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RESUMO 

 

A presente pesquisa propõe uma reflexão sobre a anatomia das narrativas jornalísticas 

imersivas a partir do estudo em produções brasileiras. Para isso busca verificar como o 

jornalismo se apropria da realidade virtual, e dos seus recursos, para produzir esse tipo de 

narrativa e assim ofertar a ideia de sentido de real e de empatia por ele pretendidos. Para 

compreender essa questão elegeram-se como objetos deste estudo as reportagens São 

Francisco, um rio que agoniza (R7) e Batalha de Mossul (SBT) e o documentário Ocupação 

Mauá (Tadeu Jungle) em razão de serem produções brasileiras jornalísticas em realidade 

virtual e dos temas das narrativas serem interessantes e envolventes, pois tratam de questões 

importantes e que demandam um aprofundamento: a triste realidade de um dos mais 

importantes rios do País, a perspectiva de um jornalista brasileiro sobre a guerra no Iraque e o 

cotidiano e organização dos moradores de uma ocupação no centro de São Paulo. A pesquisa 

adota um conjunto metodológico apoiado em três etapas essenciais: 1. A revisão a partir da 

bibiografia apresentada nos dois capítulos teóricos; 2. O estudo e a apresentação de três 

narrativas audiovisuais jornalísticas que se utilizam de realidade virtual; 3. A elaboração de 

categorias analíticas, emergidas da análise exploratória preliminar, e aplicação destas aos 

objetos selecionados.  Com o objetivo de oferecer embasamento teórico pertinente, o estudo 

dedica-se às definições e reflexões sobre real, realidade virtual, imersão, narrativas 

jornalísticas imersivas, entre outros com as abordagens de autores como Slavoj Žižek, 

Claudio Kirner, Robson Siscouto, Marie-Laure Ryan, Aronson-Rath et al, Luiz Gonzaga 

Motta, Raquel Ritter Longhi, Eva Domínguez, Nony de La Peña, entre outros. Nesse sentido, 

pode-se entender que os conteúdos de jornalismo imersivo ofertam, além do sentido de real, a 

possibilidade de empatia e, com ela, podem causar impactos positivos sobre importantes 

aspectos sociais.  

 

Palavras-chave: Real. Realidade virtual. Narrativas imersivas. Jornalismo imersivo.  
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ABSTRACT 

 

The present research proposes a reflection on the anatomy of the immersive journalistic 

narratives based on Brazilian productions. To do so, this search intends to check how 

journalisms appropriates itself of virtual reality- and its resources - to produce this kind of 

narrative and offer the idea of real sense and empathy for him pretended. To understand 

this question, were elected as objects of this study the reports São Francisco, um rio que 

agoniza (R7), Batalha de Mossul (SBT) and the documentary Ocupação Mauá (Tadeu 

Jungle). Because they are Brazilian journalistic productions in Virtual Reality and their 

narrative themes are interesting and engaging, because they deal with important issues and 

require further: a Brazilian’s journalist perspective about the war on Iraq; the routine and 

organization of the inhabitants of an occupation on São Paulo’s downtown. The research 

adopts a set of methodology based on three essential steps: 1. the review from the 

bibliography presented in the two theoretical chapters; 2. the study and the presentation of 

three audiovisual journalistic narratives that uses virtual reality; 3. the elaboration of 

analytical categories, emerged from the preliminary exploratory analysis, and applying 

these to the selected objects. With the objective of offering relevant theoretical basis, the 

study is dedicated to the definitions and reflections on real, virtual reality, immersion, 

journalistic immersive narratives, among others, with the approaches of authors such as 

Slavoj Žižek, Claudio Kirner, Robson Siscouto, Marie-Laure Ryan, Aronson-Rath et al, 

Luiz Gonzaga Motta, Raquel Ritter Longhi, EvaDomínguez, Nony de La Peña, among 

others. For that matter, it can be understood that the contents of immersive journalism 

offer, beyond the sense of real, posssibility of empathy and with it can cause positive 

impact on important social issues. 

 

Keywords: Real. Virtual reality. Immersive narratives. Immmersive journalism.   
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“Não podemos mais separar as coisas. 

Precisamos do lado humano para criar a 

realidade virtual, e ela pode reforçar o 

engajamento das pessoas com os temas mais 

importantes.”  

Nony de La Peña 
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1 INTRODUÇÃO  

As narrativas são inerentes à vida das pessoas. Narra-se para viver, para registrar 

memórias, para sentir-se parte do mundo, para esvaziar a mente, para abrir o coração. Narra-

se para reconhecer o outro e, mais ainda, a si próprio. Para compreender a realidade e para 

não se perder do que, de fato, é real. São as narrativas que validam a existência humana, os 

acontecimentos, sejam eles rotineiros ou extraordinários. Seja de forma oral ou escrita, em 

vídeo, áudio ou texto, as histórias são repassadas, desde sempre, para dar sentido à vida. 

No jornalismo não é diferente, já que a narrativa sempre foi a principal forma de 

registrar e transmitir os fatos. Seja no jornal impresso, no rádio, na televisão ou na internet, o 

ato de informar é o que prevalece. No entanto, a forma de contar as histórias é que vem sendo 

reformulada, principalmente, a partir do advento da internet no Brasil. Dessa forma, com o 

intuito de atrair a audiência e mantê-la, cada vez mais, próxima do conteúdo, as mídias têm se 

apropriado dos recursos de novas tecnologias como uma tentativa de ofertar ao público, a 

partir de uma forma inovadora, o sentido de real por elas pretendido. 

Assim, a escolha do tema aqui proposto se justifica a partir da intenção da autora, desde 

o seu ingresso na pós-graduação, em entender o cenário atual do jornalismo em meio às novas 

tecnologias e, a partir daí, verificar quais eram as novas possibilidades para contar histórias. 

Em 2017, a autora teve a oportunidade de participar de uma palestra proferida pela Prof.ª Dra. 

Raquel Longhi (UFSC), durante o 8º Colóquio Nacional de Leitura e Cognição, evento 

realizado pelo curso de Pós-Graduação em Letras da Unisc, sobre narrativas jornalísticas 

imersivas. 

Nesse momento, teve-se ter certeza do tema que seria abordado nesta pesquisa. Uma 

espécie de curiosidade de quem trabalhou como jornalista por cinco anos, acumulando 

experiência profissional nas plataformas de rádio, jornal impresso, online e televisão, 

misturada com o desejo de uma pesquisadora, recém-integrada na área científica, em 

compreender algumas questões como, por exemplo, a prática do jornalismo imersivo, 

principalmente, pelas mídias brasileiras. A partir dessa motivação, foi escolhido o seguinte 

tema: Jornalismo Imersivo: a apropriação da realidade virtual em narrativas imersivas.  

Nesse sentido, pretendeu-se nesta pesquisa entender como a realidade virtual (VR) é 

apropriada na construção de narrativas jornalísticas audiovisuais e de que modo essa 

tecnologia e seus recursos contribuem para a oferta de sentido de real e de empatia 
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pretendidos pelo jornalismo em conteúdos imersivos produzidos por brasileiros. Para explorar 

tal problema buscou-se, após uma revisão bibliográfica e uma análise exploratória de 

conteúdos jornalísticos imersivos, encontrar nas produções brasileiras, três narrativas que se 

utilizaram da realidade virtual para contar histórias.  

As reportagens São Francisco, um rio que agoniza (R7), Batalha de Mossul (SBT) e o 

documentário, Ocupação Mauá, (Tadeu Jungle) foram selecionados como corpus deste 

trabalho a partir da consideração de dois critérios: 1. Entre os conteúdos jornalísticos 

imersivos, produzidos por brasileiros
1
 e assistidos pela autora, os três objetos citados 

anteriormente foram os que mais a impactaram com a imersão intensificada e os que mais 

possibilitaram a empatia.  2. Os espaços ofertados pelas narrativas escolhidas são o segundo 

critério porque proporcionam ao usuário ocupá-los em situações distintas e diversas à própria 

realidade. Ocupar o espaço do outro em narrativas que se utilizam da realidade virtual, como 

as escolhidas, agrega valor e intensidade à experiência real vivida no mundo virtual. 

O primeiro critério se justifica pelo fato de, dessa forma, ser possível compreender 

sobre a produção de jornalismo imersivo no Brasil. Existem estudos sobre jornalismo 

imersivo, mas poucos, se não nenhum, são desenvolvidos a partir do que se tem produzido em 

VR aqui no País. Os objetos são inéditos no tipo de estudo que aqui se pretende. O segundo 

critério é necessário porque, o recurso em VR é válido para assuntos que demandem 

aprofundamento para que haja empatia com o conteúdo abordado. As três narrativas 

escolhidas para este trabalho têm em comum o fato de tratarem de assuntos relevantes, 

atraentes, coesos e que requerem uma produção aprofundada para que, assim gere empatia no 

receptor. 

Assim, a partir desse recorte empírico, o objetivo geral desta pesquisa foi verificar como 

o jornalismo se apropria da realidade virtual, e dos seus recursos, para produzir narrativas 

imersivas e assim ofertar a ideia de sentido de real e de empatia por ele pretendidos. Para 

contemplar essa intenção buscou-se estudar os conceitos de real e realidade para, na 

sequência, compreender o conceito e a aplicabilidade da tecnologia de realidade virtual; 

estudar o conceito de imersão e a possível empatia gerada por ele; refletir sobre o conceito de 

jornalismo imersivo e a sua utilização nas mídias brasileiras; entender como são produzidas as 

narrativas jornalísticas imersivas; ofertar uma proposta de abordagem narrativa para, se 

possível, contribuir com essa nova forma de contar histórias e, por fim, identificar, nos 

                                                           
1
 Tais conteúdos estão listados no subcapítulo 4.1 Cenário brasileiro: breve histórico do jornalismo imersivo. 
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objetos selecionados para esta pesquisa, as principais características das narrativas 

jornalísticas imersivas. 

Além da introdução e das considerações finais, o núcleo desta dissertação é composto 

por três capítulos: capítulo 2. “O desejo vivo pela realidade”, capítulo 3. “Narrativa, a arte de 

registrar a vida” e capítulo 4. “No lugar do outro”. Em “O desejo vivo pela realidade”, 

elaborou-se um apanhado teórico a respeito do real, destacando a necessidade do público pelo 

“choque do real” (Jaguaribe, 2007), e, em seguida, a exploração sobre o conceito de realidade 

virtual e sua evolução histórica e a relação desta com a oferta de sentido de real e de empatia.  

Em “Narrativa, a arte de registrar a vida”, abordou-se sobre a importância da narrativa 

na vida do ser humano como um artifício de validação das vivências, autenticação do real e 

recuperação das memórias, as quais permitem que o ser humano registre, assim, a própria 

vida. Em um passeio pelos primórdios até os dias de hoje destacaram-se algumas 

características que são evidenciadas em diferentes épocas para conjecturar melhor a condição 

atual dessa forma de contar histórias. Na sequência, aprofundou-se sobre as narrativas no 

jornalismo com o intuito de entender como esse formato de texto noticioso atinge o seu 

objetivo de, conforme Motta (2013, p. 96), produzir um efeito de realidade, de veracidade, 

autenticando a versão de real por ele ofertada.  

Ainda nesse sentido, buscou-se compreender como um novo formato, o de narrativas 

jornalísticas imersivas, tenta oferecer ao seu público essa autenticação do real por meio da 

experiência em primeira pessoa de determinado contexto. Para isso, a prática jornalística foi 

incorporando os recursos ofertados pela realidade virtual, até então mais comuns na 

computação e na projeção de games, para dar uma nova roupagem às reportagens. A esse 

novo formato, utilizado pelas mídias para contar histórias envolventes e que demandam 

empatia do público, tem se chamado de jornalismo imersivo (De La Peña et al, 2010). 

No último capítulo desta dissertação, as teorias estudadas ao longo deste trabalho foram 

aplicadas na prática. Em “No lugar do outro” fez-se, inicialmente, uma revisão para se situar 

sobre o estado do cenário brasileiro para o jornalismo imersivo. Percebeu-se que a produção 

de conteúdos jornalísticos que se utilizam de realidade virtual ainda é bastante recente no 

Brasil e, por consequência disso, tímida. No entanto, destacaram-se os esforços de algumas 

mídias e produtoras que estão trabalhando com jornalismo imersivo. Entre os quais estão os 

objetos analisados neste estudo: São Francisco, um rio que agoniza (R7), Batalha de Mossul 

(SBT) e Ocupação Mauá (Tadeu Jungle).  
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As narrativas escolhidas são apresentadas nesse capítulo pela autora e, a maioria delas, 

também pelos profissionais que as produziram, por meio de trechos de entrevistas, exclusivas, 

concedidas para este trabalho. No subcapítulo 4.3.1 foi apresentada uma proposta 

metodológica de abordagem das narrativas jornalísticas imersivas, alcançando, dessa forma, 

um dos objetivos iniciais da pesquisa. A proposta tem como finalidade facilitar a produção 

dos conteúdos em VR, retirando, assim, algumas pedras desse caminho que, no Brasil, vem 

sendo traçado e, ao mesmo tempo, percorrido desde 2015.  

Dessa forma, a análise das três narrativas jornalísticas imersivas foi realizada a partir de 

um conjunto metodológico que esteve apoiado ou foi desenvolvido em três etapas essenciais: 

1. A revisão a partir da bibiografia apresentada nos dois capítulos teóricos; 2. O estudo e a 

apresentação de três narrativas audiovisuais jornalísticas que se utilizam de realidade virtual; 

3. A elaboração de categorias analíticas, que emergiram da análise exploratória preliminar, e 

aplicação destas aos objetos selecionados. Entendeu-se que esta combinação de metodologia 

para a análise contribuiu para verificar e identificar, a partir de diversos vieses, as 

características trazidas pelas teorias, resultando em um trabalho minucioso e sólido para 

contemplar os objetivos e problema os quais motivaram esta pesquisa.  
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2 O DESEJO VIVO PELA REALIDADE 

 

 O desejo vivo pela realidade, que permeia o século XX, é o real levado ao extremo da 

sua agressividade, como uma necessidade de descortinar os véus que o esconde. A esse 

fenômeno, Žižek (2003) tem apresentado evidências as quais têm sido reconhecidas como a 

“paixão pelo Real”. Este também é visto pelo autor como a principal característica do século 

XX: “a experiência direta do Real como oposição à realidade social diária” (ŽIŽEK, 2003, p. 

19). Buscar acessar conteúdos expostos pelas camadas que descobrem a realidade, distintos da 

ficção e mais desnudados e verídicos possíveis são resquícios desse real autêntico, que é 

buscado pelas pessoas com a intenção de uma própria confirmação do que é verossímil nos 

dias de hoje. Essa demanda, pela realidade como ela é, sem meias palavras, crescente, 

aparente, apesar de ser uma característica do contemporâneo, não é um fenômeno surgido em 

tempos atuais. Jaguaribe explica que essa marca há muito já vem sendo percebida. 

 

Desde o século XIX, quando o realismo surge como uma nova estética, a querela em 

torno da sua legitimidade enquanto “representação da realidade” desenvolveu-se em 

campos antagônicos. Em linhas gerais, os que aderem aos ideários estéticos do 

realismo enfatizam uma conexão vital entre representação e experiência da 

realidade. (JAGUARIBE, 2007, p. 15). 

 

Tal característica contemporânea é também vista como uma necessidade, 

principalmente pelo viés das narrativas, seja nas artes ou nas mídias jornalística, nas quais 

pode se prezar muito por esse efeito de real o mais autêntico possível já que “(...) quanto mais 

ficcionalizada e estetizada é a vida cotidiana, mais se procura a saída para tornar a experiência 

“real””. (JAGUARIBE, 2007, p.99). Baudrilllard (1991) chama essa necessidade de hiper-

realista para a qual configura a ideia de que só o real já não é mais suficiente para suprir essa 

lacuna. É preciso chegar ao ponto de cortar-se para sentir-se vivo e aí sim cair de volta na 

realidade. É preciso viver no mundo mágico da Disney para compreender que o que se 

experiencia fora dela é a realidade do mundo humano, onde não há contos de fadas e nem 

finais sempre felizes. 
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De resto a Disneylândia não é caso único. Enchanted Village, Magic Mountain, 

Marine World: Los Angeles está cercada desta espécie de espécies imaginárias que 

alimentam com o real, com a energia do real, uma cidade cujo mistério consiste 

justamente em não ser mais que uma rede de circulação incessante, irreal – cidade de 

uma extensão fabulosa, mas sem espaço, sem dimensões. Tal como as centrais 

eléctricas, tal como os estúdios de cinema, esta cidade, não sendo ela própria mais 

que um imenso cenário e um traveling perpétuo, tem a necessidade deste velho 

como de um sistema simpático, feito de sinais de infância e de fantasmas 

falsificados (BAUDRILLLARD 1991, p. 22). 

 

Nessa tentativa de aproximar as histórias das pessoas, de deixar tudo o mais palpável 

possível, de levar a versão mais fiel da realidade ao público por meio das narrativas, é 

também o que a literatura, a poesia, o jornalismo, a publicidade, o cinema, entre outros, há 

muito buscam fazer com o intuito de estar cada vez mais próximo do seu receptor, colocando-

o, inclusive, no centro do seu conteúdo. “Não parece haver realidade espetacular ou terrível 

suficiente para tanta e tamanha demanda, e, ao mesmo tempo, tapa-se o sol com a peneira, 

ignorando-se a realidade mais próxima em sua real complexidade”, (SCHOLLHAMMER, 

2009, p. 56). É por isso que reality shows estão na moda já há algum tempo, pois eles são 

exatamente o auge, o sintoma de um tempo contemporâneo que tem ânsia de um real o mais 

autêntico e crível possível. 

 

Embora os cortes de edição estejam fora do alcance dos participantes, eles podem 

projetar identidades televisivas e reforçar valores e normas. Na atuação com os 

colegas e o auditório revelam as pautas de conduta que produzem uma “persona”. 

Essas pautas, por sua vez, espelham características sociais marcantes.  Assim nas 

sucessivas versões do Big Brother Brasil uma leva de vencedores era caracterizado 

por serem simpáticos e emotivos e não necessariamente por se adequarem 

habilmente ao padrão da pessoa competitiva que distingue os “winners” dos shows 

americanos. O ponto a ser ressaltado é que os shows despertam interesse porque nos 

dizem que são “reality” já que lidam como pessoas verdadeiras e não atores, mas 

também são “show” porque colocam essas pessoas em  situações  simuladas  que  

oferecem  prazeres voyeurísticos ao telespectador. (JAGUARIBE, 2010, p. 11) 

 

Os reality shows são bons exemplos do quanto a exposição da intimidade é reflexo 

dessa demanda por ofertas de sentido de real.  Trata-se de uma espécie de show a ser assistido 

pela audiência que acompanha, inclusive, 24 horas por dia essa fantástica realidade que se 

apresenta por meio de uma tela, através de participantes que aceitam expor as suas vidas e 

intimidades. Tais pessoas não assistem ao programa por serem fãs dos participantes, mas por 

terem a possibilidade, a necessidade e a ânsia de acompanhar a realidade do cotidiano de 

vidas alheias às suas, mas que, ainda assim, podem causar empatia. 

Por outro lado, ŽIŽEK (2003) traz a ideia de que, diariamente, as pessoas se deparam e 

experienciam, cada vez mais, vivências que exploram a realidade artificialmente. Isso porque 

o mundo está cada vez mais digital e as experiências, frequentemente, parecem ocorrer dentro 
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da bolha do virtual. As conversas são por meio de aplicativos de mensagens, os 

relacionamentos são mais de aparências e exposição nas redes sociais online, os encontros, 

quando ocorrem, são considerados a partir do virtual. Tudo acontece com um simples deslizar 

de dedo sobre uma tela. A vida toda parece estar sob uma tela. Com o passar do tempo, essa 

virtualização da vida real tem perdido o sentido dando a oportunidade para que o real voltasse 

a tomar o seu lugar, mesmo que produzido. 

 

A novidade, neste momento, diz respeito à clareza de que a realidade atual, da qual o 

realismo se nutre para narrar a experiência, é fabricada. Ou por outras palavras, a 

consciência de que os imaginários culturais são parte da realidade, de modo que o 

acesso a esta realidade é sempre processado por meio de narrativas e imagens. 

(PICCININ, 2012, p.2) 

 

É justamente por isso que tem se tornado comum para as pessoas “o efeito de Real”, 

uma necessidade de se desvencilhar de tudo o que é mascarado, enfeitado demais, perfeito 

demais, de se desprender das amarras do superficial e se agarrar ao que é singular; voltar à 

complexidade, ao que traz o acerto, mas também o direito ao erro. Viver o real como ele é de 

fato, sem adereços ou supervalorizações, “para encontrar terreno firme em alguma “realidade 

real””, como diz Žižek (2003).   

 

Se a paixão pelo Real termina no puro semblante do espetacular efeito do Real, 

então, em exata inversão, a paixão pós-moderna pelo semblante termina numa volta 

violenta à paixão pelo Real. Vejamos o exemplo das pessoas, geralmente mulheres, 

que sentem uma necessidade irresistível de se cortar com lâminas ou de se ferir de 

outras formas; trata-se de um paralelo exato da virtualização de nosso ambiente: 

representa uma estratégia desesperada de volta ao Real do corpo. O ato de se cortar 

pode ser comparado, em si, às inscrições tatuadas no corpo que simbolizam a 

inclusão daquela pessoa numa ordem simbólica (virtual) – o problema das pessoas 

que se cortam é exatamente o oposto, ou seja, a afirmação da própria realidade. 

(ŽIŽEK, 2003, p. 24) 

 

Quando Žižek traz o exemplo do ato de desespero a que uma pessoa chega para sentir-se 

viva, sentir-se parte de um mundo real, percebe-se o quanto a virtualização e as suas 

consequências para a vida cotidiana podem ser agravantes nessa busca incessante pela 

apropriação da realidade mais nua e crua possível. Considerar o conceito da virtualização 

como potencialidade pode contribuir para que se entenda como o fenômeno constrói ou 

oferece as condições que resultam na emergência do sentimento de descolamento em relação 

aos fatos “reais”. Esse termo, que evoca o desejo do real, é definido por Lévy (1996, p.17) 

como o “movimento inverso da atualização”. O autor detalha: 
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Consiste em uma passagem do atual ao virtual, em uma “elevação à potência” da 

entidade considerada. A virtualização não é uma desrealização (a transformação de 

uma realidade num conjunto de possíveis), mas uma mutação de identidade, um 

deslocamento do centro de gravidade ontológico do objeto considerado: em vez de 

se definir principalmente por sua atualidade (uma “solução”), a entidade passa a 

encontrar sua consistência essencial num campo problemático. Virtualizar uma 

entidade qualquer consiste em descobrir uma questão geral à qual ela se relaciona, 

em fazer mutar a entidade em direção a essa interrogação e em redefinir a atualidade 

de partida como resposta a uma questão particular. (LÉVY, 1996, p. 17 e 18) 

 

Assim, as narrativas midiáticas, por exemplo, tanto nas ficções como não ficções, 

ofertam o sentido de realidade com a redução das mediações entre estes e a chegada até o 

público. Trata-se da vivência diária social percebida como elemento essencial do narrar que 

busca na realidade a essência das narrativas, como explicam Berger e Luckmann: 

 

A realidade social da vida cotidiana é, portanto, apreendida num contínuo de 

tipificações, que se vão tornando progressivamente anônimas à medida que se 

distanciam do “aqui e agora” da situação face a face. (...) Assim sendo, a estrutura 

social é um elemento essencial da realidade da vida cotidiana. (BERGER; 

LUCKMANN, 1985, p. 52). 

 

Jaguaribe (2007) define o “choque do real” como sendo a utilização de estéticas 

realistas que buscam prover um efeito libertador sobre o receptor. Assim como incomoda, 

também sensibiliza o público, deixando de lado o sensacionalismo ou a espetacularização do 

fato. “O impacto do “choque” decorre da representação de algo que não é necessariamente 

extraordinário, mas que é exacerbado e intensificado”, explica Jaguaribe (2007, p. 100). 

 

Nem todas as narrativas e imagens realistas fazem uso do “choque do real”, mas 

esse efeito dramático e estético possui uma particular relevância na retratação da 

violência social. Norteia essa arguição sobre o “choque do real”, a suposição de que 

há uma opção e correlação estética entre cultura do medo, saturação midiática, 

incerteza urbana e intensificação do “efeito do real” pelo uso do choque. 

(JAGUARIBE, 2007, p. 99 e 100). 

 

 Por outro lado, Žižek percebe a “paixão pelo Real” como um problema do século XX. 

“(...) não é o fato de ela ser uma paixão pelo Real, mas sim o fato de ser uma paixão falsa em 

que a implacável busca do Real que há por trás das aparências é o estratagema definitivo para 

evitar o confronto com ele (...)” (ŽIŽEK, 2003, p. 39). Por princípio, desta maneira, o objetivo 

não seria induzir o público a chegar a determinada opinião, mas sim oportunizar a ciência 

sobre temas pelos quais é preciso ter, no mínimo, entendimento para assim compreender a 

própria realidade ou o que mais se aproxima dela.  

Berger e Luckmann (1985, p. 11) definem “realidade” como “uma qualidade 

pertencente a fenômenos que reconhecemos e que são independentes de nossa própria volição 



19 

 

(não podemos “desejar que não existam”)”. Dessa “realidade real”, que possui vida própria e 

que desperta nas pessoas a ânsia por estarem mais e mais próximas da versão de verdade, 

surgem as tecnologias que prometem ou oferecem diminuir essa distância entre demanda e 

oferta. Uma delas é a realidade virtual que propõe ao indivíduo uma experiência real em um 

ambiente virtual, tentando suprir exatamente essa necessidade pela realidade nua e crua.  

 

2.1 Realidade virtual: como tudo começou 

 

Para entender como a realidade virtual (VR
2
) chegou até o contemporâneo é preciso 

visitar o passado e visualizar a linha do tempo que constrói, de certa forma, a própria história 

por trás dessa tecnologia. De acordo com KIRNER (2008), as origens da VR datam da década 

de 1950, com experiências fundamentadas em técnicas cinematográficas.  

Assim, em 1956, Morton Heilig iniciou a construção de uma máquina denominada 

Sensorama que possibilitava ao usufruidor passear de moto pela cidade de Manhattan. No 

passeio, pré-gravado, o usuário, que desfrutava do trajeto por meio da projeção de um filme, 

aproveitava as sensações concomitantes à pequena viagem como, por exemplo, os cheiros, os 

sons do ambiente, as vibrações do veículo em contato com a estrada e o vento (KIRNER, 

2008). 

 

Imagem 1: Sensorama: uma das primeiras experiências em realidade virtual, década de 1950 

 
Fonte: Morton Heilig

3 

  

 Já em 1961, os engenheiros da Philco, Charles Comeau e James Bryan, deram um 

importante passo para a evolução da VR e para o que mais adiante será chamado de imersão. 

Os profissionais criaram um capacete o Head- Mounted Display (HMD), que, quando 

                                                           
2
 Do inglês Virtual Reality. Optou-se por utilizar a sigla em inglês ao longo desta pesquisa como sinônimo do 

termo Realidade Virtual. 
3
 Disponível em:< http://www.mortonheilig.com/InventorVR.html>. 
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movimentado, controlava uma videocâmera remota, possibilitando, assim, a execução de 

telepresença por vídeo (KIRNER, 2008).  

 Em janeiro de 1963, Ivan Sutherland, ao apresentar no MIT a sua tese de doutorado 

Sketchpad, a Man-Machine Graphical Communication System
4
, consolida-se no marco da 

criação da realidade virtual,“usando pela primeira vez a computação gráfica interativa”Kirner 

(2008, p. 2).  

  

Para isto, foi usada uma caneta óptica para realizar interações de seleção e desenho 

de figuras no monitor, complementando ações do teclado. Neste trabalho, 

Sutherland fixou a maior parte das palavras chaves da definição de realidade virtual, 

envolvendo: representações virtuais geradas por computador (gráficos no monitor), 

interação em tempo real (gráficos interativos) e dispositivos especiais (caneta óptica) 

(KIRNER, 2008, p. 2). 

 

 Na sequência, em 1965, Ivan Sutherland publicou outro trabalho intitulado The 

Ultimate Display o qual dissertava sobre um display que possibilitaria ao usuário a 

visualização e a interação com objetos em um mundo a parte, virtual. Esse mundo muito 

parecido com o real envolveria estímulos visuais, sonoros e táteis possibilitando a ação 

instintiva, reflexiva e, porque não, realista.  Após três anos deste feito, Sutherland não dado 

por satisfeito, felizmente, continuou os seus estudos. Ao publicar o artigo intitulado A Head-

Mounted Three Dimensional Display
5
, Sutherland descreveu o desenvolvimento de um 

capacete no formato HMD, estereoscópico e rastreável.  

 De acordo com KIRNER (2008, p. 2) “Este capacete era baseado em dois mini-

displays CRT, que serviam para projetar as imagens diretamente nos olhos do usuário, e usava 

uma interface para rastreadores de cabeça mecânicos e ultrassônicos”. Com esse experimento 

Sutherland chega a mais um importante marco para a realidade virtual, pois traz à tona o 

conceito de imersão, a tão almejada experiência em primeira pessoa (KIRNER, 2008).  

No entanto, a ideia de imersão não é uma novidade que surgiu exatamente com a 

realidade virtual. Bem antes disso, desde as primeiras narrativas orais, depois com a literatura, 

na sequência a televisão e o computador já se apropriavam dos efeitos que esse conceito, 

quando bem aplicado, pode causar no público receptor. O efeito de imergir, de mergulhar na 

história de corpo e alma é exemplificado por Ryan (2001, p. 93)
6
: “o leitor mergulha no fundo 

                                                           
4
 Tradução livre: Sketchpad, um Sistema de Comunicação Gráfica Homem-Máquina. 

5
 Tradução livre: Uma exibição tridimensional adaptada a partir da cabeça. 

6
Gerrig, Richard J. Experiencing Narrative Worlds: On the Psychological Activities of Reading. New Haven: 

Yale UP, 1993 apud RYAN, Marie-Laure. Narrative as Virtual Reality: Imersion and Interactivity in Literature 

and Eletronic Media. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2001. 
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do mar (imersão), chega a uma terra estrangeira (transporte), é feito prisioneiro (sendo 

capturado pela história), e perde contato com todas as outras realidades (perde-se no livro).”  

