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Este artigo objetiva analisar, por meio de pesquisa teórica e empírica, como o uso da               
Realidade Virtual no jornalismo com narrativas em vídeos de 360 graus compõe um novo              
cenário para o Jornalismo Imersivo em contexto de mobilidade. A partir de metodologia             
que inclui pesquisa bibliográfica para revisão de literatura, aplicação de Ficha de            
Observação sistemática no período de 13 a 28 de abril de 2017, a pesquisa acompanhou               
as experiências com Realidade Virtual de quatro casos com produção de vídeos em 360              
graus, sendo estes: The New York Times e CNN (Estados Unidos), El País (Espanha) e               
G1 (Brasil). Foi analisado como essas novas narrativas exploram grau de imersão e as              
estratégias utilizadas nas experiências. Os resultados indicam que ainda não há um padrão             
de narrativas, de frequência de produção e de forma de distribuição dos vídeos. 
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Introdução 

A emergência das novas tecnologias suscitaram mudanças nas rotinas de produção           

jornalística, consequentemente, as organizações jornalísticas iniciaram um processo de         

experimentação e de inovação quanto a novos formatos para apresentação de conteúdos            

jornalísticos. Nesse cenário, a utilização de smartphones como ferramenta intrínseca ao           

processo de apuração, produção e distribuição de conteúdos tem sido comum nas            

redações. Essa mudança na forma de receber, produzir e distribuir tem provocado            

mudanças estruturais e uma nova ambiência. Diante desse contexto de inovação,           

identifica-se um novo jornalismo que se ergue no ciberespaço e no espaço urbano.             

Trata-se da Realidade Virtual (VR), com propriedades de imersão e o uso das             

experiências em vídeos em 360 graus agregados às narrativas. 

Partindo dessa problematização, o artigo busca compreender de que forma as           

empresas jornalísticas, brasileiras e internacionais, estão fazendo uso desses novos          

formatos, como também, investigar as novas formas de trazer o leitor para o             

protagonismo da notícia, gerando interação e participação do público com seu conteúdo.            

Para isto, foi realizado no âmbito desta pesquisa, a revisão teórico-conceitual para            

compreender concepções de Realidade Virtual, Aumentada e Mista e Jornalismo          

Imersivo. As discussões em torno dessas tecnologias estão dispostas em seções.  

Além de revisão de literatura, a estratégia metodológica inclui a observação           

sistemática de narrativas em 360 graus durante o período de 13 a 28 de abril de 2017, de                  

modo multiplataforma (web e móvel) por meio dos aplicativos de Realidade Virtual. A             

Ficha de Observação foi aplicada aos quatro casos de estudo da pesquisa: The New York               

Times, CNN (Estados Unidos), G1 (Brasil) e El País (Espanha). Entre os aspectos             

analisados estão o grau de imersão das produções de Realidade Virtual em 360 graus e,               

por isso, as observações foram conduzidas com óculos e headset (smartphone) e sem             

óculos (desktop) para poder mensurar as diferenças e os graus de imersão em diferentes              

plataformas e o que usuário encontra em termos de potencial e de dificuldades.  
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No decorrer do artigo exploramos as dimensões conceituais envoltas com o           

fenômeno da Realidade Virtual e Jornalismo Imersivo e trazemos os resultados e            

discussão destes à luz do referencial teórico. Na sequência iniciamos com a definição e              

contexto da Realidade Virtual.  

 

 
Realidade Virtual no Contexto das Narrativas Jornalísticas  
 
Em 2012, a jornalista Nonny de La Penã produziu um experimento documental intitulado             

“Hunger in Los Angeles” no qual pode-se usar a tecnologia de Realidade Virtual pela              

primeira vez no jornalismo ao simular digitalmente um coma diabético em um homem             

que se encontrava em uma fila de banco de alimentos em Los Angeles, situação na qual                

fez surgir uma série de reações nos participantes da experiência em VR, que foi              

considerada o marco das produções em 360 graus no jornalismo.  

