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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma análise acerca dos videogames e a possível influência 

dos jogos eletrônicos no cotidiano dos jogadores, que supostamente poderia refletir  

em ambientes sociais.  Estabeleceu-se um diálogo com especialistas que estudam a 

relação dos videogames e potenciais alterações de comportamento daqueles que 

estão imersos no universo dos jogos eletrônicos. O projeto também pontua as 

principais características do jornalismo de revista e os gêneros presentes na revista 

Cultura Gamer.  

 

Palavras-chave: Videogames. Jogos Eletrônicos. Especialistas. Jornalismo de 

revista. Gêneros Jornalísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work presents an analysis about videogames and the possible influence of 

electronic games in the daily life of players, which supposedly could reflect in social 

environments. Went established a dialog with experts who are studying the 

relationship of videogames, and potential changes in behavior of those who are 

immersed in the universe of electronic games, and the project also punctuates the 

main characteristics of the journalism of magazine and the genres present in the 

magazine Culture Gamer.  

 

Keywords: Videogames. Electronic Games. Specialists. Magazine journalism. 

Journalistic genres. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A forma de brincar parece ter sido, em parte, substituída pelos atrativos 

eletrônicos. Novas ferramentas de entretenimento digital têm exigido boa parcela de 

tempo e atenção de jovens e adolescentes a um sem-número de dispositivos 

eletrônicos, os famigerados videogames. 

Na busca de entender esse fenômeno, nasce a revista Cultura Gamer, projeto 

de conclusão de curso que tem por objetivo analisar os jogos eletrônicos, suas 

vertentes, potenciais riscos ao uso contínuo pelos jovens etc. A escolha do tema do 

TCC se deu pelo debate atual em jornais, na TV, no rádio e sobre estudos científicos 

acerca dos efeitos dos jogos eletrônicos em crianças e adolescentes.  O formato 

escolhido foi Revista, por se tratar de um produto comunicacional dinâmico, de fácil 

manuseio, aceitação e leitura.  

O nome da revista chama-se Cultura Gamer, em alusão à associação da 

cultura dos jogadores de videogames, seus hábitos, expressões ao mundo 

eletrônico dos jogos digitais. A publicação aborda o mundo dos jogos eletrônicos, 

seus conceitos, além dos depoimentos de jogadores e especialistas. Psicólogos 

foram ouvidos sobre a influência dos games no cotidiano dos jovens e em seu 

âmbito social.  

De acordo com Moita (2007, apud Kasvi, 2006 p.21) ―game é um conjunto de 

atividades que envolvem um ou mais jogadores. Tem metas, desafios e 

consequências. Além disso, tem regras e envolve alguns aspectos de uma 

competição‖. Carreiro (2010) explica que ―os vídeogames trazem todo um aspecto 

cinematográfico, com roteiros ‗hollywoodianos‘ e grandes atores nos principais 

papéis dos personagens‖. Entretanto, o modelo vem se invertendo ao longo do 

tempo e agora o cinema também incorpora componentes estéticos e narrativos dos 

videogames em filmes contemporâneos, ao passo que busca maior amplitude 

interativa de seus praticantes. 

Para Carreiro (2010) a cinematografia produz imagens que beiram o realismo, 

fazendo com que o jogador se sinta dentro do jogo, participando mais ativamente da 

trama. É como se ele se transformasse no próprio personagem (num processo de 

identificação com pontos de vista semelhantes ao que ocorrem no cinema) e, para 
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que isso se efetive de maneira mais concreta, é importante que ele veja e escute o 

que acontece com os mesmos padrões de sua vida fora dos games. Não é por 

acaso que a grande parte dos novos jogos eletrônicos traz imagens em primeira 

pessoa, através da chamada ―câmera subjetiva‖, na qual a visão do jogador 

corresponde exatamente àquela que ele teria com o ponto de vista do seu próprio 

olho. 

Percebe-se que, progressivamente, os jogos eletrônicos trabalham com 

narrativas mais complexas, que introduzem técnicas e modelos discursivos 

cinematográficos — tipos de planos, enquadramentos, montagem, ritmo, foco 

narrativo, elaboração de personagens, narrativas em primeira pessoa etc. —, nos 

quais os jogos transformam-se em histórias interativas, construídas pelos próprios 

usuários, obviamente, dentro dos limites permitidos pelos dispositivos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a influência dos videogames na vida dos jogadores de classe média de 

Fortaleza, através do estudo dos jogos eletrônicos como ferramenta socializadora.    

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Investigar alterações comportamentais, com a ajuda de psicólogos, por meio 

de pesquisas e opiniões, dos praticantes de jogos eletrônicos que contenham cenas 

de violência.  

 Analisar quais os efeitos proporcionados, relativos à socialização, que os 

jogadores mantêm com os games, com a finalidade e estudar as relações 

interpessoais dentro do ambiente digital.   