 Já o termo realidade virtual foi consolidado só em 1989 por Jaron Lanier, um artista e 

cientista da computação que, ao buscar uma alternativa ao que já se conhecia como “mundo 

virtual” e “realidade artificial”, encontrou, na mescla dos dois termos, a nomenclatura que 

melhor definiria essa tecnologia que cada vez mais é percebida e utilizada nas mais diversas 

áreas como, por exemplo, no mundo dos games, na esfera da saúde, nas artes e, recentemente, 

no jornalismo. A seguir será possível compreender melhor como essa tecnologia, que permite 

estar com um pé no mundo virtual e outro no real, funciona na prática. 

 

2.2 Um pé lá e outro cá 

 

A realidade virtual já é bastante comum na área da computação e na projeção de games, 

e mais para frente será percebido que a tecnologia foi apropriada no jornalismo para dar uma 

nova roupagem às reportagens. Porém, antes disso, se faz necessário, após ter esclarecido 

sobre o real e a realidade, compreender o que se trata esse tal “virtual”. Lévy (1996), antes de 

tudo, faz questão de ressaltar que virtual não é simplesmente a ausência do real. Não se trata 

de uma ilusão. O autor explica:  

 

A palavra virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por sua vez de virtus, 

força, potência. Na filosofia escolástica, é virtual o que existe em potência e não em 

ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado, no entanto, à concretização 

efetiva ou formal. A árvore está virtualmente presente na semente. Em termos 

rigorosamente filosóficos, o virtual não se opõe ao real, mas ao atual: virtualidade e 

atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes (LÉVY, 1996, p. 15). 

 

Dessa forma, o virtual, de acordo com Lévy (1996), é possuidor e desenvolvedor das 

suas virtualidades. Assim como no exemplo da semente que possui as características 

necessárias para desenvolver uma árvore sabendo do quanto essa planta poderá ser capaz, seja 

por gerar frutos ou por contribuir com uma bela sombra, o virtual pode reorganizar uma 

questão, portanto, desenvolvê-la e, a partir daí, receber interpretações das mais diversas. 

 Por outro ângulo, o virtual forma o seu próprio contexto por meio das virtualidades, das 

problemáticas que o movimentam e que são essenciais para a sua formação. Tendo a ideia dos 

dois conceitos - realidade e virtual - definida, passa-se para os autores Charão, Kopper e 

Pinho que explicam o funcionamento da tecnologia de VR. 
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A realidade virtual pode ser vista como um salto qualitativo em relação às interfaces 

gráficas, atualmente em utilização. Com a realidade virtual o usuário percebe a 

aplicação como um ambiente virtual tridimensional. Esta percepção (ou ilusão) 

torna-se possível através de dados captados e gerados em dispositivos especiais, 

como luvas eletrônicas e óculos de imagens estereoscópicas. A interface dentro 

deste ambiente virtual procura imitar a realidade de um determinado contexto, 

buscando produzir a sensação de presença neste ambiente, através de uma ilusão 

gerada por computador. (CHARÃO, KOPPER E PINHO, 2004, p. 132) 

 

Realidade virtual também é entendida como “uma experiência imersiva de mídia que 

reproduz um ambiente real ou imaginário e permite ao usuário interagir com ele de modo que 

sente que está lá” (ARONSON- RATH et al, 2015, p. 12).  Žižek (2003) vai ao encontro dessa 

ideia, mas atenta que a realidade virtual, por mais que se pareça com o Real, propriamente 

dito, não carrega esse mesmo valor. 

 

A realidade virtual simplesmente generaliza esse processo de oferecer um produto 

esvaziado de sua substância, do núcleo duro e resistente do Real – assim como o 

café descafeinado tem o aroma e o gosto do café de verdade sem ser o café de 

verdade, a realidade virtual é sentida como a realidade sem o ser. Mas o que 

acontece no final desse processo de virtualização é que começamos a sentir a própria 

“realidade real” como uma entidade virtual. (ŽIŽEK, 2003, p. 25) 

 

Com a realidade virtual muitas possibilidades se apresentam nas mais diversas formas 

de aplicação e cada uma delas permite a experimentação detalhada de um mundo facilmente 

confundido com o, de fato, verdadeiro. Tantas sensações e vivências tornam-se possíveis de 

serem experienciadas por meio dessa tecnologia, as quais antes não poderiam se quer ser 

cogitadas por muitas pessoas. Além disso, de acordo com Aronson- Rath et al (2015), a 

realidade virtual pode ter várias estruturas.  

 

É um meio flexível, digital e interativo, que teoricamente significa que os autores 

podem dar ao público o controle sobre a ordem em que eles veem cenas, sobre o 

conteúdo de uma cena ou o ângulo de visualização de uma cena. No entanto, as 

possibilidades diminuem quando os produtores avaliam as especificações técnicas 

do equipamento de reprodução e, mais importante, como organizar elementos 

narrativos para que o público tenha uma experiência coerente e envolvente. 

ARONSON- RATH et al (2015, p. 38) (tradução nossa)
7
. 

 

Nesse sentido, Peruzzi e Cavalhieri (2003, p. 49) complementam a ideia dos 

pesquisadores dizendo que a grande vantagem da realidade virtual comparada às outras 

                                                           
7
 Versão original:  It is a flexible, digital, interactive medium, which theoretically means authors can give 

audiences control over the order in which they view scenes, over content within a scene, or their viewing angle 

for a scene. However, the possibilities narrow when producers factor in playback equipment’s technical 

specifications and, most importantly, how to arrange narrative elements so that audiences will have a coherent, 

engaging experience. 
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tecnologias “é o fato de simular o mundo, dando ao usuário a sensação de presença”. É dessa 

forma que a realidade virtual permite que o usuário se coloque dentro conteúdo e experiencie 

determinada situação como se fosse parte integrante daquela narrativa. Para isso conta com a 

sua principal característica: a imersão.  

De acordo com o projeto Virtual Reality Journalism, publicado em dezembro de 2015 

pelo Tow Center da Universidade de Columbia, tanto a imersão quanto a “presença” “(...) 

buscam descrever a sensação que se experimenta em realidades alternativas através de 

sistemas virtuais” (ARONSON- RATH et al, 2015, p. 22). Segundo os autores, vários 

estudiosos têm procurado definir tanto as características quanto os requisitos tecnológicos 

para atingir o estado de imersão, tais como: 

 

O trabalho seminal de Witmer e Singer
8
 descreve um sentimento de estar envolvido, 

incluído ou interagindo com um ambiente digital. Eles identificam fatores 

particulares que promovem a imersão: a facilidade de interação, o realismo da 

imagem, a duração da imersão, os fatores sociais dentro do ambiente, imersão, 

fatores internos exclusivos do usuário e fatores do sistema, como a sofisticação do 

equipamento (ARONSON-RATH et al, 2015, p. 23) (tradução nossa
9
). 

 

Ainda de acordo com Aronson-Rath et al (2015), assim como a imersão a presença é 

outra característica que se destaca na realidade virtual. Além de semelhantes, ambas trazem 

fundamentos que ampliam as possibilidades de sensações ao usuário, como explicam os 

autores: 

 

O conceito de presença é vagamente definido como o sentimento de “estar lá” no 

qual o usuário é levado para outro lugar via tecnologia e se sente realmente 

transportado. Eles também, no entanto, são todos construtos teóricos, que colocam 

limites diferentes sobre a necessidade de um senso absoluto de distanciamento da 

realidade física. Kim e Biocca veem a presença como uma combinação entre a 

“partida” da realidade física e a “chegada em um ambiente virtual”.
10

 Zahorik e 

Jenison sugerem que a presença é alcançada quando se reage a um ambiente virtual 

quando ele ou ela reagiria ao ambiente virtual, mundo físico.
11

 (ARONSON-RATH 

et al, 2015, p. 23) (tradução nossa
12

). 

                                                           
8
 B.G. Witmer and M. J. Singer, “Measuring Presence in Virtual Environments: A Presence Questionnaire”, 

Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 1998, no. 3, 225 -240. 
9
 Versão original: Seminal work by Witmer and Singer describes a feeling of being enveloped by, included in, or 

in interaction with a digital environment. They identify particular factors which promote immersion: the ease of 

interaction, image realism, duration of immersion, social factors within the immersion, internal factors unique to 

the user, and system factors such as equipment sophistication.  
10

 T. Kim and F. Biocca, “Telepresence Via Television: Two Dimensions of Telepresence May Have Different 

Connections to Memory and Persuasion,” Journal of Computer- Mediated COMMUNICATION, September 

1997, no. 2. 
11

 P. Zahorik and R. L. Jenison, “Presence and Being-in-the-World”, Presence:Teleoperators and Virtual 

Environments, 1998, no. 1, 78-89. 
12

 Versão original: The concept of presence is loosely defined as the feeling of “being there.” Its range of 

definitions all describe a state in which the user is taken somewhere else via technology, and truly feels 

transported. They also, however, are all but theoretical constructs, which place differing thresholds on the need 

for an absolute sense of detachment from physical reality. Kim and Biocca see presence as a combination 
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Tais características, imersão e presença, são impressões nítidas de realidade virtual 

quando aplicada em narrativas. No entanto, é preciso destacar que, além da VR, podem fazer 

parte desse cenário que busca oferecer a experiência de protagonismo em determinada 

história, a realidade aumentada (AR do inglês Augmented Reality) e a realidade mista (MR do 

inglês Mixed Reality). Esses conceitos são muito próximos ao da realidade virtual, mas trazem 

alguns detalhes que os tornam complementares uns aos outros, podendo contribuir juntos ao 

objetivo de colocar o receptor dentro da narrativa.  

No relatório da Knight Foundation de 2016, intitulado Viewing the future? Virtual 

reality in journalism, DOYLE, GELMAN e GILL (2016, p.27) definem realidade aumentada 

como: “Uma experiência que começa com o seu mundo real e sobrepõe objetos virtuais e 

informações em uma camada que adiciona recursos à realidade atual
13

”. Um exemplo da 

aplicação dessa tecnologia é a reportagem “Realidade aumentada: Quatro dos melhores atletas 

olímpicos, como você nunca viu” 
14

, assinada por John Branch, do The New York Times traz 

de forma detalhada e em AR importantes técnicas de quatro atletas que competiram nos jogos 

olímpicos de inverno de 2018, em PyeongChang, na Coreia do Sul.  

O conteúdo completo em AR pode ser acessado por meio de iPhones, iPads e telefones 

Android mais recentes usando o aplicativo NYTimes. Dessa forma, o usuário poderá 

visualizar e compreender as técnicas usadas pelos atletas olhando, bem de perto, cada 

movimento desenvolvido, como se estivesse bem em frente do atleta (representado em 3D
15

) 

e, ainda, pudesse paralisá-lo no meio de um salto, de um giro ou enquanto completa uma 

curva, por exemplo, apenas para entender como é possível tanta precisão naquele feito, como 

mostra a imagem 2. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
between the “departure” from physical reality and the “arrival in a virtual environment.” Zahorik and Jenison 

suggest that presence is achieved when one reacts to a virtual environment as he or she would react to the 

physical world.  
13

 Versão original: “An experience that starts with your real world and overlays virtual objects and information 

in a layer that adds features to actual reality” (DOYLE; GELMAN; GILL, 2016, p.27). 
14

 Versão original: “Augmented Reality: Four of the Best Olympians, as You’ve Never Seen Them”. Conteúdo 

completo disponível em: <https://www.nytimes.com/interactive/2018/02/05/sports/olympics/ar-augmented-

reality-olympic-athletes-ul.html>. Acesso em: 15 dez. 2018. 
15

 A tecnologia 3D possibilita a visualização de uma imagem, figura ou gráfico em profundidade. A projeção do 

3D simula a visão do olho humano e, por isso, tanto na captação quanto na projeção, é preciso duas imagens para 

simular os olhos esquerdo e direito e compor uma única imagem. Para conseguir essa visualização com 

profundidade, na maior parte das situações, é necessário que o usuário utilize um óculos específico mas já 

existem produtos que ofertam o recurso tecnológico sem o uso de headsets como, por exemplo, cinemas. O 3D 

ficou bastante conhecido após a sua aplicação em filmes tridimensionais. Fonte: Techtudo, portal online de 

tecnologia da Globo. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/06/o-que-e-a-

tecnologia-3d-e-como-assistir.html>. Acesso em: 01 dez. 2018. 
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Imagem 2: The New York Times  usa a Realidade Aumentada para levar uma perspectiva tridimensional 

de diversos assuntos para o seu público 

 
Fonte: Captura de tela feita pela autora 

 

Já o conceito de realidade mista é explicado por Doyle; Gelman; Gill (2016, p. 27) 

como “Um tipo de experiência de realidade aumentada que prende objetos em seu mundo 

real, criando a ilusão de que eles estão interagindo no mundo real em vez de simplesmente 

serem sobrepostos em cima dele
16

”. A realidade mista combina aspectos da realidade virtual, 

da realidade aumentada e da realidade “real” e, dessa forma, possibilita que o usuário possa, 

além de visualizar, imergir em um conteúdo e interagir com objetos desenvolvidos em AR, 

inclusive, projetando os seus movimentos físicos, reais, para o mundo virtual. Para isso é 

necessário o uso de dispositivos específicos como, por exemplo, os óculos Hololens, da 

Microsoft, como exemplifica a imagem a seguir. 

 

Imagem 3: Com o Hololens o usuário pode visualizar o conteúdo em 360 graus e interagir com as 

sobreposições de AR no mundo virtual 

 
Fonte: Site da Microsoft 

                                                           
16

 Versão original: “A type of augmented reality experience that pins objects into your real world, creating the 

illusion that they are interacting within the real world as opposed to simply being overlaid on top of it” 

(DOYLE; GELMAN; GILL, 2016, p.27). 
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No quadro a seguir estão expostas as diferenças e semelhanças entre essas três formas as 

quais podem ser utilizadas, juntas ou separadas, para contar uma história visando o maior 

envolvimento por parte do receptor. 

 

 
Fonte: Jaquith, 2016 (tradução nossa). 

 

 Para que seja possível compreender melhor a relação desses conceitos com o 

jornalismo, o qual se pretende focar no decorrer desta pesquisa, segue-se de imediato para a 

exploração de realidade virtual, principal tecnologia utilizada para produzir o efeito de 

imersão intensificado nas narrativas apresentadas no jornalismo imersivo. 

 

2.3 VR: a experimentação do real 

 

Assim como a apresentação do primeiro filme no cinema causou estranhamento ao 

público que deixou a sala correndo ao ver um trem que parecia vir em sua direção, a realidade 

virtual continua esse percurso trazendo a experiência de imersão aos indivíduos que 

utilizarem dessa tecnologia nas variadas áreas possíveis de ser inserida. Dessa forma, a 

realidade virtual não se aplica apenas a visualizar objetos tridimensionais, mas também a 
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experienciar
17

 determinada situação envolvendo os sentidos naturais do próprio usuário 

(ZILLES BORBA; ZUFFO, 2016). Ao encontro dessa ideia está a definição de Kirner e 

Siscoutto que entendem a realidade virtual como sendo: 

 

(...) uma interface avançada do usuário para acessar aplicações executadas no 

computador, propiciando a visualização, movimentação e interação do usuário, em 

tempo real, em ambientes tridimensionais gerados por computador. O sentido da 

visão costuma ser preponderante em aplicações de realidade virtual, mas os outros 

sentidos, como tato, audição, etc. também podem ser usados para enriquecer a 

experiência do usuário (KIRNER; SISCOUTTO, 2007, p. 7). 

 

De forma semelhante, Aronson-Rath et al (2015, p. 12) definem como “uma experiência 

imersiva que replica um meio ambiente real ou imaginado e permite aos usuários a interação 

com este meio de maneira que sintam como se estivessem nele” (tradução nossa). Ferreira 

(2010, p. 159) percebe a realidade virtual como algo a mais: “a possibilidade de navegação 

por estas imagens, como se fosse possível adentrar, de fato, noutra realidade que existisse para 

além da realidade física ao redor do sujeito”. 

Assim, para que essa experiência seja o mais imersiva possível, Zuffo et al (2001) 

apontam que o ambiente precisa apresentar três características fundamentais: realismo, 

envolvimento e interatividade, como mostra a imagem a seguir. 

 

Imagem 4: Três vetores da experiência imersiva em realidade virtual 

 
Fonte: Zilles Borba et al. (2015). 

 

Jaguaribe (2007, p. 16) define o realismo como “percepção do cotidiano, avaliação de 

condições materiais e registro de realidade pautada na evidência dos fatos legitima uma 

apreensão da realidade que se tornou costumeira na nossa vivência diária (...)”. A autora ainda 

salienta as características que configuram esse conceito que é um dos pilares da imersão:  

                                                           
17

 Nesta pesquisa utilizam-se os termos experienciar, experimentar, vivenciar como sinônimos. A definição de  

experienciar é a mesma de experimentar: “1. Verificar por meio de experiência. 2. Ensaiar, provar, tentar. 3. Ver 

se se pode conseguir. 4. Sentir, ter. 5. Receber, achar, passar por. verbo pronominal 6. Adestrar-se, exercitar-se. 

7. Ensaiar-se. 8. Provar as próprias forças ou faculdades.", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em 

linha], 2008-2013. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/experimentar [consultado em 20-03-2019]>. 
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Enquanto nossa experiência do cotidiano é dispersiva, amorfa e pontuada por 

interrupções e manifestações alheatórias, as estéticas do realismo são dirigidas; elas 

têm ação intensificadora porque oferecem uma moldura interpretativa que torna a 

ficção mais convincente do que a vivência multifacetada cotidiana.  (JAGUARIBE, 

2010, p. 9) 

 

O segundo pilar da imersão, visto anteriormente, é o envolvimento e ele é definido por 

Botega e Cruvinel como um fator motivador: 

 

A ideia de envolvimento, por sua vez, está ligada ao grau de motivação para o 

engajamento de uma pessoa em determinada atividade. O envolvimento pode ser 

passivo, como ler um livro ou assistir televisão, ou ativo, como participar de um 

jogo com algum parceiro. A RV tem potencial para os dois tipos de envolvimento ao 

permitir a exploração de um ambiente virtual e propiciar a interação do usuário com 

o mundo virtual dinâmico. (BOTEGA; CRUVINEL, 2009, p.10) 

 

Já o termo interatividade, terceiro pilar nesse triângulo da imersão, é conceituado por 

Santaella (2004, p.154) como “um processo pelo qual duas ou mais coisas produzem um 

efeito uma sobre a outra ao trabalharem juntas.” A autora detalha:  

 

Uma definição menos genérica e mais simplificada diz que interação é a atividade de 

conversar com outras pessoas e entendê-las. Nesta última definição, está explícita a 

inserção da interatividade em um processo comunicativo, que, na conversação, no 

diálogo, encontra sua forma privilegiada de manifestação. (SANTAELLA, 2004, p. 

154) 

 

E é justamente a imersão que pode ser a característica mais significativa da realidade 

virtual e o que, de fato, diferencia esta das tecnologias conhecidas até então (ZILLES 

BORBA; ZUFFO, 2016). A compreensão de Oliver Grau, pesquisador de história da arte, 

para o conceito de imersão traduz o que a técnica visa ao colocar o usuário no centro do 

acontecimento. Para Grau, imersão é “a diminuição da distância crítica do que é exibido e o 

crescente envolvimento emocional com aquilo que está acontecendo” (GRAU, 2007, p. 30). 

Esse conceito será explorado no subcapítulo 2.3. 

Hoje, a VR é produzida por meio de gravações e fotografias em imagens que mostram, 

não apenas parcialmente um fato, mas todos os ângulos, em 360 graus
18

, os quais envolvem o 

ambiente e os personagens de determinado acontecimento. Essa visibilidade oferece ao 

receptor a opção de assistir a narrativa a partir do viés que melhor lhe parecer. Se este ainda 

tiver a sua disposição óculos de realidade virtual, dispositivo que intensifica a característica 

fundamental da VR, a imersão, então esse público pode, de fato, colocar-se no lugar do outro, 

                                                           
18

 Nesta pesquisa entende-se 360 graus como um recurso que contribui para a produção de conteúdo em 

Realidade Virtual. Portanto, 360 graus não é sinônimo de VR e nem de imersão, mas sim um dos recursos 

técnicos utilizados pela tecnologia VR para ofertar a sensação de presença ao usuário. 



29 

 

sentindo-se parte da narrativa e imergindo no conteúdo que lhe é ofertado. Uma forma de 

experienciar, como primeira pessoa, histórias pouco prováveis ou difíceis de serem 

vivenciadas, conhecidas de perto, como, por exemplo, situações de guerra, catástrofes 

naturais, lugares distantes ou de acesso restrito. 

  As imagens gravadas em 360 graus são geradas em computadores, notebooks, 

smartphones, tablets, etc. e acessadas por meio de sites ou aplicativos que suportam essa 

tecnologia como, por exemplo, o Youtube e o Facebook. No entanto, para compreender o 

caminho percorrido por essa tecnologia até os dias atuais, se faz necessária uma leitura 

histórica, buscando os dados que servem de base para a fundamentação na construção desse 

novo jeito tecnológico de contar histórias. 

 

2.4 Imersão: vivência em primeira pessoa 

 

Compreendida toda a jornada da realidade virtual até os dias de hoje se faz necessário 

entender como essa tecnologia é aplicada na prática. Sabe-se que a VR é bastante comum no 

universo dos games e essa configuração se destaca por relacionar o corpo humano com o 

espaço digital. Segundo Hansen (2006), com essa tecnologia atividades físicas começaram a 

complementar a experiência audiovisual e vice-versa. Para tal, uma das técnicas utilizadas 

com a tecnologia da realidade virtual é o vídeo gravado com câmeras que captam imagens em 

360 graus.  

Tais ferramentas possibilitam que o receptor tenha uma visão total do local gravado e 

ainda permitem que ele escolha e direcione a imagem: seja para cima, para baixo, para 

esquerda ou para direita.  Além disso, com o uso dos óculos de realidade virtual, headsets 

específicos que projetam imagens como se existisse uma pequena tela bem à frente dos olhos 

do usuário, é possível experienciar de forma ativa determinado evento, tornando a vivência 

imersiva. 
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Imagem 5: Headset Google Cardboard 

 
Fonte: Site Google VR Cardboard

19
 

  

Conforme Zilles Borba et al. (2015), o usuário, exposto à tecnologia da realidade 

virtual, recebe diversas sensações a partir de um dispositivo digital. Tais estímulos podem ser 

visual, auditivo e/ou tátil e podem provocar impressões tais quais as naturais, mesmo estando 

em um ambiente artificial. “A pessoa realiza suas atividades em cenários virtuais – por 

intermédio de dispositivos tecnológicos (câmeras, sensores, óculos de realidade virtual) – 

utilizando o conhecimento cognitivo adquirido previamente no mundo real”, (ZILLES 

BORBA et al. 2015, p. 3). 

Sendo assim, a realidade virtual possibilita ao usuário a sensação de presença total ou 

parcial no cenário virtual, ao qual ele vislumbra por meio de dispositivos tecnológicos (como 

o da imagem 5). Essa sensação de presença permite ao usuário não só ler o mundo a sua volta, 

mas ter a impressão de “estar dentro”, de ser parte integrante do ambiente virtual. Nesse 

mesmo sentido, Santaella (2004) parte da hipótese de que o leitor imersivo, e aqui se 

compreende o termo leitor em seu mais amplo sentido, passa por transformações “sensoriais, 

perceptivas e cognitivas” e essas mudanças interferem na sensibilidade desse sujeito.   

 

Essas transformações devem muito provavelmente estar baseadas em: 

a) Tipos especiais de ações e controles perceptivos que resultam da 

decodificação ágil de sinais e rotas semióticas, 

b) De comportamentos e decisões cognitivas alicerçadas em operações 

inferenciais, métodos de busca e de solução de problemas. Embora essas funções 

perceptivo-cognitivas só sejam visíveis no toque do mouse, elas devem estar ligadas 

à polissensorialidade e senso-motricidade, no envolvimento extensivo do corpo na 

sua globalidade psicossensorial, isto é, na sua capacidade sensorial sinestésica e 

sensório-motora (SANTAELLA, 2004, p. 34 e 35). 

 

 Dessa forma, é válido ressaltar que a imersão corresponde a uma capacidade de 

deslocamento da consciência para outro local, seja uma versão de real, criada pela própria 

imaginação, ou desenvolvido por programas de computadores. Além dos óculos VR, os quais 

                                                           
19

 Disponível em: < https://vr.google.com/cardboard/>.  
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intensificam a imersão do usuário ao conteúdo, existem simuladores digitais que oferecem ao 

usuário a imersão e interação física com a narrativa. 

Um exemplo desse tipo de simulador são as Cavernas Digitais (CAVE – Cavern 

Automatic Environment), sistemas que projetam uma experiência real de qualidade imersiva 

elevada por meio de um espaço, em formato de cubo, no qual imagens de alta resolução são 

projetadas (nas quatro ou seis faces do cubo, dependendo do modelo pode variar) permitindo, 

assim, que usuários sejam totalmente imersos em uma ambiência gerada por computador com 

a possibilidade de interação física com os personagens e/ou objetos daquele contexto (ZUFFO 

et al. 2006).  

 

Imagem 6: Exemplo de CAVE 

 
Fonte: Jornal da USP 

 

Dessa forma, nas CAVEs o estímulo à imersão pode ser ainda mais potencializado 

porque envolve o corpo e mente do usuário, através do meio virtual, e, por isso, pode resultar 

em uma experiência ainda mais imersiva e realista. É válido ressaltar que em 1994, a 

pesquisadora suíça Marie-Laure Ryan já compreendia imersão como algo que atribuía 

realismo a uma experiência.  

 

Como a imersão depende da vivacidade da exibição, seus fatores estão intimamente 

relacionados aos dispositivos que levam ao realismo na representação. Um fator que 

vem imediatamente à mente é a projeção de uma imagem tridimensional. A 

introdução da perspectiva na pintura deu um primeiro passo em direção à imersão, 

criando um senso de profundidade que integrou o espectador no espaço pictórico. 

Mas, como o meio de pintura simula a profundidade em uma superfície plana, o 

espectador não pode atravessar a tela e entrar no espaço pictórico. Nas exibições 

visuais de VR, a barreira desaparece - não há plano material de projeção - e o 

usuário se sente cercado por um mundo virtual que pode ser livremente "navegado" 

(como uma metáfora padrão de rede descreve o movimento no ciberespaço). 

(RYAN, 1994, online)
20

 (tradução nossa)
21

. 

                                                           
20

Não há paginação no documento online. Disponível em: 

<http://faculty.humanities.uci.edu/poster/syllabi/readings/ryan.html>. 
21

 Versão original: Since immersion depends on the vividness of the display, its factors are closely related to the 

devices that lead to realism in representation. A factor that comes immediately to mind is the projection of a 
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Esse desaparecimento das barreiras visuais, possível por meio do uso de óculos VR, é o 

que possibilita ao usuário ocupar um lugar próprio na narrativa e imergir àquela ambiência 

como se, de fato, estivesse dentro do contexto experienciado. Ao olhar ao seu entorno, em 360 

graus, sem ter a sua frente uma tela que o distancie do conteúdo, o usuário abre mão do seu 

lugar de espectador e passa a ser participante da história vivenciada virtualmente.  

Dansky (2006) entende a imersão como o momento em que o receptor imerge na 

narrativa de determinada mídia esquecendo, por um momento, da realidade a qual faz parte. 

Seja atraído pela história de um livro, de um filme, de um jogo, de uma reportagem, de outra 

arte ou tecnologia, o fato é que, havendo uma boa narrativa, haverá usuários imersos em um 

mundo paralelo, no caso de conteúdos produzidos em VR, a imersão é intensificada quando o 

usuário utiliza os óculos de realidade virtual para assisti-los e experienciá-los de forma 

virtual. Nesse sentido, Sodré (2001) atenta para as transformações que a imersão possibilita, 

no espaço e no tempo, ressaltando o viés da comunicação. 

 

“Quando você quer falar de mudança, de transformação social, você tem que pensar 

essa mudança a partir dos pressupostos, das categorias a priori em que a 

experiência, os fenômenos vão emergir, que são o espaço e o tempo. Tempo real e 

espaço virtual estão operando um redimensionamento do espaço temporal clássico, 

da temporalidade clássica, o real e o virtual. Aí está um ponto de poder que dá a 

especificidade do objeto da comunicação, exigindo uma nova antropologia ético-

política da comunicação ou uma nova teoria da comunicação. Um desafio de 

redescrever o homem diante das novas tecnologias: esta é a questão da antropologia 

ético-política da comunicação. Redescrever como o homem, o indivíduo, o sujeito 

humano se situa diante de uma nova sociedade que é por inteira, mesmo nas suas 

zonas de pobreza, atravessada por tecnologias. Depois, levar em conta as 

transformações da consciência, dos jovens que agora estão brincando o tempo 

inteiro com computador, com videojogos, sob o influxo de uma ordem cultural que é 

de ordem simulativa. Essa geração parece ter contato com o mundo das simulações. 

Ocorre um fenômeno novo, que nós poderíamos chamar de midiatização, diferente 

de uma interação qualquer. O que nós estamos observando agora é uma tecno-

interação, uma interação por meio de tecnologia, que se processa desde o telefone 

até os meios de comunicação.” (SODRÉ, 2001, p.3).  

 

A simulação mais presente em jogos, como bem diz Sodré na citação anterior, acaba 

ficando ultrapassada perto do que a imersão oferece: a experiência de estar lá, de sentir, de 

tocar, de vivenciar em um plano virtual uma realidade, de fato, real que só não se distancia 

                                                                                                                                                                                     
three-dimensional picture. The introduction of perspective in painting took a first step toward immersion by 

creating a sense of depth that integrated the spectator into the pictorial space. But because the medium of 

painting simulates depth on a flat surface the spectator cannot break through the can vas and walk into the 

pictorial space. In the visual displays of VR the barrier disappears--there is no material plane of projection--and 

the user feels surrounded by a virtual world which can be freely "navigated" (as a standard metaphor of 

networking describes movement in cyberspace). 
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totalmente da ordem simulativa porque o usuário, apesar de imerso, tem um pé fincado em 

chão firme, preso no real que não lhe permite esquecer qual é a verdadeira realidade em que 

vive. No entanto, Sodré (2001, p.3) ainda ressalta: “Estamos assistindo a uma multiplicação, 

uma disseminação das tecnointerações na vida social.” Nesse caso, pode-se valer da premissa 

de McLuhan (1964), o qual dizia que os meios de comunicação podem ser extensões do 

homem. 

De fato podem ser, já que a VR, associada a dispositivos que reforçam as características 

dessa tecnologia que expande não só o campo de visão do receptor, mas a forma como ele 

interage com o conteúdo que recebe e do qual, agora também é participante, tornam-se 

ferramentas midiáticas que ampliam o alcance e aproximam o conteúdo do seu público. Nesse 

sentido, Zilles Borba e Zuffo explicam de que forma as plataformas imersivas, vestíveis e 

interativas são estendidas, tanto para o corpo quanto para a mente, de um usuário. 