A partir dessa experiência fez-se surgir uma nova forma de pensar o jornalismo             

em um novo formato: o imersivo. Um formato de característica inovadora que, para             

segundo Longhi (2016, p.11), “mais do que investimento em modernização industrial,           

portanto, no caso do jornalismo há que se verificar a inovação no que diz respeito ao                

processo interno de produção da notícia”. Dessa forma é importante ter em mente que,              

antes de tudo, a narrativa imersiva é produzida na integração entre profissionais na             

redação de diferentes habilidades, combinando actantes humanos (jornalistas, designers,         

programadores) e não-humanos (algoritmos, sistemas computacionais, dispositivos       

móveis, câmeras), conforme concepção da Teoria Ator-Rede (LATOUR, 2005). Portanto,          

a tecnologia é um fator a considerar nessa conjuntura da Realidade Virtual no jornalismo. 

 

Por se tratar hoje de uma dimensão estruturante do jornalismo, a tecnologia afeta             
particularmente a atividade jornalística. Introduzem gradativamente conceitos e        
procedimentos tradicionais das áreas computacionais no campo da comunicação,         
os quais são incorporados para compreender novos fenômenos. A automatização          
se manifesta, por exemplo, na operação de ‘agentes inteligentes’, responsáveis          
por parte das operações jornalísticas de seleção, edição, produção e envio de            
informação, assim como em modos de apuração e processamento de informação           
online denominados de ‘mineração de dados’. Isto significa que pensar o           
jornalismo como fenômeno social hoje demanda a aproximação com novas          
áreas de conhecimento (particularmente das áreas tecnológicas e        
computacionais) tanto na compreensão dos fenômenos quanto na indicação de          
novas formas e experiências possíveis. (FRANCISCATO, 2014) 
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A Realidade Virtual (VR) incorpora outras dimensões de natureza imersiva como           

a Realidade Aumentada (RA). Enquanto na VR a intenção é transportar o usuário para              

um outro ambiente, na RA busca-se criar uma nova camada informacional sobre o mundo              

real ou o espaço urbano. A diferenciação entre os formatos é discutida por Dominguéz              

(2013) que considera que: 

 
A Realidade Aumentada (RA) se parece com a realidade virtual, mas há uma             
diferença fundamental. Quando se explora um ambiente de realidade virtual          
imersiva, o usuário perde de vista o mundo físico e em seu lugar explora um               
espaço recriado com imagens computacionais. Para isso, devem usar óculos,          
capacetes, luvas ou outros dispositivos especiais que capturam tanto sua posição           
como a rotação de diferentes partes do seu corpo. A pessoa tem a experiência de               
viajar enquanto o espaço digital representado é, na verdade, uma sala vazia. No             
caso de realidade aumentada, as imagens virtuais completam a visão da           
realidade, e não substituí-lo. O que o usuário vê é o ambiente real com alguns               
elementos acrescentados criados digitalmente. (DOMINGUÉZ, 2013, p. 101).  8

 
Assim, a Realidade Aumentada, ocorre quando há uma sobreposição de elementos           

virtuais no ambiente físico do usuário, como, informações textuais, objetos, animações           

etc. 

Nesse sentido, a realidade vista pela câmera do dispositivo seria aumentada por            
esses novos elementos, que nada mais são do que arquivos digitais, trazidos pela             
aplicação e sobrepostos ou apresentados de forma síncrona à imagem à qual            
estão associados e que, de fato, os solicitou ou disparou, a partir da associação              
previamente estabelecida. (SANTOS, 2016, p. 83). 
 

