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Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo estabelecer uma relação entre os newsgames, 
instrumentos que mesclam a informação com a mecânica dos jogos e a chamada opinião 
pública, conceito que assume uma pluralidade de significados. Estes produtos aliam 
informação e entretenimento, sendo uma alternativa interessante para o mercado. No 
entanto, seu potencial enquanto meio comunicacional e objeto de estudo ainda não foi 
totalmente explorado. Assim como os mass media, os newsgames também influenciam de 
forma significativa. Conflitos armados e políticos são temas bastante explorados, 
carregando mensagens e símbolos que podem influenciar debates entre leitores. Analisando 
dois jogos, o artigo tenta trazer uma relação entre a interação e a informação do jogo, bem 
como sua influência. 

 
Palavras-chave: comunicação; interatividade; newsgames; opinião pública; comunicação 
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Introdução 

A internet, principal agente transformador do conteúdo noticioso, tornou-se um excelente 

aliado na transmissão de conteúdos, comentários, queixas, dentre outros tipos de 

manifestações, na qual os diversos fluxos de comunicação e as diferentes posturas e 

opiniões assumidas são selecionados e sintetizados a ponto de serem partes integrantes de 

um conjunto maior, o que seria visto como a formação da opinião pública. Podemos dizer 

que a internet, mais do que um meio para disseminação de diferentes fluxos informacionais, 

consolidou-se como instrumento alternativo para a mobilização social (SANTOS, 2012). 

 Podemos dizer também que, com a ampliação da atuação do jornalismo para os 

meios digitais, os modelos tradicionais de mobilização acabaram por se esgotar, assim 

gerando diferentes espaços para uma forma menos hierárquica de engajamento e 

manifestação, que só se tornou possível graças ao advento da internet. 

 Mesmo com essa nova reconfiguração tecnológica, o processo comunicacional, 

assim como todos os atores (sejam eles veículos ou canais de comunicação) envolvidos não 
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foge muito do paradigma tradicional da comunicação, que não dispensa a existência de um 

esquema disposto por emissores, receptores e mensagens a serem trocadas. Segundo Fidler 

(1997), o processo comunicacional como um todo vem testemunhando a consolidação do 

fenômeno que é chamado de midiamorfose, visto como uma consequência do uso massivo 

dos recursos tecnológicos. Tal fenômeno acabou por se tornar um agente bastante relevante 

na transformação do processo comunicacional. Embora o segmento jovem seja o mais 

influenciado por tal reconfiguração, outros estratos da sociedade também não escaparam 

ilesos às consequências deste fenômeno. 

 A midiamorfose antecedeu outro fenômeno que ajudou a reconfigurar a 

comunicação entre pares, que foi a convergência midiática. De acordo com Fidler (1997), o 

conceito começou a ganhar forma em 1979, quando Nicholas Negroponte, em suas 

palestras para angariar recursos para a construção de uma sede para o Media Lab, 

pertencente ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). À época, o público se 

impressionava com as afirmações do cientista, que dizia que todas as tecnologias 

comunicacionais estavam passando por uma espécie de metamorfose, que só poderia ser 

compreendida de forma mais apropriada, se fosse tratada como um único tópico. Com o 

intuito de tentar ilustrar tal conceito, Negroponte imaginou a intersecção de três diferentes 

indústrias: a indústria cinematográfica e de broadcasting, a indústria de computadores e a 

indústria de publicações impressas. A partir disso, a noção de que tais indústrias estariam se 

unificando para produzir novas formas de comunicação modelou muito mais do que se 

pensa sobre o futuro da mídia e da comunicação de massa. 

