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Figure 1: Personagens do newsgame Dilsinho, devolve meu Busu!. Jogo visa denunciar a suspensão do transporte municipal para 

estudantes universitários. 

 

Resumo 
 

Os newsgames tem a notícia como base de sua 

narrativa e é um formato de jogo que pode estimular o 

debate público e a participação em torno de problemas 

comuns. O objetivo deste artigo é demonstrar as 

possibilidades de aplicação no cotidiano de um 

newsgame, a partir da descrição de como estudantes 

universitários de Moreno, na Região Metropolitana do 

Recife (RMR), Pernambuco, produziram o Dilsinho, 

devolve meu Busu!. O jogo foi desenvolvido de acordo 

com os pressupostos teóricos trabalhados em Bogost et 

al [2010], Sicart [2015] e Seabra [2015], que apoiaram 

a construção da mecânica e definição das regras e 

objetivos, bem como a proposta do jogo.  
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1. Introdução 
 

Os newsgames são um formato de jogo que utiliza as 

notícias como base para a construção de sua narrativa. 

Eles são considerados serious game. As primeiras 

experiências começaram por volta de 2001, com a 

publicação do newsgame independente Kabul Kaboon, 

produzido pelo game designer e pesquisador Gonzalo 

Frasca, uma crítica aos bombardeios americanos em 

Cabul, no Afeganistão. Em 2003 é publicado pela 

NewsGaming.com, produtora de jogos gerenciada por 

Gonzalo Frasca, o September 12th. O jogo simula um 

bombardeio e mostra os efeitos da guerra sobre a 

população civil. Mais de 500 mil pessoas jogaram o 

newsgame [Newsgaming 2015].  Seabra [2015] indica 

que os primeiros experimentos começaram de fato a 

partir de 2004, com a publicação do Madri pelo jornal 

espanhol El País. Produzido em um dia, foi uma reação 

aos ataques terroristas à capital espanhola, em 11 de 

março de 2004.  

Entre 2004 e 2009 tiveram destaque os newsgames 

publicados pela CNN (Presidential Pong, em 2007), 

MTV (Darfur is Dying, em 2006; Debt Ski, em 2009), 

pelos jornais The New York Times (Food Import 

Folly, em 2007) e El País (Madri, 2004), além da 

revista Wired (Cutthroat Capitalism, 2009). No Brasil, 

entre 2007 e 2011, a produção da revista 

Superinteressante publicou diversos newsgames, com 

temas envolvendo de ciência à filosofia.  

O diretório pesquisável Newsgames Vault abriga 

newsgames e jogos sérios publicados em países de 

todo o mundo. O projeto é mantido pelo Jornalistas da 

Web (Web Jornalistas), um site de notícias do Brasil, 

criado em 2000 e dedicado a cobrir a relação entre o 

jornalismo e as novas tecnologias. Além de reunir 

newsgames, o diretório possui estatísticas que apontam 

quais países registram as produções neste sentido e, 

dentre eles, quais possuem maior número de 
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publicações. Estão elencados os Estados Unidos (45), 

Brasil (19), UK (15), Itália (7), França (4), Uruguai (4), 

Austrália (2), Netherlands (2), Áustria (1), Canadá (1), 

Chile (1), Dinamarca (1), Alemanha (1), India (1) e 

Japão (1).  

É possível observar a ausência de produção de 

newsgames nos portais de notícias pernambucanos, 

como o Pernambuco.com e o JC Online. Investimentos 

neste sentido geralmente acontecem em época de 

eleições e trazem jogos online em formato de quiz, 

uma das categorias descritas por Bogost [2013].  

 

2. Trabalhos relacionados 
 

Como formato de jogo, os newsgames tem sido alvo de 

estudos que tanto o relacionam com as narrativas 

transmídia quanto com a mobilização social. Alguns 

dos principais autores são Sicart, Bogost e Seabra, que 

discutem o tema sob vários aspectos. Sicart [2015] 

avalia os newsgames como jogos sérios projetados para 

ilustrar um aspecto específico e concreto da notícia por 

meio de uma retórica processual, com o objetivo de 

estimular a participação e o debate público. Devem ter 

como características o incentivo à participação dos 

cidadãos, ser desenvolvidos em curto espaço de tempo, 

ser jogados de acordo com as condições/mecânica de 

jogos e ser efêmeros. Seabra [2015] destaca serem 

newsgames um gênero de jogo online de produção 

rápida em resposta a eventos atuais que também podem 

estimular a mobilização social. Bogost [2010] analisa 

as diferentes óticas e usabilidades dos jogos digitais, 

classificando os newsgames em sete grandes 

categorias:  

Atualidades: “são breves, trabalhos pequenos, 

normalmente “embedados” em sites da Web, usados 

para transmitir pequenos fragmentos de informações, 

notícias ou opiniões”. Similares a um artigo ou uma 

coluna jornalística;  

Infográficos: em infográficos digitais, o 

direcionamento pode incitar o usuário a explorar 

informações genéricas ou abstratas através da 

perspectiva de sua situação pessoal;  

Documentários: possuem uma aproximação da 

sensação de realismo e veracidade em relação ao cine 

documentário;  

Puzzles: São palavras cruzadas, nas quais são 

reunidos o conceito de jogar com a notícia em formato 

digital. Outro formato são os quiz. O modelo apresenta 

“uma série de questões que supostamente ajuda a 

localizar o participante em alguma categoria social”; 

Instrução: são aqueles onde a temática do 

jornalismo está presente na história do protagonista ou 

em algum elemento específico do jogo;  

Comunitários: Jogos que envolvem o social, 

iniciativas colaborativas e jogos de realidade 

alternativa.  