 
Além dos sistemas de Realidade Virtual e Aumentada, há a Realidade Mista            

(RM), que consiste em misturar elementos do mundo virtual e do mundo físico do              

usuário. De acordo com Rodello (2010) “um ambiente de RM baseia-se na coexistência             

de objetos reais e virtuais, em que o usuário interage sem distinção de maneira fácil e                

intuitiva.” (RODELLO et.al, 2010, p. 2-3). No âmbito da Realidade Mista há a junção da               

8 “La Realidad Aumentada (RA) se parece a la realidad virtual pero existe una diferencia fundamental. Cuando se                  
explora un entorno de realidad virtual inmersiva, el usuario pierde de vista el mundo físico y en su lugar explora un                     
espacio recreado con imágenes por ordenador. Para ello, debe llevar puestos gafas, cascos, guantes u otros dispositivos                 
especiales que capturan tanto su posición como la rotación de diferentes partes de su cuerpo. La persona tiene la                   
experiencia de recorrer el espacio digital representado mientras está en realidad en una sala vacía. En el caso de la                    
realidad aumentada, las imágenes virtuales completan la visión de la realidad, no la reemplazan. Lo que el usuario ve es                    
su entorno real con unos elementos añadidos creados digitalmente.” (DOMINGUÉZ, 2013, p. 101, tradução nossa).  
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Realidade Aumentada e da Virtual Aumentada. Para caracterizar o ambiente que utiliza            

uma interface de Realidade Misturada e identificar a proporção do real e do virtual.  

As empresas jornalísticas têm se apropriado da tecnologia de Realidade Virtual           

para criar conteúdos mais imersivos. Porém vale destacar que um vídeo em 360 graus por               

si só não caracteriza Jornalismo Imersivo. Para que se configure Jornalismo Imersivo é             

necessário que além do vídeo em 360 graus outros dispositivos sejam utilizados, como a              

função giroscópio dos smartphones, fones de ouvido e no mais alto grau de imersão              

interação do usuário com a notícia. Segundo Longhi (2016, p.11), “O contexto            

contemporâneo da produção de conteúdos webjornalísticos têm evidenciado experiências         

imersivas e em realidade virtual agregados a diferentes tipos de conteúdo”. Neste sentido,             

em relação às produções de narrativas em Realidade Virtual em 360 graus nas redações              

precisam ser observados a partir da caracterização da Imersão e dos potenciais, além das              

questões que também dificulta a implementação do seu uso como adaptação do usuário,             

custos operacionais para esse tipo de narrativa e adequações de linguagem. 

Como um aspecto central na discussão, exploramos o conceito de Jornalismo           

Imersivo para compreensão da natureza da Realidade Virtual no jornalismo e os            

desdobramentos oriundos das experiências dos casos em estudo na pesquisa apresentada           

neste artigo. 

 
 
 
Jornalismo Imersivo: narrativas que vão além  
 
“Transportar” o usuário para o local do fato e possibilitar que o mesmo se sinta parte                

desta realidade é um dos objetivos do jornalismo ao produzir conteúdos imersivos. Essa             

ideia de inserir o público no cenário que está sendo retratado pode ser denominada de               

jornalismo imersivo. De acordo com Cordeiro (2016), a imersividade jornalística pode ser            

apreendida sob à concepção produtiva e técnica.  

 
O jornalismo imersivo pode ser apreendido sob duas concepções: a primeira do            
ponto de vista produtivo, em que o jornalista produz a notícia de forma imersiva,              
ou seja, em um nível aprofundado de investigação e reflexão sobre os objetos do              
mundo; e a segunda do ponto de vista técnico, em que o produto de sua               
reportagem se materializa em formatos imersivos, ou seja, em que o espectador            
(público) possa imergir na obra e ter uma experiência sensorial diferente a de             
outros formatos audiovisuais tradicionais. (CORDEIRO, 2016, p. 102).  
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Com o advento das novas tecnologias que provocaram reconfigurações na forma           

de produzir, distribuir e consumir as informações, essa ideia de transpor o usuário para              

outra realidade é potencializada, podendo ser alcançada utilizando-se de novos formatos           