 Contribuir com a compreensão da linguagem, conceitos e aspectos dos 

videogames. 
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3  JOGOS ELETRÔNICOS 

 

Poucos são os pesquisadores que têm se debruçado para entender o 

verdadeiro significado e definição de games. Porém, nas palavras de Dempsey et al 

(apud Kasvi, 2006) game é um conjunto de atividades que envolve um ou mais 

jogadores,  interconectados por um dispositivo eletrônico comum (computador ou 

aparelhos de videogame).  Na concepção de Moita (2007, apud Kasvi, 2006 p.22) os 

jogos eletrônicos possuem metas, desafios e consequências e são meios interativos 

e dinâmicos, cuja função é divertir, entreter, levando em consideração o caráter 

lúdico.  

Segundo Huizinga (2001, pg. 18) afirma que o lúdico pode ser considerado 

ainda mais antigo que a cultura, já que quase todos os grupos de animais também 

jogam de maneiras diferentes a cada raça. Segundo ele ―(...) a civilização humana 

não acrescentou característica essencial nenhuma à ideia geral de jogo.‖ (SOARES, 

2006, apud Huizinga).  

 

Contudo, são grandes as divergências para a definição da ‗função biológica‘ 
do jogo, que poderia ser apenas uma descarga de energia vital em excesso, 
satisfação de um instinto de imitação, preparação dos jovens para as 
‗tarefas sérias‘ da vida, ou exercício de autocontrole, entre outras mais. 
(SOARES) 

 

Algumas finalidades do jogo citadas por Soares (2006) parecem não se 

encaixar quando tratamos de jogos digitais, portanto os videogames têm outra 

função para o jovem já que não descarrega energia vital propriamente dita. Uma 

particularidade muito presente no videogame é a capacidade de transferir 

conhecimento para o jogador, e isso também se aplica às atividades lúdicas em 

geral. 

 

3.1 A história dos jogos eletrônicos 

 

O primeiro jogo eletrônico foi criado por William (Willy) A. Higinbotham a partir 

de uma modificação feita em um osciloscópio no ano de 1958. O jogo foi chamado 
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de Tênis para Dois, o ancestral de Pong, ―(...) ainda que não seja reconhecido pela 

maior parte dos pesquisadores‖ (Nesteriuk, 2004).  

Em 1961 Steve ―Slug‖ Russel, um pesquisador de computadores no MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), trouxe a destruição para o mundo dos 

videogames com a criação do Spacewar! a partir de um computador DEC PDCP-1, e 

foi considerado o primeiro jogo de tiro do mundo.  

O jogo fez sucesso não apenas entre os visitantes, mas também entre os 

próprios cientistas daquele e de outros laboratórios - dentre os quais Nolan Bushnell, 

futuro criador do videogame Atari -, ―que nos momentos de folga aproveitavam o 

tempo livre para se divertirem em frente à máquina‖. (Nesteriuk, 2004). 

 
Somente em 1968, Ralph Baer criou um aparelho conhecido como Brown 

Box, onde os games podiam ser jogados por meio de um aparelho de televisão.  

Anos depois, em 1972, é que houve o verdadeiro “boom” na nascente indústria dos 

games. Surge então o primeiro console da história, o Odissey, da empresa 

americana Magnavox. O videogame ficou conhecido como Telejogo, o qual 

basicamente consistia em traços que subiam e desciam para rebater um quadrado.  

 

Graças ao avanço das tecnologias e o desenvolvimento do sistema de 

microprocessadores, os videogames tiveram um salto qualitativo. Apareceram os 

gráficos em 3D, que revolucionaram os games que conhecemos atualmente. Desde 

então a indústria dos videogames faturam bilhões de dólares todos os anos e se 

adaptam à forma de fazer e vender entretenimento digital a um mercado promissor e 

em franca expansão.  
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4 JORNALISMO EM REVISTA 

 

As revistas são publicações periódicas de diversas segmentações que tem o 

objetivo de estarem sempre ligadas ao público que a tem como forma de 

identificação de valores e pensamentos. Para Scalzo (2003) as revistas se dividem 

em gênero (masculino e feminino); idade (infantil, adolescente e adulta); espaço 

geográfico (cidade ou região) e tema (cinema, esporte e ciências). 

Segundo Scalzo (2003) a revista difere do jornal impresso, já que a linguagem 

tende a ser mais despojada. Há também aprofundamento e continuação dos temas 

abordados, além da possibilidade de valer-se de recursos estilísticos para prender a 

atenção do leitor. 

De acordo com Vilas Boas (1996), a revista preenche os vazios informativos 

deixados pelas coberturas dos jornais, rádio e televisão. Sem esse complemento, a 

informação tornar-se-ia corriqueira. Vilas Boas complementa que ―a revista não 

apenas revê ou desdobra aquilo que foi lido na semana. Procura também rever o 

que já foi lido na semana‖. 

