduação, pós-graduação e profissionais 

do mercado de trabalho, houve, inicialmente, o receio de que o interesse pela programação fosse 

pequeno, de modo que uma mesma pessoa precisasse atuar em mais de uma equipe.  

No entanto, o oposto ocorreu, o que teve reflexo nos trabalhos desenvolvidos em sala, 

pois, embora com funções divididas, um integrante auxiliava o outro no uso do Construct 2. 

Salvo algumas exceções, nas quais foi necessária uma orientação mais direta do ministrante 

quanto à programação, as equipes conseguiram desenvolver os projetos de forma tranquila – 

inclusive trabalhando com mecânicas distintas – e entregaram os trabalhos no tempo definido. 



288 

 

 

Vale destacar também que, apesar de ser realizado dentro de um laboratório de infor-

mática, o planejamento do GDDN ocorreu naturalmente na aula que antecedeu à codificação.   

Nesse sentido, a diferença em relação às oficinas anteriores realizadas em um ambiente 

similar foi o fato de os computadores permanecerem desligados e as mesas de trabalho terem 

sido ocupadas pelas equipes, de modo que todos os integrantes mantiveram o foco na escolha 

do tema e na elaboração inicial dos 13 tópicos do GDDN. 

Ao longo dessas experiências, foi possível constatar que um ambiente com grupos me-

nores favorece a atividade, a concentração e os resultados. Tal fato acabou por reforçar a pre-

missa anterior de que a etapa de planejamento do newsgame, se possível, deve ser realizada em 

ambientes com menos distrações, como salas de aula ou laboratórios onde seja possível contro-

lar o uso dos computadores e dos celulares. 

 O Quadro 14 apresenta um resumo dessas observações. 
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Quadro 14:  Sintetização da oficina 9 

 
Fonte: Produzido pelo autor   

3) Validação de que o GDDN pode ser desenvolvido em laboratório de informática, desde que as distrações com o computador sejam reduzidas 

ou monitoradas.

2) Validação dos tópicos do GDDN e do tempo de oficina superior a 6 horas para realizar à codificação.

a)apresentar o Game Design Document para Newsgames (GDDN) a fim de verificar se os tópicos expostos estavam claros ao ponto dos 

participantes conseguirem planejar um jogo seguindo eles; b) auxiliar as equipes quanto à programação no software Construct 2  para que 

conseguissem desenvolver ao menos uma das fases planejadas no GDDN.

NÃO ALCANÇADOS OU PARCIALMENTE ALCANÇADOS

Todos os objetivos foram alcançados.

OBSERVAÇÕES A 

RESPEITO: 
Disciplina realizada com alunos da graduação, pós-graduação e profissionais do mercado de trabalho.

CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA PARA O MÉTODO 

1) Definição da sigla GDDN no intuito de referenciar ao Game Design Document para Newsgame.

ALCANÇADOS

Duração: 24 horas, divididas em 6 encontros

Espaço Utilizado:
 Laboratório de informática equipado com desktops , retroprojetor, lousa, conexão à internet estável via cabo de rede 

e mesas para trabalho. 

Materiais 

Disponibilizados:

1 desktop  ligado ao retroprojetor; formulário para consulta e identificação; folhas pautadas, folhas sem pauta, lápis, 

borracha, régua e canetas; 8 computadores no laboratório, todos equipados com o software Construct 2 , disponíveis 

para que as equipes pudessem pesquisar e desenvolver o newsgame.

Metodologia Utilizada na 

oficina:

a) apresentação dos conceitos gerais sobre estudo dos jogos; b) apresentação conceitual sobre Serious Games  e 

newsgames , das categorias propostas por Bogost, Ferrari e Schwaizer (2010) e das etapas de desenvolvimento; c) 

apresentação dos 13 tópicos do Game Design Document para Newsgames (GDDN) e da diferenciação entre 

newsgames  e Jogos Embasados em Notícias (JEN); d) criação de grupos a fim de que pudessem analisar os 

tópicos do GDDN, planejar um newsgame  a partir dele e utilizar o formulário como consulta e registro do que foi 

definido em cada tópico durante o planejamento; e) auxiliar as equipes no desenvolvimento dos jogos com o 

software Construct 2.

Nº de Produtos 

Desenvolvidos:
4 Game Design Document para Newsgames (GDDN) e 4 newsgames

OBJETIVOS

 Nº de Participantes: 20 participantes 

IDENTIFICAÇÃO

Evento: Disciplina - Tópicos Especiais em Jornalismo XVII – Questões Empíricas e Aplicadas da Pesquisa em Jornalismo

Local e Ano: Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2018
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3.9. ENCONTRO 10 

 

Evento: Disciplina Gamificação na Web 

Título da oficina: Gamificação na Web (Game Studies) 

Duração da oficina: 20h, divididas em 4 encontros  

Período da oficina:  de 20 de setembro de 2019 a 28 de setembro de 2019; sexta-feira e sábado; 

das 19h às 22h, totalizando 3h diárias nas datas 20/9/19 e 27/9/2019; das 8h às 17h (com 2h de 

intervalo), totalizando 7h diárias nas datas 21/9/19 e 28/9/2019 

Cidade e Local da oficina: Florianópolis, Faculdade Cesusc – curso MBA Gestão da Inovação 

na Comunicação Digital – Ênfase em Marketing, Entretenimento e Economia Criativa 

Número de participantes: 25 participantes 

Objetivo: a) apresentar os 13 tópicos do Game Design Document a fim de verificar se estavam 

claros a ponto de os participantes conseguirem planejar um Serious Games, com temática jor-

nalística ou não; b) auxiliar as equipes quanto à programação no software Construct 2 para que 

conseguissem desenvolver ao menos uma das fases planejadas no GDD; c) validar a aplicação 

dos 13 tópicos do GDD para o planejamento e o desenvolvimento de jogos em outras categorias 

de Serious Games. 

Metodologia Utilizada na oficina: a) apresentação dos aspectos conceituais ao estudo dos jo-

gos, História dos videogames, Contextualização dos Serious Games, Advergames e Gamifica-

tion; b) Explicação dos processos e do planejamento dos Serious Games; c) explicação acerca 

dos 13 tópicos do GDD e seu desenvolvimento; d) criação de grupos a fim de que pudessem 

analisar os tópicos do GDD, planejar um Serious Game a partir deles e utilizar o formulário 

como consulta e registro do que foi definido em cada tópico durante o planejamento; e) auxiliar 

as equipes no desenvolvimento dos jogos com o software Construct 2. 

Ambiente utilizado: 2 Laboratórios de informática equipados com desktops, retroprojetor, 

lousa e conexão estável à internet, em um deles, via cabo de rede. 

Materiais disponibilizados para uso durante a oficina: 1 desktop ligado ao retroprojetor; 

formulário para consulta e identificação; folhas pautadas, folhas sem pauta, lápis, borracha, 

régua e canetas; 20 computadores no laboratório, todos equipados com o software Construct 2 

para que as equipes pudessem pesquisar e desenvolver o Serious Game. 
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3.9.1. Conceitos apresentados na oficina 10 

 

Com uma proposta mais abrangente, englobando as demais áreas da Comunicação e 

não apenas ao jornalismo, esta oficina teve como foco ensinar como se dá o processo de desen-

volvimentos dos Serious Games, de modo que a apresentação114 (Figura 234) uniu vários temas 

utilizados nas oficinas anteriores.  

 

Figura 234: oficina 10 – Aula 1: Capa da apresentação 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

Dividida em três momentos, na parte inicial da primeira aula foram apresentados, aos 

alunos, os conceitos introdutórios ao estudo dos jogos (características, definições, evolução, 

correntes, narrativas, relação dos jogos com a cultura e gameplay), a história dos videogames, 

além das concepções e definições dos Serious Games.  

Como a maioria dos alunos era composta de profissionais que atuavam com publici-

dade e marketing, no segundo momento da aula foi retomado o conceito de Gamification, tra-

balhado na oficina 8. Também foram inseridos, na apresentação, aspectos relativos aos adver-

games (Figura 235) que, até então, não haviam sido aprofundados nas oficinas anteriores. 

  

 

114 Disponível em https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/  

https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
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Figura 235: oficina 10 – Aula 1: tópico advergames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

Nesse sentido, foram explicados: a qual objetivo os advergames se destinam (Figura 

236); os aspectos conceituais de sua construção (Figura 237); os três níveis de inserção da men-

sagem publicitária propostos por Chen e Ringel (2001) – associativo (Figura 238), ilustrativo 

(Figura 239) e demonstrativo (Figura 240) –; além de alguns exemplos desses jogos publicitá-

rios (Figura 241). 

 

Figura 236: oficina 10 - Aula 1: objetivo dos advergames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

  

https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
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Figura 237: oficina 10 – Aula 1: conceito acerca dos advergames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

Figura 238: oficina 10 – Aula 1: advergames associativos 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

Figura 239: oficina 10 - Aula 1: advergames ilustrativos 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

  

https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
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Figura 240: oficina 10 – Aula 1: advergames demonstrativos 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

Figura 241: oficina 10 – Aula 1: exemplo de advergames 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

No terceiro momento, foi proposto que os estudantes fizessem uma atividade sobre a 

temática dos Serious Games – mesmo exercício proposto na segunda aula da oficina 8, (Figura 

242), cujos resultados foram apresentados em forma de debate com toda a turma. 

  

https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
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Figura 242: oficina 10 – Aula 1: exercício proposto 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

Na segunda aula da disciplina, foi dada continuidade a mesma apresentação, agora 

com foco no desenvolvimento de Serious Games (Figura 243). O tópico “Pontos de planeja-

mento e execução” também remete a outras oficinas, cujo conteúdo aborda o processo de cria-

ção, a equipe mínima de desenvolvimento, as etapas de produção, os softwares utilizados, a 

hospedagem e a divulgação. 

Em comparação com as oficinas anteriores, de todos esses tópicos, apenas o que se 

refere à equipe mínima de desenvolvimento sofreu uma pequena alteração (Figura 244). Em 

virtude de os alunos terem formações acadêmicas distintas, salientou-se que o conteúdo do jogo 

poderia ser desenvolvido por diferentes profissionais e não apenas por jornalistas, como nor-

malmente acontece no caso de newsgames.  

 

Figura 243: oficina 10 – Aula 2: tópico desenvolvimento de Serious Games 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/  

https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
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Figura 244: oficina 10 – Aula 2: equipe mínima para desenvolvimento de Serious Games 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

Da mesma forma, os “Princípios de Estruturação” reforçam a necessidade de ser feito 

um planejamento do jogo antes de executá-lo, independentemente de sua finalidade (Figura 

245). Assim, o “GDD Simplificado” refere-se aos 13 tópicos do Game Design Document já 

trabalhados anteriormente nas oficinas; porém, neste caso, sem focar exclusivamente nos news-

games. 

 

Figura 245: oficina 10 – Aula 2: princípios de estruturação 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

  

https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
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Embora a proposta não fosse obrigatoriamente desenvolver um GDDN, as perguntas 

do lide foram mantidas, com o intuito de que elas ajudassem os participantes a pensarem sobre 

o tópico em que estão inseridas.  

Assim, em comparação com as perguntas utilizadas anteriormente, nesta apresentação, 

os 13 pontos do GDD ganharam mais objetividade nas descrições, além de novas ilustrações 

em alguns tópicos, como pode ser conferido a seguir através das seguintes figuras: Figura 246, 

Figura 247, Figura 248, Figura 249, Figura 250, Figura 251, Figura 252, Figura 253, Figura 

254, Figura 255, Figura 256, Figura 257 e Figura 258. 

 

Figura 246: oficina 10 – Aula 2: GDD – tópico História (O quê?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

Figura 247: oficina 10 – Aula 2: GDD – tópico Objetivos (Por quê?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

  

https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
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Figura 248: oficina 10 – Aula 2: GDD – tópico Equipe e Deadline (Quando?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

Figura 249: oficina 10 – Aula 2: GDD – tópico Gameplay e plataforma (Como?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

Figura 250: oficina 10 – Aula 2: GDD – tópico Personagens (Quem?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/  

https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
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Figura 251: oficina 10 – Aula 2: GDD – tópico Inimigos 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

Figura 252: oficina 10 – Aula 2: GDD – tópico Universo do jogo (Onde?) 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

Figura 253: oficina 10 – Aula 2: GDD – tópico Controles 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/  

https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
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Figura 254: oficina 10 – Aula 2: GDD – tópico Câmera 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

Figura 255: oficina 10 – Aula 2: GDD – tópico Interface 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

Figura 256: oficina 10 – Aula 2: GDD – tópico Cutscenes 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/  

https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
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Figura 257: oficina 10 – Aula 2: GDD – tópico Cronograma 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

Figura 258: oficina 10 – Aula 2: GDD – tópico Orçamento 

 
Fonte: https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/ 

 

3.9.2. Atividade proposta na oficina 10 

 

Quando a apresentação terminou, a turma se dividiu em sete grupos. Como ainda fal-

tavam 3h e 30min para o intervalo da segunda aula, os alunos foram informados de que, durante 

esse período, as equipes deveriam se reunir, escolher um tema a ser trabalhado e desenvolver, 

até o horário de almoço, ao menos o início do GDD. O documento completo seria entregue 

junto com o jogo, ao final das quatro aulas. 

  

https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
https://prezi.com/view/cDgrPsN6kA0Enx5J0ohh/
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A proposta da disciplina era de que fosse desenvolvido um Serious Games; portanto, 

os jogos precisariam apresentar alguma informação referente à temática escolhida, mas não 

havia obrigatoriedade de se caracterizarem como um newsgame.  

De qualquer forma, o material de consulta entregue para cada grupo continha a descri-

ção dos 13 tópicos do GDD, a diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados em Notícias 

(JEN) e as categorias propostas por Bogost, Ferrari e Schwaizer (2010), a fim de auxiliar caso 

alguma equipe optasse por desenvolver um jogo jornalístico. Junto a isso, cada grupo recebeu 

canetas, papéis, lápis e o checklist de desenvolvimento. 

Mesmo que a fonte informativa não fosse um material jornalístico, os alunos foram 

orientados a também preencherem o “checklist do lead”, relacionando as 6 perguntas dentro do 

assunto escolhido: O que o assunto aborda? Quem é o público de destino, pessoa ou objeto 

temático? Que época ou período o assunto contempla? Qual o local apresentado no tema? Como 

a temática se desenrola? Por que é relevante abordar esse assunto em um jogo? 

Na volta do intervalo, foram passadas as primeiras noções de programação que ser-

viriam para todos os projetos. Nas aulas seguintes, as orientações quanto à codificação seriam 

direcionadas a cada equipe. 

Como o tempo disponível para os grupos codificarem superava as 6 horas, não foi 

estipulada uma mecânica comum aos projetos. No entanto, todos os jogos deveriam atender aos 

seguintes requisitos:  

 

a) layout de menu: com o nome do jogo e ao menos o botão que direcionasse 

para o layout de gameplay;.  

b) informações com os créditos do jogo: com, no mínimo, o nome dos desen-

volvedores e suas respectivas funções no projeto. Caso o jogo possuísse elemen-

tos gráficos ou sonoros de terceiros, eles deveriam ser identificados. Tais infor-

mações poderiam compor um layout específico ou estarem junto ao layout de 

sobre; 

c) informações sobre o jogo: apresentando informações sobre o contexto em 

que o jogo foi desenvolvido ou a temática abordada. Tais informações poderiam 

compor um layout específico ou estarem junto ao layout de créditos; 

d) layout de gameplay: com pelo menos uma fase jogável e completa, ou seja, 

com condições de vitória e derrota. Também era necessário constar nesse layout 
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pelo menos um elemento que remetesse ao tema abordado (por exemplo, caixas 

de textos, planos de fundo com as informações ou, ainda, avatares que represen-

tassem os personagens); 

e) layout de vitória e derrota: acessados respectivamente quando o jogador al-

cança o critério para vencer ou perder o jogo; 

f) fonte do conteúdo informativo: poderia aparecer em algum layout ou dentro 

do gameplay (ao coletar determinados itens ou atingir um inimigo específico, 

por exemplo). No caso de newsgames, a fonte deveria ser apresentada como link 

para abrir a reportagem em uma nova janela do navegador. 

  

3.9.3. Produtos desenvolvidos na oficina 10 

 

Dadas as explicações e após estruturarem o início do Game Design Document (GDD), 

os grupos iniciaram a programação. Concisamente, os sete jogos desenvolvidos serão descritos 

a seguir 

 

3.9.3.1. Itamar recolhe115 

 

De acordo com o GDD (ANEXO X), Itamar Recolhe tem como objetivo promover 

as campanhas para coleta de lixo e limpeza das praias, idealizadas pelo Projeto Tamar116. A 

equipe de desenvolvimento era composta pelos estudantes Flávia Lacerda, Ives Montefusco de 

Souza e Samanta da Silva. 

Conforme apresentado na Figura 259, o menu corresponde ao requisito “a”, visto que 

apresenta o botão “Iniciar” e o título do jogo – embora esteja diferente do GDD. Na tela, cons-

tam, ainda, os botões de “Sobre” e de “Créditos”. 

  

 

115 Disponível em https://itamar-recolhe.itch.io/itamar-recolhe-game 
116 Projeto que visa promover a recuperação de tartarugas marinhas. Mais informações podem ser encontradas 

em https://www.tamar.org.br/  

https://itamar-recolhe.itch.io/itamar-recolhe-game
https://www.tamar.org.br/
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Figura 259: jogo Itamar Recolhe – Tela de menu 

 
Fonte: https://itamar-recolhe.itch.io/itamar-recolhe-game 

 

Acessada a partir do menu, a tela de “Sobre” (Figura 260) apresenta uma contextuali-

zação sobre o enredo do jogo, de modo que atende, assim, ao requisito “c”. Já o requisito “b” 

não é cumprido totalmente, visto que o layout de créditos (Figura 261) mostra o nome dos 

integrantes da equipe, mas não especifica suas funções.  

Ambas as telas apresentam um botão para retornar ao menu, enquanto somente no 

layout de sobre é possível ir direto para ao gameplay. 

 

Figura 260: jogo Itamar Recolhe – Tela de sobre 

 
Fonte: https://itamar-recolhe.itch.io/itamar-recolhe-game 

  

https://itamar-recolhe.itch.io/itamar-recolhe-game
https://itamar-recolhe.itch.io/itamar-recolhe-game
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Figura 261: jogo Itamar Recolhe – Tela de créditos 

 
Fonte: https://itamar-recolhe.itch.io/itamar-recolhe-game 

 

Ao clicar em “Iniciar”, a fase do jogo começa, programada na mecânica de infinite 

runner, com os comandos pelo mouse e pelas setas direcionais do teclado. Em Itamar Recolhe, 

o jogador assume o papel do menino Itamar, que caminha pela praia e deve recolher o lixo.  

Conforme ilustra a Figura 262, no canto superior direito, consta uma informação sobre 

como os resíduos jogados nas praias podem afetar a vida marinha. Já no cenário, aparecem, 

aleatoriamente, objetos que devem ser coletados pelo jogador, como as sacolas e os canudos 

que surgem na parte de baixo da tela. No canto superior esquerdo, os textos da HUD informam 

a quantidade de vidas do jogador e quantos itens ele coletou. 

 

Figura 262: jogo Itamar Recolhe – Tela de gameplay 

 
Fonte: https://itamar-recolhe.itch.io/itamar-recolhe-game  

https://itamar-recolhe.itch.io/itamar-recolhe-game
https://itamar-recolhe.itch.io/itamar-recolhe-game
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Apesar de ter uma proposta interessante, Itamar Recolhe deixa a desejar no que se 

refere ao gameplay. Embora a informação presente no canto superior direito e os objetos cole-

táveis remetam ao tema, não é possível dizer que o requisito “d” foi cumprido, pois o jogo não 

apresenta uma fase completa. Ou seja, não existe condição de vitória ou de derrota que finalize 

o jogo; assim, o requisito “e” também não é atendido. 

Do modo como está, quando se faz a coleta de dez itens, uma vida é ganha; mas isso 

acontece de forma infinita. Vale ressaltar, ainda, o fato de a tartaruga que aparece inicialmente 

na tela ter apenas a função ilustrativa, o que difere do GDD. O documento descreve que ela 

serviria como uma espécie de Power-Up ao jogador, além do fato de existirem no cenário outros 

animais marinhos dos quais Itamar precisa desviar. 

O requisito “f” também não é atendido, pois, apesar de o jogo apresentar informações, 

a origem delas não é apresentada. Já na tela de créditos, o texto está grafado sem a devida 

pontuação. 

Pela proposta descrita pelo grupo no GDD, Itamar Recolhe pode ser considerado 

como um Serious Game educativo, pois objetiva educar as pessoas quanto à conservação do 

meio ambiente. No entanto, as falhas na programação não tornam o jogo funcional e efetivo 

para esse propósito, de modo que, sem uma revisão nos códigos, o jogador pode não assimilar 

as informações apresentadas, uma vez que encontra uma fase incompleta e de jogabilidade 

ruim. 

 

3.9.3.2. O Fantástico na ilha da magia117 

 

Desenvolvido pelas estudantes Luana Marques, Neilla Vicentini e Sara Correa, O Fan-

tástico na ilha da magia busca resgatar o folclore de Florianópolis, tendo como inspiração para 

o enredo os contos e as lendas de Franklin Cascaes118, cujos personagens são representados no 

game, conforme descrito no GDD (ANEXO Y).  

O menu (Figura 263) atende ao requisito “a”, pois apresenta o nome do jogo e o botão 

para iniciá-lo, localizado ao centro, logo abaixo do título. Do lado esquerdo, consta, ainda, o 

botão de “Sobre” e, do lado direito, o de “Créditos”. 

  

 

117 Disponível em https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia  
118 Pesquisador da cultura açoriana, mais informações podem ser encontradas em https://bit.ly/3gcA8gQ  

https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia
https://bit.ly/3gcA8gQ
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Figura 263: jogo O Fantástico na ilha da Magia – Tela de menu 

 
Fonte: https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia 

 

A partir do menu, é possível acessar a tela de “Sobre” (Figura 264) com a contextua-

lização da história do jogo, cumprindo, assim, o requisito “c”. Na mesma tela, o requisito “f” 

também é atendido, pois os conteúdos que serviram como base informativa para o jogo são 

apresentados em uma nova aba do browser, quando o jogador clica nos textos “Aqui ó”119 e 

“Clica aqui”120. 

 

Figura 264: jogo O Fantástico na ilha da Magia – Tela de sobre 

 
Fonte: https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia 

  

 

119 Disponível em https://bit.ly/2WTLHlu  
120 Disponível em http://www.manezinhodailha.com.br/Manezario.htm 

https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia
https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia
https://bit.ly/2WTLHlu
http://www.manezinhodailha.com.br/Manezario.htm
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Pelo menu, também é possível acessar o layout de créditos, que apresenta o nome e as 

funções dos desenvolvedores (Figura 265), atendendo, assim, ao requisito “b”. Tanto na tela de 

“Sobre” como na de “Créditos”, é possível voltar ao menu clicando no “X”, localizado no canto 

superior esquerdo. 

 

Figura 265: jogo O Fantástico na ilha da Magia – Tela de créditos 

 
Fonte: https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia 

 

Desenvolvido na mecânica de infinite runner, o jogador assume o papel do pescador 

Seo Joca e, ao clicar no botão de “Início” a partir do menu, conhece as regras do jogo (Figura 

266). Na tela seguinte, são apresentados o objetivo e os controles (Figura 267). 

 

Figura 266: jogo O Fantástico na ilha da Magia – Tela indicadora das regras 

 
Fonte: https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia 

  

https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia
https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia
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Figura 267: jogo O Fantástico na ilha da Magia – Tela indicadora dos controles e objetivo 

 
Fonte: https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia 

 

Como pode ser observado na Figura 268, Seu Joca (1) precisa jogar a tarrafa121 (2) 

para pegar os peixes que nadam na parte de baixo do cenário. Uma vida é perdida se o jogador 

atingir alguma bruxa (3), que aparece aleatoriamente em diversas posições. No entanto, cada 

coração pego (4) recupera uma vida. 

 

Figura 268: jogo O Fantástico na ilha da Magia – Tela de gameplay 

 
Fonte: https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia 

 

Se acabar o tempo de um minuto ou o jogador perder as três vidas, ele é direcionado 

para a tela de derrota (Figura 269). Caso ele consiga pegar 60 peixes antes de o tempo acabar, 

segue para a tela de vitória (Figura 270). Com isso, as condições de vitória e derrota atendem 

ao requisito “e”.  

 

121 Tipo de rede de pesca que deve ser lançada e puxada à mão. Caracteriza-se por seu formato cônico e pesos de 

chumbo na ponta.  

https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia
https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia
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Figura 269: jogo O Fantástico na ilha da Magia – Tela de derrota 

 
Fonte: https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia 

 

Figura 270: jogo O Fantástico na ilha da Magia – Tela de vitória 

 
Fonte: https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia 

 

Independentemente da tela final, após cinco segundos, o jogador é redirecionado para 

a tela de “Sobre”, que ilustra o contexto informativo do jogo. Da mesma forma, os elementos 

gráficos que compõem o cenário e a presença da bruxa que persegue o pescador remetem aos 

contos folclóricos de Florianópolis, o que também corresponde ao requisito “d”. 

Vale ressaltar que o jogo apresenta alguns problemas de codificação, como na tela de 

gameplay, em que a tarrafa pode aparecer flutuando pelo cenário, as barras de tempo e vida no 

topo no da tela não condizem com o progresso do jogador, além do cronômetro localizado no 

canto superior, que some ao atingir 10 segundos de jogo. O nome do ministrante também está 

escrito errado na tela de créditos (está Carlos Mariciano, em vez de Carlos Marciano). 

 No entanto, diferente do exemplo anterior, tais falhas não interferem na jogabilidade, 

de modo que O Fantástico na ilha da Magia cumpre os requisitos apresentados e pode ser 

categorizado como um Serious Game educativo, visto que tem o propósito educacional de apre-

sentar o folclore da capital catarinense.  

https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia
https://llm92.itch.io/o-fantastico-na-ilha-da-magia
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3.9.3.3. Operação Resgate122 

 

Com a proposta de retratar o incêndio no Parque da Serra do Tabuleiro, em Palhoça, 

região metropolitana de Florianópolis, Operação Resgate teve como base informativa a maté-

ria123 sobre o tema, tendo sido desenvolvido pelos estudantes Gisele Flôres, Larissa Gaspar e 

Tiago Ghizoni. 

Conforme descrito no GDD (ANEXO Z), o jogador assume o papel de um bombeiro 

e deve combater as chamas. O menu do jogo (Figura 271) atende ao requisito “a”, pois apresenta 

o título do jogo e o botão “Jogar”, que dá início ao jogo. Além deles, constam os botões “Ins-

truções” e “Créditos”. 

 

Figura 271: jogo Operação Resgate – Tela de menu 

 
Fonte: https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate 

 

Direcionada a partir do menu, a tela de créditos (Figura 272) corresponde ao requisito 

“b”, pois apresenta o nome dos desenvolvedores e suas respectivas funções. Da mesma forma, 

a tela de instruções contextualiza o jogador na história, além de apresentar as regras e comandos 

do jogo (Figura 273). Ambas redirecionam o jogador para a primeira tela ao clicar no botão de 

“Menu”.  

  

 

122 Disponível em https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate 
123 Disponível em https://glo.bo/3ee7TfV  

https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate
https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate
https://glo.bo/3ee7TfV
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Figura 272: jogo Operação Resgate – Tela de créditos 

 
Fonte: https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate 

 

Figura 273: jogo Operação Resgate – Tela de instruções 

 
Fonte: https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate 

 

Quando o jogador aciona o botão de “Jogar” a partir do menu, o texto das duas próxi-

mas telas (Figura 274) complementam a contextualização, de modo que o requisito “c” também 

é atendido. Ao acionar o botão “Jogue agora” (1), a fase se inicia.  

  

https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate
https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate
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Figura 274: jogo Operação Resgate – Telas de sobre 

 
Fonte: https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate 

 

Com o gameplay desenvolvido também na mecânica de infinite runner (Figura 275), 

o jogador controla o bombeiro (2), que caminha pelo cenário com o objetivo de resgatar os 

jabutis (3) sem ser atingido pelas chamas (4). Caso seja pego por uma delas, ele perde uma vida, 

mas pode recuperá-la quando pegar uma garrafa de água (5). 