 Um dos produtos oriundos desta unificação entre segmentos ate então 

incomunicáveis entre si são os jogos jornalísticos (newsgames). Segundo Sicart (2009), 

jogos desta categoria são instrumentos que usam a mecânica da ludicidade como meio para 

provocar debates. Classificada como uma combinação da linguagem e da mecânica 

pertinentes dos jogos eletrônicos com os fatos noticiosos, este tipo de artefato, embora 

ainda não tenha se tornado popular entre os veículos informativos e o grande público, está 

se tornando um eficiente artefato, não somente como uma alternativa para informar o 

público através da linguagem dos jogos, como também servindo como outro canal de 

comunicação entre emissores e receptores, proporcionando assim novas possibilidades de 

debate sobre diversos temas. É justamente esse potencial para construção de debates que é o 

mote deste artigo que, a partir da análise de dois jogos consagrados, tentará explicitar por 

quais meios embutidos no universo de cada jogo (história, mecânica, gráficos), a opinião 
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pública pode ou não vir a ser influenciada. Para dar maior sustentação ao argumento, 

recorreremos a definições consolidadas sobre o que é de fato a opinião pública, partindo de 

autores como Jürgen Habermas e Walter Lippmann. 

 

Existe uma opinião pública? 

De acordo com Almeida (s.d.), a relação entre opinião pública, esfera pública e a cena 

política tem sido um objeto de importantes pesquisas no campo comunicacional, 

principalmente quando falamos da cena política e de sua expressão. Importância menor tem 

sido dada às consequências da cena política “modificada” pelos meios de comunicação para 

o estado democrático, e como a esfera pública e a produção da opinião pública têm sido 

severamente modificadas dadas tais ações. Almeida sugere ainda a abordagem, nos estudos 

da comunicação e da política, a relação das novas tecnologias, a emergência de novos 

sujeitos sociais e da cena política midiatizada com a opinião pública e a esfera pública 

cotidianas. 

 Para Landowski (1992), seriam manifestações condicionantes dos rumos políticos 

ou do agendamento midiático, os conceitos de opinião pública formulados por várias linhas 

mantêm, em todas as acepções, um tensionamento comum, o de propulsor e legitimador de 

ações e posições, seja da ordem dos poderes públicos, seja do domínio jornalístico. 

 Caetano (2015) destaca dois cenários sobre a constituição da chamada opinião 

pública. No primeiro, é ressaltado o papel da opinião pública enquanto componente 

discursivo, mais do que referência a atores empíricos, onde se posiciona seja na condição de 

legitimador de uma voz política, seja como um segmento considerado majoritário dentro do 

contexto social, em relação ao qual a imprensa assume o papel de mediação junto ao 

Estado. Já no segundo cenário, a opinião pública demanda, merece ou exige uma atenção 

que, impossível de ascender aos estratos do exercício político, tem na mídia um coadjuvante 

ou sua forma de representação. Este segundo cenário é o que mais se aproxima da realidade 

do jornalismo, que em teoria deveria ser visto como regulador social. 

 Um dos autores que mais abordou o conceito de opinião pública, dentro do âmbito 

da esfera pública, foi o alemão Jurgen Habermas. No livro Mudança Estrutural da Esfera 

Pública, o autor destaca um estudo sobre a gênese da opinião pública, bem como o 

surgimento, a evolução e a decadência da chamada esfera pública burguesa. Apesar da 

importância da obra, hoje é difícil encontrar uma definição de esfera pública que se 

aproxima com a originalmente apresentada por Habermas. Segundo o autor, dois caminhos 
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são apresentados para tentar definir o conceito. Um deles conduz de volta às posições do 

liberalismo político, onde um círculo de representantes, na questão pública, são os 

formuladores de opinião, ou seja, um público pensante no meio de um público aclamativo. 

O outro caminho seria um conceito de uma opinião pública que se forma de acordo com a 

concepção dominante do governo. Sendo assim, a opinião pública mostraria ao governo 

suas aspirações, e o governo a retransmitiria no seu fazer político. Em outras palavras, “a 

opinião pública reina, mas não governa” (HABERMAS, 1998, p. 277). 