que oferecem um maior grau de imersão, consequentemente, uma maior aproximação do            

usuário com os fatos reportados e, portanto, o jornalismo de imersão está presente na              

conjuntura explorada. "O jornalismo de imersão se expressa em todo seu potencial com             

tecnologias e equipamentos de realidade virtual e imersiva, que permitem a           

experimentação não apenas visual, mas também sensorial de um ambiente tridimensional           

sintético." (DOMÍNGUEZ, 2013, p. 95)  9

Assim, a VR além de se constituir como um dos formatos imersivos e uma forma               

inovadora de distribuir conteúdos cumpre um dos objetivos da prática jornalística, que é             

aproximar o usuário do local do fato e possibilitar que o mesmo vivencie a narrativa               

como protagonista. Essa concepção de usuário como protagonista é destacada por           

Alzamora e Tárcia (2012) ao discutir o jornalismo de imersão. De acordo com as autoras,               

nesse âmbito o usuário vivencia um cenário real em um mundo criado virtualmente. 

 Essa perspectiva do usuário em primeira pessoa também é ressaltado por De La             

Peña et. al (2010) ao discutir a imersividade nas narrativas jornalísticas. Para a autora, o               

usuário poderá ter acesso ao conteúdo como um visitante ou como um personagem             

retratado na notícia, ou seja, um avatar. Outro aspecto considerado por De La Peña é o                

fato das narrativas imersivas despertarem sentimentos no usuário, que acontece devido a            

sensação de presença na narrativa. Assim, considera que “um papel importante do            

jornalismo imersivo poderia ser o de restituir o envolvimento emocional do público em             

eventos atuais.” (DE LA PEÑA, 2010, p, 298). 

Porém, as narrativas apresentam diferentes graus de imersão, que irão variar de            

acordo com os aparatos tecnológicos utilizados pelo usuário, como, o equipamento de            

visualização, óculos de VR, fones de ouvido, etc. Outro fator que influenciará a             

imersividade são os recursos utilizados para construir a narrativa jornalística.  

9 “Para algunos autores (De la Peña, 2010; Pavlik, 2001; Pryor, 2000), el periodismo inmersivo se expresa en todo su                    
potencial con tecnologías y equipos de realidad virtual e inmersiva, que permiten la experimentación no solo visual                 
sino también sensorial de un entorno sintético tridimensional.” (DOMÍNGUEZ, 2013, p. 95, tradução nossa). 
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Os recursos estéticos e interativos utilizados na construção das narrativas são           

consideradas por Dominguéz-Martín (2010) essenciais para despertar no usuário a          

sensação de presença, e consequentemente, de imersão no ambiente.  

 

[...] Entendemos o jornalismo de imersão no contexto digital como uma forma            
narrativa jornalística que visa aumentar a capacidade de imersão do usuário na            
história através de alguns recursos estéticos e interativos. Os principais aspectos           
envolvidos neste objetivo são a interface ou representação do cenário, ou seja, a             
imersão espacial e ação com a história, as formas pelas quais o usuário pode              
interagir com a história. (DOMÍNGUEZ-MARTÍN, 2010, n.p).  10

 
 

Assim, Dominguéz (2013) considera que nesse ambiente imersivo a interação não           

é apenas funcional, mas envolve narrativa, o que contribui para imergir o usuário no              

ambiente virtual e para experimentar novas condições no contato com formato           

diferencial. A partir da discussão em torno das concepções de Realidade Virtual,            

Aumentada e Mista, como também, acerca do Jornalismo Imersivo, partimos para o            

resultado da pesquisa em torno da exploração da Realidade Virtual pelas organizações            

jornalísticas nos casos específicos do The New York Times, El País, CNN e G1. Os               

dados analisados demonstram qual a estratégia de uso do recurso da RV e em que grau de                 

imersão podemos considerar as produções nas diferentes plataformas (desktop e mobile). 