A HUD no topo da tela indica quantos animais o jogador resgatou (6) e quantas vidas 

ele possui (7). Ainda, é possível sair do jogo e voltar ao menu a qualquer momento, através do 

botão no canto superior esquerdo (8). 

 

Figura 275: jogo Operação Resgate – Tela de gameplay 

 
Fonte: https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate 

  

https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate
https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate
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O jogador tem um limite máximo de 3 vidas e, caso perca todas, é direcionado para o 

layout de derrota (Figura 276). Caso ele consiga resgatar três animais, ganha o jogo e segue 

para a layout de vitória (Figura 277).  

Em ambos os layouts, é possível perceber o cumprimento do requisito “f”, pois um 

texto contextualiza o jogador sobre o tema abordado, cuja matéria que serviu como base infor-

mativa pode ser aberta em uma nova aba do browser quando se clica no botão “Leia a matéria 

na íntegra”. Também é possível voltar à tela de menu ou reiniciar o jogo pelos botões logo 

abaixo. 

Figura 276: jogo Operação Resgate – Layout de derrota 

 
Fonte: https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate 

 

Figura 277: jogo Operação Resgate – Layout de vitória 

 
Fonte: https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate  

https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate
https://tiagoghizoni.itch.io/operacao-resgate
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O jabuti representa os animais que precisavam de resgate durante o incêndio e, junto 

a ele, todos os outros elementos gráficos presentes na fase remetem ao tema escolhido. As con-

dições de vitória e de derrota também estão presentes. Assim, o jogo atende aos requisitos “d” 

e “e”. 

Embora Operação Resgate apresente pequenos problemas de codificação, como o 

fato de a tela de informação aparecer se o jogador acionar o botão “Jogar” apenas a partir do 

menu, pode-se considerar que ele cumpre o objetivo ao qual se destina.  

As informações jornalísticas que serviram como base informativa também estão claras 

e referenciadas no jogo, atendendo, assim, aos critérios de Presença Audiovisual Direta do Con-

teúdo Informativo (PADCI), Equipe de Produção e Apuração (EPA) e Presença Audiovisual 

Direta das Fontes (PADF). Diante disso, pode-se categorizar Operação Resgate como um 

newsgame. 

 

3.9.3.4. Praia Limpa Verão Saudável 124 

 

Conforme ressaltado no GDD (ANEXO AA) e como o próprio nome sugere, Praia 

Limpa Verão Saudável tem como propósito conscientizar o jogador sobre a necessidade de 

manter as praias livres de lixo, além de ressaltar alguns produtos que podem ser reciclados e os 

cuidados necessários na hora de separá-los. Ele foi desenvolvido pelas estudantes Ana Ho-

ffmann, Daniela Flores Luiza Telexa e Paula Luft. 

Como base informativa, a equipe escolheu três conteúdos jornalísticos sobre o tema:  

“Se você não lavou o lixo reciclável, você só desperdiçou tempo, explicam especialistas”125, 

“400 crianças recolhem 30 mil garrafas plásticas em uma semana”126 e “Garrafas PET são re-

cicladas e viram camisetas ecológicas em Florianópolis”127. 

O menu do jogo (Figura 278) atende ao requisito “a”, pois apresenta o título do jogo e 

o botão para iniciá-lo, além dos botões de “Sobre” e “Créditos”. O layout de sobre (Figura 279) 

corresponde ao requisito “c” ao contextualizar a história retratada no jogo. 

  

 

124 Disponível em https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel 
125 Disponível em https://glo.bo/2yqucQd  
126 Disponível em https://bit.ly/2XmZOyE  
127 Disponível em https://bit.ly/2ypq8zA  

https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel
https://glo.bo/2yqucQd
https://bit.ly/2XmZOyE
https://bit.ly/2ypq8zA
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Figura 278: jogo Praia Limpa Verão Saudável – Tela de menu 

 
Fonte: https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel 

 

Figura 279: jogo Praia Limpa Verão Saudável – Tela de sobre 

 
Fonte: https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel 

 

Já a tela de “Créditos” atende do requisito “b”, pois apresenta o nome e as funções dos 

desenvolvedores (Figura 280). Nela, verificam-se, ainda, as fontes do conteúdo jornalístico que 

serviu como base informativa, mas não existe algo que direcione o jogador para uma nova janela 

do browser na qual ele possa ler o material na íntegra. Assim, o requisito “f” não é cumprido 

em sua totalidade. 

  

https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel
https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel
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Figura 280: jogo Praia Limpa Verão Saudável – Tela de créditos 

 
Fonte: https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel 

 

Tanto na tela de “Créditos” quanto na tela de “Sobre”, é possível iniciar o jogo ou 

retornar ao menu clicando nos respectivos botões situados na parte inferior. Ao clicar em “Jo-

gar”, a tela seguinte apresenta o personagem e os comandos para controlá-lo (Figura 281, es-

querda). A próxima tela explica ao jogador quais elementos ele deve recolher e de quais ele 

deve desviar (Figura 281, direita). 

 

Figura 281: jogo Praia Limpa Verão Saudável – Telas de controles (esq) e instruções (dir) 

 
Fonte: https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel 

 

Desenvolvido com a mecânica de infinite runner, o cenário do jogo representa a praia. 

Nela, o jogador controla Luís, um menino que precisa caminhar pela areia recolhendo os objetos 

recicláveis e desviando daqueles que não são (Figura 282). No canto superior direito, o marca-

dor de itens indica quantos itens recicláveis foram coletados; já no canto superior esquerdo, é 

mostrada a quantidade de vidas do jogador.   

https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel
https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel
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Figura 282: jogo Praia Limpa Verão Saudável – Tela de gameplay 

 
Fonte: https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel 

 

Quando o jogador coleta algum objeto não reciclável, ele perde uma vida. Se perder 

todas as vidas, o jogo acaba e ele é direcionado para as telas com informações acerca dos objetos 

coletados (Figura 283, cima). Essas informações podem ser transitadas ao clicar no botão 

“Avançar” e “Voltar”, localizados na parte inferior.  

Ao chegar na tela “Game over” (Figura 283, baixo), o botão no canto inferior direito 

permite que o jogador reinicie a fase; já o do canto inferior esquerdo o direciona para o menu. 

 

Figura 283: jogo Praia Limpa Verão Saudável - telas de informação (cima) e derrota (baixo) 

 
Fonte: https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel  

https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel
https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel
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Caso o jogador consiga coletar oito itens recicláveis, as telas com informações sobre 

esses itens também são apresentadas e, da mesma forma, podem ser transitadas pelos botões 

localizados abaixo (Figura 284, cima).  

Chegando à tela “Arrasou” (Figura 284, baixo), também é possível retornar ao menu 

pelo botão no canto inferior esquerdo ou reiniciar a fase clicando no botão “Jogar”, localizado 

no canto inferior direito. 

 

Figura 284: jogo Praia Limpa Verão Saudável – Telas de informação (cima) e vitória (baixo) 

 
Fonte: https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel 

 

Os elementos na tela de gameplay remetem ao conteúdo abordado e, de fato, existem 

pequenos problemas de codificação, como alguns objetos coletáveis que passam por cima do 

personagem Luís. Apesar disso, a fase está completa, dada a presença das condições de vitória 

e derrota, o que atende aos requisitos “d” e “e”.  

Vale ressaltar a presença do conteúdo temático e das fontes jornalísticas – embora elas 

não sejam corretamente direcionadas na tela de créditos. Assim, o jogo atende aos critérios de 

Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI), Equipe de Produção e Apu-

ração (EPA) e Presença Audiovisual Direta das Fontes (PADF), de modo que Praia Limpa 

Verão Saudável também pode ser considerado um newsgame. 

  

https://pcluft.itch.io/praia-limpa-verao-saudavel
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3.9.3.5. Sarampo Zumbis128 

 

Em 2018, o Ministério da Saúde do Brasil registrou aumento no número de casos de 

sarampo no país, fato escolhido pelos estudantes Eduardo Magagnin, Elisandra Rockenbach, 

Igor Petter e Paulo Zarpellon para servir como tema do jogo Sarampo Zumbi, conforme des-

crito no GDD (ANEXO BB).  

O conteúdo informativo no qual o jogo se sustenta teve como base duas matérias: “Mi-

nistério da Saúde registra 570 novos casos de sarampo no Brasil”129 e “Cresce 18% número de 

casos de sarampo no Brasil”130. 

A tela de menu (Figura 285) corresponde ao requisito “a”, pois apresenta o título do 

jogo e o botão de “Jogar” que, ao ser acionado, inicia a fase. Na tela, constam, ainda, os botões 

de “Créditos”, “Sobre”, “Control” e “News”, cada um direcionando ao seu respectivo layout. 

 

Figura 285: jogo Sarampo Zumbis – Tela de menu 

 
Fonte: https://edumagan.itch.io/sarampo-zumbis 

 

A partir do “menu”, o botão “Control” direciona o jogador para a tela com os coman-

dos e as representações dos elementos do jogo (Figura 286, esquerda). Já o botão de “Sobre” 

apresenta o contexto em que o jogo foi desenvolvido (Figura 286, direita), o que atende ao 

requisito “b”.  

  

 

128 Disponível em https://edumagan.itch.io/sarampo-zumbis 
129 Disponível em https://bit.ly/2WUku1N  
130 Disponível em https://bit.ly/3genQEz  

https://edumagan.itch.io/sarampo-zumbis
https://edumagan.itch.io/sarampo-zumbis
https://bit.ly/2WUku1N
https://bit.ly/3genQEz
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Figura 286: jogo Sarampo Zumbis – Telas de controles (esq) e sobre (dir) 

 
Fonte: https://edumagan.itch.io/sarampo-zumbis 

 

A tela de créditos (Figura 287, esquerda) mostra apenas o nome dos desenvolvedores, 

sem dizer suas respectivas funções. Já a tela de “News” (Figura 287, direita) apresenta alguns 

dados sobre o sarampo e deveria servir como link para as matérias que deram suporte informa-

tivo, porém, ela não tem botões de direcionamento. Assim, constata-se que os requisitos “b” e 

“f” foram cumpridos parcialmente. Todas as telas mencionadas apresentam o botão de “Voltar”, 

que retorna para o menu. 

 

Figura 287: jogo Sarampo Zumbis – Telas de créditos (esq) e News (dir) 

 
Fonte: https://edumagan.itch.io/sarampo-zumbis 

 

Sarampo Zumbis também foi desenvolvido na mecânica de infinite runner. No game-

play (Figura 288), o jogador precisa pegar a imunização (1) sem ser atingido pelos vírus ou 

pelos zumbis, os quais representam as pessoas infectadas. Todos os elementos aparecem de 

forma aleatória na tela. O botão no canto superior direito retorna o jogador para o layout de 

  

https://edumagan.itch.io/sarampo-zumbis
https://edumagan.itch.io/sarampo-zumbis
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menu; já no canto superior esquerdo, a HUD (2) indica quantas vacinas foram coletadas e a 

quantidade de vidas restantes. 

Figura 288: jogo Sarampo Zumbis - tela de gameplay 

 
Fonte: https://edumagan.itch.io/sarampo-zumbis 

 

O jogador vence Sarampo Zumbis quando consegue pegar três doses da vacina, sendo 

direcionado, então, para a tela de vitória (Figura 289, esquerda). A cada colisão com um zumbi, 

o jogador perde uma vida e, se perder as três vidas, é direcionado para a tela de derrota (Figura 

289, direita). Assim, cumpre-se também o requisito “e”. 

 

Figura 289: jogo Sarampo Zumbis – Telas de vitória (esq) e derrota (dir) 

 
Fonte: https://edumagan.itch.io/sarampo-zumbis 

  

https://edumagan.itch.io/sarampo-zumbis
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Embora apresente problemas de programação, como o fato de os zumbis se sobrepo-

rem ao personagem na fase ou, ainda, o vírus não causar nenhum dano ao ser coletado, a con-

dição de vitória e derrota garantem um gameplay completo. Complementando-se a isso, os grá-

ficos do jogo remetem ao tema abordado; portanto, o requisito “d” também foi cumprido. 

É fato que a tela de “News” não contém os botões de direcionamento, mas ela inclui o 

texto “Ministério da Saúde alerta que a vacina é a única forma para prevenir a doença”, apre-

sentando, assim, a fonte da informação. Ou seja, os desenvolvedores tiveram a intenção de 

inserir, no jogo, o link para o conteúdo informativo original, e isso só não aconteceu por uma 

falha na codificação, a qual pode ser solucionada em uma revisão nos códigos. 

Assim, Sarampo Zumbi pode ser considerado um newsgame, visto que nele também 

constam os critérios da Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI), da 

Equipe de Produção e Apuração (EPA) e da Presença Audiovisual Direta das Fontes (PADF). 

 

3.9.3.6. Segue Reto Toda Vida131 

 

Com o propósito de exaltar os pontos turísticos de Florianópolis, a equipe de Segue 

Reto Toda Vida buscou o conteúdo informativo nos portais especializados em viagens132 e em 

matérias relacionadas que mencionassem a capital catarinense, como apontado no GDD 

(ANEXO CC). O jogo foi desenvolvido pelos estudantes Alexandre Sandall, Cláudia Gonçal-

ves, Emanuel Soares e Nery Júnior. 

O menu (Figura 290) atende ao requisito “a”, pois apresenta o botão para iniciar a fase 

e também o título do jogo, que é uma referência à expressão utilizada quando alguém pede 

informação e a outra pessoa diz para seguir em frente. No menu, também constam os botões de 

“Sobre” e “Créditos”. 

  

 

131 Disponível em https://asandallf.itch.io/segue-reto-toda-vida 
132 Um exemplo é o conteúdo disponível em https://www.meusroteirosdeviagem.com/tempo-em-florianopolis/ 

https://asandallf.itch.io/segue-reto-toda-vida
https://www.meusroteirosdeviagem.com/tempo-em-florianopolis/
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Figura 290: jogo Segue Reto Toda Vida – Tela de menu 

 
Fonte: https://asandallf.itch.io/segue-reto-toda-vida 

 

Direcionados a partir do menu, o layout de sobre contextualiza o jogador sobre o tema 

(Figura 291, esquerda), e o layout de créditos (Figura 291, direita) apresenta o nome dos desen-

volvedores e suas respectivas funções. Assim, cumprem-se também os requisitos “b” e “c”. Em 

ambas as telas, é possível ainda acessar os botões para voltar ou iniciar o jogo. 

 

Figura 291: jogo Segue Reto Toda Vida – Layout de sobre (esq) e layout de créditos (dir) 

 
Fonte: https://asandallf.itch.io/segue-reto-toda-vida 

 

Após clicar em “Jogar, os comandos e os itens coletáveis são mostrados ao jogador 

(Figura 292, esquerda). Desenvolvido em uma mecânica que mistura infinite runner com pla-

taforma, o gameplay (Figura 292, direita) consiste em fazer o personagem (1) pular para desviar 

do lixo (2) e coletar os frascos de protetor solar (3). Na parte de cima da tela (4), a HUD indica 

quantas vidas o jogador possui e a quantidade coletada de protetor solar.  

  

https://asandallf.itch.io/segue-reto-toda-vida
https://asandallf.itch.io/segue-reto-toda-vida
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Figura 292: jogo Segue Reto Toda Vida – Telas de Instruções e Gameplay 

 
Fonte: https://asandallf.itch.io/segue-reto-toda-vida 

 

Ao coletar lixo, o jogador perde uma vida e, se perder as três, o jogo acaba, e o jogador 

é direcionado para a tela de derrota (Figura 293, esquerda). Para vencer, é necessário coletar 

três frascos de protetor solar, de modo o que o jogador é direcionado para a tela de vitória 

(Figura 293, direita). Com esses dois finais possíveis, o jogo atende ao requisito “e”. 

Tanto na tela de vitória quanto na de derrota, é possível jogar novamente ou retornar 

ao menu, além de conferir uma informação sobre a cidade de Florianópolis. 

 

Figura 293: jogo Segue Reto Toda Vida – Telas de Derrota e Vitória 

 
Fonte: https://asandallf.itch.io/segue-reto-toda-vida 

 

Percebe-se, assim, que os elementos do jogo representam o conteúdo informativo e 

que as condições de vitória e derrota tornam a fase completa, o que corresponde ao requisito 

“d”. Em uma situação similar ao jogo anterior, nas telas finais de Segue Reto Toda Vida os 

desenvolvedores demonstraram a intenção de indicar a fonte jornalística que serviu como base 

  

https://asandallf.itch.io/segue-reto-toda-vida
https://asandallf.itch.io/segue-reto-toda-vida


326 

 

 

informativa, mas essa aparece apenas no formato de texto e não existe um botão que direcione 

o jogador para as matérias. Assim, o requisito “f” foi cumprido parcialmente. 

Diante disso, pode-se afirmar que, apesar dos problemas de codificação, os elementos 

do jogo remetem aos critérios de Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PA-

DCI), Equipe de Produção e Apuração (EPA) e Presença Audiovisual Direta das Fontes 

(PADF). Portanto, Segue Reto Toda Vida também pode ser categorizado como newsgame. 

 

3.9.3.7. Santander Track & Field Runner133 

 

O Santander Track & Field Run Series é considerado o maior circuito de corridas de 

rua da América Latina e foi o tema escolhido para ser retratado no jogo desenvolvido pelas 

estudantes Bruna Borges, Fernanda Queiroz, Gabriele Gugelmin e Mayara Santos.  

Conforme consta no GDD (ANEXO DD), a proposta de Santander Track & Field 

Runner é ilustrar o evento e, com isso, enfatizar a marca Track & Field134. 

O menu atende ao requisito “a”, por apresentar o título e o botão para dar início ao 

jogo (Figura 294). Constam nele, também, os botões de “Como jogar”, “Sobre” e “Créditos”. 

 

Figura 294: jogo Santander Track & Field Runner – Tela de menu 

 
Fonte: https://queirozfe.itch.io/track-and-field-runner 

  

 

133 Disponível em https://queirozfe.itch.io/track-and-field-runner 
134 A marca faz parte de uma rede de lojas especializadas em roupas e acessórios ligados à moda esportiva. 

https://queirozfe.itch.io/track-and-field-runner
https://queirozfe.itch.io/track-and-field-runner
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Ao clicar em “Como jogar” a partir do menu, o jogador é direcionado para a tela com 

os controles e a explicação dos itens que aparecerão no jogo (Figura 295, esquerda). Já o botão 

de “Créditos” direciona o jogador para a tela com o nome dos desenvolvedores e suas respecti-

vas funções (Figura 295, direita), o que atende ao requisito “b”.  

Já o requisito “c” não é atendido em função de um erro de programação. Ao clicar no 

botão “Sobre” na tela de menu, o jogador é direcionado para a tela final, que será descrita um 

pouco mais adiante. 

 

Figura 295: jogo Santander Track & Field Runner – Telas de Instruções e Créditos 

 
Fonte: https://queirozfe.itch.io/track-and-field-runner 

 

O gameplay do jogo (Figura 296) também foi desenvolvido na mecânica de infinite 

runner. O jogador assume o papel de uma corredora (1) que deve evitar escorregar nas cascas 

de bananas (2) e manter-se hidratada coletando a garrafa de água (3). Na tela de HUD, é mos-

trada a quantidade de vidas (4), o número de garrafas coletadas (5) bem como a representação 

da marca (6). 

  

https://queirozfe.itch.io/track-and-field-runner


328 

 

 

Figura 296: jogo Santander Track & Field Runner – Tela de Gameplay 

 
Fonte: https://queirozfe.itch.io/track-and-field-runner 

 

Se o jogador pegar a casca de banana, ele perde uma vida e, se as três vidas iniciais se 

esgotarem, ele é direcionado para a tela de derrota (Figura 297). Caso consiga coletar 10 garra-

fas de água, ele ganha o jogo e é direcionado para a tela de vitória (Figura 298). Assim, o 

requisito “e” é cumprido e, em ambas as telas, o jogador pode retornar ao menu clicando no 

botão “Voltar”. 

 

Figura 297: jogo Santander Track & Field Runner – Tela de Derrota 

 
Fonte: https://queirozfe.itch.io/track-and-field-runner 

  

https://queirozfe.itch.io/track-and-field-runner
https://queirozfe.itch.io/track-and-field-runner
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Figura 298: jogo Santander Track & Field Runner – Tela de Vitória 

 
Fonte: https://queirozfe.itch.io/track-and-field-runner 

 

O suposto site da loja, presente na parte inferior do layout de vitória, bem como os 

logos da marca Track & Field, espalhadas pelas telas, indicam a referência informativa repre-

sentada no jogo, o que atende ao requisito “f”. 

Embora Santander Track & Field Runner tenha vários problemas de codificação, 

como o layout de sobre direcionado incorretamente e a personagem que não tem animação de 

movimento e flutua pelo cenário, o gameplay se apresenta de forma completa.   

De maneira complementar, os elementos gráficos presentes no jogo correspondem ao 

tema escolhido, com destaque para o cenário da fase que representa a cidade do Rio de Janeiro, 

local onde foi realizada a edição de 2019 da corrida. Assim, o requisito “d” também é atendido. 

Apesar das falhas, que podem ser solucionadas com uma atenta revisão dos códigos, 

pode-se dizer que Santander Track & Field Runner cumpre o seu papel de remeter ao evento 

da corrida de rua e apresentar a marca. Portanto, ele pode ser considerado um Advergame tanto 

associativo, por ter o logo Track & Field exposto em várias partes do jogo, quanto ilustrativo, 

por oferecer, ao final, um código que poderia ser utilizado na loja on-line. 

  

https://queirozfe.itch.io/track-and-field-runner
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3.9.4. Contribuições da oficina 10 para o método 

 

Esta última oficina tinha três objetivos: 

 

a) apresentar os 13 tópicos do Game Design Document a fim de verificar se es-

tavam claros a ponto de os participantes conseguirem planejar um Serious Ga-

mes, com temática jornalística ou não;  

b) auxiliar as equipes quanto à programação no software Construct 2 para que 

conseguissem desenvolver ao menos uma das fases planejadas no GDD;  

c) validar a aplicação dos 13 tópicos do GDD para o planejamento e o desenvol-

vimento de jogos em outras categorias de Serious Games. 

 

Ao analisar os resultados, pode-se concluir que o primeiro e terceiro objetivos foram 

alcançados em sua totalidade, pois os participantes compreenderam os 13 tópicos explicados e 

desenvolveram o GDD (objetivo a), de modo que, entre os trabalhos, existiram tanto jogos 

jornalísticos quanto projetos em outras categorias de Serious Games (objetivo c). 

É importante ressaltar, aqui, a comprovação da premissa anterior de que o desenvolvi-

mento inicial do Game Design Document tende a ser mais proveitoso em ambientes sem dis-

trações.  

Como as aulas aconteceram somente no laboratório de informática, os grupos acaba-

ram se reunindo em frente aos computadores, tendo sido orientada a permanência das máquinas 

desligadas para que as equipes pudessem focar no desenvolvimento do GDD. Porém, como a 

turma era grande, não foi possível monitorar todos os alunos, de modo que alguns ligaram os 

computadores para pesquisar fontes temáticas para o jogo. No entanto, boa parte desses alunos 

utilizavam as máquinas para conferir as redes sociais ou navegar em sites com conteúdo alheio 

aos projetos. 

No que se refere ao objetivo b mencionado acima, considera-se que ele foi alcançado 

parcialmente. Com exceção do jogo Itamar Recolhe, todos os outros projetos possuem um 

gameplay completo. No entanto, ao contrário dos jogos produzidos em outras oficinas, todos 

eles apresentam algum problema de codificação. Nesse sentido, é importante ressaltar que duas 

circunstâncias externas às atividades contribuíram para esse desfecho. 
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A primeira delas se trata de um assunto técnico, devido à necessidade de os alunos 

mudarem de espaço por questões logísticas e administrativas da instituição. Nas duas primeiras 

aulas, as atividades da oficina aconteceram em um laboratório de informática equipado com 

internet estável e desktops potentes, de modo que o software Construct 2 funcionou perfeita-

mente e as equipes conseguiram desenvolver a codificação que seria comum a todos os projetos 

(criação de layouts, pontuações, variáveis e animações). 

Na terceira e quarta aula, os grupos teriam orientações individuais, nas quais poderiam 

tirar dúvidas específicas. No entanto, na outra sede da instituição para qual as aulas foram trans-

feridas, os desktops disponibilizados no laboratório tinham potência menor. Com isso, os alunos 

ou não conseguiram abrir o projeto iniciado anteriormente ou precisavam ter paciência para 

executar o software que travava constantemente. 

A conexão à internet disponível também influenciou nesse processo, visto que muitos 

alunos salvaram os trabalhos das primeiras aulas em servidores de armazenamento na nuvem 

(Google Drive135 e Dropbox136), mas não conseguiram realizar o download dos arquivos devido 

à conexão instável. Diante de tais fatores, após quase duas horas para estabilizar o problema, a 

solução encontrada foi todas as equipes reiniciarem a codificação vista nas duas primeiras aulas.  

Inicialmente, também havia a liberdade para a escolha da mecânica a ser utilizada, 

mas, na tentativa de amenizar os danos, a turma definiu que todos os jogos seriam desenvolvi-

dos com a mecânica de infinite runner. Apenas os responsáveis pelo jogo Segue Reto Toda 

Vida decidiram incluir, na mecânica, o efeito de pulo no personagem, característica dos jogos 

de plataforma. 

O tempo foi a segunda circunstância que refletiu nas falhas de codificação dos proje-

tos. Além do atraso na abertura do laboratório, a sede onde foram realizadas as duas últimas 

aulas ficava em uma região distante do centro de Florianópolis, longe, portanto, da residência 

ou do trabalho de muitos participantes. Com o deslocamento maior, o atraso de alguns alunos 

foi inevitável, inclusive com uma equipe inteira demorando mais de uma hora para chegar à 

terceira e à quarta aula.  

Como era atividade obrigatória da disciplina, também era necessário realizar uma con-

ferência com algum convidado que trabalhasse a temática apresentada aos alunos. Assim, na 

manhã da última aula, o jornalista Fred di Giacomo, ex-redator da revista Superinteressante, 

 

135 Disponível em https://www.google.com/intl/pt-br/drive/about.html 
136 Disponível em https://www.dropbox.com/ 

https://www.google.com/intl/pt-br/drive/about.html
https://www.dropbox.com/
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conversou com os estudantes sobre a sua experiência na Editora Abril, onde foi um dos pionei-

ros no desenvolvimento de newsgames.  

Como já era esperado, o debate foi rico e despertou o interesse dos alunos. Porém, a 

conversa, que era para durar apenas meia hora, se estendeu por pouco mais de 2 horas, redu-

zindo, assim, o tempo que seria destinado à finalização dos projetos. 

 Dessarte essas circunstâncias, considera-se que a oficina foi produtiva, pois resultou 

em sete GDDs e diferentes tipos de Serious Games, cuja programação necessita apenas de re-

finamento. Sem os fatores externos à disciplina, os objetivos provavelmente seriam alcançados 

em sua totalidade.   

Como lição, reforça-se a ideia de promover o desenvolvimento do GDD em um ambi-

ente com menos distração possível, além de ter em mente que situações inusitadas podem ocor-

rer, exigindo medidas alternativas ao plano inicial, como aumentar o tempo de desenvolvimento 

dos trabalhos ou simplificar a codificação (desenvolvendo a mesma mecânica para todos os 

projetos, por exemplo).  

Por fim, os jogos desenvolvidos com diferentes propósitos sinalizam que o método 

também pode ser utilizado em planejamentos para além dos newsgames, desde que o processo 

seja bem fundamentado no Game Design Document (GDD). 

O Quadro 15 apresenta um resumo dessas observações. 
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Quadro 15: Sintetização da oficina 10 

 
Fonte: Produzido pelo autor   

2) Se possível, evitar conciliar os dias de oficina com outras atividades da disciplina .

3) Os projetos desenvolvidos sinalizam a efetividade do método no planejamento de jogos para além dos newsgames , 

desde que eles sejam bem estruturados no GDD.

a) apresentar os 13 tópicos do Game Design Document (GDD) a fim de verificar se estavam claros ao ponto dos 

participantes conseguirem planejar um Serious Games , com temática jornalística ou não; c) validar a aplicação dos 13 

tópicos do GDD  para o planejamento e desenvolvimento de jogos em outras categorias de Serious Games .