 A reunião de uma parcela da população, formada pelas pessoas chamadas 

“privadas”, que além de serem detentoras de diversos direitos, são também “construtoras” 

de uma opinião pública, baseada no pensamento racional do melhor argumento, e fora dos 

limites de influência do poder político e econômico, e da ação estratégica. Para Almeida (s. 

d.), de modo geral, 

 
É correta a crítica que se faz a um processo de superficialização da política e do 
debate político; à inconsistência do que tem sido chamado de opinião pública; aos 
métodos quantitativos e qualitativos de apreensão desta opinião; à burocratização e 
mercadorização crescente do espaço público; à manipulação; e ao papel que mídia e 
marketing exercem neste sentido (ALMEIDA, s. d., p. 1). 
 
 

 Almeida ainda complementa que o processo de midiatização da sociedade e da 

política não eliminou a existência da opinião pública, bem como outras mediações da 

sociedade, ou ainda que tenha impossibilitado a construção de uma efetiva esfera pública 

dita democrática. É importante discutir o seu processo de produção e em que circunstâncias 

as opiniões podem ser mais ativas. É importante ainda reconhecer a importância dos meios 

de comunicação de massa como instrumentos importantes para a democratização da 

produção de opiniões públicas diversas. 

 Outra obra bastante relevante, e que também aborda o conceito de opinião pública 

foi escrita no início do século XX por Walter Lippmann. Denominada Opinião Pública, o 

texto, assim como os pressupostos de Habermas, traz uma perspectiva bastante crítica aos 

conceitos de opinião pública, principalmente considerados no quadro de padrões de 

estereotipia (LIPPMANN, 2008). Em suma, o livro desenvolve um argumento bastante 

cético sobre a legitimidade da opinião pública nas chamadas sociedades de massa, onde tal 

argumento se fundamenta na impossibilidade de conhecimento direto da realidade. 

Lippmann costuma separar o “mundo exterior” das “imagens nas nossas cabeças”. Tal 

entendimento acaba fundando-se na constatação de que os homens, mesmo em sua 
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experiência individual, não possuem acesso à realidade. Seria mais ou menos como o “mito 

da caverna”, proposto pelo filósofo grego Platão, onde os homens veem apenas sombras. 

 
Aqueles aspectos do mundo que têm a ver com o comportamento de outros seres 
humanos, na medida em que o comportamento cruza com o nosso que é dependente 
do nosso, ou que nos é interessante, podemos chamar rudemente de opinião. As 
imagens na cabeça destes seres humanos, a imagem de si próprios, dos outros, de 
suas necessidades, propósitos e relacionamentos, são suas opiniões públicas 
(LIPPMANN, 2008, p. 40). 
 
 

 Caetano (2015), ao falar da transição do jornalismo dos meios tradicionais para o 

ambiente digital, fala que se torna evidente o modelo assumido pelos fluxos informativos 

nas sociedades ditas contemporâneas, e como o quadro é alterado, na medida em que são 

viabilizadas trocas narrativas, produção de conteúdos individuais e paralelos aos meios 

ditos mainstream, debates, comentários, correções, desvelamentos. 

 

O que são os newsgames? 

Antes de apresentarmos o objeto de pesquisa em questão deste artigo, que são os chamados 

jogos jornalísticos (newsgames), convém expor um breve comentário sobre o volume de 

contribuições acadêmicas pertinentes sobre a temática. Foi empregada uma revisão 

bibliográfica, levantando trabalhos mais relevantes. Feito isso, a partir de um repositório 

constituído por livros, teses, dissertações, monografias e artigos, a análise bibliográfica 

tentou cruzar referências, eliminando trabalhos com pouca representatividade, dando maior 

ênfase para as pesquisas mais significativas, isto é, que trouxeram avanços expressivos na 

discussão sobre o tema. A partir disso, todos os conceitos analisados foram sintetizados na 

redação deste texto. Este artigo concentrou-se na bibliografia que vem sendo usada como 

principal referência nos estudos acadêmicos. 