Outro fator de grande valia é o texto. Diferente da linguagem empregada na 

internet e no jornal impresso, o jornalista responsável pode adotar recursos textuais 

e criar textos onde o leitor não abandone o hábito de ler o material, além de alegar 

os recursos jornalísticos com os literários. Vilas Boas diz: 

As revistas exigem de seus profissionais textos elegantes e sedutores. 
Considerados os valores ideológicos dos veículos, não há regras muito 
rígidas. Há, isto sim, uma conciliação entre as técnicas jornalística e 
literária. Não fazem exatamente literatura, porque jornalismo não se 
expressa com supra-realidades. Ao contrário, tratam de uma realidade 
comum a todos. Mas a técnica literária é perfeitamente compatível ao estilo 
jornalístico. (1996, p. 11) 

 

Na visão de Scalzo (2003) a revista é um veículo que exige criatividade. Ela 

possui elementos próprios que os diferenciam dos demais meios. A começar pela 

utilização de títulos nominais, quebrando o paradigma do sujeito-verbo-predicado do 

jornal impresso. Outras características são: uso de adjetivos e coloquialismos, 

destaque para fala de personagens e elementos narrativos e descritivos. 
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Ocorre também uma mudança no tradicional lead e da pirâmide invertida em 

evidência no jornalismo. O texto de revista trabalha com aberturas na reportagem, 

com a função de captar a atenção do leitor e conduzi-lo ao prazer da leitura (Souza, 

2005). Para facilitar a leitura, a revista faz o uso privilegiado da imagem, por meio da 

foto ou ilustração. O infográfico ou gráfico informativo ganhou destaque, pois 

consiste em uma ferramenta adicional para transmissão de informações. 

No campo das técnicas de reportagem, o periódico difere dos demais veículos 

comunicacionais. A reportagem aprofundada exige da capacidade do repórter e sua 

interpretação dos fatos. Conforme Lima (2004), para desenvolver um tema mais 

consistente, o repórter precisa valer-se de técnicas de interação com o entrevistado, 

como deixá-lo à vontade para determinadas revelações. Com esse recurso, as 

entrevistas podem ser bem conduzidas, aprofundando a reflexão, contribuindo para 

humanização do que está escrito e aproximando o leitor do tema. 

 

4.1 Surgimento da revista no mundo 

 

A história da revista remonta o século XVII, o primeiro exemplar que se tem 

notícia surgiu na Alemanha, no ano de 1663, com o nome de Erbauliche Monaths-

Unterredungen, o equivalente a "Discussões Edificantes Mensais‖. A revista 

abordava assuntos voltados à religião e foi criada por Johann Rist, teólogo e poeta, 

na cidade de Hamburgo, tendo circulação até meados de 1668. 

Tão logo a ideia de compilar textos e publicá-los periodicamente  se espalhou 

pela Europa. Na França, no ano de 1672, desenvolveu-se uma revista com diversas 

temáticas da história, batizada de Mercúrio Galante. A revista continha assuntos 

diversos como poesias, crônicas da Corte e informativos de leis. Depois de 20 anos 

da publicação da Mercúrio Galante, surge uma revista destinada ao público feminino 

intitulada de Mercúrio das Senhoras, onde também publicava crônicas da Corte, 

poesias, além de apresentar desenho de roupas, moldes para bordados e vestidos. 

Já no século XIX, as revistas começavam a apresentar uma inovação no 

layout visual, com o uso de imagens coloridas. Berço da Revolução Industrial, a 

Inglaterra, seguiu o posto das transformações visuais. Em 1842 cria a primeira 

revista ilustrada, intitulada de The Illustred London News. A revista possuía 16 
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páginas e 32 imagens, trabalhadas por artistas locais, que reproduziam os 

acontecimentos em desenho colorido. Também na Inglaterra, em 1843, nasce a The 

Economist, que tinha como mote assuntos pertinentes à economia, como 

exportações, aumento e/ou escassez de alimentos no mercado, anúncios de 

impostos, etc. Começava o gênero hoje chamado de revistas de economia e 

negócios. 

Mas foi no século XX que as revistas tiveram maior destaque, em especial 

nos Estados Unidos. Em 1923, surge a prestigiada revista Times, com o propósito de 

sumarizar ou resumir, as matérias publicadas pelos jornais durante a semana. O 

estilo de escrita adotado trazia novidades: frases curtas, em forma de narrativa, 

levando em consideração a checagem das informações. Outra revista que merece 

destaque é a Esquire, nascida em 1933. A ideia do autor Arnold Gingrich era criar 

uma revista de moda para cavalheiros da época. Criou-se um referencial de bom 

gosto e estilo de vida, mostrando carros de luxo, bebidas, gastronomia e outras 

novidades para elite masculina norte-americana. 

 

4.2 Surgimento da revista no Brasil 

 

O surgimento da primeira revista brasileira ocorreu em 1812, quatro anos 

depois da corte portuguesa desembarcar no Brasil. Intitulada de As Variedades, 

acompanhou os modelos europeus preocupando-se com a publicação de 

discursos sobre costumes e virtudes sociais, algumas novelas de escolhido 
gosto e moral, extratos de história antiga e moderna, nacional ou 
estrangeira, resumo de viagens, pedaços de autores clássicos portugueses 
– quer em prosa, quer em verso – cuja leitura tenda a formar gosto e 
pureza na linguagem, algumas anedotas e artigos que tenham relação com 
os estudos científicos propriamente ditos e que possam habilitar os leitores 
a fazer-lhes sentir importância das novas descobertas filosóficas. 
(SCALZO, 2003, p.27). 