NÃO ALCANÇADOS OU PARCIALMENTE ALCANÇADOS

b) auxiliar as equipes quanto à programação no software Construct 2  para que conseguissem desenvolver ao menos uma 

das fases planejadas no GDD.

OBSERVAÇÕES A 

RESPEITO: 

A conversa on-line com Fred Di Giacomo e os problemas de logística e mudanças de local 

diminuíram o tempo destinado à programação. 

CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA PARA O MÉTODO 

1) Reforçou a premissa de que o GDD/GDDN é melhor trabalhado em um ambiente sem distrações.

ALCANÇADOS

Duração: 20 horas, divididas em 4 encontros

Espaço Utilizado:
2 Laboratórios de informática equipados com desktops , retroprojetor, lousa e conexão à 

internet estável, em um deles, via cabo de rede.

Materiais 

Disponibilizados:

1 desktop  ligado ao retroprojetor; formulário para consulta e identificação; folhas pautadas, 

folhas sem pauta, lápis, borracha, régua e canetas; 20 computadores no laboratório, todos 

equipados com os software Construct 2  para que as equipes pudessem pesquisar e 

desenvolver o Serious Game.

Metodologia Utilizada na 

oficina:

 a) apresentação dos aspectos conceituais ao estudo dos jogos, História dos videogames, 

Contextualização dos Serious Games , Advergames  e Gamification ; b) Explicação dos 

processos e planejamento dos Serious Games ; c) explicação acerca dos 13 tópicos do GDD 

e seu desenvolvimento; d) criação de grupos a fim de que pudessem analisar os tópicos do 

GDD , planejar um Serious Game  a partir deles e utilizar o formulário como consulta e 

registro do que foi definido em cada tópico durante o planejamento; e) auxiliar as equipes no 

desenvolvimento dos jogos com o software Construct 2 .

Nº de Produtos 

Desenvolvidos:
7 Game Design Document (GDD) e 7 jogos (4 newsgames)

OBJETIVOS

 Nº de Participantes: 25 participantes 

IDENTIFICAÇÃO

Evento: Disciplina Gamificação  na Web

Local e Ano: Florianópolis, Faculdade Cesusc, 2019
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3.10. O CAMINHO DE VOLTA (Apontamentos acerca das oficinas) 

 

Elaborar uma metodologia não é tarefa fácil, pois, além de definir um objeto empírico, 

requer estar aberto às observações externas e exercitar a autocrítica sobre ele. Além do suporte 

conceitual que permitiu a definição dos 13 tópicos do GDDN, a diversidade do público e o 

tempo disponível para as oficinas foi fundamental nesse processo.   

A partir dos encontros, foi possível observar o tempo necessário para cada atividade, 

se a exposição do conteúdo estava muito grande ou confusa, os espaços mais indicados para 

cada trabalho, o número de integrantes por grupo, dentre outros aspectos. 

Definidos no capítulo “PARTE 1: UM NOVO HORIZONTE EM UM CAMINHO 

CONHECIDO”, os conceitos da Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PA-

DCI), da Equipe de Produção e Apuração (EPA) e da Presença Audiovisual Direta das Fontes 

(PADF) foram fundamentais nas oficinas, nas quais houve a possibilidade de se desenvolver os 

newsgames. 

Tirando os jogos planejados apenas no GDDN, 26 foram produzidos durante o período 

da pesquisa, e tais critérios serviram justamente para identificar que quatro deles não poderiam 

ser considerados newsgames, pois não apresentam o requisito principal da Presença Audiovi-

sual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI). 

Dos jogos restantes, 19 são newsgames digitais e todos, de alguma forma, correspon-

dem ao critério da Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI), da Equipe 

de Produção e Apuração (EPA) e da Presença Audiovisual Direta das Fontes Informativas 

(PADF).  

Os outros três referem-se aos newsgames analógicos, e todos apontam a Presença Au-

diovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI) e a Presença Audiovisual Direta das Fontes 

Informativas (PADF). O Quadro 16 sistematiza em que partes dos newsgames esses critérios 

aparecem. 
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Quadro 16: Manifestação da PADCI, EPA e PADF nos newsgames feitos nas oficinas 

 
Fonte: Produzido pelo autor  

Oficina 1 Corra Nina
telas de informações e elementos 

visuais na fase

nome dos integrantes do grupo na 

tela de créditos

telas de informações contendo botão com 

link  direcionado para a matéria

Olha o Respeito
perguntas e respostas do quizz  e 

tela de sobre

nome dos integrantes do grupo na 

tela de créditos

botão no menu com link  direcionado para a 

matéria 

Salve o Planeta
perguntas e respostas do quizz  e 

tela de instruções

nome dos integrantes do grupo na 

tela de créditos

botão na tela de créditos com link 

direcionado para a matéria 

Vai no Galeto
telas de instruções, elementos visuais 

na fase e telas finais

nome dos integrantes do grupo na 

tela de créditos

botão na tela de sobre com link  direcionado 

para a matéria 

Meu Hospital
tela de sobre e elementos visuais na 

fase

nome dos integrantes do grupo na 

tela de créditos

botão no menu com link  direcionado para a 

matéria 

Dr Jhon
perguntas e respostas do quizz  e 

tela de sobre

nome dos integrantes do grupo na 

tela de créditos e tela de sobre

botão no fim da fase com link  direcionado 

para a matéria 

Contratempo
tela de sobre e janela que aparece 

na fase ao coletar um item

nome dos integrantes do grupo na 

tela de créditos

botão na tela de sobre com link  direcionado 

para a matéria 

(Re)Começos

tela de sobre, tela de descrição da 

personagem e janela que aparece na 

fase ao interagir com os avatares

nome dos integrantes do grupo na 

tela de créditos

botão na tela de sobre com link  direcionado 

para a matéria 

Adianta contar até 10?

tela de sobre, tela de descrição da 

personagem e janela que aparece na 

fase ao interagir com os itens do 

cenário

nome dos integrantes do grupo na 

tela de créditos

botão na tela de sobre com link  direcionado 

para a matéria 

newsgame  analógico com 

temática de política

casas no tabuleiro, cartas retiradas 

ao cair em determinada casa

indicação da fonte informativa nas cartas 

com as informações

newsgame  analógico com 

temática de suicídio

cartas retiradas ao cair em 

determinada casa do tabuleiro

indicação da fonte informativa nas cartas 

com as informações

newsgame  analógico com 

temática de violência 

infantil

cartas retiradas ao cair em 

determinada casa do tabuleiro

indicação da fonte informativa nas cartas 

com as informações

Big Head  vs Fake News

tela de sobre, cutscenes   e janela 

que aparece na fase ao coletar 

algum item

nome dos integrantes do grupo na 

tela de sobre

botão na tela de sobre com link  direcionado 

para a matéria 

Pode Isso, Parça?
perguntas e respostas do quizz  e 

tela de sobre

nome dos integrantes do grupo na 

tela de créditos

botão na tela de sobre com link  direcionado 

para a matéria 

SOS Hercílio

Notícia inserida dentro do jogo e 

janela que aparece na fase ao 

coletar algum item

nome dos integrantes do grupo na 

tela final do jogo

A matéria foi inserida completamente no 

jogo

Quando as regras vêm
perguntas e respostas do quizz e 

tela com descrição da personagem

nome dos integrantes do grupo na 

tela de créditos

botão na tela de informações com links 

direcionado para a matéria  e programa de 

rádio

Fact-checking  O Jogo - 

Fato ou Fake

tela de sobre, tela de instruções e 

elementos visuais na fase

nome dos integrantes do grupo na 

tela de sobre

botão nas telas finais com link  direcionado 

para a matéria 

Mete a Colher
tela de descrição dos personagens, 

perguntas e respostas do quizz

nome dos integrantes do grupo na 

tela de sobre

indicação da fonte informativa na tela de 

descrição dos personagens, botão na tela 

final com link  direcionado para a matéria 

Operação Resgate
tela de instruções, telas de sobre, 

telas finais, elementos visuais da fase

nome dos integrantes do grupo na 

tela de créditos

tela final contendo a indicação da fonte 

informativa e botão com link  direcionado 

para a matéria 

Praia Limpa Verão 

Saudável

tela de sobre, elementos visuais da 

fase, telas de informações e telas 

finais

nome dos integrantes do grupo na 

tela de créditos

textos na tela de créditos com os links 

originais para as matérias, indicação da fonte 

informativa nas telas finais e de informações

Sarampo Zumbis
tela de notícias e elementos visuais 

na tela

nome dos integrantes do grupo na 

tela de créditos

indicação da fonte informativa na tela de 

news

Segue Reto Toda Vida
tela de sobre, elementos visuais na 

fase, telas finais

nome dos integrantes do grupo na 

tela de créditos
indicação da fonte informativa nas telas finais

Presença Audiovisual Direta das Fontes 

Informativas (PADF)

Oficina 10

Não foi observada a Equipe de 

Produção e Apuração (EPA) 

nesses jogos analógicos de 

tabuleiro

Oficina

Oficina 4

Oficina 5

Oficina 6

Oficina 8

Oficina 9

Newsgame
Presença Audiovisual Direta do 

Conteúdo Informativo (PADCI)

Equipe de Produção e Apuração 

(EPA)
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Ensinar e aprender programação é uma tarefa delicada, que exige paciência, concen-

tração e determinação dos dois lados, pois às vezes um código só funciona depois de muitos 

erros e ajustes. Entre os programadores houve aqueles mais rápidos na compreensão dos códi-

gos, outros que demoravam um pouco para acertá-los e outros que solicitavam, ao pesquisador, 

alguma ação para o jogo que não estava planejada inicialmente.  

Dessa forma, apesar da experiência com o Construct 2, em alguns casos foi necessário 

que o pesquisador revisse as ferramentas na interface do software. Se a solicitação não fosse 

respondida prontamente, no encontro seguinte ela era implementada no jogo, após ele estudar 

as melhores alternativas de codificá-la. 

Vale destacar ainda o fato de, inicialmente, haver a preocupação em não encontrar 

pessoas interessadas em atuar como programadores nas oficinas em que a codificação fosse 

abordada. Isso porque, na maioria das vezes, o público-alvo era da área de humanas, que nor-

malmente não tem disciplinas de programação na formação curricular. 

Porém, em nenhum momento foi necessário intervir a ponto de solicitar que um inte-

grante da equipe atuasse como programador. Pelo contrário: em alguns grupos, havia inclusive 

mais de uma pessoa codificando, fato que otimizou os trabalhos. 

Vale destacar também a significativa diversidade entre o gênero e a formação dos par-

ticipantes desta pesquisa (Tabela 2); pois, além do jornalismo, mais 9 áreas profissionais foram 

contempladas, abrangendo assim 99 estudantes de graduação e 41 estudantes de pós-graduação 

que já atuavam no mercado em seus respectivos campos de conhecimento.  

No que se refere ao gênero, de acordo com o relatório do II Censo da Indústria Brasi-

leira de Jogos Digitais, organizado por Sakuda e Fortim (2018), nas 258 empresas nacionais de 

jogos ouvidas, 79,3% dos funcionários eram homens. Nas áreas relativas ao desenvolvimento 

dos jogos, o número de mulheres não ultrapassa 34% (11% na programação e gestão de proje-

tos, 23% na arte e design).  

Diante disso, considerando que a participação nos encontros não era obrigatória137, é 

promissor destacar o fato de 70% dos participantes desta pesquisa serem mulheres, sinalizando 

o interesse delas por um mercado ainda de domínio masculino. 

  

 

137 Além dos eventos, onde os participantes se inscreviam por se interessarem pelo tema, as oficinas foram mi-

nistradas em disciplinas, mas mesmo nelas o aluno poderia ler a ementa e, ao saber das oficinas, decidir não 

cursá-la. 
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Tabela 2: número de participantes por gênero e área de formação 

 
Fonte: Produzido pelo autor 

 

Como já foi ressaltado, entre os projetos desenvolvidos nas oficinas, quatro não foram 

considerados newsgames. Tal fator aponta que a metodologia aqui proposta pode ser utilizada 

também na produção de jogos que se enquadram como Serious Games, mas não necessaria-

mente foque no jornalismo. Assim, somando-se essas considerações, entende-se que aplicar a 

metodologia nesses outros contextos pode gerar resultados e análises interessantes.  

Apesar dos problemas de organização nas primeiras oficinas, todas as dez resultaram 

em pelo menos um produto, seja GDDN, GDD, jogo digital ou jogo analógico. Salvo alguns 

ajustes, o método utilizado foi similar em todas as oficinas, o que demonstra sua eficácia tanto 

no planejamento quanto na produção. 

 

  

Jornalismo Moda
Cinema e 

audiovisual
Pedagogia Jornalismo Publicidade Administração Marketing

Relações 

Públicas
Designer

Jogos 

Digitais

Oficina 1 3 - 3 3 - - - - - - - - - -

Oficina 2 14 1 13 - - - 14 - - - - - - -

Oficina 3 3 2 1 - - - - 2 - - - - - 1

Oficina 4 20 8 12 20 - - - - - - - - - -

Oficina 5 26 11 15 26 - - - - - - - - - -

Oficina 6 13 - 13 - - - 13 - - - - - - -

Oficina 7 7 1 6 7 - - - - - - - - - -

Oficina 8 9 3 6 9 - - - - - - - - - -

Oficina 9 20 8 12 5 - - - 15 - - - - - -

Oficina 10 25 8 17 - 1 1 - 6 2 3 6 2 4 -

TOTAL 140 42 98 70 1 1 27 23 2 3 6 2 4 1

Estudantes de graduação Estudantes de Pós-Graduação/Profissionais da área de

Oficina
Nº de 

participantes
Homens Mulheres
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4. PARTE 4: O LEGADO DA JORNADA (Proposta de Metodologia para o Desenvolvi-

mento de Newsgames) 

 

Conforme foi ressaltado na introdução (p. 36), esta pesquisa tem como objetivo prin-

cipal propor uma metodologia para o desenvolvimento de newsgames. Diante disso, a partir das 

análises dos encontros, foi possível identificar os acertos e o que precisava ser ajustado para a 

construção desse método. Assim, este capítulo apresenta os “Dez passos para o desenvolvi-

mento de newsgames”, uma proposta de manual cujos tópicos foram criados a partir dessas 

experimentações. 

Esse guia foi pensado para auxiliar as pessoas que desejarem criar seu próprio news-

game ou ministrar uma oficina de desenvolvimento, de modo que elas possam carregá-lo con-

sigo e consultar os passos sempre que necessário. 

No intuito de apresentar os tópicos objetivamente, para facilitar a compreensão, o ma-

nual se divide em 13 seções: 

 

1) Introdução: aqui o leitor é apresentado ao tema do manual, seu objetivo, 

como ele foi construído e outros apontamentos de contextualização. É ressaltado, 

neste tópico, a importância de ler o manual e conhecer os conteúdos, procurando 

mais informações sobre eles – se achar necessário – antes de aplicar o método. 

2) Passo 1 – Estude os conceitos:  neste tópico, são apresentados os conceitos-

chave para o desenvolvimento de newsgames, tais como definições dos jogos 

jornalísticos, categorias, tópicos do GDDN e diferenciação entre newsgames e 

Jogos Embasados em Notícias (JEN).  

3) Passo 2 – Entenda a diferença entre os dois modelos de oficinas: este tó-

pico visa mostrar ao leitor a diferença entre os dois modelos de oficina propos-

tos: Modelo 1 – Planejamento do newsgame com o desenvolvimento do GDDN; 

Modelo 2 – Planejamento do newsgame com o desenvolvimento do GDDN e 

produção do gameplay. Assim, o leitor do manual pode escolher o modelo mais 

adequado ao atendimento dos seus objetivos.  

4) Passo 3 – Planeje a apresentação dos conteúdos: neste tópico, são dadas 

algumas dicas para o leitor criar a apresentação que será utilizada na oficina ou 

explanada para a equipe de desenvolvimento. 
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5) Passo 4 – Saiba quanto tempo terá disponível: aqui, é reforçado ao leitor a 

necessidade de saber antecipadamente o tempo destinado para a aplicação do 

método. Assim, ele poderá escolher, por exemplo, o modelo de oficina a ser uti-

lizado. 

6)  Passo 5 – Verifique a quantidade de participantes: este tópico explica ao 

leitor a importância de verificar, sempre que possível, quantos participantes a 

oficina/equipe terá. Desse modo, ele poderá organizar melhor a estrutura de tra-

balho, definindo, por exemplo, quantos grupos serão formados e a quantidade de 

integrantes de cada um. 

7) Passo 6 – Separe os materiais de apoio: aqui, são dadas ao leitor dicas de 

quais materiais utilizar no desenvolvimento e nas oficinas, bem como a impor-

tância desses materiais. 

8) Passo 7 – Conheça antecipadamente o espaço de trabalho: neste tópico, é 

ressaltada, ao leitor, a importância de verificar antecipadamente o local em que 

a oficina e o desenvolvimento ocorrerão, a fim de verificar a infraestrutura dis-

ponível e evitar imprevistos. 

9) Passo 8 – Defina os critérios de newsgames a serem desenvolvidos: o oi-

tavo passo foca em explicar ao leitor a importância de estabelecer critérios que 

deverão estar presentes em todos os newsgames planejados e desenvolvidos. 

Com isso, o trabalho poderá ser otimizado, principalmente se o Modelo 2 de 

oficina for o escolhido. 

10) Passo 9 – Organize a estrutura de trabalho – Elaboração do GDDN (ofi-

cina Modelo 1):   com base nos passos anteriores, este tópico apresenta algumas 

dicas para o leitor desenvolver o GDDN e organizar os trabalhos no Modelo 1 

de oficina. 

11) Passo 10 – Organize a estrutura de trabalho – Elaboração do GDDN e 

produção do gameplay (oficina Modelo 2): com base nos passos anteriores, 

este tópico apresenta algumas dicas para o leitor desenvolver a codificação e 

organizar os trabalhos no Modelo 2 de oficina. 

12) Para saber mais: como a proposta do manual é apresentar o conteúdo ob-

jetivamente, optou-se por não aprofundar os conceitos teóricos e focar na orga-

nização das atividades práticas das oficinas Modelos 1 e 2. Assim, neste tópico, 
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o leitor conhece as referências utilizadas na construção do manual, bem como 

outras sugestões que possam auxiliá-lo na busca por mais conteúdo a respeito do 

tema. 

13) Sugestão de materiais: este último tópico objetiva apresentar modelos dos 

formulários e objetos de consulta sugeridos no manual. Assim, o leitor poderá 

utilizá-los nas próprias oficinas ou usar como referência para criar seus próprios 

materiais  

 

Diferentemente do restante desta pesquisa, os “Dez passos para o desenvolvimento de 

newsgames” apresentam uma linguagem mais próxima ao leitor, estilo de texto pensado para o 

manual. 

Da mesma forma, as figuras, os quadros e os tópicos não seguem a ordem numérica e 

a separação por subcapítulos, pois são apresentados como um produto resultante da pesquisa, 

mas com características particulares no que se refere à linguagem utilizada. 

Em relação aos 10 passos, cada um deles está dividido em “Para planejar oficinas onde 

serão desenvolvidos newsgames” e “Para o desenvolvimento de newsgames individualmente 

ou em equipe”.  

A primeira divisão apresenta sugestões para quem desejar aplicar o método em ofici-

nas direcionadas ao planejamento e à produção de newsgames. Já a segunda sugere aspectos 

para se produzir os jogos jornalísticos em um contexto externo a esses encontros orientativos.  

No fim de cada passo, uma linha azul exerce o papel de separar essas duas divisões do 

texto de fechamento do tópico. 

A seguir, será apresentado o detalhamento das 13 seções que constituem os “Dez pas-

sos para o desenvolvimento de newsgames”, escritas com linguagem e divisão pensadas para 

compor o manual.  
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Dez passos para o desenvolvimento de newsgames 

 

Introdução 

 

Olá, seja bem vind@! 

Você deve consumir notícias o tempo todo, mas já parou para pensar como o conteúdo 

seria se estivesse dentro de um jogo? Sim, isso existe, e se chama newsgames.  

É possível unir jogos e jornalismo, mas, para essa união ser efetiva e promissora, tanto 

no aspecto lúdico quanto na questão informativa, é preciso tomar alguns cuidados, principal-

mente para evitar que o entretenimento prevaleça. Afinal, um newsgame que não informa é só 

um jogo – no máximo um Jogo Embasado em Notícias (JEN).  

A proposta deste manual é servir como guia nesse processo e, quando o leitor compre-

ender esses passos, fazer com que ele entenda os aspectos conceituais dos newsgames e o que 

é necessário para produzi-los.  

Cada um dos “Dez passos para se produzir newsgames” está dividido em duas seções, 

a fim de atender tanto a quem deseja produzir, quanto àqueles que desejam ofertar encontros 

para desenvolvimento dos jogos jornalísticos. 

As dicas e sugestões apresentadas nas seções “Para planejar oficinas onde serão de-

senvolvidos newsgames” visam guiar as pessoas que tenham a intenção de orientar o planeja-

mento (e eventualmente a produção) de newsgames em disciplinas, oficinas e eventos. 

Nas seções “Para o desenvolvimento de newsgames individualmente ou em equipe”, 

são apresentadas sugestões e dicas para produzir os jogos jornalísticos, sozinho ou em grupo. 

Mesmo que não tenha a intenção de orientar oficinas, não deixe de ler as sugestões indicadas 

para esse fim, pois muitas delas são iguais ou similares às recomendações para quem só deseja 

produzir os newsgames. 

Seja ofertando ou produzindo, coletivamente ou sozinho, ao colocar em prática as in-

formações apresentadas nesses dez passos, você terá no portfólio um newsgame para chamar 

de seu. 

Caso já esteja pensando em qual software utilizar, em comprar licenças ou algo do 

tipo, a dica que damos é: não se estresse com isso agora. Primeiro, você precisa entender a 

logística por trás de uma oficina de desenvolvimento (e isso você encontrará neste manual), 

depois você escolhe qual ferramenta irá utilizar para os trabalhos. 
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Tudo que encontrará a seguir foi produzido com embasamento científico, e as referên-

cias você pode conferir no final deste manual. Mas antes de ir até lá, aproveite o caminho e 

conheça o passo a passo que irá guiá-lo no maravilhoso universo dos newsgames. 

Preparado? Então aperte o play, e boa leitura!   
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PASSO 1 – Estude os conceitos 

 

Para planejar oficinas onde serão desenvolvidos newsgames 

 

Antes de colocar em prática qualquer atividade, é preciso conhecer um pouco sobre 

ela. Então, o mesmo deve ser aplicado com os newsgames. Nesse sentido, para tirar o maior 

proveito deste material, é necessário que você entenda três conceitos-chave que o sustentam: a) 

O que é um newsgame e suas características; b) Quais critérios os diferenciam dos Jogos Em-

basados em Notícias (JEN); e c) O que é um Document de Game Design para Newsgames 

(GDDN) e qual sua função no processo de desenvolvimento.  

Para contextualizar, esses três pontos serão apresentados brevemente a seguir e, caso 

você sinta necessidade de obter mais informações a respeito, é só procurar pelas referências, 

citadas em “Para Saber Mais”, ao fim desse manual.  

 

a) O que é um newsgames e quais suas características 

 

Em meio à diversidade de jogos presentes no mundo, os newsgames se encaixam na 

família dos Serious Games, ou seja, jogos que transcendem o entretenimento e são pensados 

para que, através da interatividade, o jogador compreenda o assunto retratado (HAMZE, 2012). 

Eles podem ser classificados pelo conteúdo que abordam e pelo objetivo de aprendizagem a 

que se destinam. O quadro abaixo ilustra essa ideia e, conforme demonstrado, os newsgames 

têm a finalidade jornalística. 
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Quadro1: classificação dos Serious Games 

CLASSIFICAÇÃO CONTEÚDO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

Advergame Publicitário 
Atuar como ferramenta de marketing de marcas, produ-

tos ou organizações 

Simulation Games 
Situações da 

vida real 

Representar, com exatidão, a realidade, permitindo que 
o jogador se transporte para o momento do fato, interaja 
e reflita sobre a situação e as consequências das intera-

ções. 

Health Games 
Relacionado 
à medicina 

Jogos para treinamento médico, reabilitação física ou 
cognitiva (fisioterapia), educar para a prevenção de 

doenças e traumas. 

Politic Games Publicidade 
política 

Apresentar candidatos, propostas políticas e ações po-
líticas realizadas. 

Educational Games 
Relacionados às 

disciplinas 
escolares 

Jogos que se relacionam aos conteúdos estudados nos li-
vros didáticos, como jogos que abordem conteúdos ma-

temáticos ou acontecimentos históricos. 

Militainment 
Relacionado a ati-
vidades e equipa-
mentos militares 

Reproduzir, com precisão, atividades militares, bem 
como apresentar os equipamentos utilizados (armas, 

veículos, etc.), seja para treinamento de tropas ou para 
conhecimento do público leigo. 

Art Games 

Relacionados à 
produção ou à 

manifestação ar-
tística 

Jogos para ensinar a produzir algo do meio artístico 
(música, pintura, dramatização, etc.), bem como para 
expressar ideias ou apresentar material já produzido. 

newsgames 
Relacionados a 

conteúdos  
jornalísticos 

Jogos que abordam assuntos noticiados na mídia. Po-
dem apresentar diferentes propósitos referentes aos fa-
tos originais (satirizar, complementar, ilustrar, criticar, 

etc.). 

Fonte: com base em Sicart (2008) 

 

Gonzalo Frasca foi o pioneiro do gênero ao lançar o September 12th, em 2003, com a 

proposta de que o jogador pudesse refletir sobre as consequências da Guerra do Iraque, conflito 

amplamente noticiado na mídia e iniciado como retaliação americana em resposta aos atentados 

terroristas de 11 de setembro de 2001. 

As regras de September 12th são simples. No cenário, os personagens em preto repre-

sentam terroristas, e os azuis, civis. O jogador controla um alvo e pode decidir se tenta matar 

ou não os terroristas. Caso ele opte por atirar e acerte as construções, elas são destruídas; se um 

civil morrer, outros se transformam em terroristas para vingar sua morte.  

September 12th sugere que combater violência com violência só gera mais caos. Assim, 

o newsgame tem como objetivo estimular a reflexão do jogador sobre o assunto. 
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Figura 1: print do newsgame September 12th 

 
Fonte: http://www.newsgaming.com/games/index12.htm 

 

De lá pra cá, muitos newsgames já foram produzidos e vários autores têm se dedicado 

a estudá-los. Mas não podemos finalizar esta descrição sem falar do livro “newsgames Journa-

lism at Play”, referência quase obrigatória nos trabalhos acadêmicos sobre o tema. 

Lançado em 2010, o livro escrito por Bogost, Ferrari e Schweizer foi o responsável 

por dar visibilidade aos jogos jornalísticos e se destacou ao sugerir a classificação desses jogos 

de acordo com a temática abordada e a aplicação. Assim, os autores estabeleceram seis gêneros 

de newsgames, de modo que um mesmo jogo pode pertencer a mais de um. Os gêneros são:   

 

1) newsgames de atualidades (current events newsgames): mantêm uma pro-

ximidade temporal com o conteúdo jornalístico com o qual se relacionam;  

2) newsgames infográfico (infographic newsgames): exploram a imagem e a 

informação gráfica em uma esfera que vai além da visualização ou do simples 

clique sobre a imagem;  

3) newsgames documentários (documentary newsgames): embasado em gran-

des reportagens, o jogo busca reconstituir um evento real;  

4) newsgames de raciocínio (puzzle newsgames): jogo no estilo palavras-cru-

zadas, cujas respostas exigem que o jogador conheça o conteúdo de notícias; 

5)  newsgames de comunidade (community newsgames): jogos que estimulam 

a formação de comunidades em torno de um tema, de forma que as respostas 

sejam encontradas em conjunto; 

http://www.newsgaming.com/games/index12.htm
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6) newsgames para letramento (literacy newsgame): jogos que se relacionam, 

exclusivamente, ao aprendizado de práticas jornalísticas e podem ser direciona-

dos tanto para os estudantes e profissionais da área quanto para cidadãos em 

geral. 