 

Na atualidade, os dispositivos de RV evidenciam essa afirmação. De certa forma, o 

usuário tornou-se num ser biotecnológico postiço, que acopla tecnologias digitais no 

seu corpo para superar suas limitações biológicas mesmo que momentaneamente 

(vestir a tecnologia para determinado fim). Por exemplo, ao vestir um óculos RV 

nota-se que a morfologia humana altera-se, a realidade é aumentada e as interações 

com objetos e, até mesmo, com outras pessoas é indeterminada num universo 

binário. Isso nos leva a ponderar que, mais do que estender o corpo do indivíduo 

para o espaço virtual – através de técnicas imersivas para enganar os sentidos -, a 

mente também é estendida. Ao vestir um dispositivo de RV fica a sensação de que o 

humano deixa de ser corpo para ser, simplesmente, um processo mental que navega 

à velocidade da luz pelos cabos e redes eletrônicas. (ZILLES BORBA; ZUFFO, 

2016, p. 7). 

 

Os autores ainda ressaltam que esses fluxos comunicacionais podem ir além e exercer 

funções representando o próprio receptor, interagindo naturalmente ou artificialmente com 

outros usuários. 

 

Mesmo que a humanidade não tenha entrado no estágio do uso corriqueiro da RV 

como plataforma de mídia para o consumo de informação e entretenimento existe 

um enorme potencial semiótico destes dispositivos em se moldarem às morfologias 

humanas (vestir) para intermediarem a relação do corpo orgânico com espaços 

completamente sintéticos, sejam eles povoados por outros humanos na forma de 

avatares ou, simplesmente, por seres não-biológicos munidos de algum nível de 

inteligência artificial (ZILLES BORBA; ZUFFO, 2016, p. 9). 

 

Essas considerações dos autores correspondem ao atual momento em que se encontra a 

realidade virtual e ainda faz relação com a necessidade de, apesar da tecnologia, levar em 

consideração o quanto narrativas bem elaboradas poderão conduzir ainda mais para 

experiências híbridas, quando não se consegue distinguir muito bem o real vivido no espaço 
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físico, do real simulado num espaço artificial e, assim, ter sensações, em meio a esse lá e cá, 

que vão além das percepções tidas apenas como representativas.  

Dessa forma, a experiência em VR, “(...) torna-se cada vez mais imersiva, no sentido de 

nos transportar para um ponto “quase”, no qual já não saberemos o que é real ou virtual, 

verdadeiro ou falso” (ZILLES BORBA, 2014, p. 12). Apesar disso, segundo o autor, há 

dificuldade de reprodução, por parte tecnológica, de todos os cinco sentidos. “O olfato, por 

exemplo, não surge como um aspecto corriqueiro nestes cenários (apesar de já existirem 

experimentos para tal)”, (ZILLES BORBA, 2014, p. 11).  

São ainda essas pequenas diferenças que permitem ao usuário experienciar a realidade 

virtual sem, de fato, “tirar os pés do chão”. Ter uma experiência de vida virtual em paralelo 

com a própria vida real é possível e pode levar o usuário a se colocar no lugar do outro, 

obtendo empatia com situações distintas e até distantes da realidade real do receptor, como 

poderá ser compreendido melhor no último capítulo desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

3 NARRATIVA: A ARTE DE REGISTRAR A VIDA 

 

As narrativas são inerentes à vida das pessoas. As emoções sentidas, as experiências de 

vida, o dia a dia do trabalho, as histórias que antecedem o sono, o filme assistido, a música 

que embalou casais, as expressões de fé, os dramas da adolescência, as saudades da velhice, 

as alegrias da infância, os choques de realidade da vida adulta e tantos outros momentos, 

sentimentos e lembranças foram, são e serão sempre narrados para que possam ser 

compreendidos pelos indivíduos. Para Benjamin (1994, p. 198), “a experiência que passa de 

pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as 

melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros 

narradores anônimos”. 

Independente do modo com que cada narrador conta suas histórias, seja escrevendo em 

um caderno ou em uma rede social, seja falando ou apenas mentalizando, aos poucos ou de 

uma vez só, as narrativas são e continuarão sendo construídas para que as lembranças e 

vivências sejam registradas e para que, assim, possibilitem a identificação com outras pessoas, 

outros narradores. E, por isso, conforme Motta (2009, p. 09), “(...) a narrativa continua sendo 

uma forma importante (senão a principal) de experimentação do mundo”. Nesse sentido, 

Barthes (2008, p. 19) ressalta que as inumeráveis narrativas do mundo contribuem para 

instituir a existência no mundo em que se vive.  

 

[...] a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as 

sociedades; a narrativa começa com a própria história da humanidade; não há em 

parte alguma povo algum sem narrativa; todas classes, todos os grupos humanos têm 

suas narrativas, e freqüentemente estas narrativas são apreciadas em comum por 

homens de culturas diferentes, e mesmo opostas; a narrativa ridiculariza a boa e a 

má literatura: internacional, trans-histórica, transcultural; a narrativa está aí, como a 

vida (BARTHES, 2008, p. 19). 

 

Além disso, as narrativas não são estáticas, pois estão sempre sendo refeitas, 

substituídas, testadas e, por consequência, resultando em novas narrativas. Mais do que contar 

uma história a alguém, quando se narra, está-se dando sentido às vidas, marcando o tempo de 

uma existência por meio de verdades compartilhadas.  Para Ricoeur (2010, p.9), “o tempo se 

torna tempo humano na medida em que está articulado de maneira narrativa; em 

contraposição, a narrativa é significativa na medida em que desenha as características da 

experiência temporal”.   

Ao organizar os acontecimentos de uma vida, a narrativa acaba delimitando o tempo 

vivido pelas pessoas e, dessa forma, estruturando o sentido da existência. Segundo Piccinin 
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(2012), “Narra-se, portanto, porque se busca a disposição arranjada no tempo que possa 

oferecer certas epistemologias necessárias aos fatos e à própria possibilidade de reconhecê-los 

como tal” (PICCININ, 2012, p.69). Assim, é por meio do ato de narrar que as pessoas buscam 

identificar suas vivências como reais para então, poder memorizá-las e eternizá-las em suas 

lembranças, como destaca Eco (1994). 

 

Ninguém vive no presente imediato; ligamos coisas e fatos graças à função adesiva 

da memória pessoal e coletiva (história e mito). Confiamos num relato anterior 

quando, ao dizer “eu”, não questionamos que somos a continuação natural de um 

indivíduo que (de acordo com nossos pais ou com o registro civil) nasceu naquela 

determinada hora e naquele determinado local. Vivendo com duas memórias (nossa 

memória individual, que nos habilita a relatar o que fizemos ontem, e a memória 

coletiva, que nos diz quando e onde nossa mãe nasceu), muitas vezes tendemos a 

confundi-las, como se tivéssemos testemunhado o nascimento de nossa mãe (e 

também o de Júlio César) da mesma forma como “testemunhamos” as cenas de 

nossas experiências passadas (ECO, 1994, p. 137). 

 

Além disso, ao narrar as suas experiências e vivências, o indivíduo também pratica o 

autoconhecimento. Ao descobrir suas ideias, identificar suas aflições e alegrias, visitar o seu 

histórico pessoal, reflete sobre o seu eu interior e compreende-se melhor como ser humano. 

Dessa forma, percebendo sua vivência, ao narrá-la busca constantemente sua evolução como 

sujeito. 

 

3.1 As transformações nas narrativas 

 

A experiência do narrar, primeiramente por meio da oralidade, é uma prática 

reconhecida pela transferência de conhecimento, histórias, informações, curiosidades e 

crenças que há muito são repassadas de geração por geração. Dessa forma, pode-se dizer que 

“A narrativa existe desde que o indivíduo conseguiu dar algum sentido e explicação à 

realidade que o cerca e, assim, estabelecer um vínculo indissociável e necessário à experiência 

da vida e da concepção de tempo [...]” (PICCININ, 2012, p. 72). Nesse sentido, entende-se 

que a narrativa e as formas do narrar vêm sofrendo alterações próprias dos tempos e das 

tecnologias relacionadas a estes e, por isso, “Toda época tem suas formas narrativas 

características” Scholes e Kellog (1977 p. 47).  

A atividade da narrativa vem implicando em dificuldades “racionais (o aprendizado 

dos esquemas narrativos), intuitivas (o enriquecimento contínuo da sensibilidade, uma espécie 

de radar profundo para sentir o mundo) e operacionais (a ação do escrever-se e a dialogia de 

uma escrita coletiva)”, Medina (2003, p. 48). O que significa que, por exemplo, não basta 
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escrever, relatar. É preciso muito mais para que essa narrativa faça algum sentido para quem a 

estiver lendo, ouvindo. Isso porque, conforme Palacios e Terenzzo (2016), enquanto as 

informações, as histórias, o conhecimento de uma forma geral, com o passar do tempo, têm se 

tornado mais interativo, dinâmico e acessível, novas sensibilidades e necessidades também 

surgiram entre os receptores de conteúdos das mais diversas áreas.  

Todos esses fatores mostram que uma narrativa que busca envolver o seu receptor, 

como é o caso da jornalística, nem sempre é possível, apesar dos esforços (MEDINA, 2003). 

Relacionando essas questões citadas por Medina e levando em conta que as narrativas 

possuem características distintas de acordo com cada época e, sabendo que, em cada período, 

as tecnologias evoluem e que isso influencia no jeito de contar histórias, Motta (2012) ressalta 

que, a narrativa está presente nas mais diversas áreas midiáticas. 

 

No ambiente midiático ela (a narrativa) se consolidou com as novas tecnologias e a 

aceleração de produção filmes, telenovelas, reportagens, anúncios, histórias em 

quadrinho, romances-reportagens, biografias, romances-históricos, peças teatrais e 

inúmeros outros tipos de relatos da indústria cultural. Simultaneamente, ela 

proliferou na web através de blogs e redes sociais onde os diários personalizados e 

revelações íntimas se alastraram. A narrativa popular sempre existiu, seduziu e 

encantou audiências. Mas, a sua incrível disseminação pela indústria cultural é um 

fato desconcertante (MOTTA, 2012, p. 53). 

 

Assim, percebe-se na narrativa uma espécie de alívio para os que tentam “dizer algo de 

verdadeiro sobre o mundo” e, por isso, possui uma “função consoladora - razão pela qual as 

pessoas contam histórias e têm contado histórias desde o início dos tempos” (ECO, 1994, p. 

93). Essas recentes, e também as antigas, características da narrativa tentam ofertar ao 

público, conteúdos mais envolventes e interativos. E é com essa possibilidade de narrativa que 

a imprensa busca, nos dias de hoje, ao fornecer a versão do real, uma proximidade maior com 

seu público. Para explicar o quanto esse gênero é importante no repasse de uma informação, 

serão exploradas, na sequência, formas específicas de narrar e que interessam a este trabalho: 

a narrativa jornalística e a narrativa jornalística imersiva. 

 

3.2 Narrativas jornalísticas: para compreender o mundo 
 

A narrativa jornalística afirma verdades que logo serão substituídas por outras, 

construindo a instável atualidade em que vivemos (MOTTA, 2009). Trata-se de todo texto 

que conta alguma história de interesse humano e que, conforme Motta (2013, p. 95), se 



38 

 

configura muitas vezes em uma única reportagem ou em uma notícia. Resende (2009) explica 

que ao jornalismo cabe a função de “produzir saber acerca dos acontecimentos do mundo” e 

isso ocorre porque é conferido aos jornalistas “o direito da fala”. Assim, “os discursos 

jornalistas tornam-se expressões máximas do que é verdadeiro; e é com eles, vale dizer, que 

construímos os nossos modos de compreender e ver o mundo [...]” (RESENDE, 2009, s. p.). 

Nesse sentido, Traquina (2005) explica que, no jornalismo, as notícias são narrativas usadas 

para relatar um determinado acontecimento. 

 

A pirâmide invertida, a ênfase dada à resposta às perguntas aparentemente simples: 

Quem? O quê? Onde? Quando?, a necessidade de selecionar, excluir, acentuar 

diferentes aspectos do acontecimento – processo orientado pelo enquadramento 

escolhido – são alguns exemplos de como a notícia, dando vida ao acontecimento, 

constrói o acontecimento e constrói a realidade (TRAQUINA, 2005, p. 174).  
 

O texto dessas notícias
22

 costuma, ao responder ao lead (o quê, quem, onde, quando, 

como e o porquê), ser objetivo, de fácil compreensão e próximo do seu público. Dessa forma, 

conforme Carey (1986) apud Traquina (1993, p. 168) “a necessidade de seleccionar, excluir, 

acentuar diferentes aspectos do acontecimento [...] são alguns exemplos de como a notícia, 

criando o acontecimento, constrói a realidade”. Nos parágrafos seguintes ao lead, vêm as 

informações complementares, por ordem de importância (como pede a pirâmide invertida), 

contadas sempre em terceira pessoa. Assim, o texto noticioso, ao contemplar os mais diversos 

leitores, também possibilita a empatia
23

 entre o conteúdo jornalístico e aquele que o recebe. 

De acordo com SODRÉ (2009), o texto jornalístico vai além da técnica utilizada para relatar 

um fato: 

 

Assim, para a narrativa jornalística, importa primeiramente o contexto retórico, 

entendido como o conjunto de convenções linguísticas ou textuais que preside à 

descrição do fato. Em seguida, o contexto sociossemiótico ou o conjunto de 

variáveis sócio-históricas (hábitos, cultura corporativa, etc.) que fazem do texto uma 

prática social, portanto uma intervenção capaz de influenciar e modificar relações 

sociais concretas (SODRÉ, 2009, p. 170 e 171). 

 

Essa narrativa também pode ser vista como uma estratégia para parecer e se colocar 

objetiva, como um modelo menos flexível, mais direto, exemplificada por Sodré (2009, p. 

171) como um “retrato três-por-quatro” de um fato, já que traz as informações fundamentais 

                                                           
22

 Ao contrário da notícia, a reportagem “é o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no 

organismo social e produziu alterações que são percebidas pela instituição jornalística”, Marques de Melo (1985, 

p. 65). 
23

 Conforme Houaiss e Villar (2002, p. 1458), autores do dicionário Houaiss, empatia, é a “capacidade de se 

identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de apreender do modo como ela 

apreende etc” ou o “processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base nas 

suas própriassuposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro”. 
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para a compreensão deste. Nesse sentido, Ponte (2005) explica, por meio da narratologia, que 

se pode perceber pelos valores morais do jornalismo que há um ideal traçado em volta da 

objetividade, “sem interferências” principalmente para diferenciar “relatos e comentários”.  

O conceito de objetividade conforme Traquina (1993) surge nas décadas de 20 e 30 nos 

Estados Unidos como um método para tornar credíveis os fatos divulgados numa época em 

que esses eram motivo de desconfiança devido ao “surgimento das relações públicas e 

tremenda eficácia da propaganda verificada da Primeira Guerra Mundial” (TRAQUINA, 

1993, p. 168). Tratava-se, assim de seguir normas e processos que guiavam o jornalista no seu 

fazer e atestavam, ao receptor, que as informações recebidas eram críveis. Traquina (1993, p. 

167) ressalta que, com essa condição, foi dado ao jornalista o papel de “observador neutro, 

desligado dos acontecimentos e cauteloso em não emitir opiniões pessoais”. No entanto, o 

mesmo autor defende que “os jornalistas não são simplesmente observadores passivos, mas 

participantes activos no processo de construção da realidade”, (TRAQUINA, 1993, p. 168).  

Dessa forma, ao olhar pela “dimensão instrumental”, através da prática jornalística, 

identifica-se que, tanto na seleção, quanto nos relatos dos fatos, o foco é mais “onisciente”, já 

que o jornalista, visto aqui como o narrador, se utiliza dos seus conhecimentos prévios, pode 

escolher o que e como reportar determinados acontecimentos, quais personagens, fontes, 

utilizará, os cenários que irá ou não descrever, entre outros aspectos (PONTE, 2005, p 46). 

Nesse sentido,  pode se identificar que, por trás desse texto informativo, há um profissional 

que se baseia na ética para “organizar as suas escolhas” e assim descrever um acontecimento 

tal qual ocorreu (FARRÉ, 2004, p. 138). 

Esse formato de texto noticioso tem como objetivo, conforme MOTTA (2013, p. 96), 

produzir um efeito de realidade, de veracidade. Assim, o jornalista estreita laços com o seu 

público por meio da narrativa que é coerente com os fatos ocorridos e por ele retratado. É 

assim que o receptor é envolvido e é por isso que ele busca notícias, porque acredita que esse 

tipo de texto representa a verdade sobre um acontecimento que lhe interessa. MACHADO 

(2002, p. 49) complementa que “O jornalismo, como construção de texto, precisa falar do 

verdadeiro, sem falsidade, mas com verossimilhança”.  

É dessa forma que a narrativa jornalística é percebida como confiável, pois busca ofertar 

ao público uma versão do real, o mais próxima do real, propriamente dito. É a percepção, a 

partir da apuração do jornalista e sua proximidade sobre um determinado acontecimento, que 

legitima esse texto como verdadeiro.  Nesse sentido, Rodrigues (2002) explica que esse tipo 

de narração também é uma estratégia dos jornalistas para obter a credibilidade ao fato 

apresentado. 
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Esse efeito de completude (do discurso midiático) resulta da camuflagem do 

processo de enunciação, através do uso predominantemente da terceira pessoa que, 

como sabemos, é forma verbal da não-pessoa. O uso predominantemente da terceira 

pessoa garante ao discurso midiático, como aliás também aos discursos histórico e 

científico, uma estratégia de universalidade referencial dos enunciados, uma 

credibilidade da narração dos fatos independente do lugar de fala do enunciador 

(RODRIGUES, 2002, p. 217). 

 

Por outro lado, a narrativa jornalística também pode ser mais próxima da literatura e 

subjetiva quando ela adquire o formato de reportagem. Nesse gênero jornalístico é possível 

verificar uma produção informativa e ao mesmo tempo literária. É na reportagem que o 

jornalista possui liberdade para se desvencilhar do texto objetivo da notícia e explorar a sua 

criatividade na escrita por meio das possibilidades ofertadas por uma narrativa que se 

apresenta por meio de uma linguagem mais leve, detalhada e até próxima do ficcional.  

Nesse tipo de narrativa é possível perceber certa fusão entre jornalismo e literatura na 

qual as características que formam uma e outra são mescladas. O jornalismo não abre mão do 

seu texto informativo, mas se apropria da forma literária ao descrever detalhadamente não só 

o fato ocorrido, mas o cenário, as pessoas envolvidas, enriquecendo, assim, a narrativa 

jornalística com aspectos da literatura (BULHÕES, 2007). Sodré explica mais sobre esse 

gênero jornalístico que se mistura, por horas, com o literário.  

 

[...] reportagem, palavra derivada do latim reportare com a implicação semântica de 

levar alguém (no caso, o leitor) novamente à cena de um acontecimento. Daí, o 

recurso às figuras de estilo da retórica que dão margem a construções linguísticas 

atípicas (atípicas no discurso comunicativo corrente, mas típicas da literatura), 

destinadas a aprofundar a atenção do leitor por meio do apelo ao conjunto de 

sentidos perceptivos (SODRÉ, 2009, p.171). 

 

Ainda conforme o autor, na reportagem não é incomum perceber na narrativa a 

combinação de recursos literários com a técnica jornalística. Motta (2013, p. 95) destaca que o 

objetivo desse texto é “menos produzir efeitos de veracidade que efeitos estéticos próprios da 

ficção”. Machado (2002) complementa dizendo que a escrita jornalística, diferente da 

literária, precisa ser expressa, ter conteúdo informativo, mas sem esquecer-se da forma em 

que esse texto será passado e, ainda assim, estar de acordo com a essência da objetividade e 

da versão real dos fatos.  

 

Escrever é expressivo ou inexpressivo? Em se tratando de literatura, o inexpressivo 

pode ser um estilo. Em jornalismo, ser expressivo é mais do que uma exigência: um 

imperativo. Por isso, o jornalismo não pode viver sem a consciência da literatura. É 

no exercício prosaico que se aprende a matemática da expressão. Da ambiguidade 

compreendida retira-se a objetividade verossímil (CASTRO; GALENO, 2002, p. 

50). 
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A essa objetividade, Bulhões (2007, p.25) define como “confiança em procedimentos 

que legitimam o próprio ofício, sustentando a ideia de credibilidade do jornalismo no cenário 

da vida social”. Tal característica pode ser vista como um esforço do jornalismo em manter o 

seu compromisso com o fato e, por consequência, uma forma de respeito e confiança para 

com o seu público.  

Dessa forma, entende-se a notícia e a reportagem como modelos de narrativas 

jornalísticas que, com as suas características individuais, formam os discursos de realidade da 

população. Como diz FELIPPI; PICCININ; et al (2010, p. 4), “[...] toda produção de conteúdo 

da mídia é produção de discurso, ou seja, são construções simbólicas determinadas, leituras 

possíveis da realidade, que se transformam em discurso para o coletivo”.  

Esses discursos têm como intenção primeira, e maior, seduzir para envolver os seus 

leitores, telespectadores, ouvintes, internautas, por fim, o público de uma forma geral. E, neste 

sentido, o jornalismo, na medida em que traz o real, por ser legítimo nesse processo, tenta 

capturar a atenção e se aproximar, cada vez mais, do seu público, valendo-se dessa narrativa 

que tenta capturar o seu receptor para dentro de si, para fazer parte daquela história.  

No telejornalismo, por exemplo, a narrativa em imagem e som é a verdadeira 

encantadora de telespectadores. Isso ocorre porque o telejornalismo e o webjornalismo 

audiovisual, ao se preocuparem com o formato que produz e trazem, além do relato de um 

fato, o detalhamento que recorre a outros artifícios que auxiliam as palavras na narrativa. 

Além disso, contam com técnicas que vêm dessa convergência dos meios: o tradicional e o 

online.   

Ao contar com possibilidades que vão além da captação de diversos ângulos de uma 

cena, a melhor luz, o áudio ambiente que imprime veracidade, as sonoras (falas dos 

personagens/fontes) com os discursos de quem viu, viveu ou é especialista no assunto referido 

e de trilhas sonoras que podem dar o tom do assunto, o jornalismo audiovisual tenta oferecer 

ao seu público um “mergulho” na narrativa. Para isso, ao apresentá-la por meio do online, 

conta com ferramentas disponíveis e como, por exemplo, chats, comentários, redes sociais, 

opções de compartilhamento do conteúdo, entre outros, que possibilitam mais envolvimento, 

participação e interação do público (BEKER; TEIXEIRA, 2009). 
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A incorporação de diferentes linguagens e suportes na maneira de trabalhar as 

notícias audiovisuais, introduzindo diferentes possibilidades de armazenamento, 

distribuição e consumo de informações, promovida pela convergência, já demanda, 

porém, uma reflexão para onde a hibridização nos conduz e sobre a complexidade e 

a diversidade dos gêneros discursivos. Mesmo considerando que há características 

narrativas distintas inerentes a cada meio e determinados modos de organizar ideias 

e fazer uso de um conjunto de recursos técnicos, compreensíveis e identificáveis 

pelo receptor e/ou usuário, observamos que os formatos das notícias audiovisuais 

estão se misturando. (BEKER; TEIXEIRA, 2009, p. 237).  

 

Assim, ao apropriar-se das características do audiovisual, seja na televisão tradicional 

ou a partir da web, concomitantemente com as da narrativa, o telejornalismo tenta, seja por 

meio de notícia, reportagem ou documentário, oferece as condições para que o receptor possa 

imergir na história narrada. Dessa forma, o jornalismo vem reunindo todos os esforços para 

aproximar o seu público da história que narra, sempre lembrando a sua intenção em 

autenticar, em tornar a sua versão de real ali proposta, o mais credível possível. A seguir, 

veremos como essa busca se fundamenta. 

 

3.2.1 Autenticação do real no jornalismo 

 

São nas práticas editoriais das redações que, editores e repórteres definem o que será o 

“real” do dia, a partir das informações que entendem ser merecedoras de tornarem-se notícia. 

Inicia-se neste processo, a “construção de certa realidade” narrada pela mídia (ALSINA, 

2009), responsável que é por prover aos indivíduos as epistemologias necessárias à 

experiência da vida em sociedade.  

A narrativa jornalística constitui, portanto, um bom exemplo da experimentação da 

realidade na medida em que expõe a complexidade do mundo, ordenando os fatos de maneira 

coerente (MOTTA, 2009). É dessa forma que a versão da realidade, apresentada pelo 

jornalismo, tenta trazer, com o máximo ou com o tanto quanto possível de objetividade e 

fidelidade, o recorte do que de mais importante aconteceu no mundo naquele dia ou momento. 

Como diz Meditsch:  
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A notícia é apresentada ao público como sendo a realidade e, mesmo que o público 

perceba que se trata apenas de uma versão da realidade, dificilmente terá acesso aos 

critérios de decisão que orientaram a equipe de jornalistas para construí-la, e muito 

menos ao que foi relegado e omitido por estes critérios, profissionais ou não 

(MEDITSCH, 1997, p. 10).  

  

Apesar disso, os veículos de comunicação valem-se das suas máximas da necessidade 

de credibilidade para levar a notícia a cada indivíduo e para que, de fato, ela possa vir a surtir 

algum efeito (ALSINA, 2009). Para tanto, contribuem os diferentes gêneros jornalísticos que 

trazem formatos específicos para abordar os fatos bem como os critérios de noticiabilidade a 

eles associados, “[...] definindo verdades diversas, cada uma pertinente a um objetivo ou a 

uma situação” (MEDITSCH, 1997, p. 3). Dessa forma, as técnicas de apuração da notícia e as 

de construção do texto jornalístico são usadas para retratar essa visão do real, mesmo que essa 

percepção seja por meio da lente do jornalista, como explica Berger: 

 

(...) a realidade produzida pela mídia mantém parentesco com a estrutura do gênero 

ficcional – não na tradição que incorpora a subjetividade, como na reportagem 

literária – mas pela produção que inclui a criação de personagens e um tipo de 

contrato com o leitor. Por outro lado, deve desfiliar-se da ficção, pois a informação é 

produzida para ser verossímil e crível. Pela verossimilhança é que a informação 

compõe o campo de credibilidade e de verdade que habilita a mídia ao exercício de 

sua função de “expositor do real” (BERGER, 2002, p. 279). 

 

Os estilos de texto reunidos em um jornal impresso, por exemplo, trazem, cada um em 

sua editoria, informações que não só contribuirão para o conhecimento das pessoas, como 

poderão influenciar na rotina das mesmas. Assim, o jornalismo, além de participar na 

construção do que se compreende por senso comum, possibilita que as comunidades 

conheçam mais, se expressem, se envolvam e se reconheçam.   

Mas, para contar a realidade, o jornalismo não se atém, como método analítico, 

somente ao fato como lhe é apresentado. São muitos os fatores envolvidos na construção e no 

processamento da realidade. Desde as técnicas, as ferramentas, as escolhas, os objetivos, tanto 

do jornalista, quanto da empresa para a qual trabalha e que visa interesses, nem sempre 

perceptíveis, mas que estão por trás, de uma ou outra pauta. Tudo implica na produção de uma 

notícia, na revelação de uma informação, na exposição de um conteúdo, como detalha Berger:  

  
(...) o jornalismo, enquanto uma prática social – realizada em condições de 

produções específicas – capta, transforma, produz e faz circular acontecimentos, 

interpretando e nomeando situações e sentimentos do presente. Ao veicular as várias 

vozes que constituem os acontecimentos explicita que faz parte de um determinado 

tempo histórico e que é produzido por sujeitos históricos (BERGER, 2002, p. 283).  

 

 Levando em conta as definições de Berger para o jornalismo, é válido destacar o que 

ALSINA (2009, p. 97), nesse sentido, menciona: “a mídia não é onipotente e também não é 
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impotente” ressaltando que o que pode ou não dar poder a ela é o público, a partir do seu uso 

e consumo de conteúdo. “Uma credibilidade cega em um determinado meio de comunicação 

outorga-lhe muito poder” (ALSINA, 2009, 97). No que tange ao processo de construção da 

notícia, o jornalista trabalha em busca do equilíbrio entre objetividade e imparcialidade para 

que a informação possa refletir o mais próximo da realidade. Nesse sentido, Marcondes Filho 

(2000, p. 110) ao dizer que a “[...] objetividade, para Kant, seria uma representação correta da 

realidade” explica como surge essa ideia do jornalismo como a profissão que busca mostrar a 

verdade dos fatos.  

[...] em torno dessa “representação correta da realidade” e influenciada pela filosofia 

das Luzes, armou-se, posteriormente, uma concepção em torno do jornalismo como 

uma atividade de “busca da verdade”, ou seja, como uma forma de objetividade 

(MARCONDES FILHO, 2000, p. 111).  

 

No entanto, nem sempre é possível equilibrar-se nessa sutil condição já que o 

jornalista, assim como qualquer pessoa, não se desfaz dos seus conhecimentos prévios, suas 

crenças e gostos antes de ir trabalhar. Obviamente, o profissional dessa área precisa estar 

ciente de que, ao noticiar um fato, as suas preferências não devem interferir na produção e no 

juízo de valor do mesmo.  

Mesmo assim, até a modernidade e, devido à inspiração positivista no jornalismo, o 

qual viveu dessa ideia de retrato fiel e objetivo dos fatos, salienta-se que este não é uma 

imagem da realidade propriamente dita, mas sim uma construção da mesma onde as 

propostas, o modo de fazer, os utensílios e as matérias primas também influenciam no 

resultado final deste produto, desta narrativa jornalística (TRAQUINA, 1999). Assim, uma 

vez instituídas as práticas jornalísticas, a partir da sociedade moderna e consolidadas 

contemporaneamente, os receptores anseiam, diariamente, pela oferta da percepção de real 

como um ritual em si mesmo. Esse desejo de autenticidade, de estar mais próximo do que, de 

fato, caracteriza-se a partir da sociedade moderna devido às mudanças tecnológicas, 

principalmente a partir da era da informática e, em seguida, da internet, que agregaram 

virtualização ao jeito de produzir e de apresentar uma notícia (MARCONDES FILHO, 2000).  