 

No Rio de Janeiro apareceram jornais de cunho libertário, com o propósito de 

romper os laços com Portugal. Seguindo esta linha do impresso, criou-se os Anais 

Fluminenses de Ciências, Artes e Literatura, lançada em 1822.  A proposta editorial 

previa desenvolver nas linhas assuntos do campo do Direito, Engenharia, Medicina e 

outros campos de profissionalismo liberal. 
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Seguindo o mote da segmentação, apareceu uma revista destinada ao público 

feminino, a primeira é voltada às damas da nascente nação brasileira. O Espelho 

Diamantino surgiu, em 1827, segundo Scalzo (2003, p. 28), para ―deixar a mulher à 

altura da civilização e de seus progressos‖. A revista era composta de temas como 

literatura, política, teatro e crônicas, escritos de forma a atender o gosto das 

senhoras brasileiras. 

Mesmo com variante de temas, a revista teve pouco tempo de vida, 

permanecendo apenas dois anos no mercado editorial brasileiro. Os recursos 

escassos e as poucas assinaturas obrigaram O Espelho Diamantino a circular com 

edição limitada, chegando  há apenas uma ou duas vezes por mês. 

 

Somente no século XX que as revistas brasileiras começam a angariar 

recursos utilizando estratégias de mercado, sejam elas cadernos tomados por 

ilustrações ou fotos aos olhos do consumidor ou por meio de uma agitação social. 

Em 5 de dezembro de 1928,  o jornalista Assis Chateaubriand lança a revista 

Cruzeiro no mercado nacional de periódicos. Para causar impacto nos potenciais 

consumidores, Chateaubriand apresenta à população do Rio de Janeiro sua obra. 

Foi como se, de repente, começasse a nevar naquela tarde de verão 
carioca. [...] Quando as repartições públicas encerravam o expediente e as 
lojas se preparavam para fechar as portas, uma chuva de confetes, 
serpentinas e pedacinhos de papel começou a cair sobre a Avenida Rio 
Branco, parando o trânsito. (Cadernos de Comunicação 2, Série Memória, 
2002, p.13) 

 

Do alto dos prédios do centro do Rio de Janeiro, folhetos eram lançados com 

a chamada, de acordo com o texto de Cadernos da Comunicação (s/d, p. 13), era 

possível ler ―compre amanhã O Cruzeiro (sic), em todas as bancas, a revista 

contemporânea dos arranha-céus [...] que tudo sabe, tudo vê‖. 

 

Um lançamento de popstar que funcionou: no dia seguinte, a nova revista 
se esgotou em poucas horas Um luxo editorial. Na capa, o logotipo: o nome 
Cruzeiro em letras vermelhas, sobre um fundo azul com moldura prateada. 
As estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul sobrevoavam o desenho de 
um rosto de mulher de boca e olhos pintados, unhas cintilantes, uma 
melindrosa que, com ar provocante, enviava um beijo para o público. Em 
quatro cores, impressa em papel cuchê (sic) de excelente qualidade. 
(Cadernos da Comunicação 2, série Memória, 2002, p. 13). 
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A revista O Cruzeiro foi ganhando o público brasileiro. Ela apresentava 

matérias jornalísticas com temas nacionais e internacionais, textos bem 

diagramados, boa ilustrações, conforme Scalzo (2003). Não obstante, seguia o mote 

de assuntos, por meio de um resumo das informações semanais do país e do 

exterior com material fotográfico, reportagens sobre locais exóticos, além de 

literatura. 

As 64 páginas da revista de Chateubriand contavam com inúmeros anúncios 

publicitários. O veículo causara alvoroço entre as agências de publicidade. Os 

produtos de destaque ocupavam páginas inteiras, sempre vistosas e coloridas. 

Graças à divulgação, que chegou a ocupar quase 35 % da revista, o 

empreendimento pode ser mantido com os ganhos obtidos pela comercialização do 

periódico. 

O Cruzeiro firmou-se por muitos anos no mercado nacional de revistas. 

Leitores se dirigiam à redação com o intuito de buscar o exemplar que não haviam 

comprado nas bancas. A revista circulava em todas as classes sociais e públicas 

bem variadas. Homens, mulheres, idosos, adolescentes, moradores de cidades do 

interior e das nascentes metrópoles contemplavam o produto de Chateubriand, nos 

quatro cantos do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

5 GÊNEROS JORNALÍSTICOS 

 

Para aprender a fazer jornalismo, inicialmente é necessário conhecer os 

gêneros jornalísticos. O aprofundamento dos elementos que compõe a atividade 

discursiva jornalística auxilia em maior conhecimento, incidindo em sua prática.  A 

ideia é fazer com que o texto profissional jornalista se fidelize junto ao intercolutor, 

por meio de seus escritos, facilitando assim o processo comunicativo. Neste 

capítulo, optou-se por colocar os principais gêneros jornalísticos que compõe a 

revista Cultura Gamer, apresentando suas características e diferenciações de cada 

um.  

 

5.1 Artigo de opinião 

 

O artigo, como um gênero jornalístico, representa um tipo de matéria escrita 

por jornalistas ou, na maioria das vezes, por colaboradores que desenvolvem uma 

idéia e apresentam sua opinião. Ele não segue uma estrutura padrão, que o permite 

com seja criado sem restrições quanto ao assunto de que trata.  