 

Figura 2: capa do livro newsgames journalism at play 

 
Fonte:  https://www.amazon.com.br/  

 

A base conceitual dos jogos jornalísticos é essa. Agora, você já sabe que eles perten-

cem aos Serious Games, que September 12th é considerado o newsgame pioneiro e que os news-

games podem ser categorizados em pelo menos um dos seis gêneros definidos por Bogost, Fer-

rari e Schweizer (2010).  

O próximo passo é compreender as características que os diferenciam dos demais jo-

gos e como o conteúdo jornalístico se manifesta neles. Afinal, um newsgame que não informa 

é só um jogo. Então, aperte o botão de seguir e vamos para o próximo tópico.  

 

b) O que diferencia newsgames dos Jogos Embasados em Notícias (JEN) 

 

Como ressaltado anteriormente, dentro do grupo dos Serious Games, os newsgames 

são aqueles jogos cujo propósito é transmitir informações atreladas a algum produto noticioso 

(como uma matéria de jornal, por exemplo). Mas fique esperto: não é porque você olhou um 

jogo e lembrou de uma matéria que ele é um newsgame. Talvez seja só uma referência isolada 

https://www.amazon.com.br/Newsgames-Journalism-Play-Press-English-ebook/dp/B004HD49P8
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ao fato, sem o propósito de agregar informações ao conteúdo original. Nesse caso, ele é apenas 

um Jogo Embasado em Notícia (JEN). 

Ficou confuso? Não consegue entender a diferença? Não se desespere, a explicação é 

simples: o newsgame apresenta o conteúdo informativo nos elementos gráficos e/ou sonoros do 

jogo, com o propósito de agregar informações ao tema ou propor reflexões sobre ele. Um Jogo 

Embasado em Notícias (JEN) apenas remete ao fato noticiado em seus elementos gráficos e/ou 

sonoros, mas tem a finalidade de divertir o jogador, sem a preocupação de apresentar o conteúdo 

ou a fonte na qual o jogo teve embasamento. 

A fim de identificar se um produto é um newsgame ou um Jogo Embasado em Notícia 

(JEN), podemos analisá-lo de acordo com os critérios definidos por Marciano (2020) e identi-

ficar se o jogo atende aos requisitos da Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo 

(PADCI), Equipe de Produção e Apuração (EPA) e Presença Audiovisual Direta das Fontes 

Informativas (PADF). 

A Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI) é identificada 

quando os elementos do jogo apresentam informações jornalísticas sobre o tema abordado.  

Como a PADCI atua nos newsgames: existe a intenção de proporcionar ao jogador 

uma experiência lúdica que transcende o entretenimento. Nesse sentido, a informação jornalís-

tica está atrelada ao tema de origem e é apresentada de alguma forma dentro do jogo (texto, 

vídeos, fotos, ilustrações), propondo, assim, uma reflexão, um conteúdo extra ou um contra-

ponto sobre o tema/informação retratado na matéria em que o newsgame se sustenta.  

Como a PADCI atua nos Jogos Embasados em Notícias (JEN): ela não se mani-

festa, pois, a intenção aqui é focar na sátira ou no entretenimento; assim, inexiste conteúdo 

jornalístico direto no jogo. Os elementos gráficos não apresentam informações que agreguem 

algo ao conteúdo original, apenas referências gráficas e sonoras sobre o material que embasou 

a criação do game. 
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Figura 3: no newsgame Mete a Colher, a PADCI aparece na fase do jogo 

 
Fonte:  https://marciano.itch.io/ng-meteacolher 

 

O critério da Equipe de Produção e Apuração (EPA) procura identificar quem são os 

responsáveis pela produção do jogo, a fim de verificar se existe alguém encarregado de fazer a 

apuração jornalística do conteúdo. Normalmente, a equipe é listada nos jogos, no espaço desti-

nado aos créditos.  

Como a EPA atua nos newsgames: é necessária uma apuração mínima sobre a vera-

cidade dos fatos e dos dados a serem retratados/inseridos no jogo. Assim, dentro da equipe, 

existe pelo menos uma pessoa responsável por fazer a apuração do conteúdo, que normalmente 

é um jornalista. Essa pessoa também tem a função de verificar, durante o desenvolvimento, se 

as informações estão corretamente representadas dentro do jogo, de modo que os artistas e os 

programadores sejam fiéis à implementação do propósito jornalístico. O nome do responsável, 

normalmente atrelado à sua função, aparece na lista de desenvolvedores exibida no jogo. 

Como a EPA atua nos Jogos Embasados em Notícias (JEN): a apuração do conte-

údo não é prioridade, bastando apenas uma temática (normalmente factual) para referência. 

Desse modo, não existe um responsável pela coleta ou aferição dos dados, sendo o tema do jogo 

colhido apenas por ter sido noticiado pela mídia. Eventualmente, um Jogo Embasado em Notí-

cia (JEN) apresenta um campo específico com o nome da equipe e a pessoa responsável pelo 

roteiro, mas isso não garante que houve a preocupação em apurar o conteúdo de referência e 

pensar maneiras de inseri-lo no jogo como conteúdo informativo. A preocupação pode ter sido 

apenas desenvolver uma jogabilidade divertida. 

  

https://marciano.itch.io/ng-meteacolher
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Figura 4: no newsgame Big Head vs Fake news, a EPA aparece na tela de créditos 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-big-head 

 

Já a Presença Audiovisual Direta das Fontes (PADF) tem o propósito de identificar se 

as fontes originais que embasaram o produto são apresentadas no jogo. 

Como a PADF atua nos newsgames: a visibilidade e o contexto original das fontes 

no jogo reforçam o aspecto e o caráter jornalístico da informação. Desse modo, as fontes ou os 

contextos jornalísticos são apresentados de forma direta, estando visíveis em alguma parte do 

jogo, ainda que apenas referenciado por links (por exemplo, dentro do menu “Sobre” ou inseri-

dos em caixas de informação no gameplay). Dessa forma, é possível buscar o conteúdo original 

que sustenta o newsgame, pois a fonte da informação foi citada ou direcionada a partir do jogo. 

Como a PADF atua nos Jogos Embasados em Notícias (JEN): ela não costuma se 

manifestar, pois a ausência da origem das informações no jogo sinaliza o entretenimento como 

prioridade, sem a intenção de agregar algo à informação de referência. Assim, normalmente, o 

jogo não apresenta a fonte que embasou o seu enredo. Mesmo que os gráficos possam remeter 

a algum material jornalístico, o jogador precisa ter um contato anterior com esse conteúdo para 

perceber a referência. 

  

https://marciano.itch.io/ng-big-head
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Figura 5: no newsgame Pode Isso Parça?, a PADF aparece na tela de sobre 

 
Fonte: https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca 

 

Dos três critérios, a Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI) é 

o requisito mínimo para um newsgames, pois é ele que estabelece a relação informativa entre o 

jogo e a notícia de referência. Não basta apresentar o nome de quem desenvolveu o conteúdo e 

o link para a matéria que serviu como base: se o jogo não expressar em suas telas ou no game-

play alguma informação jornalística referente ao tema, ele fica devendo a essência informativa 

e passa a priorizar o entretenimento.  

Ou seja, se você deseja criar um newsgame, recomendamos que insira, no jogo, ele-

mentos que agreguem informação ao conteúdo original (PADCI), identifique a pessoa respon-

sável pela apuração das informações (EPA) e mostre quais são as fontes informativas (PADF). 

Assim, não tem perigo de errar, pois seu jogo atenderá aos três requisitos que o diferenciam dos 

Jogos Embasados em Notícias (JEN).  

Agora, você já sabe a origem e as características dos newsgames, mas falta ainda com-

preender como o conteúdo informativo se transforma em um newsgame. Para otimizar o tempo 

e evitar retrabalhos, antes de desenvolvê-lo, é necessário realizar um planejamento, estruturar 

o jogo que será produzido. Então, siga para o próximo conceito-chave desse método e conheça 

o que é um Document de Game Design para Newsgames (GDDN). 

  

https://marciano.itch.io/ng-pode-isso-parca
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c) O que é um Document de Game Design para newsgames (GDDN) e qual sua finalidade 

no processo de desenvolvimento.  

 

Você já ouviu falar da lauda, utilizada no telejornalismo? É aquele papel na bancada 

dos âncoras que, dentre outras coisas, mostra para os apresentadores a ordem das matérias e a 

estrutura do noticiário. O Game Design Document para Newsgames (GDDN) está para o news-

game assim como a lauda está para o telejornal, ou o roteiro está para um filme.  

Isso mesmo! Trata-se de um documento que estrutura tudo que será abordado no jogo, 

de modo a facilitar o trabalho durante o desenvolvimento. Com o GDDN bem feito, todos da 

equipe saberão como trabalhar em suas funções: o jornalista pode aprofundar a apuração dos 

conteúdos que serão abordados no jogo, o artista saberá quais telas e personagens desenhar, o 

programador inicia a codificação das fases e menus, e por aí vai. 

Nunca é demais lembrar que um newsgame precisa ter informação relacionada ao tema 

escolhido, portanto, o GDDN deve expressar também onde e como o conteúdo definido pelo 

jornalista aparecerá no jogo. Uma forma de facilitar isso é relacionar o lide da matéria com os 

tópicos do GDDN, ou seja, apresentando, nele, as respostas para as seis perguntas que sistema-

tizam um conteúdo jornalístico (O quê?, Quem?, Quando?, Onde?, Como? e Por quê?) 

Desse modo, nessa metodologia, sugerimos que o lide esteja inserido no Game Design 

Document para Newsgames (GDDN), o qual é estruturado em 13 tópicos, descritos brevemente 

a seguir: 

 

1) História (O quê?): esse tópico aborda a descrição detalhada da história, con-

tendo começo, meio e fim. Apresenta uma breve descrição do ambiente onde o 

jogo acontece e dos principais personagens envolvidos no enredo. Aqui, deve-se 

incluir a resposta para a primeira pergunta do lide jornalístico (O quê?), ou seja, 

apresentar o fato ocorrido. 

2) Objetivos (Por Quê?): esse tópico apresenta uma descrição genérica do(s) 

objetivo(s) do jogo, cujo detalhamento acontecerá no gameplay. Incluem-se 

aqui, o que deve ser alcançado pelo personagem principal, qual a finalidade do 

game (comercial, educativo, etc.) e a que público o jogo se destina. Em uma 

notícia, a resposta para a sexta pergunta do lide (Por quê?) apresenta a causa, os 
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motivos que ocasionaram determinado fato. Sugere-se que isso também seja re-

tratado aqui. 

3) Equipe e Deadline: esse tópico sinaliza o tempo disponível, quantas pessoas 

e quais especialidades são necessárias para desenvolver o projeto. Tratando-se 

de newsgames, o tempo de desenvolvimento age diretamente sobre o tipo de 

projeto e sobre a equipe necessária para desenvolvê-lo. 

4) Gameplay e plataforma (Como?): esse tópico é um dos mais importantes e 

completos, pois descreverá a mecânica do jogo. Em síntese, colocam-se aqui as 

ideias iniciais das fases, como o jogador alcançará os objetivos propostos, quais 

as recompensas e os desafios que ele encontrará para atingir esse objetivo, como 

a informação será apresentada ao jogador. Também é detalhado aqui em que 

plataforma o jogo será disponibilizado, de modo que artistas e programadores 

saibam antes de iniciar o projeto em quais linguagens e resoluções devem traba-

lhar. Em uma notícia, a resposta para a quinta pergunta do lide (Como?) apre-

senta o modo, a maneira como o fato ocorreu. Portanto, sugere-se que o game-

play do newsgame seja pensado de forma a retratar as circunstâncias em que a 

notícia ocorreu. 

5) Personagens (Quem?): esse tópico deve registrar as características físicas e 

de personalidade dos personagens principais, bem como as suas interações no 

jogo. Personagem não é um requisito para os newsgames, pois depende da me-

cânica escolhida pelos desenvolvedores. No entanto, caso optem por acrescentar 

algum personagem, é recomendável que ele represente virtualmente a resposta 

para a segunda pergunta do lide (Quem?). Isto é, aconselha-se que o avatar con-

trolado pelo jogador seja a representação do personagem envolvido no fato no-

ticiado ou, ao menos, tenha alguma ligação com o conteúdo retratado. 

6) Inimigos: como nos personagens, também é necessário pensar as caracterís-

ticas físicas, de personalidade e interações dos inimigos. Inimigo é tudo aquilo 

que coloca dificuldade no jogo. Sendo assim, um jogo cronometrado, por exem-

plo, pode ter o tempo como inimigo. Também é preciso pensar no grau de difi-

culdade, por exemplo, se o jogo fica mais rápido com o passar do tempo ou os 

inimigos ficam mais fortes. 
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7) Universo do Jogo (Onde? Quando?): nesse item, apresentam-se a descrição 

e ilustração prévia dos cenários e dos mapas do jogo. Também é importante des-

tacar onde o jogador encontrará as informações noticiosas, de que modo elas 

serão apresentadas, ou seja, onde está a apuração jornalística dentro do jogo. Em 

uma notícia, a resposta para a terceira pergunta do lide (Quando?) informa a data 

ou o momento em que o fato ocorreu; já a resposta para a quarta pergunta do lide 

(Onde?) apresenta o local do acontecimento (estrada, casa, quarto, cidade). Am-

bas podem ser apresentadas no newsgame em telas de informações nos menus 

do jogo ou através de indicações gráficas durante o gameplay. A música e os 

efeitos sonoros também são de extrema importância e devem ser descritos aqui, 

pois dão mais dinamismo à jogabilidade e servem como feedback de determina-

das ações para o jogador. 

8) Controles: nesse tópico, deve ser descrito como os botões do jogo serão aces-

sados e como os personagens serão controlados. Os controles podem ser expli-

cados no decorrer do jogo, podem aparecer em um menu específico ou podem, 

até mesmo, serem suprimidos (neste caso, pressupõe-se que o jogador já tenha 

familiaridade com o determinado gênero de jogo e seus comandos básicos). Se 

possível, recomenda-se colocar aqui um esboço do controle que será utilizado, 

seus botões e funções no jogo. 

9) Câmera:  a câmera não é um fator determinante nos newsgames, sendo nor-

malmente ajustada para que o jogador tenha visão completa dos personagens e 

cenários. Vale reforçar que, neste tópico, a câmera se refere a um recurso dos 

softwares de desenvolvimento, de modo que, dentro das limitações de cada fer-

ramenta, retrata como os objetos são visualizados pelo jogador. Ou seja, é o as-

pecto técnico de disposição dos elementos visuais na tela de jogo. Caso os de-

senvolvedores optem por alguma alteração, deve ser explicado, neste item do 

GDDN, como ela ocorrerá (se de cima para baixo, se visão em primeira pessoa) 

e qual a função dessa visualização diferenciada (se para dar zoom no inimigo, se 

para acessar o mapa). 

10) Interface: nesse item, é planejado o design das interfaces do jogo, tais como 

tela inicial, menu de opções, tela de pause, menu de itens, tela de loading, tela 
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de créditos, etc. Apresentam-se também os elementos de indicação do jogo, co-

nhecidos como HUD (Heads-Up Display). A interface representa os elementos 

visíveis na tela que irão sintonizar o jogador dentro do jogo. No caso de news-

games, normalmente é nela que aparecem as informações jornalísticas, seja por 

meio de telas de menu, botões ou mesmo através de explicação de algum item 

que o jogador encontra durante a partida. 

11) Cutscenes: devido às questões de tempo e à função de ser objetivo com as 

informações, não é comum utilizar cutscenes em newsgames. No entanto, caso 

elas sejam uma opção adotada pela equipe, aqui deverá ser pensado como elas 

serão desenvolvidas (descrever o roteiro, definir o método e as ferramentas uti-

lizadas para produção ou captação, explicar em quais momentos do newsgame 

esaas cutscenes aparecerão e por qual motivo). 

12) Cronograma: o tempo é um fator fundamental para o desenvolvimento de 

um newsgame; portanto, estabelecer um cronograma prévio com divisão de ta-

refas, início e fim do projeto é de extrema importância. 

13) Orçamento: em relação ao orçamento, é necessário saber quais os equipa-

mentos necessários para a produção do jogo, bem como o valor de mercado do 

trabalho de cada profissional envolvido. Também é pertinente fazer uma planilha 

de pagamentos explicando, detalhadamente, onde o dinheiro será investido 

(tanto em recursos de pessoal como de infraestrutura), além de marcar os valores 

e por qual período determinado profissional estará vinculado ao projeto. 

 

Ao definir esses tópicos do GDDN, seu newsgame estará idealizado, de modo que sua 

concepção será mais tranquila, pois cada membro da equipe saberá como agir em suas funções 

para dar vida a esse jogo jornalístico. 

 

Para o desenvolvimento de newsgames individualmente ou em equipe 

 

Você não está ofertando uma oficina, mas nem por isso pode ficar alheio aos conceitos 

que sustentam os newsgames. Portanto, antes de sair produzindo, é necessário que também es-

tude e compreenda os tópicos apresentados anteriormente: a) O que é um newsgame e suas 

características; b) quais critérios os diferenciam dos Jogos Embasados em Notícias (JEN); c) O 
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que é  um Document de Game Design para Newsgames (GDDN) e qual sua função no processo 

de desenvolvimento.  

Se na leitura optou por vir aqui direto, volte para o início do Passo 1 e entenda o sig-

nificado e a importância desses três conceitos-chave, também necessários para quem deseja 

orientar oficinas de desenvolvimento. 

 

  

Pronto, chegamos ao fim da base conceitual dessa metodologia. Nos passos seguintes, 

você encontrará sugestões de como estruturar o desenvolvimento de newsgames. 

Caso deseje se aprofundar nos conteúdos abordados nesse primeiro passo, busque pe-

las referências mencionadas ao fim do manual, na seção “Para saber mais”.  

Não deixe de conferir a “Sugestão de Materiais”, disponível também ao fim deste ma-

nual. Lá você poderá verificar com mais detalhes os gêneros definidos por Bogost, Ferrari e 

Schweizer (2010), os tópicos do GDDN e os aspectos que diferenciam newsgames dos Jogos 

Embasados em Notícias (JEN).  
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PASSO 2 – Entenda a diferença entre os dois modelos de oficinas 

 

Para planejar oficinas onde serão desenvolvidos newsgames 

 

Como já ressaltado, a base do desenvolvimento de newsgame é a elaboração do 

GDDN, e todo projeto de jogo jornalístico precisa passar por essa etapa. No que se refere à 

aplicação do método, dois modelos de oficinas são propostos aqui: 

 

Modelo 1 – Planejamento do newsgame com o desenvolvimento do GDDN  

 

O Modelo 1 é indicado para situações em que a oficina tem duração de 2 a 4 horas. 

Esse intervalo de tempo pode ser insuficiente para o desenvolvimento da programação; por-

tanto, é melhor ter um GDDN sólido do que um newsgame mal codificado.  

Na prática desse modelo, antes de promover seu desenvolvimento, recomenda-se que 

nos primeiros 30 minutos de oficina o ministrante apresente aos inscritos a descrição e o pro-

pósito de cada tópico do GDDN, bem como os critérios que diferem newsgames dos Jogos 

Embasados em Notícias (JEN).  

Na sequência, os participantes se dividem em equipes (de no mínimo 3 pessoas, se 

houver mais de 6 inscritos), escolhem um tema para ser retratado e registram como ele será 

abordado nos 13 tópicos do GDDN. Ao fim dos trabalhos, cada grupo terá a ideia do newsgame 

bem fundamentada e registrada fisicamente, de modo que ela poderá ser executada em uma 

outra oportunidade. 

Para a execução desse modelo de oficina, seguem algumas dicas: 

 

1) Recomenda-se que as equipes desenvolvam o GDDN em um ambiente sem 

muitas distrações, como salas de aula. Assim, poderão manter o foco no trabalho; 

2) Certifique-se de oferecer aos participantes o espaço (sala de aula ou espaços 

onde eles fiquem bem acomodados para os trabalhos em grupo) e materiais ne-

cessários para desenvolver o GDDN (lápis, canetas, folhas pautadas, folhas sem 

pauta, etc.) ou requisite, antecipadamente, que eles levem os materiais básicos 

para o desenvolvimento da atividade (notebook, lápis, canetas, papéis, etc.); 
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3) Disponibilize aos participantes os formulários e os materiais de consulta para 

preenchimento do GDDN (formulário de identificação da equipe, da reportagem, 

checklists do lide e tópicos do GDDN, etc.). 

4) Ofereça opções de materiais, com diferentes temáticas, para serem utilizados 

como base informativa (matérias de jornais, revistas, programas de rádio ou TV, 

etc.); entretanto, caso seja possível, forneça ou permita que eles acessem a inter-

net através de aparelhos particulares (computadores, celular, etc.) para que pos-

sam procurar os próprios temas de interesse.  

 

Modelo 2 - Planejamento do newsgame com o desenvolvimento do GDDN e produ-

ção do gameplay:  

 

No Modelo 2, além de os participantes desenvolverem o GDDN como no modelo an-

terior, eles também irão elaborar ao menos uma fase planejada, seja através de um jogo analó-

gico ou digital. Esse modelo é recomendado quando se tem no mínimo 6 horas para aplicar a 

oficina, de modo que, quanto mais tempo disponível, mais o newsgame poderá ser aprimorado. 

Na prática desse modelo, antes de promover seu desenvolvimento, recomenda-se que 

os primeiros 30 minutos de oficina também sejam dedicados para o ministrante apresentar, aos 

inscritos, a descrição e o propósito de cada tópico do GDDN, bem como os critérios que diferem 

newsgames dos Jogos Embasados em Notícias (JEN). 

Já a programação pode variar de acordo com três fatores:  

 

a) quanto tempo será dedicado a ela.  

b) o software escolhido para ser utilizado como ferramenta de codificação. 

c) a habilidade do ministrante em ensinar sobre determinado software. 

 

Se o software utilizado for de fácil compreensão e o ministrante dominá-lo, provavel-

mente os alunos aprenderão de forma mais rápida, podendo assim desenvolver um newsgame 

mais elaborado, com mecânicas diferentes, por exemplo. Em caso negativo para os fatores “b” 

e “c”, é bem provável que os alunos precisem de mais tempo para entender a ferramenta, de 

modo que o desenvolvimento do newsgame será mais demorado. O mesmo vale para jogos 
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analógicos como os de tabuleiro, pois o ministrante precisa saber como orientar os participantes 

quanto ao desenvolvimento (quais peças utilizar, materiais mais comuns, etc.). 

Nesse sentido, recomenda-se que, no segundo modelo de oficina, os jogos desenvol-

vidos sejam minimamente padronizados. No caso de analógicos, o mesmo formato para todos 

os projetos (cartas, tabuleiro, varetas, etc.); no caso de jogos digitais, as mesmas telas (menu, 

sobre, créditos, game over, vitória, etc.) e a mesma mecânica (plataforma, infinite runner, quizz, 

etc.). Desse modo, o ministrante terá mais controle do tempo ao sugerir a quantidade de ele-

mentos em cada parte do jogo, facilitando, assim, o desenvolvimento e o aprendizado de cada 

uma das etapas. 

Como dito anteriormente, a fase do jogo em si pode variar de acordo com a ferramenta 

utilizada, a habilidade do ministrante e o tempo disponível. No entanto, independentemente 

desses fatores, é fundamental que estejam presentes no jogo os elementos informativos e as 

fontes dos conteúdos, afinal, essa é a essência do newsgame. 

Assim, para quem desejar aplicar o segundo método de oficina, seguem aqui algumas 

dicas: 

 

1) Disponibilize aos participantes os formulários e os materiais de consulta para 

preenchimento do GDDN (formulário de identificação da equipe, da reportagem, 

checklists do lead e tópicos do GDDN, etc.) além dos materiais para desenvolvê-

lo (lápis, canetas, folhas pautadas, folhas sem pauta, etc.).  

2) Ofereça opções de materiais com diferentes temáticas para serem utilizados 

como base informativa (matérias de jornais, revistas, programas de rádio ou TV, 

etc.). No entanto, caso seja possível, forneça ou permita que eles acessem a in-

ternet através de aparelhos particulares (computadores, celular, etc.) para que 

possam procurar os próprios temas de interesse.  

3) Se for possível, incentive que cada equipe desenvolva o próprio conteúdo jor-

nalístico que sustentará o newsgame, mas apenas se conseguir acompanhar ou 

tiver o auxílio de outra pessoa que monitore o desenvolvimento da matéria, so-

lucionando, assim, as dúvidas que possam surgir e seguindo as técnicas de apu-

ração jornalística. 

4) Independentemente do tipo de jogo (analógico ou digital), estabeleça que o 

GDDN esteja estruturado antes de começar o desenvolvimento, pois assim a 
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equipe já conseguirá prever qual conteúdo informativo será retratado, em que 

parte do jogo eles serão apresentados e qual a composição do newsgame (quan-

tidade de botões; de peças móveis; quais os personagens, os inimigos e os cená-

rios; onde eles aparecem; qual a quantidade de jogadores; quantas casas irão 

compor o tabuleiro, etc.). 

5) No caso de jogos digitais, estude antecipadamente o software que utilizará e 

desenvolva um projeto base com a codificação das telas que serão requisitadas; 

assim, na hora de ministrar a oficina, poderá levá-lo como guia. Com isso, será 

possível prever quanto tempo cada etapa do código demora para ser construída 

e elaborar a melhor estratégia para ensinar aos alunos. 

6) Se for desenvolver jogos analógicos, estude sobre os tipos mais conhecidos e 

quais materiais podem ser utilizados na construção deles. Assim, na hora da ofi-

cina, será possível indicar alguns formatos aos alunos, otimizando o trabalho. 

7) Se tiver tempo disponível para a oficina mas não dominar técnicas para o de-

senvolvimento dos jogos, desenvolva com os participantes o GDDN e faça par-

cerias com outra pessoa que tenha domínio de algum software ou tenha conhe-

cimento do desenvolvimento de jogos analógicos, para que ela possa instruir os 

inscritos na parte de desenvolvimento. Converse antecipadamente com essa pes-

soa para estabelecer o melhor tipo de jogo, os requisitos e o tempo necessário 

para a execução, mas acompanhe os projetos para certificar que os jogos apre-

sentam os conteúdos informativos. Parcerias com professores de outras discipli-

nas são muito bem vistas pelos alunos, seja para desenvolver os códigos ou para 

trabalhar algum tema por eles já abordado. 

8) Certifique-se de oferecer aos participantes a infraestrutura necessária (labora-

tórios de informática com o software para programação instalados nos computa-

dores, sala de aula para os trabalhos em grupo, lápis, canetas, papéis, etc.) ou 

requisite que eles levem os materiais básicos para o desenvolvimento do jogo 

(notebook com o software de programação instalado, lápis, canetas, papéis, etc.). 
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Para o desenvolvimento de newsgames individualmente ou em equipe 

 

Se você tem a ideia de produzir um newsgame, então o primeiro passo é desenvolver 

o GDDN. As dicas mencionadas anteriormente no Modelo 2 são muito uteis aqui, principal-

mente as que se referem à escolha do software de programação – para o caso de newsgames 

digitais – e aos materiais de produção – se optar pelo jogo analógico.  Nesse sentido, as dicas 

sugeridas são:  

 

1) Lembre-se de que no newsgame é preciso conter a Presença Audiovisual Di-

reta do Conteúdo Informativo (PADCI), a Equipe de Produção e Apuração 

(EPA) e a Presença Audiovisual Direta das Fontes Informativas (PADF). Assim, 

não esqueça de mencionar no GDDN em que parte do jogo tais critérios atuam. 

2) Utilize os materiais de consulta disponibilizados ao fim deste material para 

orientar o preenchimento do GDDN (formulário de identificação da equipe, da 

reportagem, checklists do lide e tópicos do GDDN, etc.).  

3) Se possível, produza o próprio conteúdo sobre o assunto que escolher como 

sustentação do newsgame. Se for um projeto feito com material de terceiros, 

confira as informações apuradas e as complemente, caso seja necessário. Lem-

bre-se de utilizar fontes confiáveis. 

4) Não importa se o newsgame será analógico ou digital: estruture o GDDN an-

tes de iniciar o desenvolvimento para que consiga visualizar onde o conteúdo 

informativo será retratado e quais os elementos que irão compor o jogo (número 

de casas do tabuleiro, quantidade de botões, personagens, inimigos, cenários, 

etc.). 