Além disso, com essas possibilidades todo e qualquer conteúdo, seja jornalístico ou de 

entretenimento, ficou muito mais acessível ao público. Este, por sua vez, de tanto viver em 

prol do mundo virtual e das aparências nele instituídas, começa a perceber uma necessidade 

de sentir-se parte daquele contexto e mais, demanda por conteúdos que o devolvam à 

realidade, ao mundo real, palpável, verídico, nu e cru, tal qual se espera. Assim, a mídia 
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jornalística institui-se como a responsável por ofertar uma compreensão de mundo, por meio 

de narrativas que ofertem o real o mais autêntico possível, por princípio, com o objetivo de 

não induzir o público a chegar a determinada opinião, mas de oferecer-lhe a oportunidade à 

ciência sobre temas pelos quais é preciso ter entendimento, como demanda imprescindível, 

para assim, compreender a própria realidade ou o que mais se aproxima dela.  

Posto isso, a partir dessa demanda pelas narrativas de real como próprias do 

contemporâneo, observa-se que o jornalismo vem relativizando em sua própria narrativa as 

orientações que vinham sustentando sua prática, tradicionalmente, e que diz respeito 

comportamento do profissional da área. Antes, o jornalista praticava em sua narrativa o 

exercício de observar para então, narrar um fato. Esse modelo de narração, que apostava em 

contar o que via, colocando o narrador, neste caso o jornalista, distante do acontecimento para 

que, assim, produzisse de forma objetiva a sua narrativa, é identificado por Benjamin (1994) 

como característico do “terceiro narrador
24

”, reflexo do momento da industrialização. 

 Esse estilo, defendido até bem pouco tempo pelo cânone jornalístico, pregava que o 

jornalista não deveria aparecer, demonstrar emoções e, muito menos, apresentar os bastidores 

do seu trabalho. Essa postura e metodologia eram entendidas como ideais para que os 

pressupostos da objetividade e da imparcialidade, resultantes do ideário positivista da 

modernidade, fossem seguidos rigorosamente (MARCONDES FILHO, 2000).  

Assim, o narrador podia ser comparado ao repórter, como aquele que se exclui da ação 

relatada, optando por somente observar o acontecimento para narrá-la como “espetáculo a que 

assiste” (SANTIAGO, 2002, p. 45). No entanto, ao longo do tempo essa formalidade abriu 

espaço para a empatia entre público e profissional, dando a este a liberdade para contar uma 

história, inclusive, tornando-se parte dela, como participante que experiencia e narra as 

condições e/ou emoções vivenciadas. A esse indivíduo que experiencia e narra as suas 

vivências, característico da contemporaneidade, Santiago (2002), classifica como narrador 

pós-moderno.  

                                                           
24

 O primeiro narrador, assim classificado por Benjamin (1994), era o narrador clássico, aquele que reproduzia, 

de forma oral, contos, lendas, conteúdos de patrimônio folclórico que perpetuavam ao servirem de conselhos por 

gerações: “O primeiro narrador verdadeiro é e continua sendo o narrador d contos de fadas. Esse conto sabia dar 

bom conselho, quando ele era difícil de obter, e oferecer sua ajuda, em caso de emergência. Era a emergência 

provocada pelo mito” (BENJAMIN, 1994, p. 215). Já o segundo narrador é identificado pelo autor como o 

romancista que narra uma história, mas sem a finalidade de aconselhar ou dar exemplos ao seu leitor. Benjamin 

explica que diferente do narrador clássico, “O romancista segrega-se. A origem do romance é o indivíduo 

isolado, que não pode falar mais exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não recebe 

conselhos nem sabe dá-los” (BENJAMIN, 1994, p. 201). 
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Na Contemporaneidade, especialmente nas grandes reportagens, onde as 

possibilidades estilísticas e tecnológicas se põem mais presentes, observa-se esse narrador 

como estratégia do jornalismo que, sendo de sua natureza as lides com as narrativas 

referenciais, intensifica este seu dizer evidenciando o lugar do narrador, agora em primeira 

pessoa, porque, assim, é capaz de narrar o que experiencia. Assim, o jornalista, antes 

observador e distante do fato, agora se insere no acontecimento para melhor narrar o que vê, 

sente, experimenta e vivencia, como exemplifica Santiago (2002) ao citar o espetáculo. 

 

O espetáculo torna a ação representação. Representação nas suas variantes lúdicas, 

como futebol, teatro, dança, música popular etc.; e também nas suas variantes 

técnicas, como cinema, televisão, palavra impressa etc. Os personagens observados, 

até então chamados de atuantes, passam a ser atores do grande drama da 

representação humana, exprimindo-se através de ações ensaiadas que existem no 

lugar (o palco) e no tempo (o da juventude) em que lhe é permitido existir 

(SANTIAGO, 2002, p. 60). 

 

De outra parte, esse jornalista, que experiencia para melhor narrar, também convoca as 

audiências para que, na medida das possibilidades interacionais, passe a colocar-se neste texto 

também a partir de suas manifestações. E é nos movimentos feitos em direção à conquista do 

espectador, em consonância com as demandas de seu tempo, que as narrativas jornalísticas se 

apresentam marcadas pela oferta de um sentido de espontaneidade e de redução das 

mediações entre o fato e a versão deste, num esforço de provar o que narra. 

Assim, o jornalismo se aproxima do seu público e oferece a versão mais real, quanto 

possível seja de um fato.  Martins (2017) aponta, nesse âmbito, para o que, em nome da 

autenticação do real narrado jornalisticamente, constitui-se numa transição nas práticas e 

rotinas contemporâneas, com vistas a contribuir para o efeito do real, neste caso no 

telejornalismo. Tal estética postula efeitos de sentido baseados na captura de signos de 

autenticidade e na expectativa de translucidez do real, em uma espécie de denúncia da 

falsidade de outros modos de representação. Por consequência, mesmo os telejornais
25

 

entendidos como referência aos demais são provocados a readequar suas estratégias narrativas 

e a experimentar linguagens que rompam com os protocolos consolidados para o 

telejornalismo (MARTINS, 2017). 

                                                           
25

 Como, por exemplo, o Jornal Nacional que, conforme Ibope, tem audiência, referente ao período de 13 a 19 de 

agosto de 2018, foi de 9.368,43 pontos. O jornal da Record, no mesmo período, atingiu 2.372,31 pontos de 

audiência. Os dados estão disponíveis em: <https://www.kantaribopemedia.com/audiencia-do-horario-nobre-15-

mercados-1308-a-19082018/>. Acesso em: 31 agos. 2018.  
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Dessa forma, o telejornalismo tem se marcado pelas tentativas contínuas de oferta do 

real ao seu público, que já não mais espera só pelo recebimento da notícia pronta, mas que 

quer oportunidades de participar dessa história. As novas tecnologias têm sido a solução para 

resolver essa vontade do público em contribuir e ser mais do que telespectador, ser um 

cocriador do conteúdo.  

Seja por telefone, da forma mais tradicional, por mensagens de aplicativos ou por 

comentários em sites ou redes sociais, a interação do público com o conteúdo e jornalistas é 

uma via de mão dupla estabelecida, principalmente, a partir da internet e, de forma mais 

específica, com o surgimento das redes sociais.   Assim, na tentativa de aproximar o fato de 

sua versão, e esta, do seu público, o telejornalismo que tem na referencialidade a sua 

identificação primeira, traz experiências de proximidade, integrando o receptor à produção de 

seu conteúdo. A intenção é construir oportunidades de contínuo estreitamento dos laços, 

diminuindo as distâncias e aproximando esse público interagente do conteúdo apresentado, 

como explica Figueiredo: 

 

[...] a vertente de realismo que se tornou predominante, hoje, caracteriza-se por 

valorizar o envolvimento do narrador com o fato narrado, isto é, a falta de 

distanciamento e a intimidade da abordagem, que são tomadas como prova de 

sinceridade – o que permitiria ao leitor ou espectador aproximar-se das verdades 

particulares, parciais. (FIGUEIREDO, 2010, p. 75). 

 

Assim, conforme Piccinin (2013), cada vez mais os programas jornalísticos investem 

em estratégias próprias da exploração dos recursos da linguagem audiovisual que contribuem 

para a construção do real tão autenticado quanto possível. Entre essas técnicas destaca-se, por 

exemplo, o plano sequência, que trabalha com a perspectiva da “não edição” na medida em 

que pretende dizer à audiência da suposta captação da imagem e som exatamente como são, 

sem “produção”. O Intuito dessas estratégias é a construção de uma ideia de redução das 

mediações entre o fato e a narrativa para que, assim, seja possível tornar o conteúdo mais 

próximo do receptor. 

Também, neste mesmo sentido, as matérias passam a dar preferência pela sonora em 

oposição ao off
26

, em referência a supostos processos de produção da narrativa menos 

mediados, os quais se evidenciam no discurso direto adotado pela narrativa, concedendo a 

                                                           
26

 Texto em off, ou off é o termo usado para designar o texto gravado pelo repórter, narrador, apresentador – 

normalmente após a gravação do conteúdo. É a narração, sem a presença aparente do narrador no vídeo, 

colocada para cobrir as imagens. 
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esta uma marca da linguagem documental. No caso dos apresentadores, alguns programas tem 

dispensado também a tradicional bancada, elemento comum aos telejornais durante décadas. 

No lugar da bancada, compreendida em alguma medida como a própria tradução do telejornal, 

o apresentador mostra-se e explicita-se totalmente, em pé, no cenário do programa de modo a 

buscar, nesse despojar-se, mais proximidade e tentativa de oferta de simetria na relação com a 

audiência. 

Também se torna clara a tendência dos repórteres a investirem na atorização 

(FAUSTO, 2011) do trabalho, na medida em que se tornam personagens de suas próprias 

reportagens, complexificando mais uma vez os conceitos canônicos da objetividade e 

imparcialidade. O repórter precisa, portanto, experimentar, viver, chorar e relatar estas 

experiências em primeira pessoa, validando o discurso, humanizando a narrativa e buscando 

produzir vinculações com a audiência uma vez mais.  

Nessa mesma vertente, em que o “eu” jornalístico se pronuncia, o telejornalismo 

também busca integrar conteúdos antes reservados aos bastidores da produção. Assim, erros e 

processos de produção da notícia também são incorporados à estrutura da notícia ou 

reportagem porque, da mesma forma que os demais recursos, contribuem para as provas de 

verdade que a mídia se esforça continuamente por oferecer. Ou seja, mais que a notícia, é 

preciso mostrar ainda como ela é feita, apresentando as explicitudes do processo. 

Além disso, observa-se da mesma forma, outra estratégia do telejornal de sedução e 

aproximação em direção à recepção no que diz respeito à oferta dos conteúdos e suas 

narrativas múltiplas, originadas, em geral no programa da TV aberta, e a partir do qual seus 

conteúdos são replicados– podendo ser reconstruídos ou não – em diferentes dispositivos. Na 

medida em que as reportagens passam a ser disponibilizadas em sites, redes sociais para 

serem consumidas na TV, mas também por meio da portabilidade e mobilidades de tablets, 

notebooks e celulares, as possibilidades interativas destes dispositivos vão produzir o que 

GOMES (2006) tem nomeado como o fenômeno da redução do “palco à plateia”, ou seja, 

reduzir as distâncias que separam o público do conteúdo e seus produtores. 

Para Parente (2007), a configuração contemporânea viabilizada pelas realidades 

virtuais potencializa essa ideia de acesso ao outro porque se apresenta por aproximação ao 

“(...) espaço da justaposição do próximo e do longínquo, do simultâneo” (2007, p. 102). Os 

mundos da emissão e da recepção se ajustam às novas possibilidades de sociabilidade 

interativa no âmbito da rede geradas pelos gadgets e suas ferramentas em uma perspectiva de 
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planificação de suas posições. E no caso do telejornal, resulta na dispensa de atenção 

exatamente a esses pontos de encontro com a recepção, as chamadas “zonas de contato” 

(FAUSTO NETO, 2010) marcadas pelo efetivo encontro entre ambas as dimensões. 

Antes de seguir para o próximo tópico, é preciso ressaltar a perspectiva de Barthes 

(2008) para entender que, a imersão, ocorre na narrativa, em um primeiro momento, somente 

pela costuradas palavras, as quais nos remetem para o contexto da história que lemos. 

 

A narrativa não faz ver, não imita; a paixão que nos pode inflamar à leitura de um 

romance não é a de uma “visão” (de fato, não “vemos” nada), é a da significação, 

isto é, de uma ordem superior da relação que possui, ela também, suas emoções, 

suas esperanças, suas ameaças, seus triunfos: “o que se passa” na narrativa não é do 

ponto de vista referencial (real), [...] (BARTHES, 2009, p. 62). 

 

No jornalismo não é diferente. Em busca desse envolvimento do receptor para com a 

história, também se utiliza, a muito, das possibilidades de imersão que o narrar oferta e há 

alguns anos, vem se apropriando de tecnologias utilizadas, mais comumente, nos games, 

como a realidade virtual e as imagens em 360 graus, para, na tentativa de, cada vez mais, 

oferecer ao seu público a proximidade com a versão do real, o lugar do eu na narrativa 

proposta. Na sequência, será possível compreender como essa tentativa de imersão pela 

narrativa vem sendo trabalhada no jornalismo. 

 

3.3 Narrativas imersivas no jornalismo: a vivência dos fatos 

 

As narrativas imersivas, apesar de parecerem um fenômeno recente, devido à 

tecnologia de realidade virtual que oferece a proposta de experiência em primeira pessoa, 

podem ter suas origens ainda na literatura e no cinema, sendo que foi por conta dos 

videogames que essa ideia do imersivo se propagou de forma mais rápida entre o público, 

servindo como inspiração para o jornalismo (LONGHI, 2017). Antes, porém, do aparecimento 

dessas tecnologias digitais, já havia interesse humano por esse tipo de narrativa visual e 

imersiva.  

De acordo com Grau (2007, p.18), essa vontade faz parte dos “relacionamentos dos 

seres humanos com as imagens”.  Ou seja, não se pode dizer que se trata de um fenômeno 

novo, mas sim de uma prática que cada vez mais é usada em diferentes contextos, porém com 



50 

 

a mesma finalidade, a de oferecer a experiência em primeira pessoa, a sensação de presença, a 

empatia, o envolvimento e a participação do receptor como ser integrante do acontecimento 

em questão. A esse formato de narrativa jornalística imersiva também é chamado de 

Storyliving
27

(Google News Lab,2017).  

 No jornalismo, esse formato parece estar cada vez mais se estabelecendo como um 

modelo a ser seguido, como explica Longhi (2016). “Narrativas imersivas são uma forte 

tendência no ciberjornalismo, fato atestado por iniciativas que envolvem estratégias de 

inovação nas redações, nas quais alcançar mais leitores e enfrentar a crise são os principais 

objetivos [...]”, (LONGHI, 2016, p.4). Essa tendência já está sendo confirmada, 

principalmente, nos meios de comunicação estrangeiros, com ênfase para os Estados Unidos e 

Europa. No Brasil, conforme será aprofundado no capítulo 4, a inserção do novo formato 

ainda pode ser considerada tímida. De acordo com a editora-executiva do R7 Minas, Flávia 

Martins y Miguel, a falta de investimento nesse modelo ocorre porque a realidade virtual 

ainda está distante das pessoas, principalmente no Brasil.  

 

Para consumir o conteúdo na sua forma mais impactante é necessário um headset e 

uma boa internet. O último, muito caro e ruim no Brasil e o primeiro, pouquíssimo 

conhecido. Não acho que o VR vai se espalhar a curto prazo, talvez ainda seja 

necessário um amadurecimento da forma e conteúdo (MIGUEL, 2018, Apêndice A). 

 

Assim, no contexto de esforços que o jornalismo tem feito para se parecer mais 

próximo do seu receptor, eventualmente, tornando-o partícipe do processo de construção da 

narrativa, instituem-se os movimentos oportunizados pelas narrativas imersivas. Conforme 

Costa (2017), as narrativas imersivas podem ser abordadas
28

 de quatro formas distintas:  
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 O estudo do Google News Lab que traz o conceito de Storyliving denomina-se Storyliving: An Ethnographic 

Study of How Audiences Experience VR And What That Means for Journalists e foi publicado pelo Google News 

Lab em 28 de julho de 2017. Disponível em: <https://newslab.withgoogle.com/assets/docs/storyliving-a-study-

of-vr-in-journalism.pdf>. Acesso em 03 dez. 2018. Storyliving se difere do formato chamado Storytelling 

porque, ao invés de contar histórias ao receptor, oferece-lhe a possibilidade de experiência, de vivência da 

história a partir da imersão e isso é possível porque se utiliza da realidade virtual. 
28

 No capítulo 4 será apresentada uma nova proposta de abordagem para esse formato de narrativas jornalísticas 

imersivas, baseada nas considerações de Costa (2017), na pesquisa teórica realizada para este trabalho e na 

análise exploratória de diversos conteúdos jornalísticos que se utilizam de VR (nacionais e internacionais). 
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1. Observação simples: o espectador assiste a sequência de imagens em 360 

graus sem nenhum comentário ou presença de repórteres na cena. Normalmente, as 

informações de contexto sobre a situação e lugar das imagens são apresentadas na 

descrição do vídeo. 

2. Observação semiguiada: o espectador assiste à sequência de imagens com um 

off apresentando o conteúdo. 

3. Observação guiada: o espectador assiste a sequência de imagens com cenas 

diferentes e com a presença do repórter em alguma delas, guiando o olhar do 

público. 

4. Observação integrada: a câmera é posicionada no centro de um ambiente 

onde jornalistas discutem determinado assunto, simulando a experiência do público 

em estar participando do debate (COSTA, 2017, p. 155). 

 

É com o propósito, justamente, de tornar o público coconstrutor das narrativas dos 

acontecimentos ofertados que o jornalismo vai adotar os recursos oportunizados pela imersão 

que permite, por princípio, a fruição em realidade virtual dos fatos “em primeira pessoa”, 

como explicam Alzamora e Tárcia (2012) ao trazerem a definição de jornalismo imersivo.  

 

Jornalismo de Imersão seria a produção de notícias de modo a permitir às pessoas 

experimentarem como protagonistas situações ou eventos descritos em uma 

reportagem. Apesar de não ser nova a tentativa de trazer a notícia e a experiência 

vivida enquanto repórter o mais próximo possível do leitor ou telespectador, as 

tecnologias digitais ampliaram essas formas de participação e interação. A ideia 

fundamental do Jornalismo Imersivo seria permitir ao participante entrar em um 

cenário representativo da história, criado virtualmente (ALZAMORA; TÁRCIA, 

2012).  

 

 Esse conceito de jornalismo imersivo surge a partir dos trabalhos da pesquisadora e 

jornalista americana Nonny De la Peña a qual define como: “a produção de notícias de forma 

que as pessoas podem obter a experiência em primeira pessoa dos eventos e situações 

relatadas nas notícias” (DE LA PEÑA et al, 2010, p. 291). A pesquisadora percebe esse 

formato como uma oferta de novas possibilidades para o “receptor” experienciar determinado 

acontecimento, seja se colocando na condição de participante atuante, onde ele mesmo é 

quem interage com seus sentidos ou por meio de um avatar, criado para aquela situação ou 

ainda de outra forma, como explica De la Peña. 
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O participante pode entrar na história em uma das várias formas: como si mesmo, 

como um visitante tendo acesso em primeira mão a uma versão virtual do local onde 

a história está acontecendo, ou através da perspectiva de um personagem retratado 

na notícia. Seja visitando o espaço como si mesmo ou de forma subjetiva na 

narrativa, ao participante é concedido o acesso sem precedentes às imagens e sons e, 

possivelmente, os sentimentos e emoções que acompanham a notícia
29

 (DE LA 

PEÑA et al, 2010, p. 292). 

 

Nesse sentido, Domínguez (2013) explica que o objetivo do jornalismo imersivo é 

possibilitar a sensação de presença, enquanto ser participante de um determinado 

acontecimento, a partir da experiência em primeira pessoa. 

 

O jornalismo imersivo se expressa em todo o seu potencial com tecnologias e 

equipamentos de realidade virtual e imersão, que permitem a experimentação não 

apenas visual, mas também sensorial de um ambiente sintético e tridimensional. O 

desenvolvimento de tecnologias que eliminem sensorialmente a fronteira física é o 

ambiente de pesquisa mais fértil para a experimentação desta ideia de jornalismo 

imersivo, pois permite levantar novas formas comunicativas (DOMÍNGUEZ, 2013, 

p. 95)
30

. 

 

Essa tentativa de colocar o receptor no centro do conteúdo, aumentando assim a sua 

capacidade de imersão na narrativa, é possível, conforme Domínguez (2010) por meio de 

recursos estéticos e interativos que contribuem para a intensificação da imersão no local do 

acontecimento relatado e, ao mesmo tempo, possibilita a ação do usuário com a narrativa, 

oferecendo assim, a sensação de presença e interação a esse indivíduo que experimenta e 

participa da história. Dessa forma, o usuário, inserido no contexto retratado, não recebe 

somente informações detalhadas e aprofundadas sobre a história que experiencia, mas 

interage, fazendo-se parte do conteúdo, e ainda é despertado emocionalmente por e para 

aquela narrativa, colocando-se exatamente no lugar do outro, obtendo empatia com a situação 

e personagens ali apresentados.  

A essa possibilidade, de participar e interagir com uma narrativa ao invés de somente 

recebê-la a partir da leitura ou da visualização, seria, conforme a autora, o diferencial entre a 

                                                           
29

 Tradução nossa. Versão original: The participant can also enter the story in one of several forms: as oneself, a 

vistor gaining firts-hand acces to a virtual version of the location where the story is occurring, or through the 

perspective of a character depicted in the news story. Whether visiting the space as oneself or a subject in the 

narrative, the participant is afforded unprecedented acces to the sits and sounds, and possibly, the feelings and 

emotions that accompany the news (DE LA PEÑA et al, 2010, p.292). 
30

 Tradução nossa. Versão original: El periodismo inmersivo se expresa em todo su potencial com tecnologias y 

equipos de realidad virtual e inmesiva, que permiten la experimentación no solo visual sino también sensorial de 

um entorno sintético tridimensional. El desarrollo de tecnologías que eliminan sensorialmente la frontera física 

ES el terreno de exploración más fértil para la experimentación de esta idea del periodismo inmersivo, pues 

permite plantear nuevas formas comunicativas (DOMÍNGUEZ, 2013, p. 95). 
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imersão ocasionada pela literatura ou pelo cinema, por exemplo, e a imersão característica da 

realidade virtual aplicada em narrativas audiovisuais jornalísticas.  

 

Entendemos o jornalismo imersivo no ambiente digital como uma forma narrativa 

jornalística que visa aumentar a capacidade de imersão do usuário no relato através 

de recursos estéticos e interativos. Os principais aspectos envolvidos neste objetivo 

são a interface ou a representação do palco, ou seja, a imersão espacial e ação com o 

relato, as formas com que o usuário pode interagir com o relato (DOMÍNGUEZ, 

2010, p. 4) 
31

. 

 

Nesse sentido, cabe aqui destacar que, nas recriações de espaços virtuais, podem 

constar ambientes tridimensionais, criados por meio de animações em 3D, ou ambientes 

“reais” captados por meio de imagens e vídeos do cenário original por câmeras que registram 

em 360 graus e oferecem, assim, a possibilidade de escolha do ângulo a ser visto pelo 

receptor. Para De la Peña et al (2010) esses ambientes, recriados a partir de uma 

interpretação, é o que favorece a “experiência em primeira pessoa”.  

Essa sensação, de estar no local e de fazer parte de um determinado acontecimento, 

ocorre por meio de avatar, a partir de tecnologias que reproduzem os movimentos do corpo de 

um indivíduo e permitem, assim, a sua interação com o conteúdo. Essa sensação também é 

possível de ser alcançada por meio dos óculos de realidade virtual os quais possibilitam não 

só a visualização do ângulo escolhido pelo usuário, mas a experiência de estar no centro da 

cena, rodeado pelas paisagens que fazem parte daquela narrativa. Domínguez (2010) ressalta 

que, no jornalismo imersivo, as principais formas que proporcionam a experiência em 

primeira pessoa são a fotografia e os vídeos em 360 graus, ela explica porque o destaque para 

esses formatos. 

 

 

 

 

                                                           
31

 Tradução nossa. Versão original: Entendemos el periodismo inmersivo em el contexto digital como uma forma 

narrativa periodistica que busca aumentar la capacidad de inmersión del usuário em el relato a través de unos 

recursos estéticos e interactivos. Los aspectos principales que intervienen em este objetivo son la interfaz o 

representación del escenario, es decir, la inmersión espacial y la acción com el relato, lós modos em que el 

usuário puede interactuar com el relato (DOMÍNGUEZ, 2010, p. 4). 
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A possibilidade de escolher o enquadramento por livre arbítrio transmite uma 

sensação de liberdade de escolha sobre aquilo que se quer ver. Embora que tanto em 

uma fotografia normal como em uma esférica o cenário é escolhido por decisão 

fotojornalista, nesta última o usuário não sente os limites da imagem retangulares e 

limites para a exploração, também não há limites cognitivos e contextuais. E se o 

que ficasse fora da foto pudesse dar um significado diferente? A navegação na 

imagem facilita uma percepção da totalidade, de que nada está escondido da visão 

(DOMÍNGUEZ, 2010, p. 9)
32

. 

 

Pryor (2000) também entende que a  imersão, potencializada pela realidade virtual, 

aliada ao jornalismo, pode ser um diferencial na apresentação de um conteúdo que requer 

maior produção devido a sua relevância como, por exemplo, a cobertura dos Jogos Olímpicos 

ou de uma catástrofe natural. Em ambas as situações o espectador teria a possibilidade de 

experienciar algo, como a emoção de um campeonato mundial ou a triste situação de um povo 

após um terremoto, condições que só quem, de fato, está naquele local pode experimentar.  

A tecnologia imersiva coloca o controle da cobertura de notícias nas mãos dos 

espectadores. Eles podem aceitar uma perspectiva padrão escolhida por um diretor 

ou podem optar por uma perspectiva diferente ou uma experiência de notícias, 

colocando-se em partes alternativas de um evento [...]. Os espectadores podem 

escolher primeiro qual nível de apresentação desejam (vídeo, áudio, gráficos 

interativos e texto), dependendo da plataforma que eles estão usando. [...] A 

experiência imersiva completa tentaria inserir o consumidor de notícias no ambiente 

que o repórter, a equipe de filmagem e o produtor de campo habitam, envolvendo a 

pessoa em som e vídeo 3D, bem como oferecendo informações de fundo e contexto, 

com diferentes versões do evento personalizadas para usuários específicos
33

 

(PRYOR, 2000, n. p).  

 

Dessa forma, Sodré (2001) atenta para as transformações que a imersão possibilita, no 

espaço e no tempo. Para o autor, a tecno-interação promovida pela VR pretende oportunizar 

essa experiência de estar lá, de sentir, de tocar, de vivenciar, ainda que no plano virtual, certa 

realidade que, de fato, só não permitiria ao usuário distanciar-se totalmente do real porque, 

apesar de imerso, tem um pé fincado em chão firme, que lhe retorna para a realidade em que 

vive.  

                                                           
32

 Tradução nossa. Versão original: La possibilidad de elegir el encuadre a su libre albedrio transmite uma 

sensación de libertad de elección sobre aquello que quiere ver. Si bien es cierto que tanto em uma fotografia 

normal como en una esférica el escenario escogido es decisión del fotoperiodista, en esta última el usuário no 

siente lós limites rectangulares de la imagen como limites a su exploración. Tampoco existen como limites 

cognitivos y contextuales ¿Y si lo queda fuera de la imagen puede dotarla de um significado distinto? La 

navegación por la imagen facilita uma perpeción de totalidad, de que nada queda oculto a la vista 

(DOMÍNGUEZ, p.9).  
33

 Tradução nossa. Versão original: Immersive technology puts control of news coverage in the hands of viewers. 

They can accept a default perspective picked by a director or they can opt for a different perspective 

[...].Viewers might first choose which level of presentation they want (video, audio, interactive graphics and 

text), depending on the platform they are using.[...] The full-blown immersive experience would attempt to insert 

the news consumer into the environment the reporter, film crew and field producer inhabit ? wrapping the 

person in 3-D sound and video, as well as offering background information and context, with different versions 

of the event customized for specific users (PRYOR, 2000, n. p). 
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A VR, associada a dispositivos que reforçam as características dessa tecnologia, 

expande não só o campo de visão do receptor, mas a forma como interage com o conteúdo 

que recebe e do qual, agora também é participante. Ou seja, o assunto apresentado com a 

tecnologia da realidade virtual torna-se, conforme Pryor (2000, s. p.) “[...] completamente 

interativo e personalizável, [a partir de] um mundo virtual que amplia o mundo real com 

experiência simulada”. Dessa forma, a realidade virtual torna-se agente importante para as 

mídias jornalísticas na sua mobilização para o convencimento sobre o que narra, autenticando 

suas histórias. Nesse sentido, De la Peña et al (2010, p. 299) percebem que a tecnologia da 

realidade virtual é o “[...] único sistema capaz de proporcionar uma experiência em primeira 

pessoa nos acontecimentos das notícias
34

”. Também exemplificado por Ryan: 

 

Como a imersão depende da vivacidade da exibição, seus fatores estão intimamente 

relacionados aos dispositivos que levam ao realismo na representação. Um fator que 

vem imediatamente à mente é a projeção de uma imagem tridimensional. A 

introdução da perspectiva na pintura deu um primeiro passo em direção à imersão, 

criando um senso de profundidade que integrou o espectador no espaço pictórico. 

Mas, como o meio de pintura simula a profundidade em uma superfície plana, o 

espectador não pode atravessar a lata e entrar no espaço pictórico. Nas exibições 

visuais de VR, a barreira desaparece - não há plano material de projeção - e o 

usuário se sente cercado por um mundo virtual que pode ser livremente "navegado" 

(como uma metáfora padrão de rede descreve o movimento no ciberespaço) (RYAN, 

s. p., 1994). 

 

Na busca por ofertar novas possibilidades aos sentidos, as primeiras experiências do 

jornalismo no mundo imersivo foram apresentadas por meio de jogos virtuais chamados de 

newsgames. Conforme Marciano (2016, p. 23), trata-se de “um formato lúdico que pretende 

esclarecer um assunto ou transmitir informação”. São exemplos desse modelo o Food Import 

Folly e o Berlin Wall produzidos, na primeira década de 2000, pelo portal online do The New 

York Times.  