Conforme Melo (1985), o artigo possui duas definições, em termos de 

finalidade. O doutrinário – que trata de um tema atual, sugerindo um novo modo de 

percebê-lo – e o científico – que visa tornar público novos conhecimentos. Sendo 

que o artigo científico ainda é subdividido em: artigo de divulgação – que visa 

divulgar novas descobertas – e artigo educativo, que busca educar através de novos 

conhecimentos e descobertas. 

 

5.2 Editorial 

 

O editorial geralmente é um texto que expressa à opinião dos veículos de 

comunicação.  Melo (1985, p. 79) define o editorial como ―o gênero jornalístico que 

expressa a opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior repercussão no 
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momento‖. Entende-se, portanto, que o editorial é um texto que emite uma opinião, 

não qualquer uma, mas a do veículo de comunicação. Diferente dos outros gêneros 

que emitem a opinião de um autor (que torna público o seu nome, como sendo 

responsável por sua obra) – seja um jornalista, colaborador ou leitor – o editorial é 

responsabilidade da instituição, ou seja, da empresa. 

 

Para produzir textos editoriais, o jornalista segue o roteiro, que é dividido em 

três etapas: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Permeando o que é 

escrito, Cereja e Magalhães (2000) explica que o profissional jornalista pode basear-

se em estudos, declarações e outros elementos para deixar o texto mais completo.  

 

5.3 Entrevista 

 

O gênero entrevista é considerado um instrumento de coleta de informação, 

com o objetivo de registrar declarações de pessoas (fontes) e obter informações 

necessárias à produção de um texto acerca de um dado assunto. Para Schudson 

(1996) entrevista é parte integrante do jornalismo contemporâneo, pois os jornalistas 

baseiam-se nela. Chaparro (1999) afirma que todo o fluxo de atividades de qualquer 

veículo informativo é gerado por entrevistas. 

O repórter deve obedecer a uma série de procedimentos e dicas que auxiliam 

na contextualização Conforme o manual jornalístico da Folha de São Paulo: 

 

os aspectos gráficos das entrevistas com perguntas e respostas na Folha 
deve obedecer ao seguinte modelo: Cada entrevista deverá ser introduzida 
por um pequeno texto em grifo (de, no máximo, 40 linhas) no qual o 
entrevistador dá um pequeno perfil do entrevistado e fala sobre as 
condições e o local onde foi concedida a entrevista. Na parte de perguntas e 
respostas, as perguntas serão grafadas em negrito, precedidas do nome do 
jornal, e as respostas serão grafadas e claras e precedidas do nome do 
entrevistado, em negrito. É obrigatório que  o nome do entrevistado apareça  
em negrito.e por extenso na primeira resposta; nas seguintes, seu nome 
pode ser grafado como ele é mais conhecido publicamente. Sempre em 
negrito. [...] Além da introdução, deve limitar-se (a entrevista) à transcrição 
do diálogo entre jornalista e entrevistado. Obedece as mesmas 
recomendações de estilo e comportamento profissional que regem as 
entrevistas de qualquer espécie. (FOLHA DE S. PAULO, 1998). 
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Para Erbolato (2008), o profissional jornalista deve levar em consideração a 

sensibilidade, inteligência na obtenção de respostas interessantes e pertinentes ao 

tema. No mais, o entrevistador precisa preparar-se antes para conduzir a entrevista 

sem que ela redunde em fracasso. 

 

5.4 Notícia 

 

Trata-se de uma forma de fazer jornalismo através da narração dos fatos. 

Apareceu no período entre 1870 e 1914, principalmente nos Estados Unidos e na 

Europa. A predominância dos textos baseia-se nas esferas do relato da informação, 

tendo como destaque a notícia. (LAGE, 2001). 

De acordo com Erbolato (2008), ―a notícia é a matéria-prima do jornalismo‖. 

Segundo o autor, milhares de acontecimentos são revelados como obituários, 

declarações, desastres naturais, destruição de colheitas, experiências científicas etc. 

Para Hohenberg (1995), a notícia é vista como um relato de uma série de fatos a 

partir do momento em que acontecem, despertando discussões e gerando interesse 

humano. Já Lage afirma que: 

a notícia aponta para o imediato concreto, e o projeto a que se procura 
condenar o pensamento especulativo é o mais abstrato e distante da práxis, 
no limite a que se amesquinhou, sem realmente contestar, a questão dos 
fins últimos e causas primeiras. No entanto, a notícia ocupa lugar importante 
no rádio, na televisão, nos jornais; nas conversas, nos relatórios de 
pesquisa; penetra em todos os saberes, obriga a permanente restruturação 
de cada campo de conhecimento. Antes de existirem, na experiência dos 
homens, as coisas foram descobertas: o pássaro e seu voo; o teorema e 
sua explicação; o céu e sua imensidade; a tirania e seu tirano; a libertação e 
a liberdade. Descobrir torna-se ato consequente quando se dá notícia do 
descobrimento. (2001, p. 113) 

 

Nesse sentido, o texto deve ter a estrutura de uma pirâmide invertida, sendo 

dividia em duas partes: o lead e o corpo. O lead contém informações que respondem 