 Quando falamos em jogo jornalístico, apontamos para uma subcategoria dos 

chamados serious games (jogos sérios). O modo de produção jornalística encontrou nos 

jogos sérios um poderoso aliado para estabelecer novas formas de informar e contar 

histórias. Jogos como September 12th e Madrid, lançados em 2003 e 2005, 

respectivamente, são alguns dos exemplos mais basilares dessa combinação da linguagem 

informativa com a mecânica dos jogos eletrônicos. O primeiro jogo, idealizado pelo game 

designer uruguaio Gonzalo Frasca, retoma a temática dos ataques terroristas de 11 de 

setembro de 2001 às Torres Gêmeas, e cria um cenário hipotético sobre as consequências 
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do abuso das respostas e ataques militares às nações de origem muçulmana. De antemão, o 

jogo se comporta como uma simulação, apresentando pouca carga informativa para quem o 

joga, além de ir contra a mecânica tradicional dos jogos eletrônicos ao abolir o modelo 

tradicional de vitória e derrota, além de não possuir pontuação. Embora se comporte como 

uma simulação de mundo, podemos classificar o September 12th como um jogo casual, cuja 

experiência não dura mais que alguns minutos. Para Burton (2005), o conhecimento é a 

única recompensa alcançada ao jogar September 12th. 

 

Não há um “final” tradicional neste jogo. Ao invés disso, o estado de “vitória” se 
torna o conhecimento adquirido pelo jogador que o jogo não pode ser vencido, e 
saber das razões pelas quais este jogo não pode ser vencido. A mensagem implícita 
que Frasca coloca – que a guerra contra o terror é algo que não tem lados 
vencedores – é bastante clara (BURTON, 2005, p. 91, tradução nossa)3 
 
 

 Um dos primeiros conceitos apresentados é o de Sicart (2009), que conceitua os 

newsgames como jogos sérios baseados em eventos atuais, produzidos com a intenção de 

estimular o debate público. A facilidade no desenvolvimento e distribuição destes produtos 

contribuem para a evolução do jogo como comentarista ou simulador de eventos ocorridos 

em notícias, entendido como “o discurso preexistente de uma instituição social impessoal 

que também é uma indústria” (SICART, 2009, p. 1). 

 De acordo com Sicart, um newsgame deve seguir os seguintes princípios: (a) deve 

ser de fácil distribuição, quase universal, sendo um exemplo de canal de divulgação os web 

browsers; (b) o newsgame pode seguir uma linha editorial, mas eles não podem ter 

interesses políticos, devendo ilustrar um determinado fato sem tentar persuadir o leitor; (c) 

o newsgame deve participar do debate público ilustrando as notícias através do mecanismo 

da retórica processual, mas eles não devem ser norteadores dessa discussão; (d) o 

newsgame deve somente se referir às notícias em que se baseiam, por um período específico 

de tempo; (e) os newsgames devem ser efêmeros, e não devem aspirar a sobreviver por 

mais tempo que as notícias. 

 Observa-se que os princípios levantados por Sicart convergem para um único 

cenário plausível para os newsgames: tais produtos apresentam a necessidade de serem 

lançados enquanto as notícias estão sendo repassadas, o que implica em jogos mais curtos, 

que possuem pouca ou quase nenhuma estrutura narrativa. São jogos como o September 
                                                
3 Tradução do original: “There is no traditional ‘end’ in this game. Instead, the ‘win state’ becomes the 
knowledge that the game cannot be won, and the knowledge of the reasons why the game cannot be won. The 
underlying message that Frasca puts forth – that the war on terror is essentially un-winnable – is clear”. 
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12th e o Play Madrid, que ao invés de terem uma estrutura narrativa definida de forma 

explícita, acabam atuando como instrumentos para conscientização e reflexão sobre temas 

mais delicados, como o terrorismo, mote principal dos dois jogos citados. 