A prática jornalística foi incorporando os recursos ofertados pela realidade virtual, até 

então mais comuns na computação e na projeção de games, para dar uma nova roupagem à 

linguagem adotada especialmente nas reportagens. Para tal, uma das técnicas utilizadas mais 

comuns é o vídeo gravado com câmeras que captam imagens em 360 graus. Para Marciano 

(2016, p. 23) essa potencialidade expressiva dos newsgames, que une o jogo a uma história, 

                                                           
34

 Tradução nossa. Versão original: Virtual reality systems are uniquely fitted to deliver first-person eperiences 

of stories that appear in the news (DE LA PEÑA et al, 2010, p. 299). 
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pode ser, de fato, uma possibilidade de aperfeiçoar a narrativa jornalística, por pretender-se 

dessa forma mais compreensível e mais atraente a seus públicos. E neste sentido, é 

interessante notar como a notícia passa a ser compreendida como fio condutor da trama do 

jogo, segundo o autor, exigindo uma postura mais ativa do jogador-leitor, ou seja, 

considerando o seu protagonismo. Nesse sentido, Domínguez (2015) explica que o propósito 

que une newsgames e jornalismo imersivo é o mesmo: 

Tanto os jogos de jornalismo quanto os relatórios de realidade virtual buscam a 

mesma coisa: aumentar a compreensão e a sensibilidade em relação à realidade da 

qual são nutridos. A ideia fundamental é que o conhecimento humano é amplificado 

com uma experiência em primeira pessoa de um mundo confiável (DOMÍNGUEZ, 

2015, p. 417) 
35

. 

 

Nesse artigo publicado em 2015 na revista El profesional de la información, 

Domínguez conclui seu estudo apontando dez recursos ou estratégias que devem ser 

acompanhados pelas narrativas imersivas: 1.Composição da interface com quadro único, uma 

história sem divisões e que ocupa a tela inteira. 2. A forma gráfica precisa ser realista, 

trazendo detalhes e sendo fiel à realidade apresentada. 3. Movimento contínuo na montagem 

audiovisual pensando na fluidez do movimento e do espaço para transmitir a sensação de 

presença, de "estar lá". 4. Preservar o som do ambiente. Deixá-lo constante e sutil para criar a 

sensação de expectativa e repassar a atmosfera do ambiente retratado. 5. O sistema de 

interação e manipulação direta pode incluir menus e ferramentas que favoreçam a interação 

direta do usuário com o que é visto. 6. Deve haver liberdade para o usuário escolher o 

enquadramento da cena que prefere visualizar. 7. Devem-se oferecer opções de escolha que 

possam interferir na narrativa, possibilitando a definição do desenrolar da história a partir das 

decisões do usuário. 8. Oferecer a possibilidade de se ter uma experiência narrativa de 

compactação, a partir de um jogo praticado com as suas próprias regras. 9. Vivenciar uma 

experiência narrativa de representação de um fragmento de realidade em que o usuário 

participa de alguma forma simulada. 10. Por fim, o usuário torna-se o próprio personagem da 

história podendo assim, agir e ver como tal, assumindo um papel no enredo (DOMÍNGUEZ, 

2015, p.420). 

                                                           
35

 Tradução nossa. Versão original: Tanto los juegos periodísticos como los reportajes con realidad virtual 

persiguen lo mismo: aumentar la comprensión y sensibilidad hacia la realidad de la que se nutre. La idea 

fundamental es que el conocimiento humano se amplifica con una experiencia en primera persona de un mundo 

creíble (DOMÍNGUEZ, 2015, p. 417). 
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Além dessa fórmula para desenvolver uma narrativa imersiva, trazida por Domínguez, 

é preciso atentar para os recursos necessários para, de fato, poder acompanhar e sentir-se 

imerso nesse formato de narrativa. Primeiramente, é necessário recapitular o que fora 

mencionado no primeiro capítulo desta pesquisa sobre os acessórios que possibilitam a 

intensificação da imersão em um enredo que se utiliza da realidade virtual para se mostrar 

mais próximo do seu público. Entre as formas de consumir esses conteúdos, estão os óculos 

de realidade virtual como, por exemplo, Oculus Rift e Google Cardboard. Caso não seja 

possível o uso de um dispositivo como os exemplificados anteriormente, o usuário conseguirá 

assistir ao conteúdo, visualizá-lo em 360 graus, em tela plana (smartphone, notebook, tablet 

ou computador), porém com um nível de  imersão menos potencializado do que o 

possibilitado pelos óculos VR.  

Outra questão que deve ser levada em consideração, neste caso pelos responsáveis 

pela produção do material, é a qualidade da imagem. De acordo com Domínguez (2010), esse 

quesito é importante porque influencia na sensação de imersão transmitida ao usuário. “Se o 

realismo visual ou hiper-realismo é um dos recursos para a sensação de imersão na imagem, 

não há dúvida de que este tipo de trabalho cumpre e cumprirá progressivamente essa 

exigência
36

” (DOMÍNGUEZ, 2010, p. 11). A facilidade e a funcionalidade em acessar o 

conteúdo de audiovisual com realidade virtual disponível na internet também devem ser 

prioridades para que haja qualidade e, antes disso, para que seja possível a proposta de 

experiência em primeira pessoa pelo usuário.  

No jornalismo, essa tecnologia começa a conquistar espaço no ano de 2012 quando o 

documentário Hunger in Los Angeles, de autoria da, já referenciada aqui, jornalista Nonny de 

La Peña
37

, foi lançado no Festival de Cinema de Sundance, no Utah. O vídeo traz a recriação 

de uma cena real de um homem que, enquanto aguardava em uma fila para receber uma 

doação de alimentos, acaba entrando em coma diabético. A produção de De La Peña e seu 

estagiário, Palmer Luckey, rendeu mais do que repercussão sobre o surpreendente 

documentário.  

                                                           
36

 Tradução nossa. Versão original: “Si el realismo o hiperrealismo visual es uno de los recursos para la 

sensación de inmersión en la imagen, no cabe duda que este tipo de trabajo cumple y cumplirá 

progressivamente dicho requisito” (DOMÍNGUEZ, 2010, p.11). 
37

 A jornalista e pesquisadora Nony De la Penã é uma das pioneiras mais influentes no desenvolvimento da 

Realidade Virtual como um meio moderno de expressão.  Ela foi nomeada “A Madrinha da Realidade Virtual” 

pelo The Guardian e pelo Engadget, enquanto a Fast Company a reconheceu como uma das pessoas que 

tornaram o mundo mais criativo por seu trabalho inovador no jornalismo imersivo. Disponível em: 

<http://emblematicgroup.com/about/>. Acesso em 16 out. 2018.  
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Para que a experiência inédita fosse possível e acessível a todos, Luckey desenvolveu 

um protótipo de headset de realidade virtual, (que veio a ser, mais tarde, o Oculus Rift, que 

posteriormente foi adquirido por US$ 2 bilhões
38

 pelo Facebook), o qual fora utilizado, 

juntamente com headphones, pelos espectadores para assistirem e, assim, experienciarem o 

conteúdo. O resultado dessa experiência foi uma forte comoção, misturados com as sensações 

de nervosismo e angústia, por parte do público que não só assistiu ao filme, mas sentiu-se 

parte do acontecimento narrado na ocasião. Santaella (1993) explica porque o jornalismo 

imersivo tende a ser um formato que interessa e envolve mais os telespectadores. 

 

A maior parte da percepção humana é visual (75%), seguida da auditiva (20%), 

enquanto outras modalidades somam juntas 5% de nossa capacidade perceptiva. 

Uma das explicações para a predominância da visão e audição sobre os outros 

sentidos é a ligação direta com o cérebro, o que faz com que parte da atividade que 

deveria ser realizada por ele é feita pelos próprios órgãos (SANTAELLA, 1993, p. 

11). 

 

Para De La Peña et al (2010) esse novo formato possibilita maior qualidade e 

intensidade às práticas jornalistas. Ela explica que “[...] o jornalismo imersivo, ao permitir 

experiências mais imersivas, se gerado de acordo com os princípios aqui defendidos e 

utilizando as melhores práticas éticas jornalísticas, constitui uma duplicação muito mais fiel 

dos acontecimentos reais” (DE LA PEÑA et al, 2010, p.299) (tradução nossa)
39

. Dessa forma, 

segundo a autora, é possível extrair a essência do jornalismo, oferecendo ao público não só as 

informações sobre os fatos, mas dando-lhe a oportunidade de vivenciá-las e senti-las por meio 

da experiência em primeira pessoa, possível por meio das técnicas e recursos utilizados no 

jornalismo imersivo (DE LA PEÑA et al, 2010).  É válido destacar a explicação de Longhi 

(2017) para o que tem se chamado de jornalismo experiencial. 

 

[...] jornalismo experiencial, na língua inglesa, significa basicamente a peça de não-

ficção, ou o repórter que se envolve o mais próximo possível com as experiências 

daqueles que estão no centro de uma história sem prejudicar o equilíbrio dos fatos. 

Ou, em outras palavras, quando o repórter também é o protagonista, tendo um 

engajamento orgânico com a narrativa. A relação com o jornalismo imersivo é 

imediata: por jornalismo imersivo, do ponto de vista do repórter, entende-se a 

imersão do profissional no ambiente em que está fazendo o relato, [...] (LONGHI, 

2017, p. 3).  

                                                           
38

 Conforme portal de notícias G1 da Globo. Notícia datada de 25 de março de 2014. Disponível em: 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/03/facebook-compra-empresa-de-oculos-de-realidade-virtual-por-

us-2-bilhoes.html.  Acesso em: 20 out. 2017. 

39
 Tradução nossa. Versão original: [...] that immersive journalism, by allowing for more immersive experiences, 

if generated according to the principles advocated here and using ethical, best journalistic practices, constitutes 

a much more faithful duplication of real events (DE LA PEÑA et al, 2010, p. 299). 
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Nesse sentido, leva-se em conta que, agora, além do envolvimento do repórter com o 

fato, há também as tecnologias (câmeras de 360 graus e headsets) que favorecem a 

experiência do conteúdo pelo público. Para Pavlik (2016) “[...] o engajamento com o público 

está crescendo [e] essas formas experimentais dão ao público oportunidades para ficarem 

mais envolvidos com o jornalismo e no discurso do jornalismo
40

”. 

Com essa possibilidade de uma narrativa jornalística imersiva, experienciável, muitos 

veículos se interessaram em produzir conteúdo nesse formato e tantos outros continuam, ou 

começaram, a trabalhar com essa característica que dá o tom do que pesquisadores da área 

estão chamando de jornalismo imersivo. Assim, após essa revisão teórica sobre como o 

jornalismo se apropria da tecnologia de realidade virtual para construir suas narrativas 

imersivas e assim, oferecer ao seu público, o lugar central no conteúdo apresentado, 

possibilitando a vivencia em primeira pessoa, parte-se, a seguir, para um breve passeio pelo 

cenário da realidade virtual no jornalismo nacional. Nesse percurso será possível conhecer, 

desde os primeiros até os mais recentes, trabalhos produzidos por brasileiros com a tecnologia 

de VR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Fala retirada da palestra “The rise of virtuality: transforming cyberjournalism trhough Experiential 

Journalism” proferida por John Pavlik no Congresso Internacional de Ciberjornalismo, realizado em 2016, na 

UFMS, em Campo Grande, MS. O vídeo da exposição mencionada está disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=YWMQ9_atxwE>. Acesso em 18 out. 2018.  
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4 NO LUGAR DO OUTRO 

 

O jornalismo vive em contínua mudança catalisada, principalmente, pelas tecnologias 

que influenciam os seus processos de produção, publicação e recepção do conteúdo. 

Contemporaneamente, são as tecnologias da informação e comunicação que vêm impactando 

nas práticas e na linguagem jornalística. Uma das alterações mais recentes envolve o formato 

audiovisual na internet. Os vídeos, que antes eram pensados apenas para as televisões em 

grandes telas, gravados em 180 graus, começaram a ser reproduzidos na internet e, há pouco, 

trouxeram uma novidade: imagens que podem ser visualizadas em 360 graus em dispositivos 

móveis e portáteis, com possibilidades interativas. 

Na tela plana do computador, o receptor interagente, assim chamado porque tem ainda 

mais liberdade para interagir com o conteúdo, consegue escolher qual cena prefere assistir 

naquela narrativa. Para isso, basta seguir a indicação das setas, as quais aparecem no canto 

superior esquerdo do vídeo (como na imagem a seguir), e mover o mouse para a direita, 

esquerda, para cima ou para baixo. 

 

Imagem 7: 360 graus: Visualização em tela plana no Youtube 

 
Fonte: Captura da tela do notebook feita pela autora 

 

Pelo smartphone, o conteúdo pode ser assistido de duas formas: deslizando o dedo na 

tela do celular ou movendo o próprio aparelho na direção que desejar para visualizar a 

imagem de forma completa, em 360 graus, como mostra a imagem que segue.  
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Imagem 8: Visualização de vídeo em 360 graus movendo o smartphone 

 
Fonte: Site do jornal Folha de São Paulo

41
 

 

Outra forma é usando óculos de realidade virtual para obter uma experiência de 

imersão. Os headsets
42

 interagem em sincronia com o movimento da cabeça e, assim, a 

imagem acompanha o movimento do usuário. A maioria dos óculos existentes no mercado 

tem um compartimento para inserir o celular e, esses modelos, normalmente são feitos de 

plástico ou de papelão. Uma vez com os óculos, sugere-se que o usuário sente-se em uma 

cadeira giratória para usufruir melhor da experiência, visualizando o conteúdo como se 

estivesse no lugar do repórter, como indica a imagem 9. 

 

    Imagem 9: Visualização de vídeo em 360 graus com óculos de VR 

 
Fonte: Site do jornal Folha de São Paulo 

 

Vários fatores contribuem para que o jornalismo esteja se apropriando da tecnologia de 

realidade virtual em suas narrativas audiovisuais online. A crise econômica, que fez com que 

o mercado se reinventasse para superar as dificuldades financeiras, a rapidez com que as 

                                                           
41

 Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/03/187108

1-aplicativo-de-realidade-virtual-folha-360-mostra-antartida.shtml>. Acesso em 01 dez. 2018. 
42

 Termo usado como sinônimo de óculos de Realidade Virtual. 
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tecnologias
43

 vêm evoluindo, por consequência, a necessidade de atrair a atenção do público, 

a demanda por conteúdos explorados em formatos distintos, e assim por diante.  

Por todos esses fatores, e outros mais, o jornalismo viu na realidade virtual uma 

possibilidade para superar as suas dificuldades, oferecendo ao seu público mais do que uma 

informação. Com essa tecnologia, o público se informa e ainda experiência aquela narrativa 

como se fosse, de fato, parte da história, visualizando em 360 graus o local do acontecimento 

narrado e estando frente a frente com os personagens, fontes. 

 

4.1 Cenário brasileiro: breve histórico do jornalismo imersivo  

 

Antes de partir para análise, propriamente dita, das reportagens e documentário a serem 

apresentados a seguir, entende-se que é necessário fazer uma breve varredura pelas produções 

de narrativas audiovisuais imersivas no cenário do jornalismo brasileiro. Não será o caso de 

um histórico aprofundado, mas sim de uma tentativa de listar alguns exemplos do que está 

sendo trabalhado no País. A pesquisa, de uma forma geral, tem se inclinado em olhar para as 

produções jornalísticas imersivas de importantes veículos dos Estados Unidos e da Europa. 

No entanto, são poucos os estudos que analisam conteúdos brasileiros nesse formato. Por isso, 

tem-se aqui a intenção e, portanto, a oportunidade de compreender melhor como esse novo 

formato é percebido e empregado nos conteúdos jornalísticos brasileiros. 

Inicialmente esse tipo de conteúdo, chamado por De La Peña (2010 et al) de jornalismo 

imersivo, conforme já tratado, foi explorado, a partir de 2012, por importantes veículos de 

comunicação dos Estados Unidos (exemplos: Washington Post e The New York Times) e da 

Europa (exemplos: The Guardian e El País). No Brasil, as produções jornalísticas nesse 

formato são mais recentes.  O primeiro
44

 documentário gravado em 360 graus no Brasil 

chama-se A esperança de Mariana
45

 e foi lançado em 07 de dezembro de 2015. O vídeo, de 9 

minutos e 47 segundos, é uma produção independente da startup DIVR, de São Paulo, e conta 

a história da maior tragédia ambiental do Brasil ocorrida em Mariana, Minas Gerais, através 

dos depoimentos de moradores do local, conforme mostra a imagem 7.  O documentário pode 

                                                           
43

 Aqui, entende-se por tecnologia as técnicas e as ferramentas que combinadas, são utilizadas para repassar e/ou 

acessar uma informação e contar uma história. 
44

 Conforme informações do site da Revista Exame em matéria datada de 09 de dezembro de 2015. 
45

 O vídeo pode ser visualizado no canal da DIVR no Youtube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=LAAcneKwS8c>. Acesso em: 01 dez. 2018. 
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ser visualizado em 360 graus, no canal da DIVR no Youtube
46

, no computador ou no 

smartphone, ou por meio dos óculos de realidade virtual, com o diferencial da imersão. 

 

Imagem 10: Primeiro conteúdo jornalístico em VR produzido no Brasil 

 
Fonte: Captura da tela do notebook feita pela autora 

 

Na mesma época, em 21 de dezembro de 2015 a Agência Casa Mais em parceria com a 

VR Cont produziu o documentário gravado em 360 graus chamado Comunidade de 

Paraisópolis
47

. O vídeo, que tem duração de 5 minutos e 38 segundos, conta como é a rotina 

de um pequeno morador daquela e naquela comunidade e pode ser acessado pelo computador 

ou smartphone, com a liberdade de visualizar todos os ângulos em 360 graus. Ou ainda, é 

possível acompanhar Kaique, de 11 anos, narrador do documentário, (morador de 

Paraisópolis, SP) por meio dos óculos VR, conforme imagem a seguir, e experienciar a 

narrativa como se estivesse junto com o garoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 O Youtube possibilita, desde maio de 2015, a publicação de vídeos em 360 graus na sua plataforma. E, desde 

abril de 2016, transmite ao vivo vídeos nesse mesmo formato. Fonte: Revista Exame, 18 de abril de 2016. 

Disponível em: < https://exame.abril.com.br/tecnologia/youtube-comeca-a-transmitir-videos-ao-vivo-em-360-

graus/ >. Acesso em: 01 dez. 2018. 
47

 O vídeo pode ser visualizado no canal da Agência Casa Mais no Youtube: Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=BSUIo4pnhI0>. Acesso em: 01 dez. 2018.  
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Imagem 11: Visualização do documentário
48

  

 
Fonte: Captura da tela do smartphone feita pela autora 

 

A Folha de São Paulo lançou, em janeiro de 2016, o Folha 360º, um canal no Youtube 

que traz vídeos gravados em 360 graus. Até 07 de dezembro de 2018 o canal contabilizava 32 

vídeos que trazem conteúdos sobre experiências radicais, passeios turísticos, eventos culturais 

e sociais, esporte, entre outros. O primeiro vídeo, publicado no canal em 25 de janeiro de 

2016, tem duração de 2 minutos e 12 segundos e mostra a Praça Pôr do Sol e os principais 

mirantes de São Paulo. Em março de 2017, a Folha de São Paulo lançou o aplicativo Folha 

360º. Gratuito ele pode ser baixado na loja Google Play (para aparelhos com Android que 

tenham sensor giroscópio) ou na App Store (para modelos de iPhone a partir do 5C). 

 

Imagem 12: Aplicativo Folha 360º e conteúdo em VR  

 
Fonte: Captura da tela do smartphone feita pela autora 

 

Foi lançado em 04 de abril de 2016, em São Paulo, o curta-metragem Rio de Lama, 

documentário em realidade virtual que traz o relato de sobreviventes da maior tragédia 

ambiental do Brasil, que ocorreu em Mariana (MG). O documentário é dirigido por Tadeu 

Jungle (o primeiro do diretor em VR. Após este, e até dezembro de 2018, Jungle já dirigiu 

mais dois.) e produzido por Academia de Filmes, Beenoculus e Maria Farinha. O conteúdo 

                                                           
48

 As telas duplas, como apresentado nesta imagem e nas demais que poderão ser identificadas ao longo deste 

trabalho, são a disposição da imagem, que será vista nos óculos de VR, como uma imagem só, sem nenhuma 

divisão de tela 
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está disponível para ser assistido em tela plana, computador ou smartphone, pelo Youtube
49

. 

Para uma experiência imersiva, é possível, com headsets, assistir ao filme pelo aplicativo 

(gratuito) Rio de Lama para Android ou iOS ou Youtube. 

 

 Imagem13: Rio de Lama o primeiro documentário em VR do diretor Tadeu Jungle 

 
           Fonte: Captura da tela do notebook feita pela autora 

 

Em julho de 2016, o Google News Lab lançou a plataforma online Além do Mapa
50

 que 

faz parte do site Google Arts e Culture. Trata-se de um site que agrega vídeo e imagens em 

360 graus que mostram favelas cariocas a partir de história de vida de alguns moradores. O 

vídeo traz conteúdos clicáveis, links que permitem que o próprio internauta escolha a ordem 

da narrativa. Quem explica o formato interativo é um apresentador, como mostra a imagem 

11. Ele não direciona o usuário para a sequência da narrativa, mas indica os caminhos 

possíveis de assistir à história. Por conta dessa interação, apesar de ser gravado em 360 graus 

e ofertar a opção de visualização por meio dos óculos VR, não é possível clicar nos links 

enquanto se assiste ao conteúdo com o headset acoplado a um smartphone, isso só é possível 

fazendo uso de headsets associados a computador. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7zQZqqSkJq0>. Acesso em: 01 dez. 

2018.  
50

 Disponível em: <https://beyondthemap.withgoogle.com/pt-br/>. Acesso em: 01 dez. 2018. 
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Imagem 14: Apresentador indica, a partir de links, as possibilidades de escolhas na narrativa  

 
Fonte: Captura da tela do notebook feita pela autora 

 

Também em julho de 2016 foi lançada a primeira reportagem em 360 graus da TV 

brasileira. A produção é do programa Domingo Espetacular da TV Record e foi feita 

exclusivamente para a página da emissora no Facebook
51

, conforme a imagem a seguir. Com 

duração de 2 minutos e 58 segundos, a reportagem traz alguns aspectos históricos, culturais e 

informações sobre o atual momento de locais importantes da cidade de São Paulo. Na TV 

analógica, a reportagem foi citada dentro de outra matéria que explicava a tecnologia de 

vídeos e fotos em 360 graus. O vídeo pode ser visualizado pelo computador ou smartphone 

em 360 graus e em alguns modelos específicos de headsets como, por exemplo, o Sansung 

Gear VR
52

, com os quais é possível fazer o download do aplicativo Facebook 360 e, assim, 

obter uma experiência imersiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 O Facebook aceita a publicação de vídeos gravados em 360 graus em sua timeline desde setembro de 2015. 

Fonte: Revista Super Interessante, 23 de setembro de 2015. Disponível em: < 

https://super.abril.com.br/tecnologia/facebook-agora-tem-videos-em-360-graus-incluindo-um-de-star-wars-

veja/>. Acesso em 02 dez. 2018.  
52

 “(...) estamos tornando a experiência de descobrir vídeos e fotos em 360 graus mais imersiva e intuitiva com o 

lançamento do aplicativo Facebook 360 para os óculos Samsung Gear VR, distribuído pela Oculus. O aplicativo 

é uma nova maneira de explorar os conteúdos publicados no Facebook em 360 graus”. Newsroom Facebook 

Brasil, 08 de março de 2017. Disponível em: <https://br.newsroom.fb.com/news/2017/03/facebook-apresenta-o-

app-facebook-360-para-gear-vr/>. Acesso em: 01 dez. 2018. 
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Imagem 15: Record produz a primeira reportagem em 360 graus da TV brasileira 

 
Fonte: Captura da tela do notebook feita pela autora 

 

 

Em novembro de 2016, a revista Veja publicou, no site e no canal Vejapontocom no 

Youtube, uma reportagem em 360 graus sobre o rastro de destruição provocado pelo 

rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Minas Gerais. Bento Rodrigues, a vila 

que deixou de existir
53

 tem 4 minutos e 57 segundos de duração. O vídeo, que traz 

depoimentos de moradores e gráficos que contribuem com informações para o 

desenvolvimento da narrativa, pode ser visualizado tanto em tela plana pelo computador ou 

smartphone, quanto com o auxílio de óculos VR.  

 

Imagem 16: Veja produz reportagem em 360 graus para o próprio site e canal no Youtube 

 
Fonte: Captura da tela do notebook feita pela autora 

 

                                                           
53

 Disponível no Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=fVrWFzdVKyI>. E no Site da Revista Veja: 

<https://veja.abril.com.br/tveja/veja-360/bento-rodrigues-a-vila-que-deixou-de-existir/>. Acesso em 02 dez. 

2018. 
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No dia 11 de junho de 2017 estreou o Fant 360º, um quadro do Fantástico, da Rede 

Globo, que traz conteúdos os quais convidam o telespectador/ internauta a experienciar desde 

aventuras radicais, até paisagens exóticas junto com a repórter Renata Ceribelli, imagem 17. 

Na TV, as matérias trazem um som característico que indica que aquela cena pode ser 

visualizada em 360 graus na internet. Em alguns momentos, é possível visualizar determinada 

imagem em 360 graus na televisão, mas sem detalhes, apenas como um passeio rápido 

naquela angulação. No site do Fantástico
54

, estão disponível 27 vídeos em 360 graus que 

podem ser assistidos pelo computador ou smartphone, ou ainda com óculos de realidade 

virtual.  

 

Imagem 17: Fant 360º oferta experiências radicais e culturais 

 

Fonte: Captura da tela do notebook feita pela autora 

 

A Globo News lançou, durante o Festival Piauí Globo News de Jornalismo que ocorreu 

nos dias 7 e 8 de outubro de 2017, a sua primeira reportagem em realidade virtual. Além do 

horizonte, um olhar sobre a educação no Brasil
55

 faz parte do projeto de jornalismo 

GloboNews 360º e mostra as diferentes realidades da educação no Brasil através da história da 

Marcela, aluna da Escola Municipal Francisco Álvares Florence, uma das mais bem avaliadas 

do país. O conteúdo está disponível no site da Globo News
56

 e pode ser visualizado tanto no 

computador, quanto no smartphone ou por meio de óculos de realidade virtual que permite a 

imersão ao local da história.  A GloboNews 360° é um desdobramento do projeto Hub 

GloboNews, um laboratório de inovação do canal para cocriação de conteúdos. 

 

                                                           
54

 Os vídeos do Fant 360º podem ser encontrados no site do Fantástico. Disponível em: < 

https://especiais.g1.globo.com/fantastico/videos-fant-360/2018/video/?v=video-01>. Acesso em: 02 dez. 2018. 
55

 Disponível em: <g1.globo.com/globo-news/noticia/2017/10/globonews-360-mostra-realidade-da-educacao-no-

brasil.html>. Acesso em 02 dez. 2018. 
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Imagem 18: Primeira reportagem em VR da Globo News 

 
Fonte: Captura da tela do notebook feita pela autora 

 

 

Tem-se a consciência que existem mais conteúdos audiovisuais em 360 graus 

desenvolvidos no País. No entanto, neste subcapítulo, buscou-se trazer os que apresentavam 

relevância para esta pesquisa, seja pelo conteúdo, pelo veículo de comunicação, pelo 

ineditismo e/ou popularidade. 

 

4.2 Três narrativas e um convite à imersão 

 

 Neste subcapítulo, realiza-se a apresentação das três narrativas jornalísticas escolhidas 

como objeto de estudo desta pesquisa. As reportagens São Francisco, um rio que agoniza, do 

Portal R7, Batalha de Mossul, do SBT, e o documentário, Ocupação Mauá, do diretor e 

roteirista Tadeu Jungle foram selecionadas como objeto para esta análise a partir da 

consideração de dois critérios: 1. O fato dos materiais serem produções brasileiras 

jornalísticas em realidade virtual; 2. Os temas das narrativas vinculados às denúncias e ou 

problemas sociais: a triste realidade de um dos mais importantes rios do País, a perspectiva de 

um jornalista brasileiro sobre a guerra no Iraque e o cotidiano e organização dos moradores de 

uma ocupação no centro de São Paulo. 

O primeiro critério se justifica pelo fato de, dessa forma, ser possível compreender 

como está a produção de jornalismo imersivo no Brasil. Existem estudos sobre jornalismo 

imersivo, mas poucos, se não nenhum, são desenvolvidos a partir do que se tem produzido em 

VR aqui no País. Os objetos são inéditos no tipo de estudo que aqui se pretende. O segundo 
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critério é necessário porque, o recurso em VR é válido para assuntos que demandem 

aprofundamento para que haja empatia com o conteúdo abordado.  

As três narrativas escolhidas para este trabalho têm em comum o fato de tratarem de 

assuntos relevantes, atraentes, coesos e que requerem uma produção aprofundada para que, 

assim gere empatia no receptor. Para isso, ambas são contadas a partir da realidade virtual e 

dos recursos ofertados por essa tecnologia. A VR contribui muito nesse tipo de narrativa para 

que o receptor possa se colocar no lugar do outro e, assim, experienciar, em primeira pessoa, a 

história, aproximando-se do conteúdo (GRAU, 2007) e das condições de vida dos 

personagens retratados. Dessa forma, os três conteúdos aqui analisados podem ser 

classificados como Storyliving
57

, formato que oferece a possibilidade de experiência, de 

vivência da história e isso é possível porque se utiliza da realidade virtual.  

A seguir, serão apresentadas as duas reportagens e o documentário, produções nacionais 

que trazem histórias que fogem do cotidiano, com temas que demandam um aprofundamento 

e, dessa forma, justificam o formato de VR usado e também o porquê que foram escolhidas 

como objeto deste estudo. 

  

4.2.1 São Francisco, um rio que agoniza – R7 

 

São Francisco, um rio que agoniza
58

 é uma reportagem em realidade virtual porque as 

imagens são gravadas em 360 graus e porque o usuário alcança imersão ao assisti-la quando 

utiliza óculos VR, podendo sentir-se como se participasse de alguma forma daquela narrativa, 

neste caso em específico, como se os personagens contassem diretamente para ele os 

problemas que a seca do rio São Francisco está causando.  Publicada em 07 de maio de 2018 

pelo Portal R7, da Rede Record, a reportagem tem duração de 05 minutos e 28 segundos e 

conta a situação crítica dos moradores de Pirapora, cidade mineira que, por conta da Seca do 

Rio São Francisco, deixou de ter o turismo como fonte principal de renda.  