às questões: o que, quem, quando, como, onde e por quê. É no corpo do texto onde 

haverá o desdobramento da notícia, apresentando os demais elementos e 

informações adicionais. 
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5.5 Reportagem 

 

A reportagem busca atender a necessidade de ampliar os fatos para uma 

visão contextual e facilitar maior compreensão e maior alcance. O objetivo melhora 

tingido na prática da reportagem, que possibilita um mergulho a uma gama de fatos 

e em seu contexto oferece ao autor certa liberdade para superar os padrões 

convencionais do tratamento da notícia. De acordo com Lima (2004), esse 

aprofundamento amplia a taxa de conhecimento do leitor sobre o tema, por meio de 

dados, números, desdobramentos, efeitos e detalhes relacionados ao assunto 

reportado. 

Na reportagem Lage (2001) aponta que ela se enquadra jornalismo 

explicativo, que busca preencher os vazios informativos deixados pela notícia por 

meio de uma narrativa vista por vários ângulos, composta por ingredientes como 

contexto, antecedentes, projeção no futuro, suporte especializado, conhecimento 

sobre o fato e perfil dos personagens relacionados ao fato.  
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6 METODOLOGIA 

 

A metodologia é uma das etapas mais importantes de um trabalho científico 

e/ou acadêmicos. De acordo com Oliveira (1999, p. 49) a metodologia é 

caracterizada como o conjunto de processos pelos quais se torna possível conhecer 

uma realidade, baseada em normas técnicas e padrões seguidos. Para Rampazzo 

(2005, p.11), a metodologia é uma disciplina que ensina o caminho, a forma como 

deve ser conduzido e processado o trabalho acadêmico.  Outros fatores também são 

citados pelo autor, como o espaço a ser investigado, o objeto a ser estudado e os 

métodos mais adequáveis para captar informações durante o processo. 

 

Baseado nos conceitos metodológicos, as pautas foram definidas de acordo 

com os jogos eletrônicos que atualmente receberam elevadas notas em pesquisas 

de satisfação com jogadores, qualificação ante o mercado de jogos digitais e  

leituras de artigos científicos, notícias, teses e monografias ligadas à temática do 

mundo eletrônico dos videogames. O trabalho também consiste no depoimento dos 

jogadores e de profissionais ligados à área da Psicologia.  

 

Entrevistados:  

Andressa Barbosa de Oliveira – Assistente Administrativa 

Dáphine Ponte Gomes – Jornalista 

Juan Paulo Torres – Publicitário 

Marcella Gaspar Holanda– Psicóloga da Faculdade de Tecnologia Intensiva  

Raíssa Carneiro de Oliveira – Estudante do curso de Direito da Faculdade 

Nordeste 

Thiago de Souza Oliveira – Psicólogo da Faculdade Cearense 
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7 PROJETO GRÁFICO 

 

O projeto gráfico compreende o conjunto de elementos (cores, textos, 

conteúdo), que formam e atribuem características aos jornais e revistas.  Desse 

modo, Scalzo (2003) destaca que esses elementos são determinados após análises 

de estratégias de aceitação do público, papel semiótico e tipologia dos desenhos. 

O nome da revista chama-se Cultura Gamer, em alusão à associação da 

cultura dos jogadores de videogames, seus hábitos, expressões ao mundo 

eletrônico dos jogos digitais. Antes da escolha do nome Cultura Gamer foram 

sugeridos outros nomes como Gamemode, Shooter, Jogos Brasil, Game Z, Other 

Space e Meio Byte. 

 O público-alvo da revista Cultura Gamer são homens e mulheres, sem faixa 

etária de idade, que apreciem os jogos eletrônicos e seus diversos estilos 

(corrida,ação,esporte,estratégia,tiro) e queiram se manter informados das 

tendências e novidades do ambiente dos games. 

 A revista possui dimensões de 26,5 com x 20,5 cm. O formato é baseado em 

revistas especializadas em games no cenário nacional, como EGM, Playstation, 

Gamemaster, Arkade e Gamezone, tradicionais no segmento de jogos eletrônicos, 

com 24 páginas. O papel para impressão ficou dividido em: capa couchê 100gr; 

miolo: couchê 80gr.  Foram usadas duas e três colunas para diagramação de textos, 

imagens e legendas. O objetivo é aplicar a mobilidade em cada um dos blocos de 

textos, visivelmente adotada nas revistas acima citadas. Scalzo (2003) diz que  

quando o diagrama é dividido em mais de duas colunas, é possível proporcionar um 

jogo visual na forma de desenho na página. 

Preza-se também para utilização de fontes para legendas e textos. Foram 

empregadas fontes da Família ClamentePdaq para  os títulos principais. Para o 

corpo do texto foi empregada a fonte Cordel.  Em títulos das chamadas das páginas 

foram usadas às fontes Humnst777 e Cn Bt 

Para agregar valor de leitura, há boxes (hipertextos dentro dos textos) com 

informações adicionais. O recurso é largamente empregado em revistas de games 

Gamemaster, Arkade e Gamezone, além de outros periódicos (Veja, Isto É, Época), 

com o objetivo de trazer ao público assuntos e curiosidades pertinentes ao 
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segmento dos games. Os textos das páginas variam entre 238 e 4.593 caracteres.  