 

 

Narrativas em 360 graus: resultado dos casos empíricos The New York Times, CNN,             

G1 e El País 

Os resultados da pesquisa consideram exploração dos vídeos em 360 graus de quatro             

grandes empresas jornalísticas, The New York Times, CNN, G1 e El País. Para isto, foi               

elaborada uma Ficha de Observação que analisou principalmente o grau de imersão, a             11

criação de aplicativos específicos para visualização em VR pelas organizações          

jornalísticas analisadas, o conteúdo e recursos das narrativas, como a mobilidade e as             

10 “[...] Entendemos el periodismo inmersivo en el contexto digital como una forma narrativa periodística que busca                 
aumentar la capacidad de inmersión del usuario en el relato a través de unos recursos estéticos e interactivos. Los                   
aspectos principales que intervienen en este objetivo son la interfaz o representación del escenario, es decir, la                 
inmersión espacial y la acción con el relato, los modos en que el usuario puede interactuar con el relato.”                   
(DOMÍNGUEZ, 2010, n.p, tradução nossa). 
11 Disponível em https://docs.google.com/document/d/1TfN34LIRCodQVPc6JbLILfKss2xjCY5s8Uuv142T8pk/edit 
acessado em 13 de Julho de 2017. 
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estratégias de distribuição dos conteúdos. A ficha foi aplicada entre os dias 13 e 28 de                

Abril de 2017 em pesquisa de Iniciação Científica visando estabelecer o confronto teórico             

e empírico sobre o fenômeno da Realidade Virtual dentro do jornalismo atual. 

 

 

Gráfico 1 - Número de vídeos em 360 graus disponibilizados  em cada caso estudado.  

 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Entre os padrões e variações dos dados, identificamos diferenças significativas na           

quantidade de vídeos em 360 graus produzidos por cada organização jornalística em            

estudo (gráfico 1). Enquanto os portais americanos The New York Times e CNN vem se               

destacando na produção de conteúdos em VR, nos sites brasileiro e espanhol, G1 e El               

País, respectivamente, as experiências em 360 graus ainda são incipientes e esporádicas.            

Como podemos observar, o The New York Times, dentre as empresas analisadas, é a que               

possui o maior número de produções em vídeos 360 graus, seguida da CNN, o que               

demonstra que ambas estão apostando nos novos formatos para distribuir conteúdos           

jornalísticos e construir novas narrativas dentro do escopo da inovação.  

Além de se sobressair na produção de conteúdos, o The New York Times também  
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tem se destacado pela diversidade de canais de distribuição. Atualmente, as produções de             

Realidade Virtual da empresa podem ser acessadas através das plataformas web e mobile.             

No smartphone, o usuário poderá acessá-las através do aplicativo NYTVR , disponível           12

para android e IOS (Figura 1). A expansão da produção dos vídeos também facilitou a               

criação de seções específicas para esse tipo de conteúdo que, na plataforma web, já              

possui site, Youtube e Facebook. Nesses ambientes é possível ver a organização e o              

espaço que essas novas narrativas vem ocupando, tendo em vista que no site do jornal, no                

Facebook e no YouTube já possuem as seções específicas para vídeos em VR: The Daily               

360, 360 Video e The Daily 360, respectivamente. 

Os resultados também demonstram que a distribuição em multiplataformas faz          

parte das estratégias de convergência da organização El País. No ambiente mobile, os             

usuários têm acesso aos conteúdos por meio do aplicativo específico El País VR (figura              13

1) disponível para Android e IOS, porém, o volume de produções de vídeos em 360 graus                