Pelo olhar de pescadores e do ex-capitão de um barco, o qual era atração turística no 

local e que agora está atracado por falta de navegabilidade, a narrativa introduz o público em 

uma experiência sensível sobre uma situação preocupante e que causa impactos para toda a 

cidade. O vídeo em 360 graus, possível de ser assistido com óculos de VR, pelo qual há 

                                                           
57

 Conceito apresentado no capítulo 3. 
58

 A reportagem também poderá ser apresentada na pesquisa como objeto 1. 
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imersão na narrativa, ou simplesmente pelas telas do computador ou do smartphone, sem 

imersão, visualizando a história pelo ângulo de preferência, está disponível tanto no Portal 

R7
59

, quanto no canal da emissora no Youtube
60

. O vídeo também é um complemento à 

reportagem online, que ainda conta com imagens atuais e de acervo, e é assinada pelo 

jornalista do Portal R7 Minas, Pablo Nascimento. A produção em VR e o vídeo em 360 graus 

são de responsabilidade do jornalista Pablo Nascimento e da Editora-executiva do R7 Minas, 

Flávia Martins y Miguel.  

 

Imagem 19: São Francisco, um rio que agoniza em tela plana no Youtube 

 
Fonte: Captura da tela do notebook feita pela autora 

 

Imagem 20: São Francisco, um rio que agoniza: visualização a partir de óculos VR 

 

Fonte: Captura da tela do smartphone feita pela autora 

 

 

 

                                                           
59

 Disponível em: <https://noticias.r7.com/minas-gerais/seca-do-rio-sao-francisco-deixa-rastro-desolador-no-

norte-de-minas-07052018>. Acesso em 01 dez. 2018. 
60

 No Yotube, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ecbtLLSH3AM>. Acesso em 01 dez. 2018. 
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4.2.2 Batalha de Mossul - SBT 

 

Batalha de Mossul
61

 é uma reportagem produzida em realidade virtual para as 

plataformas online do SBT, como, por exemplo, o Facebook.  O conteúdo faz parte da 

cobertura especial feita pelo jornalista Sérgio Utsch e pelo cinegrafista Louis Blair em Mossul 

e no Curdistão iraquiano para os telejornais do SBT. O material foi gravado com uma câmera 

de 360 graus e disponibilizado, em 04 de maio de 2017, no portal online do SBT, na página do 

veículo no Facebook
62

 e no canal do Youtube do jornalista Sérgio Utsch
63

. Com duração de 

três minutos, o vídeo, até o dia 06 de dezembro de 2018, somava 87.108 visualizações no 

Facebook e 551 no Youtube.  

 

Imagem 21: Batalha de Mossul: visualização em tela plana no Youtube 

 

Fonte: Captura da tela do notebook feita pela autora 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61

 A reportagem também poderá ser apresentada na pesquisa como objeto 2. 
62

 Disponível em: <https://www.facebook.com/sbtjornalismo/videos/batalha-de-mossul/1514875691876373/>. 

Acesso em 01 dez. 2018. 
63

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hsZ30ilmdBk>. Acesso em 01 dez. 2018. 
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Imagem 22: Batalha de Mossul: visualização a partir de óculos VR 

 

Fonte: Captura da tela do smartphone feita pela autora 

 

Na televisão analógica, convencional, o assunto foi tema de uma série especial de seis 

reportagens. No dia da exibição da primeira reportagem
64

, os apresentadores do telejornal SBT 

Brasil, ao anunciar o conteúdo especial sobre a cobertura da guerra no Iraque, explicaram que 

em alguns momentos da reportagem um selo, conforme a imagem 20, apareceria na tela para 

indicar que aquela cena poderia ser visualizada na internet em 360 graus e que no Facebook 

era possível assistir a uma reportagem completa produzida nesse formato.  

 

Imagem 23: Na TV, apresentadores explicam recurso em 360 graus 

 
Fonte: Captura da tela do notebook feita pela autora 

 

A reportagem em questão é Batalha de Mossul, referida anteriormente. Esse conteúdo 

não é um dos seis produzidos para a série especial, a qual fora transmitida no noticiário 

televisivo da emissora. Batalha de Mossul se encaixa como um complemento à série especial, 

                                                           
64

 O bloco da edição do telejornal SBT Brasil do dia 04 de maio de 2017, que explica a produção do conteúdo em 

360 graus, pode ser visto no SBT Jornalismo, canal do Youtube da emissora SBT. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=KiCn7blVzGY>. Acesso em: 01 dez. 2018. 
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mas também como um conteúdo independente, disponível na internet, por trazer uma versão 

diferente da apresentada na TV, tanto em informações, quanto no formato: vídeo gravado em 

360 graus que oferece ao usuário a liberdade de escolha do ângulo a ser visualizado em cada 

cena. 

 

4.2.3 Ocupação Mauá– Tadeu Jungle  

 

Lançado na 42ª Mostra de Cinema Internacional de São Paulo, que ocorreu de 18 a 31 

de outubro de 2018, Ocupação Mauá é um documentário de curta-metragem desenvolvido em 

realidade virtual que retrata o cotidiano de moradores da ocupação no centro de São Paulo, 

revelando o seu modo de vida e a maneira eficiente como se organizam num processo de 

autogestão. Este é o terceiro trabalho em realidade virtual do diretor e roteirista Tadeu Jungle. 

A produção é de Junglebee com apoio da Academia de Filmes. 

 O documentário tem duração de 13 minutos e 55 segundos e está disponível para 

visualização no canal da Junglebee no Youtube
65

 de duas formas: 1. Em tela plana, com a 

liberdade de escolha de ângulo da cena, por ser gravado em 360 graus, como na imagem 24; 

2. Na versão imersiva, a partir do uso de óculos de realidade virtual, como mostra a imagem 

25. 

 

Imagem 24: Ocupação Mauá: visualização em tela plana no Youtube 

 
Fonte: Captura da tela do notebook feita pela autora 

 

                                                           
65

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jHPnvbSgFtE>. Acesso em 01 dez. 2018. 
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Imagem 25: Ocupação Mauá: visualização a partir de óculos VR 

 
Fonte: Captura da tela do smartphone feita pela autora 

 

A narrativa é contada pelo narrador subjetivo, em off, e pelos depoimentos dos 

moradores da ocupação Mauá. Cada história individual dos personagens se mistura com a 

história do prédio que fora, no início do século XX, um hotel no qual eram hospedadas muitas 

personalidades importantes da época. Em entrevista para o jornal Folha de São Paulo
66

, Tadeu 

Jungle, diretor e roteirista do curta-metragem, falou que o objetivo da obra era “mostrar que 

esse tipo de ocupação era habitado por “gente normal” e não por bandidos”. Até a data de 06 

de dezembro de 2018, o documentário registrava 143 visualizações no Youtube. 

 

4.3 Percursos para análise: estratégias metodológicas 

 

A análise dos objetos, apresentados anteriormente, será realizada a partir de um 

conjunto metodológico apoiado em três etapas essenciais: 1. A revisão a partir da bibiografia 

apresentada nos dois capítulos teóricos; 2. O estudo e a apresentação de três narrativas 

audiovisuais jornalísticas que se utilizam de realidade virtual; 3. A elaboração de categorias 

analíticas, emergidas da análise exploratória preliminar, e aplicação destas aos objetos 

selecionados. Entende-se que esta combinação de metodologia para a análise contribuiu para 

verificar e identificar a partir de diversos vieses as características trazidas pelas teorias, 

resultando em um trabalho minucioso e sólido para contemplar os objetivos e problema 

levantados no início desta pesquisa.   
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 A Folha de São Paulo de 8 de novembro de 2018 na matéria assinada pelo jornalista, Eduardo Moura, noticiou 

o lançamento do documentário. No texto, Tadeu Jungle comenta sobre a obra. 
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Para visualizar as produções audiovisuais, autora fez uso de um óculos de realidade 

virtual e de um aparelho celular iPhone modelo S. É importante lembrar que nem todo 

smartphone é compatível com os óculos de VR. Para que seja possível imergir em um vídeo a 

partir da realidade virtual, possibilitada por óculos VR, o smartphone precisa ter os seguintes 

sensores: Acelerômetro e Giroscópio. “Eles servem para monitorar a movimentação da cabeça 

do usuário e permitir que a cena apresentada, acompanhe a movimentação natural de quem 

está utilizando os óculos” 
67

. O modelo de óculos é bastante simples: de plástico, possui 

elásticos para mantê-lo fixo na cabeça e uma abertura onde o smartphone precisa ser 

encaixado para a reprodução do vídeo. O modelo é igual ao da imagem a seguir: 

 
 

Imagem 26: óculos VR usado pela autora na pesquisa 

 
Fonte: Registro da autora 

 

As categorias, apresentadas na tabela a seguir, foram concebidas a partir de uma revisão 

teórica, exposta nos capítulos 2 e 3 deste trabalho, e do que a pesquisa exploratória da 

amostragem inicialmente indicou por meio dos padrões de repetição. Em cada categoria (real, 

realidade virtual e imersão) buscou-se contemplar as principais características que podem se 

destacar em uma narrativa jornalística imersiva.  
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 Disponível em:< https://www.insideplaces.com.br/meu-smartphone-e-compativel-com-realidade-virtual/>. 
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Quadro 3: Categorias e suas características de 

destaque em narrativas jornalísticas imersivas 

(continua) 

REAL REALIDADE 

VIRTUAL 

IMERSÃO 

 Choque de 

real 

(Jaguaribe, 

2007) 

 

 Óculos VR 

 Imagens 

estereoscópicas 

(Jaquith, 2016) 

(Charão, 

Kopper e 

Pinho, 2004) 

 Interação 

(Santaella, 

2005) 

(Aronson-

Rath et al 

2015) 

 Representaç

ão da 

realidade 

(Žižek, 2003) 

 

 Imagens: 

gravadas/repro

duzidas em 

360 graus 

(Jaquith, 2016) 

 Realismo da 

imagem 

(Aronson-

Rath et al 

2015) 

 Efeito de 

real 

(Jaguaribe, 

2007) 

 Ambiente 

realista: pode 

ter imagens 

reais ou  

tridimensionais 

(3D).  

(Aronson-Rath 

et al 2015) 

 Duração da 

imersão. 

 

(Aronson-

Rath et al 

2015) 

 

 

 

 Presença 

(usuário no 

centro do 

conteúdo). 

(Aronson-Rath 

et al 2015) 

 

 Fatores 

sociais no 

ambiente. 

(Aronson-

Rath et al 

2015) 

 Percepção do 

cotidiano; 

Registro da 

realidade em 

fatos. 

(Jaguaribe, 

2007) 

 

 Consciência: 

(usuário 

experiencia o 

conteúdo, mas 

tem noção de 

que aquela 

realidade é 

virtual (um pé 

lá, outro cá).  

(Jaquith, 2016) 

 Fatores 

internos do 

usuário: 

conhecimento 

prévio 

cognitivo ou 

emocional. 

(Aronson-

Rath et al 

2015) 

 

 

 

 

 

 

  



78 

 

 

Quadro 3: Categorias e suas características de 

destaque em narrativas jornalísticas imersivas 

(conclusão) 

REAL REALIDADE 

VIRTUAL 

IMERSÃO 

 Ação 

intensificador

a de real. 

(Jaguaribe, 

2007) 

 Meio: flexível, 

digital e 

interativo. 

(Aronson-Rath 

et al 2015) 

 Fatores do 

sistema/ 

sofisticação 

do 

equipamento. 

(Aronson-

Rath et al 

2015) 

 Representação 

da realidade. 

(Jaguaribe, 

2007) 

 Usuário livre: 

pode 

controlar a 

ordem das 

cenas, o 

conteúdo 

e/ou o ângulo 

de 

visualização. 

(Aronson-Rath 

et al 2015) 

 Presença 

(usuário sente 

como se fosse 

transportado 

para o local 

visualizado). 

(Aronson-

Rath et al 

2015) 

  Interatividade 

(menus, livre 

escolha do 

ângulo da cena, 

ordem do 

conteúdo). 

(Santaella, 

2005) 

 Envolvimento 

ativo: usuário 

com o 

conteúdo, 

interação 

(Botega e 

Cruvinel 

2009) 

  Exibição: sem 

barreiras, sem 

tela. 

 (Ryan, 1994) 

 Engajamento 

público, 

aproximar 

conteúdo do 

público. 

(Grau, 2007) 

   Envolvimento 

emocional 

Técnicas 

imersivas que 

“enganam” os 

sentidos 

(Zilles Borba 

e Zuffo, 

2016) 

Fonte: Autora 
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Levando em consideração as características de cada categoria apontadas na tabela 

anterior, buscou-se identificar, a partir de uma análise exploratória, na qual se assistiu aos 

conteúdos escolhidos como objetos deste estudo, repetidas vezes, em quais momentos de cada 

narrativa tais quesitos eram verificados. Os registros dessas constatações poderão ser 

verificados, em texto e imagens, a partir do subcapítulo 3.4.  Antes disso, porém, será 

apresentada uma proposta de modelo (ou guia) para as possíveis abordagens a serem 

utilizadas na produção de narrativas jornalísticas imersivas. 

 

4.3.1 Tirando as pedras do caminho 

 

Com base nas possibilidades para a abordagem da narrativa, classificadas por Costa 

(2017), buscou-se trazer neste trabalho uma proposta de modelo, ou guia, de abordagens a 

serem consideradas nas narrativas jornalísticas imersivas. Após extensa revisão das teorias, 

estudadas aqui no capítulo 1 e 2, exploração de produções imersivas brasileiras e estrangeiras 

e de realização de entrevistas
68

 com três profissionais que trabalham na produção e edição de 

jornalismo imersivo, chegou-se a compilação a seguir, com sete opções de abordagens 

possíveis em narrativas jornalísticas imersivas. Na sequência, os principais quesitos a serem 

considerados em uma narrativa jornalística imersiva e, os recursos que podem complementar 

a narrativa em realidade virtual.  

 

 

Quadro 4: Guia de abordagens possíveis em narrativas jornalísticas imersivas 

(continua) 

5. Abordagem simples: vídeo com sequência de imagens em 360 graus sem nenhum 

comentário ou presença de repórteres na cena. Narrativa em off ou gráfico com texto na 

tela. Trilha sonora pode ser um recurso complementar. 

6. Abordagem empática: História é contada pelos personagens. Gráficos em texto 

podem complementar e costurar a narrativa. 

7. Abordagem semiguiada: Narrativa em off ou repórter/apresentador ou personagens 

informam o conteúdo que é complementado pela sequência de imagens em 360.  

                                                           
68

 As três entrevistas foram concedidas, com exclusividade, para este trabalho (por e-mail) e estão disponíveis 

nos apêndices A, B e C. 
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Quadro 4: Guia de abordagens possíveis em narrativas jornalísticas imersivas 

(conclusão) 

8. Abordagem convidativa: Presença em cena do repórter/apresentador, em alguns 

momentos, trazendo informações relevantes (a tradicional “passagem”, no vocabulário 

de telejornalismo) falando diretamente com o usuário. A narrativa pode ser 

complementada com off e falas dos personagens. 

9. Abordagem mista: Partes intercaladas de texto em off, repórter/apresentador 

presente na cena e fala diretamente com o usuário, fala dos personagens, gráfico em 

texto completam a narrativa.  

10. Abordagem integrada: a câmera é posicionada no centro de um ambiente onde é 

discutido determinado assunto, simulando a experiência do público em estar 

participando de um debate. 

11. Abordagem independente: Narrativa fragmentada identificada a partir de links 

e/ou menus. Não linear. Cada parte independe da outra, mas, mesmo assim, se 

complementam. Apresentador/repórter ou personagem apresenta e orienta nas opções. 

Cada fragmento pode ter qualquer uma das abordagens citadas anteriormente.  

Fonte: Autora
69

 

Em todas as abordagens citadas podem ser adicionados alguns recursos, ou seja, não são 

de uso obrigatório, mas possíveis, para contribuir com a narrativa. Texto em off, gráficos, 

animações em 3D, trilha sonora e menus interativos são alguns exemplos de recursos cabíveis 

para agregar conteúdo e atrair o receptor. A seguir passa-se para a análise, de fato, das 

reportagens e documentários, apresentados anteriormente, escolhidos para serem estudados 

nesta pesquisa.  

 

4.4 Análise: desbravando as narrativas jornalísticas imersivas brasileiras 

 

A reportagem São Francisco, um rio que agoniza, apresentada no subcapítulo 4.2.1, não 

é a primeira produção imersiva do Portal R7. De acordo com a editora-executiva do R7 

Minas, Flávia Martins y Miguel, o jornalismo imersivo começou a ser implantado por ela, 

                                                           
69

 A autora realizou esse guia levando em consideração os estudos de Costa (2017). Neste modelo, no entanto, 

são apresentadas, além de opções que complementam as sugeridas por Costa (2017),  novas possibilidades de 

abordagens em narrativas jornalísticas e imersivas. 
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com auxílio da equipe, no início de 2017. O repórter web do Portal R7, Pablo Nascimento, 

jornalista que assina a reportagem conta um pouco dessa trajetória. 

 

O nosso primeiro vídeo em VR foi um passeio pelo Mercado Central de BH – um 

dos pontos turísticos da cidade. Depois disso, já entramos com exclusividade no 

palácio do Governo de Minas, fomos à cidade menos populosa do Brasil, visitamos 

o maior assentamento de Belo Horizonte, entre outras experiências. Todo nosso 

processo de produção é próprio. Temos a equipe de reportagem que é responsável 

por desenvolver as pautas, fazer as gravações e roteirizar o material. Contamos, 

também, uma divisão de editores de vídeo para fazer a finalização do trabalho 

(NASCIMENTO, 2018, Apêndice B). 

 

Além de uma equipe organizada para o planejamento, produção e edição do conteúdo 

em VR, Flávia explica que é preciso explorar a principal vantagem desse novo formato: “o 

potencial de trazer empatia e envolvimento maior da audiência com o conteúdo.” Conforme a 

editora, a pauta aqui analisada foi pensada, desde o início, para consumo em VR com o 

objetivo de estreitar relações entre o público e o conteúdo, já que se tratava de um assunto 

muitas vezes distante da audiência. A editora-executiva do R7 Minas detalha como foi a 

produção. 

 

Em um mês fizemos uma pré-produção, escolhemos contar a história do rio e fomos 

para Pirapora. Passamos apenas três dias filmando. Fomos eu e o repórter Pablo 

Nascimento, com três câmeras (uma InstaOne, outra Samsung 2016 e outra 

Samsung 2017), tripés, microfone e celulares. Voltamos e levamos uma semana para 

decupar o material, montamos o roteiro de edição, sabíamos que seria algo em torno 

de 5 minutos (para reportagens mais densas é o ideal entre 4 a 6 minutos). Iríamos 

usar gráficos para as informações extra-personagens, o que é o mais trabalhoso. 

Usamos o Premiere Adobe com VR (versão 2018 já tem) usando o Plane to Sphere 

para usar os efeitos de gráfico. (MIGUEL, 2018, Apêndice A). 

 

O jornalista Pablo Nascimento também conta os detalhes e as dificuldades enfrentadas 

na produção, gravação e edição da reportagem. 
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Em “Um rio que Agoniza”, além do desafio da produção em uma cidade distante, 

tivemos a dificuldade das gravações por longas horas seguidas. Isto é um problema, 

uma vez que a bateria das câmeras 360º tem pouca autonomia e, dependendo de 

onde for a locação, nem mesmo power banks são suficientes. Como nós estávamos 

com três câmeras, este problema foi administrado com certa tranquilidade. Mesmo 

que seja básico para o audiovisual, vale ter atenção redobrada em relação ao 

tamanho dos cartões de memória usados nas câmeras de VR e celulares que vão 

parear com elas. Esse tipo de vídeo exige que o smartphone faça um processo 

conhecido em português como “costura” das imagens. É basicamente um 

procedimento de juntar as imagens gravadas para que fiquem em 360º. Esse 

processamento costuma demorar. Então, nem sempre há tempo hábil para realizar a 

costura, descarregar o cartão e voltar à gravação. Por isso, um espaço de 

armazenamento grande é fundamental. Sobre as dificuldades gerais da produção do 

VR, a principal é a de equipamentos. O computador usado para editar o material, por 

exemplo, precisar ser uma máquina potente com software de edição atualizado – 

uma boa indicação é o Adobe Premiere 2018 (NASCIMENTO, 2018, Apêndice B). 

 

A reportagem Batalha de Mossul, apresentada no subcapítulo 3.2.2, é a primeira 

produção de jornalismo imersivo do SBT e também é a primeira experiência do jornalista e 

correspondente europeu da emissora, Sérgio Utsch. Após essa produção imersiva, houve 

outras tentativas de produzir jornalismo com VR que não chegaram a ser concluídas, como 

explica o jornalista. “Tentamos produzir alguns outros, mas esbarramos nas dificuldades de 

estrutura. Tudo o que fizemos no Iraque foi produzido, editado e finalizado em Londres. O 

SBT apenas exibiu” (UTSCH, 2018).   

Conforme Utsch, a reportagem “foi um investimento quase pessoal”, do qual ele espera 

colher mais frutos. A produção em 360 graus foi sugerida por Sérgio Utsch e pelo repórter 

cinematográfico, Louis Blair, o qual, inclusive, editou as reportagens. O jornalista conta que a 

cobertura da guerra no Iraque foi uma oportunidade de usar a tecnologia a favor do 

jornalismo, trabalhar com esse novo formato com o intuito de ofertar ao público a 

possibilidade de experienciar à situação narrada. 

 

O Louis Blair, meu companheiro de trabalho em Londres, tem grande mérito nessa 

historia. Foi ele quem me apresentou essa tecnologia e foi ele quem editou as 

reportagens em Londres. A viagem ao Iraque foi uma excelente oportunidade pra 

usar a câmera 360 sem abusar desse recurso que, ao meu ver, não pode ser usado 

simplesmente pra exibir uma tecnologia diferente, mas, acima de tudo, pra fazer com 

que as pessoas tenham uma experiência de imersão num assunto que se justifique. 

No Iraque, tínhamos todos os motivos (UTSCH, 2018, Apêndice C). 

 

Esse novo formato é importante para a ideia de empatia porque possibilita pela imersão, 

a experiência em primeira pessoa, a vivência de uma situação que, até então, só poderia ser 

contemplada como espectador. E agora é possível, de fato, vivê-la, como parte da narrativa, 

bastando para isso, utilizar óculos de realidade virtual e contemplar a história em 360 graus, 



83 

 

como participante do contexto narrado. Essa experiência contribui para o sentido de real que a 

mídia busca ofertar de forma intensa na contemporaneidade de forma que a escolha desse 

formato para contar determinadas histórias, como no caso de Batalha de Mossul, é uma 

tentativa de aproximar o público do conteúdo e, assim, oportunizar a empatia com a situação 

retratada, colocando-o como participante da narrativa. 

Para Utsch (2018), a principal vantagem de se trabalhar com esse formato “[...] é 

conduzir as pessoas a terem suas próprias experiências e a absorverem o conteúdo da maneira 

que escolherem”. Conforme o jornalista, a reportagem Batalha de Mossul não pode ser 

planejada devido à falta de tempo, mas isso não significa que não houve esforços da equipe 

para produzir o conteúdo.  

Não houve tanta preparação. Infelizmente, não tínhamos esse tempo. Além disso, a 

prioridade era o material convencional. E na cobertura de um conflito armado, tudo 

pode mudar de uma hora pra outra. Mas sabíamos do potencial dessa tecnologia e 

nos esforçamos muito pra gravar o máximo que podíamos. No dia em que 

acompanhamos o exercito iraquiano na linha de frente do combate, eu ate abusei da 

sorte ao abrir a porta do carro blindado que nos levou ate um determinado ponto. 

Minha intenção era segurar a câmera do lado de fora do carro. Mas fui impedido de 

fazer porque estávamos na linha de tiro. O soldado que estava em cima do carro 

acabou levando a câmera por uns bons 15 minutos. Dali, tiramos um excelente 

material (UTSCH, 2018, Apêndice C). 

 

Para o jornalista, a principal dificuldade nessa produção foi o ambiente perigoso no qual 

se encontravam. “Tecnicamente, tínhamos que fazer escolhas muito rápidas de onde e como 

gravar em 360. Não tínhamos muito tempo, nem um roteiro pré-estabelecido. Gravamos o que 

pudemos gravar e depois condensamos”, detalha. E apesar da falta de tempo e das questões de 

risco, a reportagem alcançou a audiência de forma satisfatória. “Tivemos um ótimo retorno. 

Primeiro foi a novidade tecnológica. Depois, a maneira de digerir a informação. As 

reportagens em VR do Iraque foram as mais acessadas da historia do Jornalismo no site do 

SBT”, detalha Utsch (2018).   

Conforme o jornalista, o conteúdo em 360 não ficou restrito somente à Batalha de 

Mossul. Algumas chamadas para as reportagens convencionais, que faziam parte da série 

especial transmitida na TV sobre a guerra no Iraque, também foram produzidas com a 

tecnologia da realidade virtual, como explica Utsch: “Além das reportagens exclusivas em 

VR, possíveis apenas para a internet, decidimos fazer chamadas nas reportagens 

convencionais. Marcas d’água anunciavam que aquela determinada cena estava disponível no 

site do SBT em 360 graus”. E ainda, para apresentar o conteúdo imersivo ao público, foi 
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mostrado em uma nota coberta durante o telejornal, um passo a passo para o telespectador 

saber como interagir e usufruir da reportagem em VR.  Sobre esse feito, o jornalista se 

orgulha: “Fomos pioneiros. Ficamos muito orgulhosos”, Utsch (2018). 

O terceiro conteúdo a ser analisado é o documentário, Ocupação Mauá, apresentado no 

subcapítulo 3.2.3, é o terceiro conteúdo em realidade virtual do diretor e roteirista Tadeu 

Jungle. A produção é da Junglebee
70

 com apoio da Academia de Filmes. O documentário, 

lançado na 42ª Mostra de Cinema Internacional de São Paulo, que ocorreu de 18 a 31 de 

outubro de 2018, é um curta-metragem desenvolvido em VR que retrata o cotidiano de 

moradores da ocupação no centro de São Paulo, revelando o seu modo de vida e a maneira 

eficiente como se organizam num processo de autogestão. O vídeo tem duração de 13 minutos 

e 55 segundos e está disponível para visualização no canal da Junglebee no Youtube
71

. 

Em entrevista para o portal online AdoroCinema
72

, em 5 de março de 2018, Jungle 

falou sobre a aplicação da tecnologia em conteúdos audiovisuais. “É um grande desafio 

porque você não sabe como narrar ainda [...] É muito empolgante, espantoso e difícil. Mas 

também é muito mágico porque uma nova linguagem está surgindo agora, uma linguagem que 

muitas pessoas estão descobrindo ao mesmo tempo” (JUNGLE, 2018). 

Além disso, o diretor e roteirista explicou ao Portal que vê na realidade virtual uma 

tecnologia que possibilita contar histórias de uma forma que se possa contribuir positivamente 

para aproximar o público das questões sociais, como a retratada no documentário, e assim, 

melhorar o mundo. “Eu acredito, como realizador de audiovisual, como contador de histórias 

em diversos níveis, ficcionais, documentais, publicitários, que é o meu dever entrar nesse 

meio para fazer coisas interessantes e que transformem o mundo em um lugar melhor, que 

criem um impacto social positivo [...]” (JUNGLE, 2018). 

Após essa explanação sobre o processo produtivo e, nele, os bastidores das três 

narrativas jornalísticas, escolhidas como objeto de estudo desta pesquisa, a partir do olhar de 

quem as produziu, parte-se para a análise que teve como base a revisão bibliográfica e a 

análise exploratória inicial, como já dito no capítulo 3. 
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 Junglebee é uma produtora de vídeos em Realidade Virtual. Mais informações sobre o trabalho da produtora 

podem ser verificadas no site disponível em: <https://junglebee.film/conhecimento>. Acesso em 01 dez. 2018. 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jHPnvbSgFtE>. Acesso em 01 dez. 2018. 
72

 A entrevista do diretor Tadeu Jungle para o portal AdoroCinema está disponível em:< 

http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-139173/>. Acesso em 01 dez. 2018. 
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4.4.1 Real: autenticando o existir 

 

Os indícios de oferta de sentido de real, perceptíveis nas narrativas analisadas, são 

chamados por Jaguaribe (2007) como choque do real. A autora define assim toda ação 

intensificadora sobre um acontecimento como, por exemplo, o que não é extraordinário, mas 

que é apresentado de forma acentuada, sem chegar ao sensacionalismo. Em São Francisco, 

um rio que agoniza, esse “choque de real” é percebido nas cenas que mostram o ofício do 

pescador se perdendo, a situação precária de vida de pescadores e moradores afetados com a 

seca do rio, a realidade do barco que contribuía com o turismo da cidade e que,hoje, está 

atracado, impossibilitado de navegação devido à baixa do São Francisco. São em cenas como 

essas que são enfatizadas as dificuldades vividas pelos moradores de Pirapora e a dura 

realidade de quem depende da natureza para tirar o seu sustento. 

 

Imagem 27: Benjamin Guimarães era atração turística na cidade

 
 Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora.  

 

Em Batalha de Mossul essa característica é percebida, principalmente, nas imagens da 

10ª cena as quais mostram o acampamento de refúgio das 70 mil pessoas que fogem do 

Estado Islâmico e que precisam lidar com o calor e a falta de comida e de água. Na penúltima 

cena, a narrativa mostra que a situação só não é pior porque os refugiados recebem ajuda de 

organizações internacionais.  
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Imagem 28: Organizações internacionais ajudam os refugiados com alimentos e água 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

Já em Ocupação Mauá esse indício é percebido, principalmente, nas imagens, em preto 

e branco, que mostram moradores de rua deitados sob viadutos e fotografias, fixas em uma 

tela preta, de sem tetos nas ruas. Essas cenas chocam porque se trata da realidade “nua e 

crua”, de pessoas como Ivaneti de Araújo, líder do movimento, que viveu com os filhos pelas 

ruas, neste caso, de São Paulo, até encontrar um espaço vago no prédio chamado hoje de 

Ocupação Mauá. De forma comovente, Ivaneti conta a sua história de vida, intercalando falas 

em off com sonoras ao longo do vídeo. 

 

Imagem 29: Ivaneti, a líder do movimento  

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

A representação da realidade, entendida por Žižek (2003) como a autenticação da 

própria realidade, é identificada nas narrativas analisadas. Em São Francisco: um rio que 

agoniza esse quesito é percebido nas cenas que mostram a comoção do ex-capitão do 

Benjamin Guimarães e a triste situação dos pescadores que têm dificuldades em manter o seu 

ofício. Em Batalha de Mossul essa característica é percebida nas imagens da segunda cena, 

feitas por um soldado do exército iraquiano responsável por atirar em alvos inimigos, as quais 

mostram uma região devastada pela guerra. Essas imagens foram gravadas em um momento 
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mais tranquilo, como diz a narrativa, quando o soldado segura a câmera na parte superior do 

carro blindado (onde estão o repórter e o cinegrafista) enquanto o veículo circula por um 

território dominado pelo Estado Islâmico e, dessa forma, possibilita que o público perceba, 

em 360 graus, os resquícios da guerra. 