Pensamento parecido é sustentado por Treanor & Mateas (2009), que comparam a 

proposta dos jogos jornalísticos com os cartuns políticos para expressar uma opinião, por 

meio dos mecanismos de interação. Tal opinião pode ser a do próprio autor, ou a do veículo 

ao qual esteja vinculado. Assim como Sicart, Treanor & Mateas acreditam que os jogos 

jornalísticos devem funcionar com o mesmo grau de sofisticação e irreverência dos cartuns 

políticos, cujo conteúdo pode gerar diferentes argumentos polarizados. Os autores também 

acreditam que os jogos jornalísticos devem seguir princípios definidos para a sua total 

efetivação, que seriam: (a) devem ser criados em resposta a um evento atual, sendo 

lançados enquanto a notícia tiver relevância; (b) devem ser jogados e compreendidos em 

um curto período de tempo; (c) devem sintetizar as notícias que os inspiram; (d) devem 

comunicar-se de forma retórica através de textos e imagens; 

Bogost, Ferrari & Schweizer (2010) afirmam que os jogos jornalísticos têm como 

objetivo transmitir uma opinião e fazer com que os jogadores analisem um determinado 

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

objetivos determinados pelo jogo. A este processo é dado o nome de retórica processual. 

Para Bogost (2007), o processo da retórica processual (traduzido de procedural rhetoric) 

está diretamente atrelado aos processos mais intrínsecos dos computadores: a execução de 

processos e a manipulação simbólica baseada em regras predefinidas. Sicart (2009) 

corrobora com o conceito proposto por Bogost, e conceitua os newsgames como jogos de 

computador que estimulam uma discussão pública, articulando discursos através da retórica 

processual. 

Um dos poucos trabalhos que enxerga o jogo jornalístico além de uma ferramenta de 

entretenimento e debate é o de Seabra & Santos (2012), que acredita no poder dos jogos 

enquanto instrumentos comunicacionais, emuladores da notícia, afirmando que eles não 

podem ser apenas uma “mera alternativa de jornalismo”, mas sim uma “proposta real de 

jornalismo online”. Os autores compartilham da visão de Sicart quanto ao poder dos 

newsgames de promover a participação no debate público. Os pesquisadores acrescentam 

ainda que os jogos são compostos de todas as linguagens humanas, podendo assim 

funcionar como “emuladores de notícias”. 
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Opinião e gêneros jornalísticos 

No âmbito da mass comunication, o ato de fazer jornalismo se constrói e se articula por 

meio de diferentes gêneros, estes chamados de gêneros jornalísticos. De acordo com 

Lasswell (apud SEABRA & SANTOS, 2014), a comunicação de massa se constrói a partir 

de três atividades: a detecção prévia do meio ambiente, a correlação entre as partes da 

sociedade em reação a esse meio, e a transmissão da herança social de uma geração para 

outra. 

 Segundo Charles Wright, podemos acrescentar mais uma atividade àquelas 

apontadas anteriormente por Lasswell, que seria o caráter do entretenimento. Em suma, a 

detecção prévia compreende os seguintes processos: a coleta e a distribuição de mensagens 

sobre os acontecimentos do meio ambiente. Os atos de correlação das partes em relação ao 

meio incluem atividades de seleção e interpretação de mensagens. Nem tudo o que acontece 

no nosso cotidiano é objeto de interesse da mass communication. 

 Ainda segundo Wright (apud SEABRA & SANTOS, 2014), o entretenimento 

abrange as mensagens com o objetivo de distrair, sem qualquer tipo de preocupação quanto 

aos efeitos instrumentais que delas podem se ocasionar. O efeito causado poderia dar ao 

usuário uma sensação nos momentos de ócio, inatividade. Os jogos jornalísticos transitam 

entre a informação e o entretenimento, algo que muitos especialistas classificam como 

infotenimento. Entretanto, é importante ressaltar que os jogos jornalísticos, na sua proposta, 

vão muito além de divertir. Assim como outros gêneros jornalísticos, tais jogos carregam 

carga informativa e, tal qual os jogos sérios, não possuem a diversão como propósito 

fundamental. O aprendizado de novas competências e a conscientização quanto a problemas 

correntes são os principais objetivos deste tipo de produto. 