é pequeno, contendo apenas três reportagens, sendo elas: Fukushima: Vidas          

Contaminadas; Ayotzinapa: A sepultura aberta; e Aleppo: Patrulha com os White           

Helmets Sírios. No desktop, a empresa disponibiliza as produções no Youtube em uma             

seção específica , denominada vídeos VR.  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Disponível em http://www.nytimes.com/marketing/nytvr/ acessado em 13 de Julho de 2017. 
13 Para Android disponível em https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elpais.elpaisvr&hl=es acessado em 
13 de Julho de 2017. E para ios disponível em 
https://itunes.apple.com/us/app/el-pais-vr/id1103167264?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 acessado em 13 de Julho de 2017. 
14 As reportagens em 360 graus do El País também podem ser encontradas na seção Planeta Futuro ou ‘soltas’ sem                    
seção específica.   
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Figura 1 - Aplicativos NYTVR e El País VR para Smartphones. 

 

Fonte: captura de tela. 

 

Apesar de não possuir aplicativo específico para conteúdos em VR, as produções            

da CNN podem ser acessadas através de smartphones diretamente no portal, onde existe a              

opção para uso de óculos de Realidade Virtual o que proporciona maior sensação de              

imersão. A empresa também mantém no Facebook, a fanpage CNNVR, denominada           

como “uma unidade de Jornalismo Imersivo e plataforma de Realidade Virtual” , onde            15

disponibiliza vídeos em 360 graus.  

Assim como a CNN, o G1 não possui aplicativo específico para distribuição de             

conteúdo em smartphones e tablets. As produções da empresa ficam disponíveis de            

forma aleatória no portal, não existindo uma produção de conteúdos regulares. Outro            

fator identificado na pesquisa se refere ao fluxo de produção das reportagens em             

Realidade Virtual (gráfico 2). Nesse aspecto, constatou-se que as empresas americanas           

15 Disponível em https://www.facebook.com/CNNVR/ acessado em 13 de Julho de 2017. 
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estão a frente da brasileira e espanhola. Os resultados demonstram que as produções de              

narrativas em 360 graus no The New York Times acontece diariamente e a CNN aposta               

em uma produção semanal, o que demonstra que ambas se consolidam como duas das              

principais empresas que exploram e inserem esse formato de narrativa nas suas rotinas             

produtivas.  

 

Gráfico 2  -  Comparativo de frequência de  produções de vídeos em 360 graus  

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir da observação dos casos nas plataformas web e mobile, é notório que os               

vídeos em 360 graus fornecem um conteúdo diferenciado e proporcionam uma visão de             

todos os ângulos do ambiente, constituindo assim, uma forma inovadora de reportar os             

fatos jornalísticos aos usuários. Porém, no que se refere ao aspecto imersivo das             

narrativas, o conteúdo disponibilizado no desktop oferece um grau baixo de imersão,            

visto que se faz necessário o movimento do mouse para ter acesso ao ângulo completo da                

narrativa. Além disso, como o desktop não possui a função para os óculos apropriados              

para visualização em VR, há outros fatores externos que tiram a atenção da narrativa, o               

que dificulta uma total imersão. 
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Já nas narrativas observadas pelos smartphones, mesmo as que não possuem           

aplicativo específico como o G1 e a CNN, mas disponibilizam a opção de usar óculos de                

Realidade Virtual, como o Google Cardboard utilizado em nossas observações e fones de             

ouvido, a sensação de imersão é considerada maior do que no desktop. Neste último o               

grau pode ser considerado baixo-médio, visto que, alguns fatores como o aparecimento            

dos cantos do equipamento e imagem duplicada interferem na sensação de imersão, a             

exemplo, o cabeçario do site G1 na reportagem sobre o Carnaval 2017 do Rio de Janeiro                

(figura 2).  

 

 

Figura 2 - Reportagem em Realidade Virtual do Portal G1 

  

Fonte: Captura de tela. 