No documentário, Ocupação Mauá, esses quesitos são identificados por meio das 

imagens que mostram os moradores da ocupação em seus apartamentos, cuidando da casa e 

dos seus afazeres rotineiros, da cena que mostra a assembleia do prédio, onde líderes e 

moradores discutem questões rotineiras, das imagens do mutirão de limpeza  organizado e 

praticado pelos moradores do edifício, da parte onde é mostrada uma dupla de irmãos cantores 

que animam os vizinhos de ocupação no próprio pátio do prédio. 

Além disso, esse real também é autenticado através da percepção do cotidiano e do 

registro da realidade em fatos (JAGUARIBE 2007) verificados nas narrativas a partir de 

informações e dados oficiais, como os que comprovam a seca do rio São Francisco (objeto 1) 

e suas consequências como, por exemplo, nas cenas que trazem tais referências em textos. 

Imagem 30: São Francisco, um rio que agoniza traz informações em texto que autenticam a versão de real 

narrada 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

Outro exemplo são os números citados na narração, em Batalha de Mossul, sobre o 

acampamento dos refugiados: “8 mil barracas. 70 mil pessoas”. Esses dados, mencionados 
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pelo narrador em off, contribuem para chamar a atenção do público para a realidade das 

pessoas que vivem naquela situação. 

 

Imagem 31: Batalha de Mossul: imagens ilustram os dados referentes ao acampamento dos refugiados 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

No objeto 3, as informações oficiais apresentadas ao público por meio voz off do 

narrador e também em texto no final do documentário, também enfatizam a versão de real 

apresentada pela narrativa, atentando o público para a importância do assunto abordado.  

 

Imagem 32: Dados oficiais reforçam e complementam a versão de real apresentada na narrativa 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

Todos esses fatores, mencionados e identificados nos três objetos, comprovam o esforço 

da narrativa na oferta de autenticidade e de verossimilhança apontados por Žižek (2003). 
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4.4.2 Realidade virtual: experiência explorada 

 

De acordo com Longhi (2016), a VR tem sido vista como uma possibilidade 

potencializada de contar histórias nas plataformas digitais e, por isso, muitos veículos estão se 

apropriando desse formato. Mas, para que a tecnologia pese a favor das produções 

jornalísticas em VR é preciso ter um assunto pertinente a ser experienciado pelo público, 

como afirma o jornalista, Sérgio Utsch: “Na minha opinião, é preciso ter critério para usar a 

VR. Não adianta usar por usar. É preciso saber como e porquê. É preciso ter uma 

justificativa” (Utsch, 2018).  

O critério, referido pelo jornalista, é a escolha da pauta. O assunto, que justifica o uso da 

tecnologia, deve ser inédito e, preferivelmente, que demande aprofundamento para uma 

reportagem especial. Conteúdos que causem empatia, que emocionem, que ensinem, por 

exemplo, são mais indicados a serem produzidos em VR. Dessa forma, todos os fatores aqui 

analisados contemplam esse requisito já que as narrativas trazem assuntos pertinentes, 

interessantes, pois abordam questões que requerem empatia já que tratam de distintas e 

críticas realidades. Como já detalhado no subcapítulo 4.2, uma (objeto 1) se passa na cidade 

Pirapora (MG) e conta as dificuldades enfrentadas, desde 2011, pelos moradores devido a 

uma das maiores secas do rio São Francisco. Atendendo também a esse requisito, Batalha de 

Mossul (objeto 2), aborda uma situação ainda mais distante da realidade do povo brasileiro e 

difícil de ser, até imaginada, que dirá experienciada de forma real. Dessa forma, a história do 

outro lado da guerra contada em VR, possibilita a empatia do receptor, criando as condições 

para uma experiência de fruição com o conteúdo jornalístico e, principalmente, com a 

situação das pessoas que vivem naquele lugar.  

As três narrativas (objetos 1, 2 e 3) trazem imagens reais, gravadas em 360 graus, 

portanto, esféricas, ofertando as condições para a criação de uma ambiência mais realista 

(Aronson-Rath et al, 2015) que envolve a narrativa. Não há, nos três objetos, conteúdos ou 

ambientes tridimensionais (ZILLES BORBA; ZUFFO, 2016) que são  recursos possíveis 

nesse formato, embora não obrigatórios. Conforme o jornalista Pablo Nascimento, a produção 

do vídeo precisa ser pensada e realizada “em lugares que realmente mereçam ser vistos em 

360 graus e com grande variedade. Tem que existir uma boa razão para levar o espectador 

para dentro daquele local. No VR, uma cena de 15 segundos mal posicionada pode parecer 

uma eternidade”. 
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No caso dos objetos analisados, as imagens em 360 graus são válidas porque exploram 

um cenário interessante de ser visualizado de forma ampla e em detalhes para se ter melhor 

compreensão do contexto apresentado. É uma forma de apresentar para o receptor todas as 

percepções de um ambiente ao qual ele dificilmente teria acesso e tenha curiosidade, mas 

integrar-se a ele poderia não ser seguro, a não ser por meio da tecnologia da VR, ou ainda, 

explorar lugares, paisagens, situações distantes da sua realidade, chegando assim, “o mais 

próximo possível”. 
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Imagem 33: Algumas das cenas (objetos 1, 2 e 3) que justificam a gravação em 360 graus 

 

 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora

73
. 

 

A tecnologia da realidade virtual aplicada em narrativas, como as analisadas, portanto, 

podem oferecer a sensação de presença e imersão (ARONSON-RATH et al., 2015), 

                                                           
73

 A sequência de imagens traz  as três primeiras que representam o objeto 1, em seguida as três sobre o objeto 2 

e as três últimas sobre o objeto 3. 
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(PERUZZI; CAVALHIERI, 2003) ao local e situações retratados.  Essas características foram 

percebidas, por exemplo, a partir de cenas como as que mostram, em São Francisco, um rio 

que agoniza, os pescadores nos barcos as quais possibilitam a sensação de se estar sentado no 

barco enquanto o pescador contava sobre as dificuldades da pesca. Além disso, em outros 

momentos, é possível sentir como se estivesse na beira do rio vendo os efeitos da seca, ao 

lado do ex-capitão, ouvindo a sua história com o barco, dentro da pequena e apertada casa do 

pescador ou ainda na parte superior do barco, quase que sentindo o vento que balança a 

bandeira do Brasil. 

 

Imagem 34: Alguns momentos nos quais o usuário sente-se parte da narrativa 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

 

Em Batalha de Mossul, tem-se a sensação de estar presente, principalmente, nas cenas 

que mostram um treinamento do exército curdo chamado “luta de montanha”. Isso porque nas 

imagens que mostram, em alguns momentos, mulheres deitadas na grama para atirar e ao 

mesmo tempo se proteger, tem-se a impressão de que se está também deitado na grama ao 
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lado das guerrilheiras, efeito gerado também a partir do posicionamento da câmera que grava 

em 360 graus. 

Imagem 35: Batalha de Mossul: ao lado da guerrilheira 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

Em Ocupação Mauá as características também foram percebidas, por exemplo, a partir 

de cenas como as que mostram o mutirão de limpeza, os apartamentos dos moradores, a 

assembleia, os corredores dos prédios. Isso porque nessas imagens tem-se a impressão de 

estar, de fato, visitando o prédio ocupado e ouvindo as histórias dos moradores que falam 

olhando para a câmera. Isso tudo leva o público a sentir-se parte da narrativa já que este 

possui um lugar no ambiente e ainda tem a fala dos personagens direcionada a ele. 
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Imagem 36: Ocupação Mauá: público sente-se parte da narrativa 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

Žižek (2003) diz que a VR é como o “café descafeínado", podendo ser sentida como 

realidade, embora não sendo real. Ou seja, é quando se percebe, ao final do conteúdo virtual, a 

noção da própria realidade externa, de fato, real. Isso ocorre na medida em que se trata de 

uma estratégia da mídia para reforçar a autenticação desse real e, assim, seduzir o seu público, 

que anseia pelas narrativas autênticas, de que o conteúdo apresentado é fidedigno às 

circunstâncias retratadas.  

Ao mesmo tempo em que se sente parte das narrativas analisadas, se tem consciência 

(JAQUITH, 2016) de que aquela experiência ofertada pela mídia traz, por meio do virtual, a 

versão de real que tenta ser verossímil. Por exemplo, em São Francisco, um rio que agoniza, 

o receptor percebe, na cena que mostra o rio, ao olhar para baixo e ver, ao invés dos próprios 

pés, um discreto tripé que serve de suporte para a câmera, como mostra a imagem 37.  

 

Imagem 37: São Francisco, um rio que agoniza: ao olhar para baixo o usuário encontra o suporte da câmera 

  
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 
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É nesse momento que se nota que a experiência, por mais real que se pareça, é uma 

vivência, sim, mas virtual. É aí que se sente a terra firme outra vez, que se volta à realidade 

externa, quando se choca com a imersão em um contexto explorado de forma virtual, por 

meio de um conteúdo disponível no online, que “teletransporta” o receptor quando este se 

utiliza dos óculos VR para experienciar a narrativa gravada em 360 graus.  

Já em Batalha de Mossul, ao ver as casas e ruas de Mossul destruídas pela guerra, o 

sentimento do receptor é de angústia, tristeza, mas não de medo. E não há receio porque se 

tem a consciência de que se está experimentando uma realidade verídica, na qual o receptor só 

sente-se seguro em experienciá-la porque sabe que está explorando-a de forma virtual, um 

conteúdo disponível no online, acessado por meio de smartphone, que “teletransporta” o 

receptor quando este se utiliza dos óculos VR para experienciar a narrativa gravada em 360 

graus. 

Imagem 38: Batalha de Mossul: receptor tem consciência de que a experiência é virtual 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

Em Ocupação Mauá a consciência de se estar experienciando uma versão do real a 

partir do virtual é alcançada, principalmente, em momentos nos quais as imagens, em 360 

graus, são feitas do alto. Quando, por exemplo, são mostrados prédios, a cidade e os arredores 

da ocupação a partir de imagens aéreas em movimento, feitas, provavelmente com o uso de 

drones. Nesse momento, como mostra a imagem a seguir, se tem noção de que o conteúdo 

visualizado é real, mas a experiência é virtual porque seria bastante difícil de estar naquela 

altura, sem algum tipo de suporte. A sensação para o receptor é de se estar flutuando, uma 

condição pouco provável. 
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Imagem 39: Ocupação Mauá: os diversos ângulos das imagens aéreas 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

A estrutura para conteúdos em VR, conforme Aronson-Rath et al (2015), deve abranger 

uma mídia flexível, digital e interativa. Os objetos analisados contemplam este quesito 

estrutural, pois os três conteúdos estão disponíveis em plataformas digitais online: São 



97 

 

Francisco, um rio que agoniza está disponível tanto no Portal R7
74

, quanto no Youtube
75

; 

Batalha de Mossul pode ser visualizada tanto no site
76

 do SBT, quanto no Youtube
77

, no canal 

do repórter Sérgio Utsch, e na página oficial da emissora no Facebook
78

; E o documentário, 

Ocupação Mauá, pode ser acessado diretamente no Youtube
79

, no canal Junglebee, ou pelo 

site
80

 da produtora o qual possui um link que direciona o internauta para o Youtube.  

Em ambos os formatos o conteúdo pode ser visualizado com óculos de VR. 

Dependendo do modelo de óculos, pode haver a necessidade de se acoplar um smartphone ao 

headset. Como dito anteriormente, foi desta forma que a autora analisou o conteúdo em VR. 

Caso o usuário não queira ou não possa acessar via óculos VR, há a flexibilidade para o modo 

de visualização da reportagem em 360 graus em tela plana (smartphone, notebook, tablet, 

computador), mas sem a imersão, como mencionado anteriormente, característica da realidade 

virtual.  

Já a interatividade, definida por Santaella (2004) como uma troca de efeitos entre duas 

ou mais coisas que se relacionam, é constatada em todos os objetos analisados pela autonomia 

ofertada ao usuário para que este escolha o ângulo que deseja visualizar em cada cena e, 

assim, acompanhe a história com autonomia. No entanto, nenhuma das três narrativas 

possibilita o controle da ordem das cenas, bem como não apresenta menus de escolhas. Como 

se disse no capítulo 3, esses recursos são possíveis, mas não obrigatórios, em conteúdos que 

se utilizam de realidade virtual.  

De acordo com Ryan (1994, n.p.), a exibição em VR, com a característica da imersão, 

deve ser sem barreiras, ou seja, sem tela já que, uma vez com o headset, o usuário não 

visualiza uma tela, mas todo um contexto ao seu redor. Esse fator é contemplado nos três 

objetos de estudo reportagem desde que, para assisti-los, seja utilizado óculos VR. Dessa 

forma, contempla-se a principal característica da realidade virtual, a imersão, pois o usuário é 

transportado para Pirapora, Mossul e São Paulo, as cidades onde se passam as narrativas. Em 
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 Disponível em: <https://noticias.r7.com/minas-gerais/seca-do-rio-sao-francisco-deixa-rastro-desolador-no-

norte-de-minas-07052018>. Acesso em 01 dez. 2018.  
75

 No Yotube, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ecbtLLSH3AM>. Acesso em 01 dez. 2018. 
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 Disponível em: <https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbtbrasil/noticias/89669/Exclusivo-SBT-acompanha-de-

perto-a-batalha-contra-o-Estado-Islamico-no-Iraque.html>. Acesso em 01 dez. 2018. 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hsZ30ilmdBk>. Acesso em 01 dez. 2018. 
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 Disponível em: <https://www.facebook.com/sbtjornalismo/videos/1514875691876373/>. Acesso em 01 dez. 

2018. 
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 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=jHPnvbSgFtE>. Acesso em 01 dez. 2018. 
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 Disponível em: < https://junglebee.film/cases>. Acesso em 01 dez. 2018. 
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São Francisco, um rio que agoniza, sente-se como se o receptor estivesse conferindo muito de 

perto as consequências da seca do rio São Francisco.  

 

Imagem 40: São Francisco, um rio que agoniza: o usuário pode verificar em 360 graus a seca do rio e as 

consequências dessa situação na cidade de Pirapora 

 
 Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

Em Batalha de Mossul, a impressão de estar acompanhando o tempo todo o repórter na 

cobertura jornalística constrói-se pela oportunidade de estar seja dentro do veículo blindado, 

seja no treinamento dos guerrilheiros, ou ainda no acampamento dos refugiados ou nas ruas 

de Mossul. 
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Imagem 41: Batalha de Mossul: o usuário acompanha o repórter na cobertura jornalística como se 

estivesse em Mossul 

 

  
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

Além disso, quando o repórter fala diretamente com o público como, por exemplo, na 

cena número sete na qual Utsch aparece na imagem agachado no centro de um círculo de 

guerrilheiros que participam de um treino e diz para o receptor: “[...] podem ver aqui, em um 

ângulo de 360 graus [...]”. Nesse momento, instintivamente o receptor olha ao seu redor e 

percebe que também está no centro do círculo de pessoas, apoiado sobre o chão, como o 

repórter. Como mostram a seguir as imagens da mesma cena sob diversos ângulos. 
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Imagem 42: Batalha de Mossul: diversos ângulos de uma cena 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

 

A imersão também é identificada em Ocupação Mauá quando, o usuário é transportado 

para o centro de São Paulo ou para o antigo Hotel Santos Dumont, o qual hoje é habitado 

pelos moradores da Ocupação Mauá. O receptor sente-se como se estivesse visitando o 

prédio, participando da assembleia, acompanhando o mutirão, dividindo o viaduto com os 

sem-tetos que dormem embaixo da ponte, no centro da cidade, enquanto ao redor deles o 

mundo parece não enxergá-los.  
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Imagem 43: Ocupação Mauá: receptor compartilha da situação dos sem-teto 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

Nos momentos nos quais os personagens falam diretamente com o público também se 

tem a impressão de, de fato, estar na frente do morador, ouvindo as suas histórias como, por 

exemplo, quando um senhor, emocionado, comenta a situação dos que, como ele, moram na 

ocupação e, com a voz embargada, pede desculpas: “[...] O governador, o presidente precisa 

ter dó da gente, né? A gente precisa disso aqui... Tá bom? Me desculpe aí, mas eu preciso 

daqui”.  Essa mesma característica é percebida também quando a líder do movimento, em 

uma das últimas cenas, convida o receptor a visitar a ocupação quando quiser: “[...] Será 

sempre bem-vindo”, é como se ela estivesse falando com o receptor que está bem à sua frente.  

 

Imagem 44: Ocupação Mauá: personagens falam diretamente com o usuário. 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 
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4.4.3 Imersão: um mergulho na narrativa 

De acordo com Witmer e Singer (1998 apud ARONSON-RATH et al, 2015) alguns 

fatores específicos contribuem para a imersão entre os quais estão: a facilidade de interação, o 

realismo da imagem, a duração da imersão, os fatores sociais dentro do ambiente, fatores 

internos exclusivos do usuário e fatores do sistema, como a sofisticação do equipamento. 

Esses quesitos puderam ser verificados nas narrativas analisadas e, dessa forma, identificou-se 

que o usuário pode interagir facilmente com os conteúdos a partir do momento que escolhe o 

ângulo desejado para ae visualização de cada cena, como mostra a imagem a seguir. 

 

Imagem 45: São Francisco, um rio que agoniza: diversos ângulos de uma cena 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

Quanto à duração da imersão, não se pode medir, individualmente, o tempo em que  é 

possível fruir a imersão durante os conteúdos. Só o fato de verificar o relógio já interfere na 

imersão do usuário que precisaria tirar os óculos para conferir o horário. Mas, o que se 

percebeu é que, enquanto, no objeto 1, os personagens estão falando, acabava-se esquecendo 

do que acontecia ao redor e ficava-se prestando atenção neles, como se falassem, de fato, 
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diretamente com o usuário. Além desse momento, algumas cenas como, o pôr do sol e a vista 

da área superior do barco, por exemplo, também levam o receptor para dentro da narrativa. 

São situações que “teletransportam” o usuário porque o envolvem com as imagens e com a 

narrativa, fazendo com que este esqueça, por algum tempo, a realidade externa a qual 

pertence.  

No objeto 2, enquanto as imagens mostram a cidade ocupada pelo Estado Islâmico, ao 

mesmo tempo em que a narração em off do repórter vai explicando a situação das pessoas que 

vivem naquele lugar, acabava-se esquecendo da realidade externa à narrativa e prestava-se 

atenção nas casas destruídas, nas estradas de chão, nas crianças enfileiradas com carrinhos 

para pegar algum alimento de doação. Tem-se sensação de estar em Mossul, observando 

aquele triste cenário de guerra.   

Já em Ocupação Mauá, enquanto o documentário mostra dentro e fora do prédio 

ocupado, bem como os viadutos do centro da cidade, acaba-se esquecendo do que acontecia 

ao redor e fica-se prestando atenção na situação de quem estava nas ruas dormindo no chão, 

ou nos detalhes dos apartamentos dos moradores da ocupação, no prédio em si e o seu 

entorno. A sensação é de se estar, como já mencionado, visitando a ocupação, os moradores 

ou de estar embaixo do viaduto, compartilhando da crítica situação na qual vivem os 

desabrigados. Nesses momentos, nos quais a dura realidade choca, é que o receptor coloca-se 

no lugar do outro, desenvolve empatia e sente-se comovido com tudo o que vê, ouve e, por 

consequência, sente. No entanto, nas imagens aéreas, como já explicado, o receptor é 

devolvido para a realidade “real”, externa ao documentário, porque  deixa de ocupar um lugar 

viável, possível. Entende-se que o receptor não poderia estar tão do alto observando, de cima, 

a cidade.  

Quanto aos fatores sociais verificados no ambiente, percebe-se que se apresentam 

também contribuindo para o sentido de realidade proposto pela narrativa. Em São Francisco, 

um rio que agoniza o principal fator é a seca do rio São Francisco que deixou marcas 

explícitas na cidade Pirapora (MG). Esses registros se apresentam na reportagem, nas imagens 

que mostram a baixa do rio que escancara as pedras ali existentes; a queda no turismo, uma 

das fontes de renda da cidade, percebida através do barco atracado e das ruas, praticamente, 

vazias; as dificuldades no ofício do pescador, quando este joga a rede no rio e depois a retira 

vazia.  
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Imagem 46: São Francisco, um rio que agoniza:dificuldade na pescaria é um dos fatores sociais identificados na 

reportagem 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

 Já em Batalha de Mossul, o fator social mais nítido é referente à ocupação da cidade de 

Mossul pelo Estado Islâmico a qual deixou marcas explícitas, fazendo inúmeras vítimas e 

acometendo os moradores com a falta de alimentos e de água. Essas marcas ficaram 

registradas na reportagem desde o início, quando a narrativa apresenta a cidade devastada até 

o final, quando são mostradas as imagens do acampamento dos que fogem do Estado Islâmico 

e ainda, na cena que mostra as pessoas recebendo doações de alimentos. 

 

Imagem 47: Batalha de Mossul: marcas de uma guerra 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

No que diz respeito aos fatores sociais percebidos no documentário entende-se que a 

ocupação Mauá por si só é a questão social maior, pois nasceu de um movimento feito por 

sem-tetos que viram no prédio desabitado e abandonado uma possibilidade de uma moradia 

coletiva. Além disso, os relatos dos personagens são carregados de sofrimento de quem 
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passou por diversos problemas, mas que ainda têm esperança de um futuro melhor e daqueles 

que só agradecem por terem onde abrigar a sua família. 

 Outro fator social ressaltado no documentário é o convívio coletivo, por meio da forma 

como os próprios moradores da ocupação se organizam e administram o prédio.  O modo de 

vida e a maneira eficiente como eles se coordenam, num processo de autogestão, são 

identificados nas imagens, na narrativa e nos depoimentos dos personagens através das cenas 

que mostram, por exemplo, a assembleia, o mutirão de limpeza, a segurança da portaria e as 

regras internas. 

 

Imagem 48: Ocupação Mauá: sofrimento de quem viveu nas ruas e a gratidão por ter um teto 

 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 
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Com relação aos fatores internos, exclusivos do usuário, o envolvimento e a comoção 

com as narrativas apresentadas foram obtidos nos três conteúdos. Cada um, guardadas as suas 

particularidades, ofertou imersão satisfatória porque proporcionou o lugar do outro, a 

sensação de pertencimento à narrativa, a experimentação de uma realidade distinta.  

Na reportagem São Francisco, um rio que agoniza, comove-se com as histórias dos 

pescadores e dos moradores de Pirapora. Logo que a narrativa se inicia dentro do barco dos 

pescadores, o usuário sente-se como alguém próximo, do Moranga, do Hamilton e do Manuel 

(personagens que contam a história). Sente-se que, especialmente, Manuel parecia 

compartilhar da sua tristeza com o usuário, quando olhava para o rio e refletia a sua vida, as 

suas lembranças como se estivesse falando para o público. Isso possibilita a quem está 

assistindo com óculos VR que se sinta participante daquela história, sinta-se envolvido e 

comovido pelo olhar do capitão e pela sua emoção que transparece em suas palavras. 

 

Imagem 49: São Francisco, um rio que agoniza: a fala e olhar do ex-capitão do Benjamin Guimarães comovem 

o usuário 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

Em Batalha de Mossul, embora seja de conhecimento comum a situação de guerra que 

envolve o Iraque, houve comoção ao visualizar em 360 graus o cenário, digno de filme de 

terror, destruído onde muitas pessoas precisam sobreviver em situações precárias. Quando o 

repórter chama o público para a narrativa, deixa-se de ser apenas visitante para ser parte 

integrante daquela história. Isso ocorre porque a fala do repórter funciona como um lembrete 

ao receptor de que este pertence à narrativa, que pode, e deve olhar em todos os ângulos. Esse 

chamado convida o público para interagir com a narrativa e, assim, consegue envolvê-lo ainda 

mais ao aproximá-lo do conteúdo. 

Em Ocupação Mauá, ao visualizar a narrativa em 360 graus o receptor adentra naquele 

universo e coloca-se no lugar do outro. Consegue perceber os detalhes no interior dos 
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apartamentos do prédio ocupado, as condições precárias dos que ainda vivem nas ruas, e 

admira a forma como os moradores se organizam com a gestão da ocupação. Assim, 

experienciando em primeira pessoa, oferece-se as condições para que sejam desfeitos os 

preconceitos mais recorrentes. 

Esse sentimento de empatia torna-se ainda mais evidente quando o narrador fala 

diretamente com o público: “Os movimentos dos sem-tetos invadem os prédios abandonados. 

O que você faria? Deixaria os seus filhos adoecerem e, eventualmente, até morrerem debaixo 

do viaduto?”. Esse questionamento faz o receptor, na mesma hora, deixar de ser apenas 

visitante da ocupação e se ver como morador, refletindo sobre a situação e colocando-se no 

lugar de quem não teve outra opção a não ser ocupar o espaço abandonado. 

 Alguns fatores, na ordem de sistema, atrapalharam a experiência com os conteúdos 

jornalísticos estudados. Em alguns momentos da análise exploratória, o smartphone utilizado 

parecia desencaixar do local que estava preso, o que alterava a visualização total dos vídeos, 

deixando entrar, pelas bordas dos óculos, a luz do ambiente externo. Isso ocorreu, talvez, 

porque o modelo de óculos usado, além de ser bastante simples, também já tinha um tempo de 

uso, o que não lhe configura sofisticação. Esses momentos, obviamente, interferiram na 

imersão, já que, o desencaixe do celular indicava um cenário, uma realidade configurada no 

virtual. No entanto, as narrativas foram assistidas por inúmeras vezes e esse pequeno 

problema ocorreu na minoria delas. 

Aronson-Rath et al (2015) trazem a definição de presença a partir da ideia de Kim e 

Biocca (1997) os quais entendem a entendem como um acordo entre se desligar do mundo 

real e se permitir mergulhar no mundo virtual. Em São Francisco, um rio que agoniza, ao 

utilizar óculos VR, é possível sentir-se presente do início ao fim da reportagem. Logo no 

começo da narrativa, sente-se como se estivesse sentado no barco dos pescadores enquanto 

eles contavam suas histórias diretamente para o receptor. Além disso, na beira do rio, sente-se 

curiosidade para ver onde se está e, nesse momento, há surpresa, ao perceber o suporte da 

câmera dentro da água. Espera-se, por um momento, ver os pés em contato com o rio, como 

mencionado e mostrado em imagem anteriormente. 

Em Batalha de Mossul, também com óculos VR, é possível sentir-se presente em 

muitos momentos da reportagem. No entanto, a posição da câmera, em alguns momentos, 

deixava claro que se tratava de uma experiência virtual já que o local de visualização era 
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improvável, pois não oferecia um lugar comum ou viável ao receptor. Um exemplo disso é a 

última cena que mostra  a câmera presa junto a um poste.  

Esse momento dá a impressão de que o usuário está em cima de uma caixa de luz anexa 

ao poste, olhando, do alto, para o acampamento e para a fila de doação de alimentos. Um 

lugar pouco provável de ser ocupado na prática e que ainda coloca o receptor em uma altura 

bem superior a das pessoas. Essa condição deixa ainda mais difícil a compreensão daquele 

espaço como algo possível para quem participa como observador da história, como 

exemplifica a imagem a seguir. 

Imagem 50: Batalha de Mossul :do alto 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

Já em Ocupação Mauá, com o uso de óculos VR, é possível sentir-se ainda mais 

presente em muitos momentos do documentário. No entanto, as imagens aéreas, apesar de 

muito bem feitas e de serem em 360 graus, não contribuem para a característica de presença. 

Entende-se, que nesse momento, a ideia da narrativa era mostrar a cidade de forma mais 

ampla e, por isso, a técnica utilizada não sinalizava para o lugar do receptor. Apesar disso, 

como o conteúdo é uma produção em VR, o qual tem como característica principal a imersão, 

que coloca o usuário para experienciar em primeira pessoa determinada situação, esse tipo de 

imagem causa desconforto ao usuário. Inclusive náuseas, já que a gravação tem um 

movimento, sutil, combinado com a vista de cima de uma altura inimaginável, como 

mostraram as imagens 36, 39 e 42, neste subcapítulo. 
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Durante ambos os vídeos, houve envolvimento ativo da autora com a narrativa, 

motivado, principalmente pela história e pelas imagens que despertavam curiosidade em ver o 

que, ou quem, estava ao redor, o que era solucionado com o movimento da cabeça. Essa 

característica é apontada por Botega e Cruvinel (2009) como um fator motivador para a 

interação do público com uma atividade.  

Esse envolvimento em VR, conforme os autores, pode ser ativo, quando o usuário 

interage com a narrativa, e passivo, quando o usuário é levado pela narrativa sem grandes 

explorações. Identificou-se nos três objetos analisados a forma ativa. Em São Francisco, um 

rio que agoniza, o envolvimento ativo se dá, principalmente, porque as imagens, ofertadas em 

360 graus, despertam o interesse do usuário em desbravá-las em todos os ângulos. Além 

disso, a história retratada também contribui para que o usuário queira estar no lugar do outro e 

compartilhar do sentimento dos personagens, seja estando dentro do barco ouvindo os 

pescadores durante uma tentativa de pesca ou na beira do rio ouvindo os moradores, como 

fazem os jornalistas.  

 

Imagem 51: São Francisco, um rio que agoniza: ao ouvir as histórias, o usuário sente-se no papel de 

jornalista 

 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 
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Em Batalha de Mossul, o envolvimento ativo também se dá pela curiosidade em 

desbravar, em todos os ângulos, uma cidade devastada pela guerra. Um exemplo disso é a 

cena em que mostra os atiradores, na maioria mulheres, do exército curdo. A imagem, que 

aparece inicialmente, mostra um campo aberto, enquanto há barulho, bem próximo, de tiros. 

Ao se movimentar o usuário percebe que atrás dele há um guerrilheiro com a arma 

empunhada, treinando disparos. 

 

Imagem 52: Batalha de Mossul: em 360 graus, receptor pode verificar outras perspectivas de uma mesma cena 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

Além disso,   o convite do repórter, em cena ou em off, para o receptor “procurar em 

todos os ângulos”, é também um chamado para o envolvimento ativo.. Esse chamado 

funciona  como um lembrete de que o usuário pode fazer parte da narrativa e interagir com 

ela.  