5) Antes de iniciar a produção, estude os softwares que irá utilizar, no caso de 

newsgame digital, ou como utilizar os materiais para construção do newsgame 

analógico. Assim, é possível conhecer o potencial e as limitações das ferramen-

tas.  

 

 

A chave para o sucesso do projeto é a organização, independentemente se ele será 

desenvolvido por uma só pessoa, por um pequeno grupo de pessoas ou em oficinas. Tenha em 
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mente que, em todos esses casos, o tempo de produção de um newsgame pode variar de acordo 

com o software escolhido e a habilidade de quem irá utilizá-lo.  

Portanto, caso você não tenha domínio das ferramentas e dos materiais utilizados, não 

há nada errado em chamar para a equipe alguém com mais experiência e conhecimento técnico, 

seja para ajudá-lo a desenvolver o jogo ou orientar os trabalhos. 

O planejamento adequado e o conhecimento do que irá fazer ou ministrar facilita, in-

clusive, caso surjam imprevistos. Afinal, nunca se sabe quando a energia elétrica pode acabar, 

por exemplo. 
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PASSO 3 – Planeje a apresentação dos conteúdos 

 

Para planejar oficinas onde serão desenvolvidos newsgames 

 

Sabe por que foi importante estudar os conceitos no primeiro passo? Porque você pre-

cisa explicá-los aos participantes antes de eles colocarem as ideias no papel e a mão nos códi-

gos. Como ressaltado na descrição dos modelos de oficina, os primeiros 30 minutos devem ser 

reservados para que os alunos conheçam o que é um newsgame, saibam o que é GDDN e en-

tendam os critérios que diferenciam jogos jornalísticos de Jogos Embasados em Notícias (JEN). 

Assim, monte uma apresentação que será utilizada com os alunos e reforce esses três 

pontos, com foco maior nos critérios de diferenciação e nos tópicos do GDDN, afinal, é o que 

eles precisarão desenvolver.  

Mostrar vários exemplos de newsgames e dizer para os alunos jogarem é legal, mas se 

eles não conseguirem desenvolver o planejamento do jogo de nada adianta. Lembre-se de que 

as pessoas podem ter se interessado pela oficina justamente por seu teor prático. 

Desenvolva uma apresentação objetiva, mas que fale um pouco de tudo. Uma dica é 

estrutura-la em 17 slides:  

 

1) Primeiro slide – capa da oficina: título da oficina, logo do evento, nome do 

ministrante, conceitos que serão apresentados, etc;  

2) Segundo slide – rápida apresentação do que é um newsgame: a máxima 

de que um newsgame que não é só um jogo que informa nunca falha aqui; apre-

sentar uma tabela com as categorias definidas por Bogost, Ferrari e Schwaizer 

(2010) também é uma boa; não se esqueça de falar rapidamente do September 

12th, o newsgame pioneiro. 

3)  Terceiro slide – critérios de diferenciação entre newsgames e Jogos Em-

basados em Notícias (JEN): explique a importância da Presença Audiovisual 

Direta do Conteúdo Informativo (PADCI), da Equipe de Produção e Apuração 

(EPA) e da Presença Audiovisual Direta das Fontes Informativas (PADF), crité-

rios propostos por Marciano (2020). Um recurso visual que auxilia na compre-

ensão é utilizar uma tabela mostrando como esses critérios aparecem nos news-

games e nos Jogos Embasados em Notícias (JEN). 
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4) Quarto slide – etapas de desenvolvimento do newsgame: explique rapida-

mente sobre o processo de criação (ideia do conteúdo, mecânica utilizada, pro-

posta do jogo, etc); a equipe mínima de produção e suas funções (jornalista, pro-

gramador, artista); as etapas da produção (definição de prazos, elaboração do 

GDDN, desenvolvimento do jogo, testes, etc.); softwares utilizados (Construct 

2, Unity, Game Maker, etc.); aspectos de publicação e divulgação (servidores, 

redes sociais, etc.).  

5) Quinto ao décimo sétimo slide – GDDN: explique cada um dos 13 tópicos 

do GDDN em um slide, ressaltando a relação com o lide naqueles em que ela 

acontece. Esse é um bom espaço para exemplificar, ilustrando como o tópico 

abordado aparece em um newsgame (por exemplo, no tópico de controles, mos-

tre a descrição de controles em um jogo jornalístico). 

  

Para o desenvolvimento de newsgames individualmente ou em equipe 

  

Se estiver desenvolvendo newsgame com uma equipe de trabalho, pode ser que nem 

todos saibam do que se trata, de modo que é pertinente fazer uma explicação inicial de até meia 

hora. A estrutura de apresentação mencionada anteriormente também é útil para essa situação, 

mas se quiser algo mais sintético, foque nos critérios de diferenciação e nos tópicos do GDDN. 

Não se esqueça de que todos precisam saber os conceitos que envolvem os newsgames. 

Agora, se você irá produzir o newsgame sozinho, obviamente não precisará apresentar os con-

teúdos, mas é fundamental que já conheça a história e os requisitos dos jogos jornalísticos. 

 

 

Ah, e claro, 30 minutos é uma referência. Talvez você consiga se expressar em menos 

tempo, e não há mal algum em usar uns minutos a mais também, até porque podem surgir 

dúvidas. Só não exagere na apresentação e tenha em mente que, no primeiro encontro, é funda-

mental que seja desenvolvido o GDDN, afinal, pode ser que só exista essa oportunidade. 
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PASSO 4 – Saiba quanto tempo terá disponível 

 

Para planejar oficinas onde serão desenvolvidos newsgames 

 

Saber o tempo disponível para executar o método é crucial, pois assim será possível 

identificar qual é o modelo de oficina mais adequado. Como já dito anteriormente, para oficinas 

com duração mínima de 2h e duração máxima de 4h, recomenda-se o Modelo 1; para oficinas 

acima de 6h, o Modelo 2. 

  

Para o desenvolvimento de newsgames individualmente ou em equipe 

 

Para qualquer material jornalístico, seja de TV, rádio, internet ou impresso, existe um 

deadline a ser cumprido. Com os newsgames, não poderia ser diferente. Independentemente se 

irá produzi-lo sozinho ou em equipe, é fundamental que se estabeleça um prazo para publicá-

lo. 

 

 

Reforçando: se não houver muito tempo disponível para a oficina, é melhor aplicar só 

o desenvolvimento do GDDN; se for possível executar a atividade de produção do jogo plane-

jado no GDDN, mas você não tiver domínio de ferramentas para desenvolvê-lo, não há nada 

errado em pedir ajuda para quem tem essa habilidade.  

Em relação aos conteúdos factuais, é possível desenvolver newsgames tirando deles o 

material informativo, mas fique atento para não produzir ou orientar algo muito complexo que, 

quando for lançado, já não terá uma temática relevante.  
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PASSO 5 – Verifique a quantidade de participantes 

 

Para planejar oficinas onde serão desenvolvidos newsgames 

 

Após saber quanto tempo terá de atividade, qual oficina irá utilizar e preparar a apre-

sentação, é hora de planejar como a turma será dividida. Se possível, verifique antecipadamente 

o número de inscritos para que consiga estipular um número mínimo de grupos. 

Como ressaltado na apresentação, um newsgame deve ter uma equipe mínima de de-

senvolvimento composta pelo jornalista (responsável pelo conteúdo e apuração), pelo artista 

(desenvolve os gráficos do jogo) e pelo programador (codifica o jogo). Assim, recomenda-se 

que, caso mais de seis pessoas estejam inscritas, os grupos tenham pelo menos 3 integrantes, 

cada um responsável por determinada função.  

Para os dois modelos de oficina, todos os integrantes do grupo devem participar da 

elaboração do GDDN; para o Modelo 2, é importante definir já na formação das equipes as 

funções de cada um. Desse modo, quando a ideia planejada no GDDN sair do papel, cada inte-

grante pode trabalhar em sua respectiva função, seja apurando, ilustrando ou codificando.  

Embora as funções sejam específicas, lembre-se de ressaltar a necessidade de a equipe 

se manter em sintonia durante o desenvolvimento. Uma arte desenhada muito grande pode di-

ficultar o processamento do jogo; um botão que foi programado sem o artista saber pode ficar 

sem o desenho adequado; uma informação relevante que surgiu de última hora pode ficar de 

fora por não ter sido compartilhada antecipadamente com artista e programador. 

Ou seja, a sintonia da equipe durante o processo evita retrabalhos, diminui o estresse 

no cumprimento do deadline e garante um newsgame funcional e com a essência informativa 

que deve ter. Nunca é demais ressaltar que cabe ao ministrante das atividades acompanhar o 

desenvolvimento dos grupos e interferir, caso julgue necessário. 

Tenha em mente também que uma quantidade grande de alunos exige mais energia 

para orientá-los e manter a atenção de todos. Recomenda-se que as oficinas não ultrapassem 30 

participantes, pois, tirando a parte inicial da apresentação, o restante do trabalho é feito em 

grupo e trabalhar com até seis grupos de cinco pessoas tende a ser tranquilo de monitorar du-

rante o desenvolvimento do GDDN. 
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No Modelo 2 de oficina, também é necessário atentar para a quantidade de computa-

dores que estarão disponíveis. Recomenda-se, nesse caso, que cada integrante possa ter a sua 

máquina, com os softwares necessários para a função que exercerá no projeto.  

Tenha em mente que mais vale uma equipe trabalhando com mais pessoas do que um 

grupo com menos computadores para trabalhar. 

 

Para o desenvolvimento de newsgames individualmente ou em equipe 

 

É possível desenvolver newsgame sozinho? Sim. É simples? Isso depende da habili-

dade do desenvolvedor em lidar com as questões de coleta do material jornalístico, criação dos 

gráficos e materialização do jogo, seja ele digital ou analógico. 

Produzir um newsgame sozinho, cumprindo todos os requisitos apresentados no Passo 

1, é, no mínimo, trabalhoso. A sugestão para quem desejar fazê-lo é escolher uma temática não 

factual, pois assim terá tempo para coletar as informações com qualidade, segurança e produzir 

o jogo com mais tranquilidade. 

Caso uma equipe para o desenvolvimento do newsgame seja formada, a recomendação 

é de que o grupo seja composto de pelo menos três pessoas: uma pessoa responsável pelas artes, 

uma pessoa responsável pelo conteúdo jornalístico e um desenvolvedor (que deverá programar 

os códigos, no caso de newsgame digital, ou estruturar o gameplay físico do newsgame analó-

gico). 

 

 

Seja orientando em oficina ou trabalhando em equipe, é válido reforçar que a divisão 

de tarefas otimiza o trabalho na etapa de produção, mas é recomendável que todos tenham par-

ticipado da construção do GDDN.  

Vale ressaltar, ainda, a necessidade de dar mais dinamismo ao newsgame, o que pode 

ser feito inserindo músicas e efeitos sonoros produzidos pelos próprios desenvolvedores ou 

adquiridos de terceiros, como em repositórios de sons, pagos ou gratuitos, disponíveis na inter-

net. 
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PASSO 6 – Separe os materiais de apoio 

 

Para planejar oficinas onde serão desenvolvidos newsgames 

 

Já com uma ideia do número de grupos, leve para a oficina o material de apoio que 

será distribuído para auxiliá-los no desenvolvimento. Ao final deste manual, em “Sugestão de 

Materiais”, você pode conferir exemplos dos formulários citados neste passo. Assim, reco-

menda-se que cada equipe receba: 

 

1) Formulário de identificação da equipe e reportagem: nessa folha, além de 

conter o nome da oficina, local e data, a equipe irá escrever o nome dos integran-

tes, os contatos de cada um (e-mail, telefone), identificar a reportagem escolhida 

e realizar o checklist do lide. 

2) Formulário de checklist de desenvolvimento: nessa folha, a equipe pode 

controlar quais tópicos do GDDN já foram definidos e explicar o motivo de não 

apresentar algum deles no newsgame, caso assim deseje. Esse formulário facilita 

a organização e evita que um tópico seja criado mais de uma vez; 

3) Material de consulta: a finalidade desse material é disponibilizar aos parti-

cipantes o conteúdo exposto na apresentação. Ele é composto pela descrição dos 

tópicos do GDDN, pelas categorias de newsgames definidas por Bogost, Ferrari 

e Schwaizer (2010) e pelos critérios de diferenciação entre newsgames e Jogos 

Embasados em Notícias (JEN), definidos por Marciano (2020); 

4) Materiais físicos para produzir o GDDN: é recomendável que o ministrante 

disponibilize, para cada equipe, materiais como canetas, lápis, borrachas, régua, 

apontador, folhas pautadas, folhas sem pauta, etc. Em situações de eventos, levar 

tais materiais é importante, pois os participantes às vezes não carregam consigo 

nenhum material de anotação. 

5) Materiais jornalísticos: normalmente, existe a possibilidade de a equipe pro-

curar na internet o conteúdo jornalístico que lhes interesse ou até produzir o pró-

prio conteúdo – se tiver tempo (no Modelo 2 de oficina, por exemplo). Porém, 

imprevistos podem acontecer (como faltar energia elétrica), impossibilitando a 

pesquisa. Assim, recomenda-se que o ministrante disponibilize para as equipes 
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materiais jornalísticos (jornais, revistas, matérias impressas de sites, etc.) de te-

mas variados (esportes, política, cultura, etc.) que possam servir como fonte in-

formativa para o newsgame. Caso as equipes consigam pesquisar o próprio con-

teúdo ótimo; mas caso não possam, é sempre bom ter esse plano B na manga. 

 

Ao prever o número de inscritos, o ministrante consegue providenciar a quantidade de 

cópias necessárias, com o cuidado de disponibilizar uma por grupo. Normalmente, os inscritos 

pedem para ficar com o material de consulta, mas aqueles que forem devolvidos poderão ser 

reutilizados em uma nova oportunidade. 

 

Para o desenvolvimento de newsgames individualmente ou em equipe 

 

Antes de iniciar os trabalhos, é recomendável separar os formulários, o conteúdo jor-

nalístico de base para as informações dos newsgames e os materiais que serão utilizados no 

desenvolvimento, tais como canetas, papéis, lápis, computadores...  

Sozinho ou com uma equipe, certamente o trabalho de construção do jogo será facili-

tado com o preenchimento do checklist do lide, o acompanhamento das etapas do GDDN con-

cluídas, através do checklist de desenvolvimento, e a análise do material de consulta disponível.  

 

 

Seja individualmente, em grupo ou nas oficinas, o preenchimento dos formulários e a 

disponibilização do material de consulta é muito útil, principalmente no caso de oficinas com 

pouca duração, pois agiliza os trabalhos.  

De modo a facilitar o manuseio, é recomendável que o material de consulta seja dis-

ponibilizado impresso. Todos esses itens podem ser encontrados ao fim deste manual, em “Su-

gestão de Materiais”. Aproveite. 
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PASSO 7 – Conheça antecipadamente o espaço de trabalho 

 

Para planejar oficinas onde serão desenvolvidos newsgames 

 

A oficina está prestes a começar, você preparou uma apresentação super bacana e está 

com todos os materiais para distribuir aos grupos. Porém, ao chegar ao local, percebe que não 

tem cadeira para todos, tampouco um computador para exibir os slides ou mesas onde as equi-

pes possam se reunir. E agora?  

Bem, o jeito é conversar com os coordenadores do espaço a respeito e tentar encontrar 

uma solução. Talvez seja necessário adiar a oficina, e, na pior das hipóteses, ela pode nem 

acontecer se for realizada em um evento esporádico. 

Para não correr o risco, lembre-se de, antes da oficina, conhecer a infraestrutura dis-

ponibilizada (quantidade de cadeiras, mesas, computadores, etc.). Assim, você poderá se pre-

caver, levando o seu próprio notebook para apresentar os slides, por exemplo. 

Em caso de eventos, converse antecipadamente com a coordenação, explique do que 

você precisará e verifique se eles terão a infraestrutura disponível. Não adianta planejar o de-

senvolvimento de newsgames digitais se te derem mais do que 6 horas para executar a oficina, 

mas não oferecerem laboratório de informática. Nessa situação, paciência. É melhor mudar os 

planos e desenvolver só o GDDN com os grupos ou então procurar alternativas para a criação 

de newsgames analógicos.  

No caso de aplicar o Modelo 1 de oficina, solicite ambientes de sala de aula ou de 

reuniões, pois eles normalmente têm menos pontos de distração. Verifique a quantidade de ca-

deiras e mesas de trabalho disponíveis para, então, saber quantas equipes poderão ser formadas 

no espaço. Se não houver computador para que possa apresentar os slides, leve o seu próprio, 

mas confirme a existência de projetor, cabos de rede, HDMI, VGA, conexão Wi-Fi e qualquer 

outro ferramental tecnológico que necessite. 

Na pior das hipóteses, você pode reunir todos os participantes em volta do seu próprio 

computador caso não tenha onde projetar a apresentação ou, ainda, disponibilizá-la em algum 

servidor e compartilhar o link com os participantes, para que eles possam acompanhar os slides 

pelos aparelhos mobile particulares.  
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Caso só esteja disponível o laboratório de informática para executar o Modelo 1 de 

oficina, peça para que os participantes mantenham as máquinas desligadas enquanto você apre-

senta. Depois, reúna-os em grupos, permitindo que usem o computador para pesquisar e digitar 

o GDDN. Não esqueça de compartilhar seu e-mail para que possam enviar os trabalhos. 

Se for utilizar o Modelo 2 de oficina, além de todos os cuidados mencionados para o 

Modelo 1, atente-se também para os softwares que deverão ser instalados no caso de oficinas 

com o desenvolvimento de newsgames digitais. Procure saber quantos computadores têm o 

programa que irá utilizar, assim você pode estabelecer a quantidade de grupos por esse critério.  

O ideal é que cada integrante da equipe tenha seu computador de trabalho. Se isso não 

for possível, garanta que os grupos tenham ao menos dois computadores, um para a programa-

ção e outro para o artista trabalhar juntamente com a pessoa responsável pelo conteúdo jorna-

lístico. 

Tenha em mente também que o ensino de programação não é muito comum na área de 

Jornalismo; portanto, pode ser que instalem nos computadores o software que você sugerir ex-

clusivamente para a sua atividade. Assim, procure utilizar softwares que tenham versões gra-

tuitas, observe os requisitos de sistema e verifique com os responsáveis pelo laboratório se as 

máquinas suportam o programa.  

Provavelmente, eles te pedirão o local onde será possível fazer o download do arquivo 

de instalação. Tome o cuidado de passar a versão correta do programa que irá utilizar, bem 

como compartilhar o arquivo de uma fonte confiável. Sugerir diretórios que possam comparti-

lhar vírus é assinar a carta de recusa da própria oficina. 

Se for possível, ao aplicar o Modelo 2 de oficina, realize o planejamento do GDDN 

em sala de aula e só depois vá para o laboratório com os participantes, onde desenvolverão o 

newsgame. Caso não seja possível, siga a mesma sugestão citada anteriormente e peça que só 

liguem os computadores e iniciem os trabalhos após o fim da apresentação dos conceitos.  

Em último caso, peça para que os participantes levem as próprias máquinas com o 

software de programação instalado, mas tenha em mente que tal solicitação pode desestimular 

os inscritos, principalmente se a oficina for realizada durante algum evento onde os congressis-

tas chegam de outras cidades.   
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Com esses devidos cuidados e atenção prévia, as chances de as atividades planejadas 

darem certo aumentam significativamente, pois você conseguirá se antecipar a possíveis impre-

vistos. E lembre-se: mesmo que já tenha em mente o que irá fazer, não deixe que o espaço 

atrapalhe o seu trabalho. Se for necessário, adapte a sua oficina para o ambiente disponível.  

 

Para o desenvolvimento de newsgames individualmente ou em equipe 

 

Não é porque você vai desenvolver um newsgame sozinho ou com um pequeno grupo 

que não precisa pensar no espaço de trabalho. Conferir a infraestrutura é essencial, independen-

temente do tamanho do projeto e da quantidade de pessoas envolvidas. 

Assim, antes de iniciar as atividades, confira se está tudo certo no local onde irá de-

senvolver o projeto, mesmo que ele seja desenvolvido sua casa. Verifique se a mesa de trabalho 

está livre, se tem acomodação para todos, se a corrente elétrica é compatível com os aparelhos 

(110V ou 220V), teste as conexões de internet via Wifi e cabeamento, avalie o funcionamento 

das tomadas, confira se pegou todos os acessórios (carregadores, fones de ouvido, adaptadores, 

etc.) e tudo mais que julgar necessário. 

 

 

Seja nas oficinas, em equipe ou individualmente, o bem-estar dos desenvolvedores 

também deve ser levado em consideração. Nesse sentido, dois itens obrigatórios devem ser 

conferidos: a disponibilidade de água (em garrafão, filtro de barro, bebedouros ou fardos de 

garrafas) e de banheiro (higienizado, com toalha de papel, água, sabonete, descargas funcio-

nando).  

Se for possível recomenda-se, ainda, reservar um espaço para descanso (com colcho-

netes, poltronas, puffs...), um ambiente onde as pessoas possam se alimentar (com pia, forno de 

micro-ondas e geladeira para guardar as comidas que levarem...) e o cantinho do café (com 

cafeteira, pó de café, garrafa térmica, chás...).  

A disponibilização desses espaços e utensílios para uso dos desenvolvedores os ajuda 

a renovar as energias e manter o foco nos projetos, principalmente porque a produção de um 

newsgame pode levar horas, até dias. 
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PASSO 8 - Defina os requisitos dos newsgames a serem desenvolvidos  

 

Para planejar oficinas onde serão desenvolvidos newsgames 

 

Você estudou os conceitos, preparou a apresentação, sabe o número de participantes, 

está com o material de apoio pronto e terá tempo e equipamentos disponíveis para aplicar a 

oficina Modelo 2. Maravilha, é só começar então?  

Quase. Falta ainda estabelecer os pontos que irão guiar o desenvolvimento do 

newgame: os requisitos dos jogos jornalísticos. Defini-los antecipadamente, além de otimizar 

os trabalhos das equipes, facilita o modo como você irá orientar os projetos, independentemente 

se o resultado será um newsgame analógico ou digital. 

A essência é simples: todos os newsgames precisam apresentar algum conteúdo infor-

mativo, seja para ilustrar, confrontar ou propor reflexão sobre o tema e a matéria escolhida. Da 

mesma forma, a Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI), a Equipe de 

Produção e Apuração (EPA) e a Presença Audiovisual Direta das Fontes Informativas (PADF) 

devem estar representadas. 

O objetivo dos requisitos é ajudar as equipes a pensarem onde tais informações serão 

encaixadas, facilitando assim o planejamento do GDDN e, consequentemente, otimizando o 

desenvolvimento do jogo. 

Durante o planejamento, recomenda-se orientar as equipes para que coloquem no 

GDDN a ideia de um jogo completo, com todas as fases, cenários, inimigos, personagens e 

demais elementos que sejam necessários para complementar o tema escolhido.  

Porém, o tempo disponível da oficina, as limitações do software e a forma como as 

equipes conduzem os trabalhos são os principais fatores que dirão se haverá a possibilidade de 

desenvolver o jogo todo ou não.  

É preciso ter em mente que a proposta da oficina Modelo 2 é justamente tirar do papel 

ao menos uma fase planejada no GDDN; portanto, o ministrante deve dar subsídios para atingir 

esse objetivo.  

Caso ele não saiba se as equipes terão tempo suficiente para desenvolver o jogo por 

completo, ou perceba, durante os trabalhos, que os projetos não estão caminhando bem, é me-

lhor orientar os grupos a diminuírem o escopo dos newsgames do que permitir a entrega de 

projetos mal codificados.  
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Melhor ainda seria ter feito só o GDDN, com qualidade, pois evitaria o estresse que 

uma redução de um projeto pode causar nos grupos, principalmente quando artistas já desenha-

ram e programadores já codificaram algo que não será mais usado. 

Nesse sentido, recomenda-se que o ministrante estabeleça parâmetros comuns aos pro-

jetos, de modo que eles possam situar a equipe no contexto de desenvolvimento e proporcionar 

ao jogador um newsgame com começo, meio e fim, ainda que de apenas uma fase. 

Diferentemente dos jogos digitais, nos analógicos o gameplay normalmente acontece 

em uma interface única. Assim, os requisitos aqui sugeridos buscam manter o foco na apresen-

tação do conteúdo informativo e nos materiais que serão utilizados para a produção do jogo. Os 

requisitos sugeridos para newsgames analógicos são: 

 

a) Estabeleça uma mecânica padrão para os projetos: pode ser jogo de tabu-

leiro, cartas, varetas, etc. O importante é permitir que as equipes compartilhem 

ideias e possibilitar a troca de materiais de desenvolvimento (papéis, canetas, 

lápis de cor, tinta, impressora, etc.). 

b) Defina em que parte do jogo o conteúdo informativo será representado 

(PADCI): seja nas casas do tabuleiro, nos dados customizados, nas cartas de 

perguntas e respostas ou mesmo na interação entre os jogadores (entrevistar, 

abraçar, conversar, etc.), a informação jornalística precisa ser apresentada. Ela 

pode ser direta (no formato de texto visível a todos os jogadores, por exemplo), 

ou através de ações desbloqueadas à medida em que o jogo avança (como simu-

lar o acontecimento retratado na matéria para a outra pessoa adivinhar do que se 

trata). 

c) Apresente a fonte informativa (PADF): é imprescindível que a origem do 

conteúdo informativo esteja presente, seja de forma direta para todos os jogado-

res durante o jogo (como no caso de cartas que apresentam o conteúdo jornalís-

tico e embaixo dizem qual a fonte) ou indireta (no final da folha de regras, onde 

um texto explica a lista de referências de onde foi tirado o conteúdo jornalístico 

que sustenta o jogo). 



374 

 

 

d) Nome da equipe (EPA): deixar claro o nome e a função de cada integrante 

da equipe. Esse texto pode aparecer na caixa do jogo, em algum canto do tabu-

leiro ou ainda na folha de regras. Recomenda-se também colocar informações 

de contato, como e-mails e redes sociais para divulgação. 

 

Já nos jogos digitais, existem diferentes interfaces pois, além da fase em si, o jogo 

apresenta outros layouts, como telas de menu e configurações. Nesse sentido, para o desenvol-

vimento de newsgames digitais, os requisitos aqui sugeridos buscam estabelecer layouts e in-

formações comuns a todos os projetos, nos quais a Presença Audiovisual Direta do Conteúdo 

Informativo (PADCI), a Equipe de Produção e Apuração (EPA) e a Presença Audiovisual Di-

reta das Fontes Informativas (PADF) estejam representadas. 

Os requisitos sugeridos para newsgames digitais são: 

 

a) Layout de menu: com o nome do jogo e ao menos o botão que direcione para 

o layout de gameplay;  

b) Informações com os créditos do jogo (EPA): com, no mínimo, o nome dos 

desenvolvedores e suas respectivas funções no projeto. Caso o newsgame possua 

elementos gráficos ou sonoros de terceiros, os autores devem ser identificados. 

Tais informações podem compor um layout específico ou estarem junto ao la-

yout de “Sobre”. Recomenda-se também colocar informações de contato, como 

e-mails e redes sociais para divulgação; 

c) Informações sobre o jogo: apresenta informações sobre o contexto em que o 

newsgame foi desenvolvido ou a temática abordada. Tais informações podem 

compor um layout específico ou estarem junto ao layout de créditos. 

d) Layout de gameplay (PADCI): com pelo menos uma fase jogável e completa, 

ou seja, com condições de vitória e derrota. Também é necessário conter nesse 

layout pelo menos um elemento que remeta ao tema abordado na matéria base 

(por exemplo, caixas de textos, planos de fundo com as informações ou avatares 

que representem os personagens da matéria); 

e) Layout de vitória e layout de derrota: acessados respectivamente quando o 

jogador alcança o critério para vencer ou perder o jogo. 
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f) Link para abrir a reportagem em uma nova aba do navegador: o link pode 

ser feito através de um botão nos layouts ou por algum elemento de gameplay 

(ao coletar determinados itens ou atingir um inimigo específico, por exemplo). 

 

Para o desenvolvimento de newsgames individualmente ou em equipe 

 

Se você for desenvolver um newsgame sozinho ou com seu grupo, o cuidado de pla-

nejar os requisitos do jogo também deve ser tomado, principalmente para evitar retrabalhos. 

Assim, após escolher o conteúdo que servirá como base informativa, defina o tipo de jogo (ana-

lógico ou digital) e a mecânica (tabuleiro, carta, plataforma, quizz...).  