 Os temas que integram a revista Cultura Gamer são: análises dos jogos 

eletrônicos I am Alive, Sim City, Far Cry 3 entre outros; expectativa dos lançamentos 

para 2013;  fracasso em vendas de jogos considerados revelações; entrevistas com 

especialistas acerca dos potenciais benefícios e malefícios ocasionados pelos 

games; livros para entender videogames; produtores brasileiros de jogos eletrônicos;  

De acordo com Gimbel (1995), e em análises de capas das revistas de games 

Arkade, Gamezone, Playstation,e de maiores tiragens como Superinteressante,Veja 

e Carta Capital, dispomos da escolha das cores vermelha, azul, laranja, amarela, 

preto e branco. Baseado nos conceitos e empregabilidade das cores, Collaro (2008, 

p.29) as divide de acordo com seu grau de influência. O autor cita exemplos da cor 

vermelha (quente), azul (frio), laranja (doce), amarela (leve), preto (pesado) e branco 

(concentrado). 

 

O expediente da revista Cultura Gamer é formado por Átila Santos Varela, 

responsável pelos textos da publicação. Thiago Cordeiro Bezerra, diagramador e 

pelo revisor de textos Michel Wanderson Oliveira de Barros.  

 

PAUTA 1 

 

Cabeçalho: Átila Santos Varela, responsável pela pauta do dia 03/01/2013 e 

08/01/03. Tema: ―Elas têm o controle‖. 

Histórico: O tema foi escolhido de acordo com dados da Agência Brasileira 

de Desenvolvedores de Jogos Digitais (Abragames) que, após um levantamento, 

mostrou que as mulheres, numa faixa etária de 18 até 30 anos, são adeptas dos 

jogos eletrônicos. De acordo com a Abragames, as mulheres respondem por 47% do 

público dos jogos digitais no Brasil. 

Encaminhamento: A temática abordou os títulos que Raíssa e Andressa mais 

gostam de jogar, a relação da mulher no segmento dos games, se as amigas jogam, 

expectativa do mercado nos próximos anos e se as relações sociais são afetadas 

pelo fato de ser uma jogadora 
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Informações adicionais: Andressa gosta de jogos em primeira pessoa (firsr 

person) como Resident Evil e Counter-Strike. Já Raíssa prefere jogos puzzle 

(quebra-cabeça) e jogos do videogame Super Nintendo. 

Fontes: Raíssa Carneiro de Oliveira, Andressa Barbosa de Oliveira e Dáphine 

Ponte Gomes. 

Contatos: (85) 3498-522, Andressa; (85)9772-5863, Raíssa. E-mail: 

raissa_carneiro@hotmail.com; (85)8778-9588 Dáphine Ponte Gomes. Email: 

daphine.angel16@hotmail.com. 

 

 

PAUTA 2 

 

Cabeçalho: Átila Varela, responsável pela pauta do dia 30/10/2012, com o 

tema ―A influência dos jogos digitais na vida dos jovens‖. 

 

Histórico: Nos últimos anos, observou-se um crescente número de crimes 

cometidos por jovens em diversas regiões no mundo. Na opinião de psicólogos, 

cientistas e especialistas há uma relação indireta entre os delitos e alterações de 

comportamentos cometidos por jovens em decorrência do intenso uso dos 

videogames. 

Encaminhamento: Mostrar, através dos depoimentos de psicólogos, o 

poder de influência que os jogos considerados violentos incidem sobre os jovens e 

quais são as possíveis atitudes que os pais e devem tomar ao descobrir que o 

filho(a)  se tornou um jogador compulsivo. 

Fontes: Psicóloga da Faculdade de Tecnologia Intensiva, Marcella Gaspar 

Holanda e o psicólogo da Faculdade Cearense, Thiago de Sousa Oliveira. 

Contatos: Marcella Gaspar Holanda: (85) 99685067; e-mail: 

marcellaceu@hotmail.com; Thiago de Sousa Oliveira: (85) 3201-7027. E- mail 

toliveira@faculdadescearenses.edu.br 

 

 

mailto:raissa_carneiro@hotmail.com
mailto:marcellaceu@hotmail.com
mailto:toliveira@faculdadescearenses.edu.br
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PAUTA 3 

 

Cabeçalho: Átila Varela, responsável pela pauta do dia 07/01/2013. Tema: 

Análise do jogo eletrônico Far Cry 3. 

Histórico: Os jogadores dos videogames são diferenciados e cada um deles 

possui aspectos e vivências acerca do mundo dos games. Os desenvolvedores e 

responsáveis pela criação de dos jogos eletrônicos sabem disso, tanto que ouvem a 

opinião dos jogadores antes de um produto entrar no concorrente mercado dos 

videogames.  

Encaminhamento: Coletar depoimentos sobre a opinião dos jogos eletrônico 

Far Cry 3. 

Fontes: Publicitário Juan Paulo Torres. 

Contatos: Telefone: (85) 9649-5625.  E-mail: juan_ptorres@gmail.com 
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8 DIÁRIO DE BORDO 

 

Dia 02.12.12 - Definição das pautas da Revista Cultura Gamer. 