De acordo com Hayakawa (apud SEABRA & SANTOS, 2014), os atos de 

informação e interpretação das informações nos forneceriam elementos para fundamentar 

mais dois gêneros: o interpretativo e o opinativo. O gênero interpretativo é aquele que 

trabalha a informação com mais profundidade, levando o receptor ao centro das ações, 

relatando as notícias dentro da moldura da sua vida e experiência. Já o jornalismo 

interpretativo é apresentado como sendo “o jornalismo dos antecedentes completos, dos 

fatos que dão origem às notícias, o jornalismo das análises e explicações”. No gênero, 

podemos incluir as grandes reportagens, os comentários analíticos, as matérias de pesquisa.  

Já o gênero opinativo agrupa, segundo Rego (apud SEABRA & SANTOS, 2014), 

todas as mensagens que postulam orientar, persuadir ou influenciar a conduta das pessoas, 
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aproximando-se das inferências e julgamentos. Aqui, enquadram-se os editoriais, as 

crônicas, os artigos, bem como as matérias que expressam a opinião da fonte. Segundo 

Seabra (2014), é difícil dissociar a interpretação da opinião, visto que uma mescla entre os 

dois gêneros ocorre com frequência. 

 

Análise dos newsgames 

A seguir, serão analisados dois newsgames com o intuito de verificar em que aspectos a 

construção do jogo pode ou não construir subsídios para participação no debate público. 

Escolhemos os jogos September 12th (2003) e Kabul Kaboom4 (2001), por terem sido os 

primeiros do gênero a serem lançados, e por tratarem de temas sensíveis entre a opinião 

pública, como é o caso da violência, do terrorismo e da retaliação bélica. 

 

September 12th (2003) 

Criado em 2003 pelo estúdio uruguaio Powerful Robot, a premissa de September 12th parte 

do seguinte cenário: o que aconteceria se os EUA, após os ataques terroristas de 11 de 

setembro de 2001, respondessem usando mecanismos bélicos aos autores desses ataques? 

 September 12th é um dos marcos da trajetória de pouco mais de dez anos dos 

newsgames como produto informativo, visto que foi um dos primeiros produtos a ser 

denominado como tal. A construção do jogo possui uma mecânica bastante simples, onde a 

participação do jogador é representada por uma mira, que pode percorrer livremente todo o 

cenário do jogo, onde cidadãos comuns, crianças e terroristas, representados por avatares de 

cores e tamanhos diferentes, caminham pelos arredores da cidade representada no jogo. A 

cada clique do botão esquerdo do mouse, uma bateria de mísseis é lançada onde a mira está 

posicionada, e, de acordo onde os mísseis explodem, tanto terroristas, como cidadãos 

comuns podem ser atingidos. 

 

                                                
4 Disponível em http://ludology.typepad.com/games/kabulkaboom.html. 
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Figura 1: Captura do jogo September 12th. 

 
Fonte: newsgaming.com 

 

Este é um dos primeiros alertas apresentados pelo September 12th. O uso de ataques 

militares como retaliação não faz apenas terroristas como alvo, mas também cidadãos que 

não possuem qualquer envolvimento com grupos extremistas podem ser vítimas de tal 

empreitada. Como mencionado anteriormente, a premissa de September 12th não dá espaço 

para vencedores e perdedores. Assim como nas situações reais, no jogo, familiares e 

pessoas próximas das vítimas lamentam a morte dos entes, e elas acabam tornando-se 

terroristas, como forma de vingar tais perdas. O principal mote do jogo consiste nas 

decisões tomadas pelo jogador. Se o jogador insistir em fazer uso do mecanismo bélico para 

tentar conter as ameaças terroristas, novos extremistas aparecerão no cenário. 