A partir daí basta definir os requisitos que o jogo terá, registrá-los dentro dos tópicos 

do GDDN e começar a produzir. A sugestão para estruturá-los é a mesma mencionada anteri-

ormente na explicação das oficinas. Para não ficar repetitivo, os detalhes de cada tópico podem 

ser conferidos nas duas páginas precedentes, mas estão sistematizados da seguinte forma: 

 

Requisitos sugeridos para newsgames analógicos 

 

a) Estabelecer a mecânica; 

b) Definir em que parte do jogo o conteúdo informativo será  

representado (PADCI); 

c) Apresentar a fonte informativa (PADF); 

d) Identificar o nome do desenvolvedor ou da equipe (EPA). 

 

Requisitos sugeridos para newsgames digitais: 

 

a) inserir o layout de menu; 

b) inserir as informações com os créditos do jogo (EPA); 

c) inserir informações sobre o jogo;  

d) inserir o layout de gameplay (PADCI); 

e) inserir o layout de vitória e layout de derrota; 

f) inserir o link para abrir a reportagem em uma nova aba do navegador. 
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Seja nas oficinas, individualmente ou em equipe, sugere-se que, nos jogos digitais, a 

Presença Audiovisual do Conteúdo Informativo (PADCI) apareça no gameplay, mas ela pode 

estar representada também em outros layouts, como nos de “Instruções” e “Sobre”.  

Independentemente se o jogo for digital ou analógico, o importante é que os desenvol-

vedores não esqueçam de incluir a PADCI, pois, como já foi ressaltado no Passo 1, sem ela não 

há como afirmar que o jogo se trata de um newsgame, mesmo que ele contenha explicitamente 

a Equipe de Produção e Apuração (EPA) e a Presença Audiovisual Direta das Fontes (PADF).  
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PASSO 9 – Organize a estrutura de trabalho – Elaboração do GDDN (oficina Modelo 1) 

 

Para planejar oficinas onde serão desenvolvidos newsgames 

 

Os conceitos foram estudados, a apresentação está pronta, o número de participantes é 

conhecido, os materiais de apoio já foram preparados e o tempo disponível permite apenas 

aplicar a oficina Modelo 1.  

Se todos os passos apresentados até aqui foram seguidos, sua oficina está planejada. 

Agora é só receber os interessados e colocá-la em prática. Se possível, registre as etapas de 

desenvolvimento com fotografias. A seguir, sugerimos para uma organização das atividades, a 

fim de que você possa estruturar a oficina do início ao fim em 13 etapas: 

 

1) Confira a infraestrutura: se possível, chegue no mínimo 30 minutos antes 

da oficina começar para que possa verificar a abertura do espaço, ver se as mesas 

e os assentos acomodam o número de inscritos, checar os equipamentos, conferir 

as conexões de cabos e internet, testar a sua apresentação e fazer outros ajustes 

que julgar necessário.  

2) Dê as boas-vindas: receba bem os participantes, fale um pouco de você e 

peça para eles se apresentarem. Caso a oficina seja ofertada em um evento, é 

sempre bom saber por que escolheram a sua, se conhecem o tema e já jogaram 

algum newsgame. Com isso, você terá um perfil do seu público. Mas cuidado 

para não se perder no tempo e prolongar demais as cordialidades. 

3) Apresente a parte conceitual: exponha as ideias de contextualização. É bom 

falar um pouco da origem, dos gêneros e das definições de newsgames, mas fo-

que bem nos critérios de diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados em 

Notícias (JEN) – EPA, PADCI, PADF. Afinal, eles devem estar presentes no 

GDDN. Não esqueça de perguntar se ficaram com alguma dúvida e de explicar 

novamente o ponto que não foi compreendido. 

4) Apresente o GDDN: dentro dos 30 minutos sugeridos para apresentação, de-

dique um tempo maior para explicar os tópicos do Game Design Document para 

Newsgames e sua relação com o lide jornalístico. O GDDN é o coração da oficina 

e precisa ser bem compreendido pelos participantes. 
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5) Divida as equipes: após apresentar os conceitos, peça para a turma se dividir, 

tentando, sempre que possível, manter no mínimo três pessoas por grupo. 

6) Conheça o que será trabalhado: peça para as equipes escolherem o tema e 

pelo menos um conteúdo jornalístico que sirva de fonte informativa para o jogo. 

Aqui, o tempo pode ser otimizado caso você tenha selecionado algumas maté-

rias, conforme sugerido no sexto passo deste manual. 

7) Entregue os suprimentos: distribua, para as equipes, os formulários, os ma-

teriais de consulta e os materiais de desenvolvimento (caneta, folhas pautadas e 

sem pauta, lápis, borracha, régua, etc.). Não se esqueça de explicar a finalidade 

de cada material entregue, principalmente dos formulários que devem ser com-

pletados. 

8) Oriente os preenchimentos: peça para os inscritos completarem o respectivo 

campo no formulário destinado à identificação da equipe e à reportagem esco-

lhida. 

9) Estimule a interpretação inicial: peça para as equipes lerem o material es-

colhido e preencherem, no formulário, os campos do lide, a fim de facilitar a 

elaboração do GDDN. 

10)  Estimule o trabalho em grupo: oriente os integrantes das equipes a deba-

terem sobre o(s) material(is) escolhido(s) e definirem cada tópico do GDDN. 

Explique que não há necessidade de desenvolverem os tópicos na ordem apre-

sentada, mas aqueles que forem registrados devem ser marcados no formulário 

de checklist do GDDN, assim como o nome do newsgame planejado. 

11) Incentive o preenchimento de todos os tópicos do GDDN: com base nos 

exemplos do material de consulta, peça para que as equipes desenvolvam um 

cronograma e um orçamento que considerarem ideal para o desenvolvimento do 

newsgame planejado. 

12) Promova o pensamento coletivo: reserve no mínimo 30 minutos do fim da 

oficina para que as equipes possam apresentar o newsgame estruturado no 

GDDN. Esse é um momento muito rico para a troca de ideias e, se houver tempo 

disponível, peça para que eles ajustem o GDDN com base nas observações. Re-

force a necessidade de que fique claro no documento onde se manifestam as 
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informações jornalísticas, a Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informa-

tivo (PADCI), a Equipe de Produção e Apuração (EPA) e a Presença Audiovi-

sual Direta das Fontes (PADF). 

13) Finalize com chave de ouro: Recolha os GDDNs produzidos, agradeça as 

participações e, se ainda tiver tempo sobrando, peça para que eles avaliem a ofi-

cina oralmente ou preenchendo um formulário de avaliação. Não esqueça de tro-

carem os contatos e registrar o momento com uma fotografia final. Caso algum 

participante solicite, envie uma cópia do GDDN para ele. 

 

As sugestões acima foram pensadas para auxiliar você na execução do Modelo 1 de 

oficina, na intenção não só de organizar e otimizar o trabalho, como também ampliar as chances 

de que as equipes possam planejar os newsgames através do GDDN.  

 

Para o desenvolvimento de newsgames individualmente ou em equipe 

  

Depois de todos os passos anteriores concluídos, chegou a hora de colocar a mão na 

massa, e a primeira etapa é desenvolver o GDDN. Se possível, pegue a câmera para registrar 

esse momento. Confira, a seguir, a sugestão para organizar as atividades em sete passos:  

 

1) Averigue a infraestrutura: verifique o espaço conforme mencionado no 

Passo 7 e se ajeite ou espere os colegas de equipe para iniciar os trabalhos. 

2) Apresente a parte conceitual: se algum membro do grupo for novo no uni-

verso dos newsgames, apresente os conceitos, com foco nos tópicos do GDDN 

e nos critérios de diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados em Notí-

cias (JEN) – EPA, PADCI, PADF. 

3) Defina o tema: escolha o assunto que irá abordar no newsgame e já comece 

a coletar o material jornalístico sobre ele. Se possível for, peça para o responsá-

vel dar início à apuração do conteúdo inédito. 

4) Escolha a mecânica: defina se o newsgame será analógico ou digital, bem 

como o estilo de jogo que será utilizado (quizz, plataforma, infinite runner, ta-

buleiro, cartas...). 
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5) Divida as funções: se você trabalhar sozinho, já sabe que precisará lidar com 

todas as etapas da produção. Caso esteja em equipe, divida os integrantes por 

habilidades, de modo que tenha, no mínimo, uma pessoa responsável pela apu-

ração do conteúdo informativo, uma pessoa responsável pela arte e uma pessoa 

responsável pela materialização do newsgame (codificação ou confecção do jogo 

analógico). 

6) Inicie o preenchimento do GDDN: se estiver trabalhando em equipe, todos 

devem participar desta etapa. Assim, com o tema definido, comece a estruturar 

o GDDN e deixe claro no documento onde atuam as informações jornalísticas, a 

Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI), a Equipe de 

Produção e Apuração (EPA) e a Presença Audiovisual Direta das Fontes 

(PADF). Você já sabe que produzirá um newsgame, então não se esqueça de 

preencher também os tópicos de cronograma e orçamento de acordo com os re-

cursos financeiros e o prazo real de deadline. Para melhor organização, utilize 

também o formulário para identificação da reportagem e, sempre que necessário, 

confira o material de consulta. 

7) Guarde o documento: após o preenchimento e a conferência dos tópicos do 

GDDN, arquive-o em um lugar de fácil acesso, principalmente se trabalhar em 

equipe. Todos os desenvolvedores devem conseguir consultar o documento du-

rante a produção e atualizá-lo caso o projeto sofra alguma alteração que não 

constava no planejamento original. 

 

 

A seguir, confira as sugestões para o desenvolvimento e a organização do Modelo 2 

de oficina, destinada para ocasiões em que as equipes possam elaborar o GDDN e produzir, no 

mínimo, uma fase do newsgame planejado.  
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PASSO 10 – Organize a estrutura de trabalho – Elaboração do GDDN e produção do 

gameplay (oficina Modelo 2)  

 

Para planejar oficinas onde serão desenvolvidos newsgames 

 

Você já estudou os conceitos, preparou a apresentação e separou os materiais de apoio. 

Sabe também o número de inscritos e que terá tempo e espaço disponível para executar o Mo-

delo 2 de oficina. Com todos os oito primeiros passos completos, agora é só colocar a mão nos 

códigos, mas não sem antes planejar os newsgames. 

Para o Modelo 2 de oficina, a sugestão é que você a estruture em dois momentos: a) 

elaboração do GDDN; b) produção do gameplay de, no mínimo, uma fase do newsgame. Se 

houver possibilidade, não esqueça de registrar as duas etapas. Aqui, a elaboração do GDDN se 

divide em 14 etapas, algumas iguais ou bem similares à estrutura apresentada no Passo 9: 

 

1) Confira a infraestrutura: se possível, chegue no mínimo 30 minutos antes 

da oficina começar para que possa verificar a abertura do espaço, ver se as mesas 

e os assentos acomodam o número de inscritos, checar os equipamentos, conferir 

as conexões de cabos e internet, testar a sua apresentação e fazer outros ajustes 

que julgar necessário.  

2) Dê as boas-vindas: receba bem os participantes, fale um pouco de você e 

peça para eles se apresentarem. Caso a oficina seja ofertada em um evento, é 

sempre bom saber por que escolheram a sua oficina, se conhecem o tema e já 

jogaram algum newsgame. Com isso, você terá um perfil do seu público. Mas 

cuidado para não se perder no tempo e prolongar demais as cordialidades. 

3) Apresente a parte conceitual: exponha as ideias de contextualização. É bom 

falar um pouco da origem, dos gêneros e das definições de newsgames, mas fo-

que bem nos critérios de diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados em 

Notícias (JEN) – EPA, PADCI, PADF; afinal, eles devem estar presentes no 

GDDN. Não esqueça de perguntar se ficaram com alguma dúvida e de explicar 

novamente o ponto que não foi compreendido. 

4) Apresente o GDDN: dentro dos 30 minutos sugeridos para apresentação, de-

dique um tempo maior para explicar os tópicos do Game Design Document para 
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Newsgames (GDDN) e sua relação com o lide jornalístico. Ele é o coração da 

oficina e precisa ser bem compreendido pelos participantes. 

5) Antecipe o desenvolvimento: no Passo 8, você pensou nos requisitos dos 

newsgames. Aqui, é a hora de apresenta-los. Mesmo que não seja possível de-

senvolver newsgames analógicos e digitais, é legal mostrar aos participantes os 

requisitos para ambos. Assim, eles conhecem as diferenças e semelhanças, algo 

que pode ajudar em projetos futuros. Não esqueça de ressalvar que não há ne-

cessidade de o newsgame apresentar condições de vitória e derrota, mas ele pre-

cisa ter começo, meio e fim (por exemplo, um quizz que apresenta o conteúdo 

informativo nas 12 perguntas e respostas, mas não define um número específico 

de acertos para ganhar o jogo). Reforce também que tais requisitos já devem ser 

pensados durante a elaboração do GDDN, de modo que o documento deixe claro 

onde eles aparecerão no newsgame. 

6) Divida as equipes: após apresentar os conceitos, peça para a turma se dividir, 

tentando, sempre que possível, manter no mínimo três pessoas por grupo. Lem-

bre-se de reforçar que cada equipe precisa ter, no mínimo, uma pessoa respon-

sável pelo conteúdo, uma pela programação e uma para a criação dos elementos 

gráficos. 

7) Conheça o que será trabalhado: peça para as equipes escolherem o tema e 

pelo menos um conteúdo jornalístico que sirva de fonte informativa para ele. 

Aqui o tempo pode ser otimizado caso você tenha selecionado algumas matérias, 

conforme sugerido no sexto passo deste manual. Se o tempo permitir, os grupos 

ainda podem desenvolver conteúdos originais, desde que exista um acompanha-

mento para conferir se a apuração cumpre os preceitos do jornalismo. Se você 

tiver o conhecimento necessário da atividade jornalística, poderá dar assistência 

aos grupos nesse sentido; se não tiver, procure alguém que tenha e aceite firmar 

parceria para essa jornada. 

8) Entregue os suprimentos: distribua os formulários, os materiais de consulta 

e os materiais de desenvolvimento (caneta, folhas pautadas e sem pauta, lápis, 

borracha, régua, etc.) para as equipes. Não se esqueça de explicar a finalidade de 

cada material entregue, principalmente dos formulários que devem ser comple-

tados. 
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9) Oriente os preenchimentos: peça para os inscritos completarem o respectivo 

campo no formulário destinado à identificação da equipe e da reportagem esco-

lhida. 

10) Estimule a interpretação inicial: peça para as equipes lerem o material es-

colhido e preencherem, no formulário, os campos do lide, a fim de facilitar a 

elaboração do GDDN. 

11)  Estimule o trabalho em grupo: oriente os integrantes das equipes a deba-

terem sobre o(s) material(is) escolhido(s) e definirem cada tópico do GDDN. 

Explique que não há necessidade de desenvolverem os tópicos na ordem apre-

sentada, mas aqueles que forem registrados devem ser marcados no formulário 

de checklist do GDDN, assim como o nome do newsgame planejado. 

12) Incentive o preenchimento de todos os tópicos do GDDN: se houver fi-

nanciamento para os projetos, peça que o orçamento corresponda à verba desti-

nada; caso contrário, oriente para desenvolvê-lo com base no exemplo do mate-

rial de consulta. Em relação ao cronograma, peça que as equipes se apoiem no 

exemplo fornecido, mas que desenvolvam um cronograma de trabalho real, já 

pensando como prazo final o deadline de entrega do newsgame que será desen-

volvido.  

13) Promova o pensamento coletivo: reserve no mínimo 30 minutos dessa pri-

meira parte da oficina para que as equipes possam apresentar o newsgame estru-

turado no GDDN. Esse é um momento muito rico para a troca de ideias e, se 

houver tempo disponível, peça para que eles ajustem o GDDN com base nas 

observações. Reforce a necessidade de que fique claro, no documento, onde 

atuam as informações jornalísticas, a Presença Audiovisual Direta do Conteúdo 

Informativo (PADCI), a Equipe de Produção e Apuração (EPA) e a Presença 

Audiovisual Direta das Fontes (PADF). Com essas apresentações, você já terá 

uma ideia do que cada grupo pretende desenvolver e, assim, poderá planejar me-

lhor as orientações quanto à produção dos newsgames. 

14) Explique a transição entre os momentos da oficina: agradeça as partici-

pações e reforce que os próximos encontros serão destinados à produção dos 

jogos. Devido a isso, não é necessário recolher os GDDNs, mas enfatize para as 
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equipes a necessidade de sempre o consultar, pois os newsgames a serem desen-

volvidos precisam seguir o que foi estruturado no documento, mesmo quando só 

houver tempo de produzirem uma fase. Saliente que se, durante a produção do 

newsgame algo planejado inicialmente necessitar de ajuste, o GDDN também 

precisa ser atualizado para conter as alterações no jogo. Reforce que o docu-

mento deverá ser entregue ao final da oficina, junto com o newsgame desenvol-

vido, mas solicite que te enviem uma cópia do GDDN. Com elas, você poderá 

estudar e perceber os aspectos comuns aos jogos, e isso facilitará no planeja-

mento das atividades de produção do newsgame. 

 

Com os newsgames planejados, é hora de colocar a mão na massa e produzi-los. Lem-

bre-se de que, se você oferecer o Modelo 2 de oficina, os participantes estarão à espera de 

desenvolver os newsgames, sejam eles analógicos ou digitais.  

Portanto, é sua responsabilidade dar o suporte quanto ao desenvolvimento. Prepare-se 

antecipadamente, estude os softwares ou as técnicas de construção de jogos analógicos. Caso 

não se sinta seguro em dar aos inscritos o suporte quanto ao desenvolvimento, procure parcerias 

com pessoas habilidosas nessas funções. Não há nada errado em pedir ajuda, mas é extrema-

mente desagradável não oferecer aos inscritos a possibilidade de eles desenvolverem os jogos 

no Modelo 2 de oficina.  

Na dúvida sobre sua capacidade de orientar a produção ou dificuldade em encontrar 

alguém que possa ajudá-lo nesse sentido, opte pelo Modelo 1 de oficina. Assim, não são criados 

expectativas e desconfortos para você e para os inscritos. 

Dito isso, para sistematizar a construção dos newsgames, a sugestão apresentada a se-

guir é dividir o desenvolvimento em 7 etapas:  

 

1) Confira a infraestrutura: se possível, chegue a todos os encontros no mí-

nimo 30 minutos antes de começarem, para que você possa verificar a abertura 

do espaço, ver se as mesas e os assentos acomodam o número de inscritos, checar 

os equipamentos, conferir as conexões de cabos e internet, ligar as máquinas que 

serão utilizadas pelos participantes, verificar a instalação dos softwares necessá-

riose fazer outros ajustes que julgar pertinente.  
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2) Dê as boas-vindas: você já conhece os participantes, mas nem por isso vai 

deixar de recebê-los bem nos encontros destinados à produção dos newsgames. 

Explique rapidamente como será o desenvolvimento dessa etapa, os softwares 

ou materiais utilizados, o deadline dos projetos e reforce a necessidade de os 

grupos, sempre que possível, manterem-se fiéis ao que foi planejado no GDDN. 

Se achar necessário, peça para as equipes relembrarem os jogos que pretendem 

desenvolver. 

3) Padronize o desenvolvimento inicial dos newsgames: nos primeiros encon-

tros de produção, foque em orientar o desenvolvimento dos pontos comuns aos 

projetos, ou seja, o cumprimento dos requisitos dos newsgames. Por exemplo, se 

forem jogos analógicos, oriente sobre os pontos onde as informações devem apa-

recer (conteúdo jornalístico, nome da equipe, as fontes noticiosas) bem como 

acerca dos materiais para a estrutura do jogo (papel adequado para os tabuleiros, 

cartas, dados, peões, peças...). No caso de newsgames digitais, utilize os primei-

ros encontros para apresentar as ferramentas do software escolhido e ensinar as 

equipes como utilizá-las para programar os layouts básicos (menu, tela de sobre, 

tela de créditos, etc.), bem como os elementos fundamentais que cada um deles 

deve conter (botões de iniciar e voltar, informações jornalísticas, nome da 

equipe...). Se a mecânica escolhida for a mesma para todos os projetos, você 

pode iniciar também a explicação dos códigos básicos, como movimentação do 

cenário e personagens, variáveis para registrar pontos e vidas, inserção de artes 

e animações, além dos elementos presentes na HUD. 

4) Dê atenção individual: após as equipes executarem os aspectos comuns a 

todos os projetos, é fundamental que cada uma receba orientação individual 

acerca do desenvolvimento. No início de cada encontro, converse com os grupos, 

pergunte sobre o andamento e as dificuldades, pois assim você poderá orientá-

los com maior assertividade. Mesmo que as mecânicas sejam iguais para todos, 

as histórias e os personagens tendem a ser diferentes; portanto, é necessário que 

os participantes percebam sua preocupação com os projetos e sua disponibili-

dade em ajudar para que se sintam motivados a concluí-lo. 
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5) Atente-se ao conteúdo informativo e ao GDDN: não esqueça de verificar 

se as informações jornalísticas constam em todos os projetos, pois ela é a essên-

cia do newsgame. Você pode centralizar esse acompanhamento nos integrantes 

das equipes responsáveis pelo conteúdo, afinal, é tarefa deles não só definir quais 

pontos do material jornalístico será retratado, mas também verificar se esses pon-

tos estão corretamente representados no jogo. Reforce também que o GDDN 

precisa condizer com o newsgame desenvolvido, e qualquer mudança no plane-

jamento inicial requer atualização do documento. 

6) Faça o refinamento do jogo: reserve no mínimo os dois últimos encontros 

para que as equipes façam os testes e o refinamento dos projetos. Jogue os pro-

jetos e dê suas contribuições de melhoria, mas sugira que as equipes joguem os 

newsgames umas das outras e registrem as percepções; pois, ao olhar externo, é 

mais fácil verificar problemas estruturais, gráficos, de codificação ou de regras. 

Não se esqueça de realizar testes também na plataforma de publicação (upload 

no servidor escolhido para hospedagem dos newsgames digitais, tamanho dos 

tabuleiros e cartas, etc.) e divulgação do newsgame (páginas em redes sociais, 

perfis de desenvolvimento, etc.). Reforce também que o GDDN deve correspon-

der ao projeto final, sendo fundamental que ele também seja revisado antes da 

publicação do jogo. Com esses cuidados, as equipes ainda terão tempo para cor-

rigir os problemas e garantir, no final, um newsgame sólido, interativo e condi-

zente com o propósito jornalístico de informar. 

7) Finalize com chave de ouro: chegou o dia de colher os frutos. Desenvolver 

um newsgame não é tarefa simples; então, o fechamento precisa ser a altura. Faça 

a publicação dos jogos – mas, se possível, não se limite à divulgação dos meios 

de acesso a eles. Peça para que os grupos façam uma apresentação dos seus pro-

jetos e reserve um tempo para a jogatina, em que as equipes e até o público ex-

terno poderá usufruir dos newsgames desenvolvidos. Uns quitutes para serem 

saboreados são muito bem-vindos nessa hora. A fim de aperfeiçoar as atividades, 

estude maneiras de monitorar o número de acessos, integrando o jogo a softwa-

res de análise de tráfego, como o Google Analytics. Agradeça também aos par-

ticipantes e solicite que eles avaliem a oficina oralmente ou preenchendo um 

formulário de avaliação. Não esqueça de recolher os GDDNs atualizados, trocar 
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os contatos e registrar o momento com uma fotografia final. Caso algum parti-

cipante solicite, envie uma cópia do GDDN para ele. 

 

Para o desenvolvimento de newsgames individualmente ou em equipe 

 

O GDDN já foi desenvolvido no passo anterior. Então, agora é só iniciar a produção 

do newsgame. A sugestão apresentada a seguir é dividir o desenvolvimento em 4 etapas: 

 

1) Averigue a infraestrutura: verifique o espaço, conforme mencionado no 

Passo 7, e se ajeite ou espere os colegas de equipe para iniciar os trabalhos. 

2) Dê início ao desenvolvimento: se estiver trabalhando sozinho, comece com 

a coleta do material informativo. As artes podem ser produzidas à medida em 

que elas forem inseridas na programação (newsgame digital) ou na estruturação 

do newsgame analógico. Se estiverem em equipe, cada um deve executar as suas 

funções paralelamente. É importante que o GDDN seja sempre verificado, prin-

cipalmente para fazer o acompanhamento do cronograma e orçamento. No caso 

de trabalho em grupo, os integrantes também devem conversar sempre que pos-

sível entre si, para alinharem os materiais produzidos e evitar retrabalhos (por 

exemplo, o artista ter que refazer um desenho porque ele era grande demais para 

as configurações definidas na programação). 

3) Faça testes e refinamento: esse é o momento para os desenvolvedores veri-

ficarem os possíveis problemas. O recomendável é que pessoas de fora do pro-

jeto testem o newsgame, pois elas poderão ver algo que passou aos olhos de 

quem produziu, já que não conhecem as ideias registradas no GDDN. Nessa 

etapa, também é fundamental verificar se os requisitos definidos anteriormente 

estão sendo cumpridos no jogo, como a inserção da Presença Audiovisual Direta 

do Conteúdo Informativo (PADCI), da Equipe de Produção e Apuração (EPA) 

e da Presença Audiovisual Direta das Fontes Informativas (PADF). É importante 

testar também se os meios de divulgação estão disponíveis (servidor, redes soci-

ais, sites, etc.); assim, é possível realizar os ajustes necessários e garantir que o 

jogo corresponda aos critérios de newsgame. Não esqueça de atualizar o GDDN, 

caso seja necessário. 
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4) Publique o jogo: chegou o grande dia. Então, faça a publicação. Se for pos-

sível, promova um evento de divulgação, permitindo, assim, que pessoas da co-

munidade possam conhecer e jogar o newsgame. Uns quitutes para serem sabo-

reados são muito bem-vindos nessa hora. Estude maneiras de monitorar o nú-

mero de acessos integrando o jogo a softwares de análise de tráfego, como o 

Google Analytics. Assim, você poderá acompanhar o desempenho do newsgame 

e usar os dados como referência para futuros projetos. 

 

 

As sugestões acima foram pensadas para auxiliar você no planejamento da oficina Mo-

delo 2 e no desenvolvimento de newsgames, seja ele feito individualmente ou em equipe.  

Assim, concluem-se aqui os “Dez passos para desenvolvimento de newsgames” no 

desejo de que eles possam auxiliá-lo a produzir e disseminar todo o potencial dessa importante 

mídia jornalística. 
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Para saber mais 

 

O conteúdo deste material é fruto da tese intitulada “Da pauta ao play: proposta meto-

dológica para o planejamento e desenvolvimento de newsgames”, defendida em 2020 no Pro-

grama de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina 

(PPGJOR/UFSC), com autoria de Carlos Nascimento Marciano.  

Para conhecer o processo que resultou neste manual, confira o trabalho completo do 

autor, disponível em www.repositorio.ufsc.br. Mais conteúdos sobre temas relacionados aos 

newsgames poderão ser encontrados nas referências abaixo. 

 

TÍTULO (ANO) AUTORES 

Aprendizagem baseada em jogos digitais para o ensino de redação jornalística:  

Um estudo de caso da narrativa digital aplicada no newsgame Aprendendo Jornalismo 

(2018) 

Ricardo Aoki 

Jogando ética: newsgames de letramento no ensino de deontologia jornalística (2016) Carlos Marciano 

newsgames Journalism at Play (2010) 

Ian Bogost,  

Simon Ferrari e 

Bobby Schweizer 

newsgames – Teoria Geral Aplicada dos games baseados em notícias: criando as bases 

narrativas de um novo modelo de Jornalismo (2014) 

Luciene Santos, 

Geraldo Seabra 

newsgames: Theory and Design (2008) Miguel Sicart 

O jogo educativo como fato social (2012) Amélia Hamze 

Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology (2003) 
Gonzalo Frasca 

Simulation 101: Simulation versus Representation (2001) 

Videogames. Do entretenimento à comunicação (2007) 
Cristiano Max  

Pereira 

 

Deixe seu feedback: Gostou do manual? Tem alguma crítica, elogio ou sugestão? 

Envie suas observações para carlosnmarciano@gmail.com. Sua opinião será muito 

importante e contribuirá no estudo dos newsgames. Aguardamos seu contato.  