Dia 04.02.12 – Download do jogo eletrônico I Am Alive com o objetivo de fazer 

uma análise acerca do game e aspectos que chamam atenção do jogador. 

Dia 05.02.2012 – Primeira reunião sobre o projeto gráfico da revista Cultura 

Gamer com o diagramador Thiago Cordeiro Bezerra e o orientador Michel 

Wanderson Oliveira de Barros. 

Dia 07.02.2012 – Esboço do projeto gráfico da revista Cultura Gamer enviado 

por e-mail. 

Dia 10.02.2012 – Download do Jogo Far Cry 3 com o objetivo de fazer uma 

análise acerca do game e aspectos que chamam atenção do jogador. 

Dia 12.02.2012 – Término da análise do jogo I Am Alive. 

Dia 12.02.2012 – Segunda reunião sobre o projeto gráfico da revista Cultura 

Gamer com o diagramador Thiago Cordeiro Bezerra e o orientador Michel 

Wanderson Oliveira de Barros. 

Dia 18.12.2012 – Primeiro layout (boneco) da revista Cultura Gamer enviado 

por e-mail. 

Dia 23.12.2012 – Segundo layout (boneco) da revista Cultura Gamer enviado 

por e-mail. 

Dia 29.12.2012 – Retificações do layout (boneco) da revista Cultura Gamer 

enviado por e-mail. 

Dia 03.01.2013 – Entrevista com Raíssa Carneiro de Oliveira para matéria 

sobre a relação das mulheres e jogos eletrônicos. 

Dia 07.01.2013 – Entrevista com o publicitário Juan Paulo Torres para opinião 

do jogo eletrônico Farcry 3. 

Dia 08.01.2013 – Entrevista com a assistente administrativa Andressa 

Barbosa de Oliveira para matéria sobre a relação das mulheres e jogos eletrônicos. 

Dia 11.01.2013 – Entrevista com o psicólogo da Faculdade Cearense Thiago 

de Souza Oliveira. 
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Dia 16.01. 2013 – Terceiro layout (boneco) da revista Cultura Gamer enviado 

por e-mail. 

Dia 19.01.2013 – Entrevista com a psicóloga da Faculdade de Tecnologia 

Intensiva Marcella Gaspar Holanda. 

Dia 21.01.2013 – Término da análise do Jogo Far Cry 3. 

Dia 27.01.2013 – Entrevista com a jornalista Dhápine Ponte Gomes para 

matéria sobre a relação das mulheres e jogos eletrônicos. 

Dia 28.01.2013 – Finalização e aprovação do layout da revista Cultura Gamer. 

Dia 01.02.2013 – Reunião com Michel Wanderson Oliveira de Barros para 

correção ortográfica dos textos da revista Cultura Gamer. 

Dia 04.01.2013 – Finalização da correção ortográfica feita por Michel 

Wanderson Oliveira de Barros. 

Dia 04.01.2013 – Impressão gráfica final da revista Cultura Gamer. 



30 
 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram dias de estudos e orientações na faculdade, fins de semana em meio a 

livros, pesquisas e artigos, além das noites mal dormidas e as incondicionais dores 

nas costas. Mas valeu a pena. Todo o esforço, dedicação e as incontáveis olheiras 

produziram o que é hoje a Revista Cultura Gamer.  

O nome da revista foi pensando devido a relação que há entre o jogador e os 

videogames. O gamer não é um jogador; é mais que isso. Trata-se de uma 

engrenagem necessária ao funcionamento dos personagens, parte integrante de 

cada jogo virtual lançado. Sem ele não existiria vida no universo dos videogames. 

Analisar os videogames – e não apenas jogá-los como de costume – foi uma 

experiência diferente, porém gratificante. Escrever sobre algo que se gosta e tem 

familiaridade parece fácil. Não foi bem assim. Para ter maior embasamento teórico, li 

e reli artigos, revistas especializadas em jogos eletrônicos, matérias sobre 

videogames e ouvi opiniões de outros jogadores, assim como eu, dos títulos 

encontrados na publicação.  

A dificuldade, entre as diversas, foi a disponibilidade de conversar com os 

especialistas sobre a relação entre psicologia e videogames. Tive de destrinchar os 

que integram a matéria principal. Com o recesso do final de ano e férias, suei à 

procura dos profissionais. Concluí essa etapa do projeto no mês de fevereiro.  

Acerca dos games, o prognóstico é que o mercado continue angariando 

novos jogadores e, com o aperfeiçoamento das tecnologias ao longo dos anos, o ser 

humano se aproxime de um patamar de realidade inimaginável, como se os cenários 

e ações fossem copiosamente fidedignos à realidade. Pode parecer um sonho, 

entretanto, se ele se concretizar, poderão ser desenvolvidos jogos eletrônicos para 

diversas áreas de atuação e até profissões. Médicos ―treinando‖ procedimentos 

antes de colocá-los em prática, simuladores de voo para pilotos de aviões e o uso 

dos videogames como ferramenta educacional obrigatória em escolas e 

universidades. Um devaneio hoje; o futuro amanhã.  
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