Bogost estabelece a jogabilidade dos newsgames 

como a forma de um produto cultural conseguir 

encorajar a manipulação de informações para que o 

usuário jogue novamente. Ou seja, permitindo um 

engajamento divertido com o sistema e convidando à 

experimentação. 

Gómez Garcia e Navarro Sierra [2013] analisam os 

newsgames como resultado de novas características 

midiáticas que exigem a elaboração de novos artefatos 

digitais. Os newsgames seriam, então, um gênero 

informativo emergente dentro do webjornalismo ou 

jornalismo digital. 

Alzamora e Tárcia [2015] relacionam os 

newsgames ao jornalismo imersivo, avaliando-os como 

uma forma de apresentar aspectos experimentais que 

podem ser incorporados em contextos específicos. São 

eles que irão dar forma a uma narrativa transmídia. 

Sobre a experiência do usuário, a pesquisadora 

argentina Maria Celeste Marroco [2015] destaca serem 

a oportunidade de construir relatos que permitem uma 

comunicação mais direta com os jogadores. São 

considerados pela autora como um artefato cuja 

apresentação de uma realidade busca estimular a 

reflexão e o questionamento, com a interação visando 

atender a este objetivo e abordando temáticas diversas. 

A sensibilização, neste caso, seria orientada pela 

ideologia dos criadores do jogo. 

 

3. Metodologia 
 

A partir da identificação de um problema comum aos 

estudantes universitários da Região Metropolitana do 

Recife (RMR), foi desenvolvido um newsgame cujo 

conteúdo visa denunciar o cancelamento, pela 

Prefeitura de Moreno (RMR) do transporte municipal 

de cerca de 400 estudantes para a cidade do Recife. A 

produção teve início após debates promovidos na 

disciplina Processos de Design, do curso de Jogos 

Digitais da Universidade Católica de Pernambuco 

(Unicap), no primeiro semestre de 2015. O formato 

newsgame foi tema de atividades na disciplina, que 

incluíram testes de usabilidade, análise de interface e 

dos conteúdos presentes na narrativa neste tipo de jogo. 

Com o objetivo de engajar os jovens e alertar o 

Ministério Público sobre o assunto, o jogo trabalha 

outros problemas de Moreno, como a falta de merenda 

escolar e a falta de infraestrutura nas ruas. A equipe 

responsável pelo desenvolvimento é composta por um 

programador, estudante do curso de Jogos Digitais da 

Unicap, um designer, do curso de Design Gráfico do 

Instituto Federal de Pernambuco, e um ilustrador. 

Todos são moradores do município.  

O desenvolvimento do newsgame foi realizado fora 

do âmbito universitário, como experimento dos 

estudantes para aplicação das teorias apresentadas. De 

forma colaborativa, os três participaram da discussão 

de todas as fases, determinando conteúdo, regras e 

desafios. A ação é pioneira em relação a jogos indie no 

formato de newsgame produzidos na Região 

Metropolitana do Recife.  

A criação do newsgame envolveu as seguintes 

etapas: 1. Definição do problema; 2. Geração de ideias; 

3. Criação de formas; 4. Produção; 5. Testes; 6. 

Finalização. Na etapa de definição do problema, a 

equipe reuniu-se para uma sessão de brainstorming, na 
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qual foram especificados os principais aspectos a 

serem utilizados no newsgame em relação às denúncias 

contra a Prefeitura de Moreno. Também aos objetivos 

do jogo, no caso, engajar os jovens do município e 

alertar o Ministério Público sobre irregularidades da 

atual gestão.  

Na etapa dois, foram avaliadas as propostas do 

brainstorming. Ao observar a insatisfação dos 

moradores com a atual gestão da Prefeitura, o grupo 

estudou problemas reais vivenciados pela população. A 

equipe estabeleceu três pontos a serem abordados: a 

suspensão do transporte universitário, principal 

elemento do jogo, a falta de merenda escolar e a 

deterioração das vias públicas. Logo após, o grupo 

partiu para a observação de campo, identificando 

elementos de referência para a construção da narrativa 

e do concept art. 

A narrativa, personagens e level design, 

fundamentais para a definição do concept art a ser 

adotado, foram definidos na fase de criação de formas. 

O grupo fez análises de lugares e pontos de referência 

do município, utilizados para compor o cenário do 

jogo, a exemplo de lojas, praça e prédios (figura 2). 

Dada a necessidade de produzir o jogo em um curto 

espaço de tempo, a opção escolhida foi a ilustração 2D.  