  

http://www.repositorio.ufsc.br/
mailto:carlosnmarciano@gmail.com
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Sugestão de materiais 

 

Nas páginas seguintes, você encontrará sugestões dos materiais mencionados no ma-

nual. Sinta-se à vontade para imprimi-los e utilizá-los durante a aplicação das oficinas, ou se 

inspire neles para construir os seus próprios formulários. 

Esses materiais de exemplo aparecem na seguinte ordem: 

 

Primeira página – Identificação da oficina equipe e reportagem: Formulário Game Design 

Document para Newsgames (GDDN) 

Segunda página: Formulário de checklist de desenvolvimento do GDDN 

Terceira a Sétima página – Material de Consulta 1: Descrição dos Itens do Game Design 

Document para Newsgames 

Oitava página – Material de Consulta 2: Modelo de Cronograma 

Nona página – Material de Consulta 3: Modelo de Orçamento 

Décima página – Material de Consulta 4: Diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados 

em Notícias (JEN) 

Décima primeira a décima quinta Página – Material de Consulta 5: Definições de newsga-

mes segundo Bogost, Ferrari e Schwaizer (2010) e Sicart (2008) 
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Game Design Document para Newsgames (GDDN) 
 

Data:___/_____/_____                             Local/Cidade:________________________________________ 

Disciplina/Evento:________________________________________________________________________ 

Ministrantes:____________________________________________________________________________  

 

EQUIPE/FUNÇÃO E-MAIL 

  

  

  

  

  

  

 

IDENTIFICAÇÃO DA REPORTAGEM 

 

TÍTULO:  

NOME DO VEÍCULO 
DE DIVULGAÇÃO: 

 

DATA DA DIVULGAÇÃO:  

MEIO DE DIVULGAÇÃO 
(Inserir o link caso seja on-line): 

 

 

“ O lead é o primeiro parágrafo da notícia em jornalismo impresso; por extensão, a abertura do texto nos noticiários 

radiofônicos. Trata- se do relato sumário e particularmente ordenado do fato mais interessante de uma série e não 

o resumo da notícia toda, como aparece em algumas descrições” (NILSON LAGE, p.103. Ideologia e Técnica da 

Notícia. 3. ed. Florianópolis: Insular/UFSC, 2001) 
 

Como o autor menciona, o lide não deve ser o resumo da reportagem, mas ter a função de dizer os 

pontos mais relevantes da notícia logo no início do texto. Tal técnica é conhecida como “pirâmide invertida”, onde 

as informações são dispostas em ordem decrescente de importância. 
 Dessa forma, os fatos mais interessantes abrem o texto jornalístico, enquanto os menos relevantes se-

guem na sequência. Isso contribui também para que os pontos-chave da notícia sejam transmitidos mesmo em 

espaços restritos de tempo ou caracteres. No caso de não conseguir colocar todas as informações no início, o 

jornalista tem a opção de colocar o restante no sublead, que representa o segundo parágrafo do assunto noticiado. 

Assim, para surtir o efeito esperado, o lide deve responder diretamente (ou seja, sem rodeios) a seis perguntas 

básicas: 
 

CHECKLIST DO LEAD (lide) 
 

PERGUNTA DO LEAD DESCRIÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS 

(Como a resposta está representada na notícia selecionada) 

O QUÊ? O fato ocorrido,  a ação.  

QUEM? O personagem envolvido, o agente.  

QUANDO? O momento do fato, o tempo.  

ONDE? O local do fato.  

COMO? O modo como o fato ocorreu.  

POR QUÊ? A causa, o motivo do fato ocorrer.  
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CHECKLIST DE DESENVOLVIMENTO DO GDDN 

 

NOME DO NEWSGAME:___________________________________________________ 

 

TÓPICO (LEAD) 
SITUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

(Obrigatório, caso assinale a 

situação “não possui”) 

Concluído Não possui  

História (O quê?)    

Objetivos (Por Quê?)    

Equipe e Deadline    

Gameplay e plataforma 

(Como?) 
 

  

Personagens (Quem?) *    

Inimigos *    

Universo do jogo (Onde? – 

Quando?) 
 

  

Controles    

Câmera    

Interface    

Cutscenes *     

Cronograma    

Orçamento    

 

* Dependendo da mecânica escolhida, esses itens podem ser dispensáveis no newsgame. Ver mais informações no 

documento “Descrição dos itens do Game Design Document para Newsgames (GDDN)”. 
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Descrição dos itens do Game Design Document para Newsgames (GDDN) 
 

Tópico 1: História (O quê?) 

 

Este item aborda a descrição detalhada da história, contendo começo, meio e fim. 

Apresenta uma breve descrição do ambiente onde o jogo acontece e dos principais personagens 

envolvidos na história. 

Aqui, deve-se incluir a resposta para a primeira pergunta do lide jornalístico (O quê?), 

ou seja, apresentar o fato ocorrido. 

A história deve sinalizar a matéria (no caso de um newsgame que complemente um 

assunto abordado em outras mídias) ou o tema jornalístico (no caso de um newsgame que não 

complementa outra mídia e é divulgado como forma independente de debater o assunto, por 

exemplo, em newsgames editoriais) que deu origem à ideia do newsgame. 

É interessante que exista alguma menção no newsgame sobre a temática trabalhada, seja 

na forma textual (na tela de menu, por exemplo) ou inserindo links dentro do jogo para 

redirecionar o jogador ao conteúdo que deu origem ao newsgame. 

 

Tópico 2: Objetivos (Por Quê?) 

Este item apresenta uma descrição genérica do(s) objetivo(s) do jogo, cujo detalhamento 

irá acontecer no gameplay. Inclui-se aqui o que deve ser alcançado pelo personagem principal, 

qual a finalidade do game (comercial, educativo, etc.) e a que público o jogo se destina. 

Em uma notícia, a resposta para a pergunta seis do lide (Por quê?) apresenta a causa, os 

motivos que ocasionaram determinado fato. Aqui, ela pode ser incluída de duas formas:  

 

1) Resposta ligada ao gameplay do jogo, ou seja, o objetivo do newsgame representará, 

direta ou indiretamente, a causa da notícia. Por exemplo, em uma notícia sobre a destruição de 

uma cidade por um furacão, a causa para o fato destruição é o surgimento do furacão. Assim, o 

newsgame pode ter como objetivo fazer os moradores escaparem do furacão (nesse caso, o 

objetivo representa indiretamente a causa, pois o furacão simboliza o motivo pelo qual as 

pessoas estão fugindo, mas as pessoas é que são controladas pelo jogador). Outro objetivo pode 

ser obter informações sobre os pontos afetados pelos ventos; para isso, o jogador controlará o 

furacão e fazê-lo passar pelos locais afetados (nesse caso, o objetivo representa diretamente a 

causa, pois o furacão é controlado pelo jogador).    

 

2) Resposta ligada ao objetivo do newsgame. Nesse caso, não se explica o motivo do 

jogo, mas o motivo principal para a criação do newsgame e sua relação com o conteúdo 

noticioso (é um newsgame para complementar uma matéria de um site ou algum outro veículo? 

Ironizar algum tema? Simplificar conteúdos complexos como matérias de economia?). 

 

É recomendável que um newsgame não seja restrito a um tipo específico de público, mas 

que seja pensado para que a maioria das pessoas possam jogá-lo, disseminando, assim, o 

conteúdo informativo de forma mais eficaz. 

 

Tópico 3: Equipe e Deadline 

Basicamente este item sinaliza o tempo disponível, quantas pessoas e quais 

especialidades são necessárias para desenvolver o projeto. Em se tratando de newsgames, o 
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tempo de desenvolvimento age diretamente sobre o tipo de projeto e a equipe necessária para 

desenvolvê-lo.  

Uma equipe mínima ideal é composta por: 

1 jornalista (responsável por apurar o conteúdo e acompanhar se ele está sendo 

desenvolvido de acordo com o objetivo do newsgame);  

1 artista (responsável por criar os elementos gráficos – tais como cenários, personagens, 

fotografia –, podendo ser encontrado dentro da própria redação, como os ilustradores de 

infográficos, fotógrafos ou web designers).  

1 programador (responsável por codificar o jogo no software e a linguagem de sua 

preferência, podendo também ser encontrado dentro da própria redação, como os profissionais 

de Tecnologia da Informação). 

Um newsgame simples pode ser feito rapidamente por profissionais que dominam várias 

habilidades, mas ter profissionais com habilidades distintas trabalhando em conjunto é 

fundamental para trabalhos com maior qualidade e com tempo de desenvolvimento reduzido. 

Embora aconteça, não é recomendável que seja lançado um newsgame semanal ou 

diário. Para atingir efetivamente o potencial comunicativo dos newsgames, é recomendável que 

ele seja planejado e discutido na reunião de pauta, estabelecendo, assim, um tempo maior para 

seu desenvolvimento, juntamente com a evolução na apuração da reportagem. É importante 

também que todos os envolvidos na produção conversem sempre entre eles, a fim de resolver 

rapidamente qualquer dificuldade que possa aparecer.  

Obviamente, o fator financeiro também é relevante, visto que, no caso de contratação de 

pessoal externo, ele deverá ser levado em consideração. Assim, é preciso pensar também não 

só a questão do tempo, mas se existe verba disponível para o desenvolvimento de tal trabalho e 

de quanto é esse valor. 

* Sendo assim, antes de iniciar o desenvolvimento, é importante pensar em questões 

como:  

* Quando o newsgame será lançado?  

* Será divulgado junto com a matéria ou de forma independente?  

* É um newsgame simples que pode ser desenvolvido por poucas pessoas?  

* Será necessário investir em pessoal de fora para desenvolver o projeto?  

* Qual a verba destinada para esse newsgame?  

* Qual o valor de mercado cobrado para cada um dos profissionais necessários?  

* Quanto cada profissional selecionado irá cobrar pelo serviço?  

 

Tópico 4: Gameplay e plataforma (Como?) 

Este item é um dos mais importantes e completos, pois descreverá o funcionamento do 

jogo. Para isso, é relevante que as descrições respondam às seguintes perguntas:  

* Qual a mecânica a ser utilizada (quiz, scrooling, runner, plataforma estilo Super Mário 

Bros)? 

* Quantas fases o jogo apresenta (fase única, três, cinco)? 

* Quais são os desafios encontrados pelo jogador e quais os métodos usados para superá-

los? 

* Como o jogador avança no jogo e como os desafios ficam mais difíceis? 

* Como o gameplay está relacionado com a história? 

* O jogador deve resolver quebra-cabeças para avançar na história ou deve vencer 

chefões para progredir? 
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* Como funciona o sistema de recompensas (pontos, dinheiro, experiência, itens 

colecionáveis, armas, poderes)? 

* Quais os benefícios que o jogador tem com cada um desses itens? 

* Qual é a condição de vitória (salvar o universo, matar todos os inimigos, coletar 100 

estrelas)? 

* Qual é a condição de derrota (perder 3 vidas, ficar sem energia)? 

* Em que plataforma o jogo será disponibilizado (web, mobile, Android, IOS, tabuleiro, 

cartas)?  

 

Em uma notícia, a resposta para a pergunta cinco do lide (Como?) apresenta o modo, a 

maneira como o fato ocorreu. Neste item, ela pode ser incluída de duas formas: 

 

1) Diretamente ao gameplay: o modo como o fato ocorreu é representado no gameplay do game. 

Por exemplo: em uma notícia cujo fato são manifestações contrárias ao governo, o “como?” é 

indicado no lide com a menção de que os manifestantes entraram em conflito com a polícia. 

Um newsgame sobre esse fato pode justamente colocar o jogador no papel dos manifestantes 

ou policiais, fazendo-o, assim, participar do conflito e conhecer as consequências para os dois 

lados combatentes. Ou seja, o newsgame simula e ilustra o modo como o fato ocorreu na 

realidade. 

 

2) Diretamente ao newsgame: neste caso, o gameplay não necessariamente faz uma simulação 

da maneira como o fato ocorreu na realidade. Assim, este tópico explicará como o jogo será 

desenvolvido, quais suas características de entretenimento e onde a informação é encontrada, 

tendo em mente as definições anteriores de objetivo, tempo e financiamento.  

 

Em síntese, colocam-se aqui as ideias iniciais das fases, como o jogador alcançará os 

objetivos propostos, quais as recompensas e os desafios que ele encontrará para atingir esse 

objetivo, como a informação será apresentada ao jogador. 

Também é detalhado aqui em que plataforma o jogo será disponibilizado, de modo que 

artistas e programadores saibam, antes de iniciar o projeto, em quais linguagens e resoluções 

devem trabalhar. 

 

Tópico 5: Personagens (Quem?) 

Neste item, se deve pensar: 

* As características físicas e de personalidade dos personagens principais (nome, idade, 

raça, temperamento); 

* Sua história no jogo (pensar no passado do personagem pode ajudar a pensar em como 

ele irá se desenvolver no universo “presente” do jogo); 

* Suas habilidades (poderes especiais, golpes especiais, armas); 

* As alterações que ele pode sofrer durante o jogo (ficar mais forte, trocar de roupa); 

* As ações que eles podem executar (andar, correr, pular, pulo duplo, escalar).  

Personagem não é um requisito para os newsgames, pois depende da mecânica escolhida 

pelos desenvolvedores. No entanto, caso os desenvolvedores optem por acrescentar algum, é 

recomendável que ele represente virtualmente a resposta para a segunda pergunta do lide 

(Quem?).  
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Isto é, aconselha-se que o avatar controlado pelo jogador seja a representação do 

personagem envolvido no fato noticiado ou, ao menos, tenha alguma ligação com o conteúdo 

retratado. 

Se possível, é aconselhável também apresentar aqui um esboço gráfico dos personagens. 

 

Tópico 6: Inimigos 

Inimigo é tudo aquilo que coloca uma dificuldade no jogo, sendo assim, um jogo 

cronometrado, por exemplo, pode ter o tempo como próprio inimigo. Também é preciso pensar: 

* Qual o grau de dificuldade (por exemplo, se o jogo fica mais rápido com o passar do 

tempo ou os inimigos mais fortes)? 

* Quantos inimigos serão?  

* Em que momento do jogo aparecerão?  

* Qual o nível de dificuldade que cada um apresenta ao jogador para ser derrotado (10 

vidas, 3 rounds, é um inimigo que não precisa ser derrotado e pode ser desviado apenas)?  

* Como eles se comportam, interagem e quais suas habilidades (andam para frente, 

surgem aleatoriamente, disparam tiros)?  

* Como eles serão derrotados (clicando em cima, sendo atingidos por um tiro)?  

* O que o jogador ganha ao derrotá-lo (pontos, acesso a novas áreas, vencem o jogo)?  

 

Assim como nos personagens, é necessário também pensar as características físicas, de 

personalidade e habilidades dos inimigos.  

 

Um newsgame não precisa necessariamente apresentar inimigos; mas, se assim for 

planejado pelos desenvolvedores, é aqui que se deve apresentar as características. Se possível, 

é aconselhável também apresentar aqui um esboço gráfico dos inimigos. 

 

Tópico 7: Universo do jogo (Onde? – Quando?) 

Algumas questões podem auxiliar no planejamento deste tópico:  

* Como as fases do jogo estão conectadas?  

* Qual a estrutura do mundo?  

* Qual a emoção presente em cada ambiente?  

* Que tipo de música deve ser usada em cada fase? Qual a necessidade de cada cenário? 

 

Neste item, apresentam-se a descrição e a ilustração prévia dos cenários e dos mapas do 

jogo, bem como as respostas para as perguntas 3 e 4 do lide. É importante destacar aqui também 

onde o jogador encontrará as informações noticiosas, de que modo elas serão apresentadas, ou 

seja, onde está a apuração jornalística dentro do jogo.  

 

Em uma notícia, a resposta para a pergunta 3 do lide (Quando?) informa a data ou 

momento em que o fato ocorreu; já a resposta para a pergunta 4 do lide (Onde?) apresenta o 

local do acontecimento (estrada, casa, quarto, cidade). 

Ambas podem ser apresentadas no newsgame em telas de informações nos menus do 

jogo ou através de indicações gráficas durante o gameplay (por exemplo, desenhos que 

simbolizam a época e o local do fato, como cenários com suásticas ao fundo e a representação 

de Auschwitz em um newsgame que retrata uma notícia sobre a vida de Hitler). 

A música e os efeitos sonoros também são de extrema importância, pois dão mais 

dinamismo à jogabilidade e servem como feedback de determinadas ações para o jogador. 
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Tópico 8: Controles 

Seja nos jogos tradicionais ou nos newsgames, ter em mente como são acessados os 

botões do jogo e como os personagens serão controlados é fundamental para se pensar a 

programação. É importante ressaltar também que cada plataforma apresenta características 

diferentes, ou seja: no caso de mobile, deve-se pensar em controles touch screen; já no caso de 

jogos pelo PC, pode-se optar por teclado e mouse por exemplo. 

Os controles podem ser explicados no decorrer do jogo, podem aparecer em um menu 

específico ou podem mesmo ser suprimidos (neste caso, pressupõe-se que o jogador já tenha 

familiaridade com o determinado gênero de jogo e seus comandos básicos). Se possível, 

recomenda-se colocar aqui um esboço do controle que será utilizado, seus botões e suas funções 

no jogo. 

Embora não seja comum, pode-se pensar em diferentes controles para cada plataforma, 

como no caso de jogos para computador ou mesmo em aparelhos mobile que permitem a 

inserção de joystick. 

Se existir, devem ser exemplificadas aqui as combinações de botões e suas respectivas 

funções dentro do jogo, sejam para abrir um menu novo, desligar o som ou mesmo dar ao 

personagem uma habilidade especial. 

Caso tenha-se a intenção de disponibilizar um newsgame em várias plataformas, o 

mesmo deverá ser programado para atender às particularidades de controle de todas elas. Isso 

pode demandar mais tempo dos programadores e, algumas vezes, devido às resoluções e aos 

tamanhos de tela, ter que ser feito um layout para cada plataforma. 

 

Tópico 9: Câmera 

A câmera não é um fator determinante nos newsgames, sendo normalmente ajustada 

para que o jogador tenha visão completa dos personagens e cenários. Vale reforçar que neste 

tópico a câmera se refere a um recurso dos softwares de desenvolvimento, de modo que, dentro 

das limitações de cada ferramenta, refere-se a como os objetos são visualizados pelo jogador. 

Ou seja, o aspecto técnico de disposição dos elementos visuais na tela de jogo.  

Caso os desenvolvedores optem por alguma alteração, deve ser explicado neste item do 

GDDN como ela ocorrerá (de cima para baixo, visão em primeira pessoa, etc.) e qual a função 

dessa visualização diferenciada (dar zoom no inimigo, acessar o mapa, etc.).  

 

Tópico 10: Interface 

Neste item, é planejado o design das interfaces do jogo, tais como tela inicial, menu de 

opções, tela de pause, menu de itens, tela de loading, tela de créditos, etc. Apresentam-se 

também os elementos de indicação do jogo, conhecidos como HUD (Heads-Up Display).  

A interface representa os elementos visíveis na tela que irão sintonizar o jogador dentro 

do jogo. No caso de newsgames, normalmente é nela que aparecem as informações jornalísticas, 

seja por meio de telas de menu, botões ou mesmo pela explicação de algum item que o jogador 

encontra durante a partida. 

Quando o projeto abrange personagens e tempo, é importante planejar como o HUD será 

visível, ou seja, em que parte da tela o jogador terá informações sobre a vida do personagem, 

os pontos coletados e o cronômetro do jogo.  

Apresentar aqui o rascunho da disposição desses elementos também é aconselhável. 
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Tópico 11: Cutscenes 

Devido às questões de tempo e de ser objetivo com as informações, não é comum utilizar 

cutscenes em newsgames. No entanto, caso elas sejam uma opção adotada pela equipe, aqui 

deverá ser pensado como elas serão desenvolvidas (descrever o roteiro, definir o método e 

ferramentas utilizadas para produção ou captação, explicar em quais momentos do newsgame 

essas cutscenes aparecerão e por qual motivo). 

Vale lembrar que podem ser inseridos aqui tanto vídeos introdutórios como animações 

e, normalmente, a função principal da cutscene é explicar ao jogador o enredo por trás do jogo, 

a história de algum personagem e a ligação dele com o game. 

 

Tópico 12: Cronograma 

O tempo é um fator fundamental para o desenvolvimento de um newsgame; portanto, 

estabelecer um cronograma prévio com divisão de tarefas, início e fim do projeto é de extrema 

importância. 

Normalmente, o cronograma é dividido entre os meses de desenvolvimento e as 

atividades são planejadas semanalmente, para que a equipe se encontre uma vez por semana ou 

a cada quinze dias e apresente o avanço em suas respectivas tarefas. 

Vale ressaltar a necessidade de cumprimento dos prazos. Porém, todo projeto está 

suscetível a contratempos e, neste caso, deve ser feito um novo cronograma explicando o fato 

e estabelecendo novos prazos. 

A boa gestão de um cronograma garante um trabalho de qualidade, sem sobrecarregar 

nenhum integrante da equipe. É importante definir aqui um cronograma inicial, com as etapas 

do projeto, a divisão de tarefas e uma previsão do tempo total para cada tarefa ser concluída. 

 

 

Tópico 13: Orçamento 

 

Em relação ao orçamento, é necessário saber quais os equipamentos necessários para a 

produção do jogo, bem como o valor de mercado do trabalho de cada profissional envolvido.  

É pertinente fazer também uma planilha de pagamentos explicando detalhadamente 

onde o dinheiro será investido (tanto em recursos de pessoal como de infraestrutura), além de 

marcar os valores e por qual período determinado profissional estará vinculado ao projeto. 

A pessoa responsável pelo controle financeiro precisa estar sempre atenta para que o 

custo não ultrapasse o valor total disponível, principalmente em casos de editais, pois todos os 

custos deverão ser comprovados com notas fiscais ou recibos. 
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Modelo de Cronograma 

 

Elabore um cronograma de desenvolvimento e divida as funções, as tarefas e tempo o 

conforme achar conveniente (semana, quinzena, mês, bimestre…), considerando que o jogo 

deve ser desenvolvido e lançado em, no máximo, 12 meses. 

 

EXEMPLO 

 

Tarefa/Semana 
Janeiro Fevereiro 

Progresso 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunião de Pauta Todos      Completo 

Escrever o GDD Todos     Completo 

Apuração dados  Jornalista    Completo 

Selecionar/desenhar a arte dos personagens   Artistas    Em execução 

Selecionar/desenhar a arte dos cenários   Artistas    Em execução 

Desenvolver o sistema de controle do jogador   Programador   Em execução 

Desenvolver sistema de mapas e fases   Artistas    Em execução 

Implementar a detecção de colisão    Programador  Planejado 

Desenvolver sistema de pontuação     Programador Planejado 

Implementar inimigos     Programador Planejado 

Gráficos e códigos finais     Programador Planejado 
Reunião para revisão de conteúdo   Jorn./Game Designer Planejado 

Teste da versão     Testers  Planejado 

Reunião para ajuste da versão     Todos  Planejado 
Reunião para revisão de conteúdo   Jorn./Game Designer Planejado 

Ajuste da versão      Todos  Planejado 

Início da Divulgação    Jornalista  Planejado 

Teste do protótipo e refinamento da versão  

final 

    Todos 

Testers 

 Planejado 

Lançamento do jogo      Todos Planejado 
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Modelo de Orçamento138
 

 

Planeje o orçamento considerando que existe um financiamento de R$ 130.000,00 para 

o projeto. 

Não é necessário gastar todo o dinheiro (caso isso ocorra, informe no orçamento o 

valor a ser devolvido), mas não é possível gastar mais do que o valor total. 

No caso de mão de obra, lembre-se de levar em conta o valor individual cobrado por 

mês ou serviço e deixe claro no orçamento a quantidade ou o período em que o serviço será 

prestado. 

Considere os valores individuais abaixo e inclua outros itens caso ache necessário. 

Programadores = R$ 2.000/mês 

Jornalista = R$ 2.000/mês 

Artistas = R$ 2.000/mês 

Contador = R$ 1.500/ 1serviço 

Banners = R$ 100,00/unidade 

Aluguel sala = R$ 600,00/ mês 

Computadores = R$ 1.000,00/unidade 

Passagens aéreas = R$ 1.200,00/unidade 

Conta de luz  R$ 120,00/mês 

Internet = R$ 150,00/mês 

Telefone = R$ 80,00/mês 

 

EXEMPLO 
Custos 

Produto/Serviço Quantidade Valor unitário/tempo Custo total/tempo 

Programadores 3 R$4.000/mês R$48.000,00/ 4meses 

Jornalista 2 R$3.000/mês R$24.000,00/ 4meses 

Artistas 3 R$2.000/mês R$24.000,00/ 4meses 

Contador 1 R$1.500/1serviço R$3.000,00/2 serviços 

Banners 50 R$100,00/unidade R$5.000,00/ 50 unidades 

Servidor 1 R$150,00/mês R$300,00/2 meses 

Aluguel sala 1 R$ 1.200/ mês R$ 4.800,00/4 meses 

Computadores 5 R$ 3.000,00/ unidade R$ 15.000,00 /5unidades 

Total de Custos: R$ 124.100,00 

Receita Disponível: R$130.000,00 

Sobra/Falta: R$5.900,00 

 

 
  

 

138 Os valores sugeridos são fictícios, cujo objetivo é apresentar um exemplo de como organizar o orçamento dos 

projetos. Diante disso, vale reforçar que, antes de iniciar o desenvolvimento dos newsgames, é fundamental re-

alizar uma pesquisa a fim de saber qual o preço dos equipamentos necessários para a produção do jogo, bem 

como o valor de mercado do trabalho de cada profissional envolvido. 
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Diferenciação entre newsgames e Jogos Embasados em Notícias (JEN) 

 

Presença Audiovisual Direta do Conteúdo Informativo (PADCI): Identificar se o 

jogo tem foco apenas no entretenimento ou se existem elementos que agreguem algo ao 

conteúdo ou temática original. 
 

 
 

 

Equipe de Produção e Apuração (EPA): Identificar quem são os responsáveis pela 

produção do jogo, a fim de verificar se existe alguém encarregado de fazer a apuração 

jornalística do conteúdo. Normalmente, a equipe é listada no menu dos jogos. 

 

 
 

 

Presença Audiovisual Direta das Fontes (PADF): Identificar se as fontes originais 

que embasaram o produto são apresentadas no jogo. 
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Definições de newsgames segundo Bogost, Ferrari e Schwaizer (2010) e Sicart (2008) 

Newsgames de eventos recentes (Current Events Newsgames) 

➢ Se equivalem a artigos ou colunas, pois são pequenos e têm o propósito de transmitir pouca in-
formação ou conteúdo opinativo. 
➢ Através de um assunto que busca a persuasão, este gênero de newsgame atua como uma espé-
cie de linha editorial, de modo que suas três subcategorias apresentam objetivos diferentes. 

Categorias Características 

Jogos Editoriais 
(Editorial Games) 

➢ São jogos cujo enredo expressam uma postura ideológica e 
tendem à opinião; objetivam transmitir um ponto de vista. 
 
EXEMPLOS: September 12th, Kabul Kaboom, Layoff 

Newsgames de eventos recentes (Current Events Newsgames) 

Categorias Características 

Jogos de Tabloide 
(Tabloid Games) 

➢ Atuam como uma notícia de fofoca, chamariz para outros 
conteúdos do site. 
➢ Têm seu conteúdo focado nas soft news, ou seja, notícias cujo 
foco é entreter o público, trazendo conteúdo sem relevância so-
cial, como curiosidades relativas ao mundo das celebridades.  
➢ Devido à sua baixa complexidade técnica e sem necessidade 
de pesquisa aprofundada, este estilo de jogo é disseminado com 
frequência por criadores anônimos, não necessariamente vincu-
lados a algum veículo de notícias.  

 
EXEMPLOS: Hothead Zidane, Bolinha de Papel no Serra. 

Jogos de Reportagem 
(Reportage Games) 

➢ Pretendem educar e, nesse intuito, exigem pesquisa, descri-
ção mais elaborada e, consequentemente, mais tempo de cria-
ção que os Editorial Games. 
➢ Apresentam um posicionamento mais equilibrado com foco 
na objetividade. 
➢ Esforçam-se para imitar reportagens factuais, produzindo a 
versão de videogame de um artigo ou programa de televisão. 
São cuidadosamente pesquisados, com um olho para a descri-
ção factual.  
➢ Tendem a abordar conteúdos mais relevantes, considerados 
Hard News (como política, educação, economia, etc). 
➢ Dentro das categorias definidas por Sicart (2008), os jogos de 
reportagem são aqueles que não necessariamente propõem um 
debate público, tampouco persuadem, mas ilustram o fato noti-
ciado.  