Caso o jogador opte por não atirar mais mísseis, os cidadãos comuns irão 

transformar-se em terroristas com o passar do tempo, algo visto como uma resposta às 

ações tomadas pelos países de elite dentro do contexto do jogo. Mais do que um jogo 

jornalístico, podemos enxergar em September 12th uma espécie de simulação 

comportamental, que aborda consequências das ações tomadas na guerra ao terror, dos dois 

lados envolvidos no conflito. O jogo não tem um final predefinido, pontuação ou quaisquer 

outros elementos tradicionalmente encontrados nos jogos eletrônicos mais comuns. O 

jogador pode atirar quantas vezes quiser e o universo do jogo vai se reconfigurando a partir 

dos resultados de tais ações. 

Se tentarmos extrair os valores-notícia desse jogo, pode-se concluir rapidamente que 

September 12th se trata de uma simulação que, apoiada no contexto trágico das notícias que 

basearam o jogo, usa a negatividade e a amplitude como motores para a construção de sua 
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mecânica. As referências às pessoas e nações de elite é aplicada de forma bastante sutil no 

jogo, uma vez que não se usam quaisquer estruturas narrativas para validar tais 

informações. Jogadores pouco informados do contexto poderiam não associar a ideia 

proposta pelo jogo a uma “retaliação” militar norte-americana ou a outros países vítimas de 

atentados terroristas. 

A construção e a disposição dos elementos em September 12th o aproximam da 

ideia de crítica e transgressão das charges políticas (TREANOR & MATEAS, 2009), que 

tem como principal mote chocar e a partir disso causar reflexões sobre o papel de ambos os 

lados presentes no conflito. Muito embora o jogo sirva como alerta para os efeitos danosos 

das intervenções militares, pode-se dizer que pouco mudou no cenário mundial atual, onde 

respostas violentas continuam sendo aplicadas por parte das grandes nações. 

 

Kabul Kaboom! (2001) 

Um dos principais motivadores para a criação dos newsgames como uma alternativa para a 

disseminação de fatos e opiniões foi sem dúvida o atentado às Torres Gêmeas, em 11 de 

setembro de 2001. Também criado por Gonzalo Frasca, a premissa de Kabul Kaboom foca 

no conflito armado entre os Estados Unidos e o Afeganistão. Assim como September 12th, 

o jogo não tenta passar uma mensagem positiva ao experimentá-lo, muito menos tenta 

encorajar o estado de vitória dentro de seu universo. A mecânica do jogo também preza 

pela simplicidade, embora torne-se um instrumento bastante contundente. O jogador, 

controlando um dos refugiados afegãos, deve pontuar coletando os “pacotes de ajuda” 

enviados pelos norte-americanos, e evitar no interim do processo as bombas lançadas pelo 

mesmo país. 

 Um aspecto interessante é ver a figura do refugiado controlado pelo jogador, que é 

um dos personagens do quadro Guernica, pintado por Pablo Picasso, e que retrata os 

horrores dos habitantes da cidade espanhola de Guernica, após o bombardeio dos alemães 

em apoio ao totalitarista Francisco Franco. Observa-se aqui a similaridade dos conflitos, 

ambos bastante trágicos e que comoveram bastante a comunidade mundial. 
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Figura 2: Captura do jogo Kabul Kaboom! 

 
Fonte: ludology.org 

 
Figura 3: Guernica, de Pablo Picasso. 

 
Fonte: obviousmag.org 

 
O conjunto de valores-notícia que se pode depreender na experiência de jogar Kabul 

Kaboom! é bastante semelhante ao observado em September 12th. Também observamos 

uma simulação que se apoia no contexto das notícias veiculadas à época em que o produto 

foi concebido, usando a negatividade e a amplitude como principais elementos de 

construção de argumentos. Aqui, a referência às nações de elite fica muito mais explícita, 

onde o bombardeio é feito justamente por integrantes desses países. Embora a construção 

visual do jogo seja muito menos atraente do que em September 12th, em Kabul Kaboom! 

foi observada uma tendência: como os jogos eletrônicos poderiam ser usados como forma 

de expressão política e experimentação. Além de ter uma repercussão bastante positiva por 
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parte da comunidade de jogadores, sua produção acabou por incentivar e ajudar a 

consolidar os newsgames como novas plataformas de comunicação. 