 
Figura 2: Cenário do newsgame buscou retratar a cidade 

 

Para a produção, foram utilizados os softwares 

Ilustrator, responsável pela arte vetorial; Flash, para as 

animações que compõem o jogo; e Unity, engine de 

desenvolvimento de jogos, responsável por toda 

programação do artefato. Os componentes da equipe 

reuniam-se a cada etapa de trabalho para ajustar a 

produção.  

A fase de testes contou com a participação de 

outros estudantes, na faixa etária entre 18 e 24 anos, 

que além de aceitarem bem o jogo, forneceram 

subsídios para possíveis ajustes, principalmente em 

relação à clareza dos desafios e das regras.  

6. Finalização: Após realizar os testes e analisar o 

feedback, foram adicionadas funcionalidades, visando 

melhorar a experiência do jogador e facilitar a 

compreensão do objetivo do newsgame. 

 

4. Dilsinho, devolve meu busu! 
 

O newsgame, 2D em plataforma, conta com dois 

personagens: o atual prefeito e um estudante. (figura 

3). Este deve vencer três obstáculos principais: não cair 

nos buracos encontrados no decorrer da estrada; evitar 

a colisão com as pickups da prefeitura (primeira fase 

do jogo); desviar dos balões de diálogo emitidos pelo 

prefeito na segunda fase do newsgame. O objetivo do 

jogo é, ao vencer os obstáculos e o prefeito, obter, 

como recompensa, o retorno do transporte 

universitário. 

 

 
Figura 3: Personagem do jogo representa o estudante 

universitário 

 

O jogador utiliza as teclas direcionais do teclado e 

comandos operacionais para movimentar o 

personagem, que se desloca pelos eixos X e Y do 

cenário. A interação do personagem com o ambiente se 

dá ao desviar dos obstáculos e saltar sobre eles, para 

que ele, por exemplo, evitando cair em um dos 

inúmeros buracos e recomeçar a fase.  

Há, ainda, caixas no cenário. Caso o personagem 

colida com estes objetos, eles abrem e percebe-se que 

estão vazios.  As caixas são uma alusão à falta de 

merenda nas escolas municipais. Além disso, há 

pickups da prefeitura indo ao encontro do personagem. 

Para não ser atropelado, o jogador deve usar 

novamente as teclas direcionais do teclado e desviar 

dos veículos.  

Ao final da primeira fase, surge uma animação 

simulando o encontro do estudante com o gestor 

municipal na sede da prefeitura, enquanto este tenta se 

esconder. Ao alcançá-lo, o jogador inicia a segunda 

fase do newsgame. Nela, o estudante deve convencer o 

prefeito a retomar o serviço do transporte universitário.  

Simulando aspectos negativos da política, como a 

demagogia, o estudante precisa desviar das palavras do 

prefeito que vão ao seu encontro em forma de balões 

de diálogo. Caso um balão atinja o estudante, o jogador 

perde energia. Quanto mais isso acontece, maior a 

chance do prefeito conseguir convencê-lo a desistir da 

cobrança pelo retorno do serviço. 

Caso o jogador consiga escapar de todos os balões, 

é o personagem do prefeito quem perde a energia. 

Dessa forma, o estudante consegue atingir o principal 

objetivo do jogo, o retorno do transporte municipal 

para os universitários. Todos os movimentos do 

personagem são executados através das teclas 

direcionais do teclado.  

A plataforma escolhida foi para PC como uma 

proposta inicial de avaliação dos jogadores.  

Inicialmente, a equipe de produção pretende publicar o 
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jogo no site da Scirra.com, no qual estão disponíveis 

diversos jogos indie. Pretende-se ainda desenvolver 

uma possível versão mobile para o sistema operacional 

Android. Para isso, será necessário alocar recursos para 

cobrir os custos com a exportação do projeto na engine 

e também da distribuição via Play Store.  

 

4. Conclusão 
 

A produção de um jogo que trate do cotidiano das 

pessoas é importante na medida em que colabora no 

debate sobre questões sociais, como o transporte 

público, violência doméstica, saúde, preservação do 

meio ambiente, entre outros. Newsgames podem ser 

utilizados para estimular a participação na resolução de 

problemas, partindo das possibilidades geradas pelo 

acesso à tecnologia e à internet. Também surge como 

ferramenta para divulgar informações, hoje utilizando 

cada vez mais formatos diversos e dispersos pela rede.  

Percebe-se também que o debate sobre os jogos 

digitais pode ser um caminho para estimular o trabalho 

colaborativo na busca por soluções que integrem a 

teoria à prática e despertem o senso crítico de 

estudantes e da população.  

Um das diretrizes propostas pela equipe que 

produziu o newsgame trata da motivação das pessoas a 

partir das situações apresentadas no jogo. Ou seja: o 

poder de modificar a realidade por meio da interação 

com o newsgame sai do âmbito virtual e pode alcançar 

outras esferas, reais, nas quais se exerça um olhar 

crítico em relação aos problemas do bairro, cidade, 

país.   
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