 
EXEMPLO: Food Import Folly 
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Newsgames Infográficos (Infographic Newsgames) 

➢ Ferramentas que adotam princípios da infografia, mas adicionam camadas de jogabilidade em 
torno delas. 
➢ Com essas possibilidades de apresentar os dados de forma lúdica, Bogost, Ferrari e Schweizer 
(2010) consideram que os newsgames infográficos se apresentam como uma evolução dos info-
gráficos tradicionais. Os autores reforçam que eles devem ser utilizados com mais frequência, à 
medida em que os jogadores transportados para esse ambiente de dados simulados interagem 
mais facilmente com as informações e compreendem melhor o conteúdo jornalístico. 

Categorias Características 

Infográficos  
Explicativos 
(Explanatory  
Infographics) 

➢ Trata-se dos infográficos que apresentam a informação 
estaticamente, sem que o usuário possa manipulá-la, em-
bora a visualize.  
 
EXEMPLO: DOP! (Zero Hora, 2014, definido pelo próprio ve-
ículo como uma reportagem em forma de game). 
➢ O jogo apresenta a informação de forma estática (caixa 
de texto, acionadas ao tocar no símbolo da mensagem) de 
modo que o jogador pode visualizá-la, mas não interage 
com ela. 

Infográficos  
Exploratórios  
(Exploratory  
Infographics) 

➢ Referem-se aos infográficos que apresentam os dados, 
mas cabe ao usuário sintetizá-los, desconsiderando as in-
tenções do autor. Para isso, utilizam-se ferramentas que 
deixam o leitor livre para filtrar, organizar e destacar as in-
formações. 

 
➢ EXEMPLO: Folhacóptero (Folha de São Paulo, 2013) 
➢ O jogo apresenta os dados de forma dinâmica, mas per-
mite que o jogador decida se vai ou não continuar até o 
fim. Essa característica é mais perceptível no modo “piloto 
manual”, em que o jogador colhe as informações que de-
seja na ordem que bem lhe convier. 

Infográficos  
Direcionados 

(Directed  
Infographics) 

➢ Nesta categoria, estão presentes os infográficos cujos 
dados são apresentados de maneira dinâmica; porém, a or-
dem em que o jogador escolhe ver esses dados ou res-
ponde às questões o direciona para uma conclusão previa-
mente definida pelo jornalista e programada no game. 
 
EXEMPLO: Grêmio 95 (Zero Hora, 2015). 
➢ Nesse jogo, apesar da liberdade na escolha das respos-
tas, o resultado final pode variar, mas todos são direciona-
dos pelos códigos previamente definidos. 
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Newsgames Documentário (Documentary Newsgames) 

➢ Títulos que envolvem acontecimentos históricos e atuais mais amplos, de maneira similar à fo-
tografia documental, ao cinema e à reportagem investigativa.  
➢ Com o objetivo de reconstituir um evento real, os newsgames documentários exigem mais 
tempo de produção, pois necessitam de pesquisa aprofundada sobre o fato a ser retratado. Em 
contrapartida, elevam o nível de imersão do jogador, pois apresentam mecânica melhor elabo-
rada, podendo contar com gráficos mais realistas e riquezas de detalhes. 
➢ Por objetivarem retratar os conteúdos de forma mais precisa, jogos dessa categoria tendem a 
ser criticados quando reconstroem temas polêmicos ou apresentam um viés diferente do tradicio-
nal, suscitando reações negativas por parte do público. 
 
EXEMPLO: JFK Reload, polêmico newsgame que transporta o jogador para 22 de novembro de 
1963, onde o objetivo é assassinar o presidente americano Kennedy.  
➢ Apesar dessa flexibilidade de disparos, a pontuação máxima só é alcançada caso os tiros do jo-
gador correspondam com o que de fato aconteceu segundo a teoria oficial dos Estados Unidos no 
documento "The Warren Report" (um tiro errado que ricocheteou; um tiro no pescoço do presi-
dente, o qual também feriu o governador; um tiro certeiro na cabeça de Kennedy). 

Categorias Características 

Realidade 
Espacial  
(Spatial  
Reality) 

➢ Conservar as memórias de eventos passados e possibilitar fu-
turas ocorrências (BOGOST; FERRARI; SCHWEIZER, 2010) é o que 
oferecem os jogos com esse tipo de realidade. 
➢  Em tese, trata-se de colocar no cenário elementos que reme-
tem ao fato retratado. No entanto, essa prática é relativamente 
limitada, visto que, embora o jogador consiga navegar pelos am-
bientes que remetem aos eventos, só é possível observar os ele-
mentos ali presentes e não há como interagir com eles.  

 
EXEMPLO: Berlin Wall, uma modificação do jogo Half Life 2, que 
insere, no jogo original, mapas remetendo à Guerra Fria, recri-
ando um trecho do muro de Berlim, que separou a Alemanha 
Oriental da Ocidental durante o conflito. 
➢ Em Half Life 2, os gráficos remetem abstratamente ao conte-
údo da Guerra Fria; porém, não há possibilidade de interagir 
com os elementos ali presentes, por exemplo, tentando quebrar 
o muro. 

Realidade 
Operacional 
(Operational 

Reality) 
 
 

➢ Ao contrário da categoria anterior, newsgames documentário 
de realidade operacional permite que o jogador encene o evento 
específico, e não apenas explore o ambiente que o remete.  
➢ O jogador assume um personagem que realiza uma ação es-
pecífica simulatória à ação real, inibindo assim as dúvidas quanto 
à parcialidade ou à ficção (BOGOST; FERRARI; SCHWEIZER, 2010).  

 
EXEMPLO: 9-11 Survivor tem a proposta de simular a atitude de 
algumas vítimas presas nos últimos andares do World Trade Cen-
ter, durante os atentados de 11 de setembro de 2001.  
➢ Nele, o jogador controla um empresário preso no alto da torre 
que, encurralado pelas chamas, precisa decidir como será sua 
morte: pelo fogo ou pela queda ao se jogar por uma abertura na 
parede. 



405 

 

 

➢ O jogo apresenta uma experiência linear condizente com a 
versão oficial dos fatos. 
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Newsgames Documentário (Documentary Newsgames) 

Categorias Características 

Realidade Processual  
(Procedural Reality) 

➢ Games de realidade processual vão além da simulação que 
apenas retrata o acontecimento e seus efeitos. Possuem um con-
junto de regras que modelam os comportamentos do jogador 
para que ele reflita sobre cada ação realizada (BOGOST; FERRARI; 
SCHWEIZER, 2010).  
➢ Os jogos dessa categoria apresentam foco maior no conteúdo, 
explicitando o contexto e colocando os personagens para atuar 
dentro dele, de modo que cada ação realizada pelo jogador ocasi-
one um desfecho diferente.  
➢ Não existe uma narrativa linear como nos jogos de realidade 
operacional, tampouco os elementos que remetem ao fato real 
são retratados de maneira abstrata como nos jogos de realidade 
espacial. A mecânica é planejada para que o jogador compreenda 
o conteúdo à medida que interage. 
➢ Enquanto os textos no jornalismo investigativo em geral des-
crevem a história elucidando os fatos com exemplos, um news-
game documentário de realidade processual pode apresentar 
esse mesmo conteúdo, mas também amplia sua compreensão ao 
permitir que o jogador interaja com o fato retratado e reflita so-
bre como ações diferentes poderiam influenciar a realidade ali si-
mulada. 

 
EXEMPLO: O Combate ao Barro Vermelho permite que o jogador 
escolha as suas ações, de modo que, para vencer o combate, é 
necessário testar diversas estratégias. 
➢ Nele o caráter jornalístico não se limita apenas à representa-
ção do conflito entre farroupilhas e imperiais, pois, ao acessar o 
botão “Saiba mais” no menu, o jogador terá contato com infor-
mações históricas sobre a Revolução Farroupilha através do jor-
nal “O Povo”, além de conhecer um pouco dos personagens que 
se destacaram na revolução.  
➢ O jogo ainda apresenta informações sobre o desfecho real do 
conflito, mas dá ao jogador a possibilidade de contrariar a história 
e sair vitorioso com as tropas imperiais. 
➢ Tais ações podem fazer o jogador refletir sobre as consequên-
cias que um exército tende a sofrer caso seja guiado por uma tá-
tica errada. 

Newsgames de Raciocínio (Puzzle Newsgames) 
➢ De maneira geral, enquadram-se aqui os jogos jornalísticos que apresentam enigmas cuja solu-
ção surge através do raciocínio lógico. 
➢ Editorial crosswords (palavras cruzadas editoriais) e news quizzes (quizzes de notícias) com con-
teúdo jornalístico, 
 
EXEMPLO: Crickler, uma variação da palavra cruzada. 
➢ Nesse jogo, os enigmas pautam o jornalismo diário. Essa relação se manifesta através das dicas, 
que remetem a algum conteúdo divulgado na mídia.  
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Newsgames de Comunidade (Community Newsgames) 
➢ Jogos que criam e nutrem as populações locais – frequentemente, situando jogos, total ou par-
cialmente, no mundo real, em vez de em frente à tela. 
➢ Os games possuem a capacidade de estimular a formação de comunidades que têm interesse 
pelo mesmo tema, podendo até gerar efeitos que refletem nas práticas diárias dos indivíduos (BO-
GOST; FERRARI; SCHWEIZER, 2010). 
➢ Nessa categoria, o importante não é a realidade simulada na qual os jogadores interagem, mas 
a criação de comunidades colaborativas para aplicar, no mundo real, as ações aprendidas no ambi-
ente virtual. 
 
EXEMPLO: World Without Oil 
➢ Durante algumas semanas após o lançamento desse game, os jogadores de diversas partes do 
mundo registravam, nas mídias on-line, de que modo a crise fictícia afetava suas vidas, possibili-
tando reflexões sobre como as pessoas agiriam diante de um cenário de crise. 
➢ Com certa periodicidade, os meios jornalísticos apresentam alguma matéria relacionada ao pe-
tróleo. Assim, o newsgame abordava um tema recorrente na mídia e estimulava ações colaborati-
vas no mundo real. 

Newsgames de Letramento (Literacy Newsgames) 

➢ Jogos que oferecem educação direta ou indireta sobre como se tornar um bom jornalista, apre-
sentam aspectos da rotina da profissão ou, ainda, estimulam no jogador a reflexão para que ele 
entenda por que o jornalismo é importante aos cidadãos e às suas comunidades. 
 
EXEMPLO: Global Conflict Palestine 
➢ No papel de um jornalista, nesse game o jogador tem que apurar e produzir um artigo com o 
objetivo de tê-lo publicado na capa do jornal. 
➢ Para isso, ele aprende um pouco das técnicas de apuração e edição, desde entrevista com as 
fontes até a montagem do artigo com manchete, foto e conteúdos que condizem com a linha edi-
torial do veículo. 

Fonte: Bogost, Ferrari e Schwaizer (2010) e Sicart (2008) 
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O RETORNO COM O ELIXIR (Considerações Finais) 

 

“O futuro só se pode antecipar na forma do perigo absoluto. Ele é o que rompe abso-

lutamente com a normalidade constituída e por isso somente se pode anunciar, apresentar-se, 

na espécie de monstruosidade” (DERRIDA, 1973, p. 6). Para um estudante, seja do ensino 

básico, graduação ou pós, o trabalho acadêmico final é quase sempre esse monstro a ser enfren-

tado, pois é o resultado dessa batalha que ditará os próximos passos e caminhos a serem segui-

dos. 

Esse pensamento guiou o autor deste trabalho quando ele ainda estava na faculdade e 

se viu inserido, pela primeira vez, no universo dos newsgames. Daquele dia em diante, essas 

palavras foram encaradas como mantra, inspirando-o sempre a lutar na busca por esse futuro 

incerto e promissor. Nesta pesquisa, não foi diferente. 

Em pouco mais de uma década como pesquisador de newsgames, as monstruosidades 

apontadas por Derrida (1973) apareceram de formas distintas; porém, via-se nos jogos jornalís-

ticos não um monstro que precisava ser combatido, mas entendido, domado. O potencial dos 

newsgames como ferramenta jornalística já se apresentava desde o início. Bastava, então, saber 

como usá-lo. 

Seguindo ainda a analogia inicial, na graduação, em meados de 2010, os newsgames 

se apresentaram como um monstro desconhecido que estava entrando no mundo do jornalismo. 

No mestrado, em 2014, já era perceptível, pelos profissionais da área, que as habilidades desse 

monstro agregavam ao campo da comunicação, de modo que a provocação foi tentar entender 

como levá-lo para dentro de sala de aula e utilizá-lo no ensino de ética jornalística. Com as 

experiências e sugestões anteriores, nesta pesquisa, iniciada em 2016, o monstro já foi visto 

com mais frequência e seu potencial reconhecido, porém poucas pessoas sabiam como domes-

ticá-lo. 

Assim, a monstruosidade que se apresentou durante o período de doutorado foi propor 

um guia de desenvolvimento, um passo a passo, no intuito de que as pessoas possam segui-lo 

e, assim, usufruir de toda capacidade lúdica e informativa que os jogos jornalísticos possuem, 

sem deixar que eles percam sua essência. Afinal, um newsgame que não informa é só um jogo.  

Hoje, os exemplos de jogos jornalísticos são encontrados com mais facilidade após 

uma pesquisa pelo termo nos sites de busca. Do mesmo modo, existem sobre eles artigos com 

análises dos mais variados tipos, desde sua relevância jornalística até características visuais. 
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No entanto, entender o processo técnico envolvido por trás dessa ferramenta jornalística ainda 

é um desafio, principalmente para quem não está habituado com o desenvolvimento de jogos. 

Existem diversos fatores envolvidos nesse processo, que vão desde recursos financei-

ros e definição do conteúdo até mão de obra especializada. Com os newsgames não é diferente, 

de modo que sair fazendo desenhos e escrevendo códigos sem planejamento pode resultar em 

muito esforço gasto com produtos que não informam nem divertem.  

Diante disso, esta pesquisa manifesta sua relevância ao propor uma metodologia para 

o desenvolvimento de newsgames, ou seja, sugerir caminhos e recursos necessários para a cri-

ação de jogos com conteúdo informativo.  

Na dissertação que antecedeu este estudo, dentre outras coisas, foi analisado se os 

newsgames de letramento tinham relevância para o ensino de Ética Jornalística. Entre os pro-

fessores entrevistados, foi unânime a ideia de que jogos podem contribuir para o aprendizado 

de conteúdos relacionados à ética e a outras disciplinas; no entanto, como materializar essa 

ideia foi o principal questionamento deixado. Assim, surgiu a questão problema desta pesquisa: 

quais etapas devem ser seguidas para se desenvolver newsgames como mídia jornalística? 

A partir desse questionamento, este trabalho trouxe como objetivo principal a propo-

sição de uma metodologia para desenvolvimento de newsgames. O processo para superar esse 

desafio não foi fácil, mas ele foi conquistado a cada oficina realizada, cujos resultados contri-

buíram para a finalização da metodologia aqui apresentada e a conclusão dos capítulos. 

Desse modo, quatro pilares sustentam esta pesquisa: a) revisão da bibliografia e con-

ceitos; b) estudo dos tipos de planejamentos de jogos (GDD) a fim de criar um documento 

específico para newsgames (GDDN); c) aplicação das oficinas para aperfeiçoar o GDDN e sua 

implementação; d) elaboração da metodologia para o desenvolvimento de newsgames. 

O primeiro objetivo específico tinha como proposta “rever as conceituações de news-

games e identificar como se pode diferenciá-los dos Jogos Embasados em Notícias (JEN)” 

(p.36), tendo sido desenvolvido no capítulo “PARTE 1: UM NOVO HORIZONTE EM UM 

CAMINHO CONHECIDO”, o primeiro dos quatro pilares.  

Nele, foram estabelecidos os critérios da Presença Audiovisual Direta do Conteúdo 

Informativo (PADCI), da Equipe de Produção e Apuração (EPA) e da Presença Audiovisual 

Direta das Fontes (PADF) com o propósito de auxiliar nas análises e garantir o cumprimento 

da natureza informativa nos jogos jornalísticos, através da recomendação de que tais parâmetros 

sejam implementados nos newsgames.   
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No capítulo “PARTE 2: O ESTUDO DAS ESCRITURAS”, desenvolveu-se o se-

gundo objetivo específico, que buscava “propor o Game Design Document para Newsgames 

(GDDN), um roteiro de desenvolvimento, com base no lide jornalístico” (p. 36). Nele, foi tra-

balhado o segundo pilar deste estudo, com a criação do Game Design Document para Newsga-

mes (GDDN), o coração da metodologia aqui proposta.  

Para se chegar aos 13 tópicos estabelecidos no GDDN, foi realizado um levantamento 

e análise dos tipos de Game Design Document utilizados, bem como a abordagem dos aspectos 

referentes a notícias e linguagem jornalística. A relação entre esses dois conteúdos resultou no 

Game Design Document para Newsgames (GDDN), de modo que alguns tópicos estão associ-

ados às seis perguntas do lide.  

O terceiro pilar da pesquisa foi exposto no capítulo intitulado “PARTE 3: O APREN-

DIZADO NOS ENCONTROS (Descrição e Análises das oficinas)”, destinado a explicar o 

desdobramento das dez oficinas. Em cada novo encontro, buscou-se implementar as observa-

ções colhidas na análise das oficinas precedentes, no intuito não apenas de aperfeiçoar o GDDN, 

como também ter subsídios para sugerir caminhos que pudessem ser utilizados no planejamento 

e na produção dos jogos jornalísticos. Por fim, foi atendido o terceiro objetivo específico, que 

pretendia “sugerir uma estruturação de oficinas nas quais a metodologia possa ser aplicada e 

estabelecer critérios para execução delas, tais como duração, número de participantes, espaço e 

materiais utilizados” (p. 36). Todos os passos anteriores, em especial a realização das oficinas, 

foram determinantes para desenvolvê-lo.  

Dessarte, no capítulo, “PARTE 4: O LEGADO DA JORNADA (Proposta de Me-

todologia para o Desenvolvimento de Newsgames)”, foi estabelecido o quarto pilar desta pes-

quisa: a proposição do método para planejar e/ou produzir newsgames. Assim, os “Dez passos 

para o desenvolvimento de newsgames” foram definidos como uma proposta de manual, con-

tribuição desta tese no formato de produto. Moldado pelas experiências práticas desta pesquisa, 

o manual agrega o que de melhor resultou nas oficinas. 

Porém, de nada adiantaria apresentar um passo a passo para a produção dos jogos jor-

nalísticos se não houvesse clareza nas características dessa ferramenta, nos aspectos que dife-

renciam os newsgames dos demais jogos. Nesse sentido, a pesquisa se destaca também pelo 

fato de rever o conceito de “newsgames por associação” e “newsgames por ação”, propostos 

pelo autor durante o mestrado, aprimorando-os em critérios que auxiliam na diferenciação entre 

newsgames e Jogos Embasados em Notícias (JEN).  
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Ambas categorias englobam jogos com referência jornalística; mas, enquanto os news-

games têm o propósito de reforçar o conteúdo informativo, os Jogos Embasados em Notícias 

(JEN) privilegiam o entretenimento. Essa diferenciação não só foi explicada, como também 

houve o cuidado de fazê-la presente nos newsgames, cujo desenvolvimento foi orientado pelo 

pesquisador, conforme foi ressaltado nas descrições e nos apontamentos acerca das oficinas. 

Para não restringir a metodologia aqui proposta a ferramentas que possam ser descon-

tinuadas ou pouco atrativas, nesta pesquisa optou-se por focar na sugestão de etapas para o 

planejamento e a produção dos newsgames. Com isso, a escolha do software a ser empregado 

na utilização do método fica a cargo da pessoa responsável por aplicá-lo.  

No entanto, no que se refere ao desenvolvimento dos códigos, é importante ressaltar 

que, nesse processo de estruturação da metodologia, houve uma troca mútua de aprendizado 

entre o pesquisador e os participantes das oficinas.  

Esse interesse pela programação, principalmente por pessoas ligadas ao jornalismo, é 

gratificante e quebra o estereótipo de que jornalista não gosta de lidar com números. O entusi-

asmo dos participantes em aprender a codificação serve, inclusive, como incentivo para que 

mais pesquisas e disciplinas práticas, envolvendo códigos e linguagens de programação, sejam 

desenvolvidas e ofertadas na área da comunicação. 

Esse viés foi reforçado por Aoki e Marciano (2021, no prelo)139 ao aplicarem um ques-

tionário a 108 jornalistas e identificarem que 74,1% sentem necessidade de adquirir conheci-

mento em codificação, 88,9% entendem que o domínio de alguma linguagem de programação 

é diferencial na carreira do jornalista e 54,6% afirmarem que já se viram limitados no desen-

volvimento de materiais jornalísticos por não dominarem tais habilidades. 

Por outro lado, os autores identificaram que 60,2% dos participantes desconheciam os 

newsgames, embora 47,2% tenham considerado relevante utilizar jogos digitais como ferra-

mentas jornalísticas e 60,2% tenham manifestado interesse em participar de uma oficina de 

desenvolvimento de newsgames. 

Um profissional que saiba unir a codificação com o conteúdo jornalístico pode se apri-

morar nas ferramentas que já utiliza (edição de texto, áudio, vídeo, etc.), testar novos modos de 

 

139 O trabalho produzido pelos autores foi aprovado no IV Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciên-

cias e Educação: “Desafios Contemporâneos das Sociedades Ibero-Americanas”, e seria apresentado entre os 

dias 19 a 22 de maio de 2020, antes da finalização desta pesquisa. Porém, devido à pandemia do coronavírus, o 

evento foi adiado para 2021, de modo que o trabalho dos autores se encontrava no prelo quando este estudo foi 

concluído. 
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transmitir informações, além de conseguir se destacar, por exemplo, em vagas nas áreas de 

Tecnologia da Informação. 

Assim, em um cenário em que o jornalismo passa por uma crise no seu modelo de 

negócio, como apontou Salaverria (2015), é relevante e necessário estreitar os laços acadêmicos 

entre humanas e exatas, pois isso tende a ampliar as oportunidades para o jornalista no mercado 

de trabalho.  

Reforçamos que a proposta inicial desta pesquisa era aplicar as oficinas em redações 

jornalísticas, mas isso não foi possível porque o tempo necessário para as atividades poderia 

conflitar com a rotina de trabalho dos profissionais. No entanto, os “Dez passos para o desen-

volvimento de newsgames”, testado e consolidado no âmbito acadêmico, busca auxiliar tam-

bém no desenvolvimento dos jogos jornalísticos no mercado de trabalho, dentro das redações. 

Em um ambiente cada vez mais tecnológico, inovar os conteúdos digitais é fundamen-

tal, e os newsgames se apresentam como uma mídia jornalística promissora, que pode ser de-

senvolvida se bem planejada desde a reunião de pauta. Se o tempo e o recurso financeiro nas 

redações jornalísticas são escassos, com um bom planejamento é possível desenvolver newsga-

mes utilizando equipamentos e profissionais da própria redação.  

Para otimizar os trabalhos e garantir a qualidade do produto entregue, defende-se, nesta 

pesquisa, que a equipe de produção seja composta por pelo menos 3 profissionais: uma pessoa 

responsável pelo conteúdo jornalístico, outra pela codificação e a última pelos aspectos gráficos 

do jogo.  

O portal de notícias que desejar produzir newsgames pode fazê-lo sem buscar mão de 

obra externa, pois dentro do veículo existem jornalistas com a expertise na apuração, profissi-

onais da Tecnologia de Informação responsáveis por codificar o site, além de fotógrafos e in-

fografistas com a capacidade técnica para pensar nos aspectos visuais do jogo. 

Obviamente, será necessário reservar um tempo na rotina de trabalho para o desenvol-

vimento dos jogos. Mas se o entrave financeiro é o fator que costuma determinar as produções 

jornalísticas, um núcleo de desenvolvimento de newsgames pode ser criado com os profissio-

nais e os equipamentos já presentes nas redações.  

Esta pesquisa ajuda a pensar ainda sobre a importância da articulação entre o tema e a 

visualidade, o que impacta e influencia na construção dos jogos jornalísticos. Uma espécie de 

seleção ou critério de noticiabilidade, de que tipo de notícia pode ser tratada a partir desse mo-

delo. Afinal, qualquer notícia pode ser contada a partir dos newsgames? 
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Do ponto de vista técnico sim. Até mesmo o buraco na rua que incomoda a vizinhança 

pode ser representado em um quizz sobre a infraestutura da cidade, por exemplo. Em contra-

partida, nesse caso será despendido tempo e esforço em um produto lúdico que pode apenas 

transpor a informação já retratada no texto do site ou falada na TV. 

Defendemos, nesta pesquisa, que o newsgame seja sim disseminado, mas acima de 

tudo que os desenvolvedores o planejem com cuidado para não correrem o risco de priorizar o 

entretenimento ou produzirem algo que não explore todo o potencial informativo.  

Um newsgame precisa agregar algo à temática que irá retratar, podendo ser tanto uma 

informação nova quanto uma reflexão sobre o tema abordado. Cada informação que o compõe, 

seja visual ou sonora, precisa estar em sintonia, complementar o conteúdo original, o que pode 

não acontecer se for utilizado em matérias factuais. 

O manual desenvolvido como produto desta pesquisa busca auxiliar justamente nessas 

questões e foi pensado como um programa de formação para o desenvolvimento de newsgames, 

pois apresenta os conceitos do Game Design Document para Newsgames (GDDN), a estrutura-

ção das oficinas e sugere materiais didáticos. 

Como em um jogo novo de uma série conhecida, em que se conhece o tema, mas sur-

preende-se a cada descoberta, o caminho até a conclusão desta pesquisa não foi fácil, mas teve 

seus encantos e recompensas. Encerra-se um ciclo acadêmico de uma década, iniciado quando 

os newsgames ainda apareciam tímidos no cenário jornalístico, com um desfecho que propõe 

caminhos e incentiva a sua disseminação. 

Em meio às inovações tecnológicas, reinventar os modos de se fazer jornalismo é uma 

necessidade constante. Mas não basta escrever a mesma história em outros suportes, é funda-

mental descobrir novas ferramentas e narrativas para contá-la. Os newsgames cada vez mais se 

apresentam como ferramentas promissoras nesse sentido, mas, para que esse elo não seja que-

brado, é necessário que mais pessoas conheçam como desenvolvê-los.  

Não há necessidade de o jornalista fazer tudo sozinho, tampouco um jogo jornalístico 

deve ser desenvolvido inadvertidamente. Para atingir o propósito lúdico e informativo, é fun-

damental ter planejamento, coerência, deixar de lado o receio e pedir ajuda, caso seja necessá-

rio. 

Diante disso, desejamos que os “Dez passos para o desenvolvimento de newsgames” 

aqui propostos facilitem esse trabalho de disseminar a produção e o uso dos jogos jornalísticos, 
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mas que não seja encarado como verdade absoluta, pois foi justamente a reflexão sobre as ex-

periências que o moldaram. 

Um método só amadurece e ganha sentido quando é utilizado. Pode sofrer alterações 

ou sentir o peso tecnológico dos anos, mas sua essência permanece a cada novo desdobramento 

e vertente que origina.  

Assim, esperamos que esta pesquisa seja analisada e aplicada, desperte reflexões e 

resulte, de forma constante, em novos newsgames, com as mais diversas utilidades. Que a na-

tureza de informar ludicamente, com qualidade, ética e responsabilidade, sobreviva a todo e 

qualquer game over.  
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APÊNDICE B – Adendo ao Material de Consulta, entregue a partir das oficinas 4 e 5 
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APÊNDICE C – Adendo ao Material de Consulta, entregue a partir da oficina 8 
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AS RELÍQUIAS DOS ENCONTROS (Anexos) 

 

Os 30 anexos mencionados nessa tese (de ANEXO A até ANEXO DD) podem ser 

acessados pelo link https://bit.ly/anexos-tese-carlos-marciano.  

https://bit.ly/anexos-tese-carlos-marciano
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