 

Todavia, a observação feita através dos aplicativos específicos para Realidade          

Virtual do The New York Times e El País por meio de smartphone com giroscópio,               

óculos de RV e fones de ouvido, constatou um grau maior de imersão. Portanto, os dados                

demonstram que os casos analisados ainda não atingiram a maturidade nas produções e as              

estratégias utilizadas tanto à produção das narrativas quanto à forma de distribuição é             

distinta. A frequência também é variável, demonstrando que para algumas organizações           

jornalísticas é mais experimental ou para marcar presença com a "novidade" que            
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necessariamente uma estratégia pensada e visando oferecer um conteúdo aprofundado          

para o usuário.  

 

 

Conclusão 

O Jornalismo tem se apropriado das novas tecnologias e agregado às suas narrativas,             

formatos oriundos de outros campos, como é o caso da Realidade Virtual que surge              

inicialmente no entretenimento, especificamente na produção de Games e Filmes. Essa           

apropriação tem suscitado mudanças em suas estruturas, como, na produção, consumo e            

distribuição de narrativas. E é atenta a estas transformações que as empresas jornalísticas             

têm buscado se reconfigurar e inovar, principalmente, para conquistar a audiência, cada            

vez mais conectada com as novas tecnologias.  

Todavia, a partir da revisão bibliográfica e das observações feitas durante a            

pesquisa, identificamos que as experiências em vídeos 360 graus estão mais consolidadas            

fora do Brasil, como no caso do The New York Times que tem um núcleo de produção                 

especializado para conteúdos em VR para diversos meios, como aplicativo, Facebook,           

Youtube, entre outros. O El País, que apesar do baixo fluxo de reportagens em VR,               

possui aplicativo e canal no Youtube voltado para a Realidade Virtual. A CNN, por sua               

vez, tem investido mais nas produções em VR desde março de 2017, contando com seção               

específica em seu portal e fanpage no Facebook. 

Já no caso brasileiro, o G1 não possui uma seção específica em seu portal              

destinado aos vídeos produzidos em 360 graus, como também não possui aplicativo e não              

tem aproveitado o advento das redes sociais como tem feito os outros portais analisados              

nesta pesquisa. Mesmo não fazendo parte diretamente desta pesquisa, se faz necessário            

destacar que o Fantástico iniciou em maio de 2017 o Fant360 , um quadro do programa               16

que traz experiências em vídeos 360 graus, segundo os apresentadores do programa para             

uma maior sensação de imersão dos telespectadores que devem acessar o site do             

programa dentro do portal G1. Na televisão, o programa fez uma adaptação com cenas              

16 Disponível em 
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/05/fantastico-viaja-pelo-mundo-para-captar-experiencias-unicas-em-360.ht
ml acessado em 14 de Julho de 2017. 
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em 360 graus direcionadas na edição, mas que possui a limitação do meio em que o                

telespectador não conduz a interação como ocorre através de smartphones ou óculos de             

RV. Este quadro tem uma seção específica no site. O que demonstra que o Grupo ao                17

qual o G1 e o Fantástico pertencem está atento para o crescimento da Realidade Virtual               

dentro do jornalismo e do entretenimento. 

Por estarmos diante de um fenômeno ainda em desenvolvimento, este trabalho,           

fruto do Projeto de Iniciação Científica - PIBIC aponta algumas luzes sobre o tema, mas               

compreendemos que há lacunas de literatura e de experiências sobre o objeto que             

precisam ser exploradas para uma melhor compreensão da relação entre Realidade           

Virtual e jornalismo . Diante disso, experiências como a do Fantástico e outras pelo              

Brasil, como a Folha de São Paulo que lançou em Março de 2017 o aplicativo Folha 360                 

graus e criou a seção TV Folha 360 graus em seu site, ainda não foram exploradas                18 19

diretamente pela pesquisa. Porém, através do mapeamento das experiências em VR           

conseguimos identificar um crescimento do formato de notícias em 360 graus por            

empresas jornalísticas no país e, principalmente, fora do país constituindo-se um           

fenômeno em plena expansão e carente de estudos acadêmicos.  
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