 

Considerações finais 

 Os jogos jornalísticos acabaram por tornar-se uma nova força para o jornalismo, 

especialmente quando se fala em novas vertentes digitais. O processo de construção de 

notícias a partir dos fatos, e consequentemente em produtos interativos acaba por 

desconstruir totalmente a imagem antes conservadora do jornalismo, bem como suas 

normas estritas e seus padrões vistos como intocáveis. O atual cenário do jornalismo 

apresenta a necessidade se reinventar na hora de contar boas histórias, por parte dos 

veículos informativos. Observa-se, além de um novo público que usa a internet como 

principal meio de manifestação, um novo tipo de leitor, que deseja sair do posto de mero 

espectador passivo e passar a interagir mais, imergir na construção daqueles fatos, ser uma 

parte integrante daquela narrativa. Como jornalismo imersivo, essa seria a principal missão 

dos jogos jornalísticos, a de informar o grande público ao mesmo tempo que o mantém 

entretido. 

 Embora tal relação ainda não seja vista de forma uniforme por todos, especialmente 

pelos veículos informacionais, aos poucos o “vazio” que separa os jogos eletrônicos do 

jornalismo vai aos poucos diminuindo. Para os mais conservadores, ignorar as 

potencialidades dos jogos eletrônicos e os resultados positivos do uso dessas novas 

abordagens pode vir a ser algo bastante custoso num futuro próximo. 

 Quase quinze anos separam o lançamento do primeiro jogo jornalístico, para as 

possibilidades que são abordadas hoje. Podemos dizer que ainda é uma participação 

bastante tímida, com usos que não vão muito além do trivial, por parte dos veículos. Isto 

porque criar jogos requer profissionais com diferentes experiências. Desenvolvedores, 

artistas, roteiristas, todos acabam por ganhar papel de mesma importância juntamente aos 

jornalistas, e esta realidade ainda é algo bastante complicada para as redações. Entretanto, é 

possível afirmar que aos poucos o newsgame está crescendo em aceitação, tanto por parte 

do público, como por parte dos editores. Para muitos, ainda é difícil enxergar o jogo 

jornalístico como mais um produto informativo. O newsgame ainda é compreendido 

somente pela sua natureza lúdica. 

Quando analisamos jogos como September 12th e Kabul Kaboom!, é importante 

observar tais produtos como complementos da notícia, ou até mesmo como produtos 



 
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
XXXIX	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	São	Paulo	-	SP	–	05	a	09/09/2016 

 
 

 14 

informativos. É interessante observar estes newsgames como instrumentos dotados de fortes 

argumentos, que podem vir a levantar diferentes questionamentos por quem joga, por quem 

lê nos jornais ou assiste aos noticiários televisivos. O emprego de certos valores-notícia 

pode tornar a proposta do jogo ainda mais tátil, verossímil, de forma a ser uma outra forma 

de compreender a realidade, em vez de se comportar como um mero ambiente de 

simulação. 

A partir da análise dos dois jogos, pode-se observar que ambos apoiam se em certas 

particularidades da notícia em questão para construir aspectos do produto final, atentando 

para o fato que tais informações são usadas em diferentes intensidades. Não existe uma 

regra para a criação de jogos que atendam diferentes demandas de público e mercado. O 

ambiente digital, graças à sua pluralidade de vozes e sua dinamicidade torna-se um fator 

propício para a criação de diferentes abordagens informacionais, e os jogos jornalísticos 

encontram-se dispostos neste novo conjunto. 
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