 

 

Em Ocupação Mauá o envolvimento ativo também se dá, principalmente, Na prática, ao 

mover a cabeça para olhar pelo ângulo que preferir ou, quando em tela plana e sem imersão, 

apenas movendo o mouse do computador ou arrastando a tela do smartphone ou tablet para os 

lados, para cima ou para baixo, consegue ter uma visualização completa do ambiente. Um 

exemplo disso é a cena em que mostra a assembleia. Nesse momento sente-se como um 

visitante que está em pé atento à discussão dos líderes e moradores da ocupação. Ao olhar o 

entorno é possível visualizar mais pessoas do que somente as que estão sentadas nas cadeiras 

enfileiradas.  
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Imagem 53: Ocupação Mauá: na assembleia o receptor sente-se participante 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

Ademais, em Ocupação Mauá também ocorre um chamamento para o envolvimento 

ativo quando o narrador ou alguns personagens falam diretamente com o receptor. Um 

exemplo disso é a cena em que o narrador questiona o receptor fazendo com que este se 

coloque no lugar dos personagens: “O que você faria? Deixaria os seus filhos adoecerem e, 

eventualmente, até morrerem de baixo do viaduto?”. Nesses momentos, o receptor se envolve 

ativamente, de forma natural praticndoa a empatia, vivenciando a experiência e integrando-se 

ao contexto apresentado.  

Além de a imersão engajar o público por meio das imagens em VR, ela aproxima as 

pessoas do conteúdo (Grau, 2007) porque as coloca dentro da narrativa paraa experiência em 

primeira pessoa. Essa característica é identificada em todos os objetos, juntamente com o fator 

de envolvimento emocional. Em São Francisco, um rio que agoniza, percebe-se 

principalmente, durante as falas dos personagens e durante a visita à casa de um dos 

pescadores.  
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Imagem 54: São Francisco, um rio que agoniza: momentos nos quais a empatia fala mais alto 

 

 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

Em Batalha de Mossul tais características são percebidas, principalmente, nas cenas que 

mostram a cidade de Mossul devastada, os destroços das casas pelas laterais das ruas e nas 

últimas imagens, as quais mostram o acampamento dos refugiados, as pessoas, no sol, em fila 

para conseguir algum alimento.  
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Imagem 55: Batalha de Mossul: aproximação e envolvimento emocional com a narrativa

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

Em Ocupação Mauá, as características que reforçam o efeito de imersão são percebidas, 

por exemplo, nas cenas que mostram os moradores de rua no centro de São Paulo, os 

personagens dando os seus depoimentos emocionados, a simplicidade nas famílias unidas em 

seus cômodos e nas atitudes dos idosos ao rezar, cuidar das plantas ou apenas se acomodar 

para dormir, como mostram as imagens a seguir. 

 

Imagem 56: Ocupação Mauá: a simplicidade que comove 

 

  
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 
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Dessa forma, percebe-se que a imersão e o envolvimento emocional andam lado a lado 

nas narrativas analisadas porque colocam o público dentro da narrativa e fazem com que este 

mergulhe no contexto ali retratado, emocionando-se com as situações e colocando-se no lugar 

dos personagens. Para Zilles Borba e Zuffo (2016), alguns recursos, como os óculos VR, 

possibilitam de forma mais intensa esse envolvimento, do público com o conteúdo, porque 

“enganam” os sentidos. Ou seja, com o uso de óculos VR é possível ter imersão mais 

profunda na narrativa já que essa característica tenta “transportar” o usuário para o ambiente 

narrado,  enganando, por exemplo, o sentido de percepção de real. 

 

4.4.4 Narrativas imersivas: fazendo parte da história 

 

Pavlik, em 2001, atentou que a internet, como plataforma que abrange todos os tipos de 

notícias, precisava experimentar novas formas de contar histórias. Entre elas, o autor destacou 

o formato que se utiliza da imersão para permitir que o leitor tenha protagonismo na narrativa, 

ao entrar e navegar na reportagem não linear com autonomia e, assim, interagir ao escolher o 

ângulo que deseja visualizar em cada cena.  

Essa ideia vai ao encontro do que a mídia busca ofertar, continuamente, o sentido de 

real. Isso porque, ao seduzir e envolver o público com a narrativa, a mídia tenta, assim, 

aproximá-lo do conteúdo, estreitando as relações entre quem narra e quem recebe e participa 

daquela narrativa. As narrativas imersivas, portanto, vêm tentar atender a esse anseio por 

narrativas contundentes e “reais” criado pelos excessos da virtualização (ŽIŽEK, 2003). 

Dessa forma, a internet vai se firmando como esse lugar privilegiado para as narrativas 

imersivas, porque permite o envolvimento e protagonismo do público. As narrativas aqui 

analisadas, por exemplo, estão disponíveis nos sites dos seus provedores e em canais do 

Youtube, conforme indicado anteriormente.  

Em razão disso, observa-se que é por meio das plataformas online que o usuário pode 

usufruir de um conteúdo que o coloca no centro de seu contexto, como parte integrante da 

narrativa. Isso é possível porque na internet a história é possível de ser acessada para ser 

experienciada a partir da tecnologia de realidade virtual, pois é a única plataforma que 

possibilita o uso de óculos VR. A mesma reportagem poderia ser transmitida pela televisão 

analógica convencional, por exemplo, mas os telespectadores jamais conseguiriam visualizá-
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la em 360 graus ou se quer imergir de forma mais intensa na narrativa em uma experiência em 

primeira pessoa, como o que ocorre com o uso de óculos VR. 

Por outro lado, os profissionais que atuam com jornalismo imersivo entrevistados para 

esta pesquisa emencionados neste capítulo, concordam que nem todas as pautas devem ser 

trabalhadas com realidade virtual. “Não acredito que toda pauta pode ser trabalhada em VR 

porque [...] o ambiente tem que valer o uso da ferramenta. Se os locais indicados para 

gravação não terão boas ações ou não são locais por si só atrativos, acredito que o formato 

não seja o mais adequado”, explica o jornalista Pablo Nascimento (2018). A editora-executiva 

Flávia Martins y Miguel ressalta que o uso desse formato demanda boas histórias.  

 

Não é para toda pauta. Você tem que se perguntar: qual a finalidade de se usar VR 

nesse assunto? É intuitivo, principalmente. Você usaria VR para fazer uma matéria 

sobre economia, por exemplo, sobre aumento da gasolina? Não acho. Mas se você 

quiser mostrar como é o dia a dia de um petroleiro numa plataforma, já é outra coisa. 

Muitas vezes o local, o ambiente é o personagem, é o interessante para o VR. Outras 

vezes, um evento, um acontecimento em que a presença seria impactante para a 

audiência. Para um chinês, mostrar a Avenida Paulista, o trânsito, o MASP, pode ser 

bacana, para um paulista, nem tanto. Resumindo: você tem que levar em 

consideração o impacto para a audiência daquele conteúdo em VR (MIGUEL, 2018, 

Apêndice A). 

  

Assuntos que demandam uma explicação mais aprofundada ou até didática, histórias 

extraordinárias às quais quase não se tem acesso e, ainda, experiências de vida, normalmente, 

distante do conhecimento do público sempre serão melhores aproveitadas se contadas com a 

tecnologia da VR. Pautas como, por exemplo, catástrofes naturais, guerras, situações de risco, 

de vulnerabilidade social, atípicas para a maioria das pessoas, são interessantes e recorrentes 

para serem retradas em VR porque possibilitam ao público a experiência de um contexto, 

normalmente, difícil de ser obtida se não pelo uso da tecnologia já que podem “levar” os 

usuários a lugares restritos a poucas pessoas. 

Dessa forma, tais conteúdos praticados em VR gerarão empatia ao público por 

justamente colocá-lo dentro do contexto narrado, para experienciar uma situação pouco 

provável de ser vivenciada por ele e, assim, será possível aproximá-lo do contexto, 

envolvendo-o e sensibilizando-o com a narrativa apresentada. Além disso, é preciso que o 

ambiente a ser mostrado seja interessante em 360 graus, para que faça sentido o uso da 

tecnologia. Uma sala muito pequena, por exemplo, na qual a câmera precise ficar encostada 

em uma parede não é adequada para esse tipo de formato porque o usuário, ao mover a cabeça 
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para outros ângulos, não conseguirá ver o todo e isso poderá causar desconforto para quem 

assiste. 

Assim, compreende-se que as narrativas analisadas bem exploraram os recursos e 

mereciam ser contadas em VR porque trazem assuntos importantes que envolvem situações 

críticas como a guerra, a seca de um importante rio, a luta por sobrevivência e por um teto.  

Além disso, os temas tratados possibilitaram que o público tenha acesso às situações 

traumáticas de sobrevivência em meio a um campo de guerra, às consequências dos danos 

climáticos e dos efeitos da ação do homem sobre a natureza e às condições precárias de quem 

vive na rua e ao esforço daqueles que fizeram de um lugar abandonado o seu lar.  

As três narrativas abordam condições de vida distintas as quais demandam empatia para 

serem, de fato, compreendidas e isso justifica a exploração dos recursos de VR. Dessa forma, 

é possível oportunizar as condições para a empatia, tratando até de forma mais didática da 

temática ao mesmo tempo em que se mostram sensíveis e comoventes.  

Utsch (2018) conta quais foram os seus cuidados para a produção de Batalha de 

Mossul: “Meu guia foram as várias reportagens em 360 que vi na Europa. Pro público 

brasileiro, dei uma pequena adaptada porque eu tinha noção de que era uma tecnologia nova 

pra muitas pessoas. Por isso, em determinados momentos, fui um pouco mais didático”. Tais 

fatores contribuem para o entendimento do contexto abordado e para que haja empatia do 

usuário para com os envolvidos na história. Jungle (2018) também destacou, antes até da 

produção de Ocupação Mauá, qual é o seu intuito com a produção desse tipo de narrativa. 

“[...] é o meu dever entrar nesse meio para fazer coisas interessantes e que transformem o 

mundo em um lugar melhor, que criem um impacto social positivo [...]”. 

O que diferencia a narrativa imersiva da narrativa tradicional é a experiência em 

primeira pessoa, potencializada pelos recursos da tecnologia da realidade virtual, como os 

óculos VR que possibilita imersão de forma mais intensa. Esse formato, conforme estudo do 

Google News Lab
81

, também pode ser chamado de Storyliving. Ao invés de contar histórias ao 

receptor, a Storyliving oferece a possibilidade de experiência. Utsch (2018) entende esse novo 

jeito de contar histórias como uma possibilidade agregadora ao modelo convencional. “Um 

                                                           
81

 O estudo denomina-se Storyliving: An Ethnographic Study of How Audiences Experience Vr And What That 

Means for Journalists e foi publicado pelo Google News Lab em 28 de julho de 2017. Disponível em: 

<https://newslab.withgoogle.com/assets/docs/storyliving-a-study-of-vr-in-journalism.pdf>. Acesso em 03 dez. 

2018. 
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não elimina o outro, mas pode completar o outro”. Junglee (2018) entende esse novo jeito de 

contar histórias como uma possibilidade agregadora que veio para ficar.  

 

Uma coisa é contar histórias, outra é viver histórias. A realidade virtual tende ao 

storyliving, é um lugar onde você vai viver uma história. Isso tem impactos que 

ainda não conhecemos, mas que são potentes. [...] A realidade virtual veio pra ficar e 

vai tomar a vida de todos nós em breve. (JUNGLE, 2018, entrevista ao 

AdoroCinema). 

 

As três narrativas analisadas se enquadram nesse formato porque proporcionam ao 

usuário a sensação de estar dentro da história, de experienciá-la como se fizesse parte daquele 

contexto. Em São Francisco, um rio que agoniza sente-se como se vivesse em Pirapora ou, 

pelo menos, estivesse na cidade ouvindo as histórias dos pescadores e moradores de lá. Como 

já dito anteriormente, é possível sentir-se como se estivesse sentado no barco do pescador 

enquanto ele contava as suas dificuldades, ouvir, como se estivesse bem ao lado do seu 

Manoel, a tristeza que o ex-capitão sente por ver o Benjamin Guimarães atracado.  

Em Batalha de Mossul a experiência é de se estar acompanhando a equipe de 

reportagem em Mossul, dentro do carro, no campo de treinamento ou na entrega de alimentos 

doados. Da mesma forma ocorre em Ocupação Mauá, ao ter a sensação de estar no prédio, 

junto com os moradores, ou no viaduto, junto dos sem tetos. Esse tipo de narrativa, 

storyliving, coloca o usuário dentro do contexto, ofertando uma vivência sobre a narrativa. 

O espaço ocupado pela câmera que grava em 360 graus, antes ocupado pelo cinegrafista 

e pelo repórter, é agora reservado ao público. Conforme Domínguez (2015), o usuário torna-

se o próprio personagem da história. O jornalista, Pablo Nascimento (2018), explica que além 

de uma boa pauta, o essencial nessas narrativas é o posicionamento da câmera. “Cada lugar 

escolhido causará uma sensação diferente a quem assiste e o repórter deve ficar atento quanto 

a isto”, destaca e exemplifica:  

 

Para se ter uma ideia, imagine um take feito com uma família sentada ao redor de 

uma mesa almoçando. Se colocarmos a câmera no centro da mesa, o espectador terá 

a impressão de ser a comida. Portanto, se deseja que ele sinta ser parte da ação, o 

ideal é colocar a câmera em uma das cadeiras – como se ela fosse mais um 

convidado sentado à mesa (NASCIMENTO, 2018, Apêndice B). 

 

Em São Francisco, um rio que agoniza, o posicionamento da câmera sempre 

possibilitou ao usuário sentir-se de fato no ambiente, pois, em todas as cenas a câmera 
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ocupava um lugar possível para uma pessoa, sem qualquer desconforto ou inviabilidade.  Nas 

cenas dos barcos dos pescadores, por exemplo, é como se o usuário estivesse sentado bem no 

meio do barco, no Benjamin Guimarães é como se o receptor estivesse em pé, observando a 

embarcação atracada na beira do rio e ao lado do ex-capitão Manuel, ouvindo as suas 

histórias.  

Nos momentos nos quais mostram as águas do São Francisco pode-se pensar que se está 

à beira do rio, em cima da ponte ou, ainda, na parte superior do Benjamin Guimarães, 

observando de cima a situação da seca. Em todas as cenas se tem um lugar tranquilamente 

ocupável por uma pessoa o que contribui para que o público sinta-se, de fato, parte da história, 

como alguém que vivencia a situação, como se estivesse no ambiente apresentado. Além 

disso, alguns personagens quando falam, olham na direção da câmera o que, para o usuário, 

dá a sensação de estarem falando diretamente com e para ele. Mesmo sem nenhuma frase que 

cite o público, é possível sentir-se parte do conteúdo, seja como observador, ouvinte ou 

visitante.  

Imagem 57: São Francisco, um rio que agoniza: do alto do Benjamim Guimarães pode-se observar a 

situação do rio 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

Em Batalha de Mossul identificou-se a posição da câmera, em alguns momentos, como 

um fator que dificultou uma imersão mais aprofundada em determinadas cenas. A exemplo 
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disso estão as cenas nas quais a câmera (aparente) está acoplada a um suporte flexível e preso 

na lateral superior do veículo. Essas imagens mostram a estrada percorrida durante os dez dias 

de viagem da equipe de reportagem e a cidade de Erbil, capital do Curdistão Iraquiano, região 

autônoma do Iraque que fica a menos de 100 quilômetros de Mossul e que não possui nenhum 

sinal da guerra.  

Nessas cenas, o usuário não possui um local de participação adequado, pois, tem-se a 

impressão de estar em cima do carro, o que não seria a posição mais razoável já que o veículo 

estava em movimento e o local indica que o usuário estaria deitado sobre o teto do carro, algo 

bastante improvável de se acontecer na prática devido aos riscos e desconforto. Sobre isso o 

jornalista Sérgio Utsch (2018) explica que a produção dessa reportagem não foi planejada 

para a visualização com óculos VR, mas para tela plana. “Não pensamos nos óculos virtuais. 

Nosso foco era a navegação em computadores, tablets e smartphones”. 

Entende-se que esse posicionamento da câmera funcionaria bem para uma reportagem 

convencional, em 180 graus, tela plana, sem a opção de escolha de ângulo, porque não 

influencia no lugar do receptor e ainda oferta uma boa imagem do local retratado. No entanto, 

conforme os profissionais entrevistados para esta pesquisa, para o formato em VR é preciso 

pensar o lugar da câmera como o espaço onde estaria uma pessoa, no caso, o usuário já que 

este experiencia o conteúdo como se estivesse participando do contexto e não apenas 

assistindo às imagens apresentadas.  

Esse deslocamento do usuário não é regra na reportagem. A maioria das cenas oferece 

um lugar, às vezes fixo às vezes móvel, de participação ao usuário. Como, por exemplo, o que 

ocorre nos seguintes recortes da reportagem analisada: no início do vídeo, a cena que mostra a 

parte interna do carro blindado do exército iraquiano no qual a equipe de reportagem segue 

viagem em direção a Mossul. Nesse momento é possível sentir-se como parte integrante da 

equipe, ocupando um lugar no veículo, e ter a sensação de estar passando por áreas de risco, 

já que se trata de um cenário de guerra.  
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Imagem 58: Batalha de Mossul: casas destruídas fazem parte do cenário de guerra 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

 

Outra cena que coloca o usuário num lugar mais apropriado para uma imersão 

intensificada é a do treinamento de guerra num campo aberto onde os soldados, na maioria, 

mulheres, empunham armas e atiram, bem ao lado do usuário. Nesta cena a câmera, fixa no 

suporte flexível, está posicionada no chão, entre pedras. Essa posição faz com que o usuário 

se sinta debruçado no chão, tal qual a guerrilheira que está ao seu lado. Um pouco antes dessa 

cena, tem a passagem do repórter. No jargão jornalístico, passagem é o momento em que o 

repórter aparece na reportagem trazendo informações.  

Nesse momento, o repórter está com um joelho apoiado no chão, ao meio do círculo 

formado por guerrilheiros que participam de um treinamento de luta de montanha. A câmera 

está posicionada, sobre o tripé flexível, também no chão, de frente para o repórter. Dessa 

forma, o usuário tem a sensação de estar na mesma posição do jornalista, já que ambos estão, 

praticamente, na mesma altura e essa sensação é agregada pela fala do correspondente que é 

direcionada para o usuário: “vocês podem ver aqui, num ângulo de 360 graus. É uma turma 

bem nova que está treinando há, mais ou menos, dois anos. Alguns em tempo menor, 

inclusive.” 

Já no documentário, Ocupação Mauá, identificou-se a posição da câmera, em alguns 

momentos, como um fator que dificultou a imersão aprofundada da autora em determinadas 

cenas. A exemplo disso estão as cenas aéreas, já mencionadas, feitas com um drone e que dão 

a impressão de que o receptor está voando. Nessas cenas, o usuário não possui um local de 

participação adequado. Entende-se que esse posicionamento da câmera poderia funcionar 

melhor para uma reportagem convencional, em 180 graus, tela plana, já que esta não oferece a 

opção de escolha de ângulo.  
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Esse deslocamento e, consequente, desconforto ao usuário não é regra na narrativa. A 

maioria das cenas oferece um lugar de participação muito próprio, inclusive sem sinal algum 

do tripé usado como suporte para a câmera (possível com efeito de edição). Já no único 

momento em que o usuário é guiado pelo morador cadeirante é possível ver o suporte da 

câmera acoplado à cadeira, como mostram as imagens a seguir.   

 

Imagem 59: Ocupação Mauá: morador guia o passeio pelo prédio 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora 

 

Contudo, é possível sentir-se como parte integrante da narrativa na maior parte do 

documentário, pois se ocupa um lugar de visitante e tem-se a sensação de estar passando pelos 

corredores, entrar nos apartamentos e ouvir os depoimentos dos moradores. Outra cena que 

coloca o usuário num lugar apropriado é a dos viadutos, no centro de São Paulo. Nesse 

momento o receptor se percebe tal qual um sem teto por compartilhar daquela crítica situação 

como se também vivesse naquelas condições, pela posição que lhe é conferida. Este é um dos 

momentos em que o tripé também não está aparente.  

Conforme o modelo de abordagens em narrativas jornalísticas imersivas proposto e 

apresentado nesta pesquisa, percebe-se na reportagem São Francisco, um rio que agoniza que 

ela se encaixa no estilo chamado de Abordagem Empática. A história é contada, 
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principalmente, por e pelo olhar dos próprios personagens, por meio de sonoras
82

. De acordo 

com o jornalista Pablo Nascimento, o objetivo com essa abordagem era “promover a 

aproximação do espectador com a narrativa. [Já que,] Nestes formatos, o personagem fala 

diretamente ao público”. Informações e dados oficiais sobre a seca e sobre as consequências 

causadas por ela em Pirapora são sobrepostos e fixos à imagem por meio de gráficos 

(PRYOR, 2000) com texto. Dessa forma, as informações se movem junto com a imagem 

quando o usuário movimenta a sua cabeça para um ou outro ângulo dos 360 graus.  

Não há a presença e nem a fala de repórter/apresentador e nem texto em off. Além disso, 

também não se vê em nenhuma cena, em qualquer ângulo, profissionais da equipe jornalística 

responsáveis pelo conteúdo. Outro recurso complementar e que contribui para o tom 

melancólico da narrativa foi a trilha sonora (Música Viola de Gravata II do Artista Marcus 

Biancardini - Álbum Viola de Gravata, Vol. I e II). Ela permanece durante todo o vídeo, mas 

com algumas alterações no volume. É utilizado o BG (sigla usada no jornalismo de rádio e 

TV para identificar no roteiro que o som deve ficar com volume baixo, em background ao 

fundo de uma fala) durante as falas dos personagens e, no momento seguinte, o SOBE (termo 

usado no jornalismo de rádio e TV para identificar no roteiro que o som deve ser aumentado). 

Concomitante à trilha sonora é percebido o som ambiente (DOMÍNGUEZ, 2015) da 

gravação, principalmente no momento das falas dos personagens. 

Já a reportagem Batalha de Mossul se encaixa no estilo chamado de Abordagem 

Convidativa. A narrativa se enquadra nesse formato porque a história é contada por e pelo 

olhar do jornalista Sérgio Utsch, o qual intercala momentos de narração em off com uma 

passagem, em ambos há momentos em que o texto é direcionado ao público, de forma bem 

clara: “[...] pode procurar em qualquer ângulo [...]”, “[...] vocês podem ver aqui, em 360 graus 

[....]”. Esses fatores são característicos da abordagem convidativa.  

Sobre a forma de conduzir a história, o jornalista comenta: “[...] eu sabia que a narrativa 

tinha que ser diferente. Não estávamos trabalhando com uma imagem a cada três, quatro 

segundos, mas com uma série de possibilidades. A escolha era de quem via [...]. Por isso, em 

determinados momentos, fui um pouco mais didático” (UTSCH, 2018). Concomitante ao off e 

em alguns momentos de pausa na informação, onde não há nenhum tipo de narração, é 

percebido o som ambiente (DOMÍNGUEZ, 2015) da gravação. 

                                                           
82

 Sonora é nome dado no telejornalismo para o trecho que se retira da entrevista. Quando o entrevistado aparece 

no vídeo. 
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 Na cena do treinamento “luta de montanha” o barulho dos tiros impressiona, 

principalmente, se o receptor estiver usando fone de ouvido. É como se o estouro ocorresse 

bem ao lado do usuário, favorecendo a imersão na narrativa. A reportagem não traz fala de 

personagens, também não se utiliza de gráficos com dados ou mais conteúdos, nem imagens 

em 3D ou animações e nem trilha sonora. As informações complementares foram publicadas 

no site do SBT. 

É possível ver em algumas cenas, propositalmente, em outras não, os profissionais da 

equipe jornalística responsáveis pelo conteúdo. Como a narrativa se apresenta a partir de uma 

abordagem convidativa, a presença do repórter, quando proposital, faz parte do estilo. No 

entanto, como se trata de gravação em 360 graus, é preciso cuidado com o ambiente total da 

cena. A presença da equipe jornalística, sem motivo aparente, pode levar o público a duas 

interpretações: 1) a presença dos profissionais pode ser vista como um descuido com a 

produção do conteúdo, algo mal editado, por exemplo; ou então, por outro lado, 2) a 

identificação dos jornalistas no vídeo pode sinalizar, positivamente, que a mídia está, de fato, 

tentando se aproximar do seu público mostrando parte dos bastidores no próprio conteúdo. 

Pode ter também aquele receptor que esteja tão envolvido com a narrativa que se quer perceba 

os profissionais aparentes no vídeo quando estes não estão ali para apresentar alguma 

informação. 

 Nesta análise, entende-se, também por levar em conta que não houve uma preparação 

adequada para a produção do conteúdo em VR, como mencionado pelo jornalista Sérgio 

Utsch, que a possível identificação da equipe foi um momento de descuido na gravação em 

360 graus que registrou todos os ângulos do entorno da cena. 

O documentário, Ocupação Mauá, se encaixa no estilo chamado de Abordagem 

Semiguiada. A narrativa se enquadra nesse formato porque a história é contada por um 

narrador, por meio de offs, o qual intercala com falas dos personagens, tanto em off, quanto 

em sonora, em ambos há momentos em que o texto é direcionado ao público, de forma bem 

clara: “O que você faria?[...]”, “o senhor não concorda comigo?”, “Espero que você tenha 

gostado da nossa comunidade”. Além disso, há também informações complementares que 

surgem em gráficos com texto e ainda, imagens e vídeos (os quais trazem um contexto 

histórico, citando em off, por exemplo, defensores dos direitos humanos, como, Martin Luther 
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King Jr 
83

.), sobrepostos à cena ou sobre uma tela preta e fixas em um ângulo só, como é 

ilustrado a seguir. 

Imagem 60: Ocupação Mauá: recursos gráficos e imagens sobrepostas  

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora 

 

Outro recurso complementar e que contribui para o tom sensível da narrativa é o uso de 

trilha sonora. Neste documentário foram utilizadas as músicas Nunca vou te esquecer, de 

Marcos Roberto, e Never Forget, de Felipe Cazaux. A trilha musical permanece na maior 

parte do vídeo, mas com algumas alterações no volume. É utilizado o BG
84

 durante as falas 

dos personagens e, no momento seguinte, quando se encerram as falas o SOBE
85

. 

                                                           
83

 Martin Luther King Jr foi um pastor protestante e ativista político estadunidense. Tornou-se um dos mais 

importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e no mundo, com uma 

campanha de não violência e de amor ao próximo. Fonte: Portal ebiografia. Disponível em: < 

https://www.ebiografia.com/martin_luther_king/>. Acesso em 10 out. 2018. 
84

 BG é uma sigla usada no jornalismo de rádio e TV para identificar no roteiro que o som deve ficar com 

volume baixo, em background ao fundo de uma fala.  
85

 SOBE é um termo usado no jornalismo de rádio e TV para identificar no roteiro que o volume do som deve ser 

aumentado. 
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Concomitante ao off, à trilha sonora e em alguns momentos de pausa na informação, 

onde não há nenhum tipo de narração, é percebido o som ambiente (DOMÍNGUEZ, 2015) da 

gravação, crianças chorando, cachorros latindo, pessoas cantando, falando, etc. A trilha 

sonora também é um fator complementar nesse formato e que é identificado nesta narrativa. 

Não se identificou, em nenhuma cena, independente do ângulo, os profissionais responsáveis 

pelo conteúdo. Isso traz a ideia de não edição e contribui para que o receptor se sinta à 

vontade e, de fato, presente, ser participante do documentário. 

Conforme Domínguez (2015), a interface, em um quadro único, trazendo a história sem 

divisões e, assim, ocupando a tela inteira, é um dos quesitos a serem considerados em uma 

narrativa imersiva. As narrativas analisadas seguem essa orientação. Em um quadro único, 

com edição muito sutil entre uma cena e outra, as imagens são apresentadas. Às vezes, a 

costura chega a ser quase imperceptível por ser dissolvida pela edição. 

 Isso é possível porque, segundo Flávia Martins y Miguel (2018), as cenas tem maior 

duração do que as trabalhadas em reportagens convencionais e, dessa forma, permitem que a 

audiência veja todo o ambiente. Outro fator importante é a câmera estar fixa no tripé para que 

não prejudique a imersão do receptor. De acordo com o jornalista Pablo Nascimento (2018), 

caso contrário se a gravação contemplar movimentos bruscos, por exemplo, esta pode causar 

“[...] até mesmo desconforto físico nos usuários que assistem com os óculos de realidade 

virtual. Um exemplo disso é quando se deixa a câmera na mão de um personagem e ele se 

move na cena. Os movimentos podem causar náuseas em quem assiste”.  

Em Batalha de Mossul há um único momento no qual a câmera não está fixa ao tripé 

que lhe sustenta. Isso ocorre na segunda cena, durante 31 segundos (a maior cena da 

reportagem) quando a câmera é segurada por um soldado na parte superior de um veículo 

blindado.  
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Imagem 61: Batalha de Mossul: soldado segura a câmera que grava em 360 graus 

 
Fonte: Captura de tela do smartphone (modo headset on) feita pela autora. 

 

Apesar disso, não há movimentos bruscos e não gerou desconfortos perceptíveis ao 

usuário. Nesse momento, em off, o jornalista Sérgio Utsch (2018), explica: “[...] em um 

momento mais tranquilo, ele (o soldado) até segura a nossa câmera”. Na imagem a seguir, dá 

pra ver o soldado segurando o equipamento de filmagem. Há um rompimento até mesmo da 

clássica separação entre o narrador (equipe de reportagem) e o narrado (a personagem/o 

entrevistado) neste caso, como um indício de autenticidade e espontaneidade. 

São Francisco, um rio que agoniza, Batalha de Mossul e Ocupação Mauá contemplam 

um dos principais objetivos a serem atingidos com o formato de narrativa imersiva. Tanto 

teóricos (Hermida (2016); Pavlik (2016)) quanto profissionais (Flávia Martins y Miguel, 

editora-executiva R7 Minas; Pablo Nascimento, repórter web R7; Sérgio Utsch, 

correspondente europeu do SBT, mencionados anteriormente) que trabalham com jornalismo 

imersivo concordam que a realidade virtual aplicada nas narrativas jornalística pode propor a 

aproximação do público ao conteúdo.  

Essa proximidade é percebida em São Francisco, um rio que agoniza porque a 

narrativa, ao colocar o usuário junto com o pescador no barco, por exemplo, consegue 

comovê-lo ainda mais com as histórias daquelas pessoas. Em Batalha de Mossul também se 
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identifica esse importante quesito porque oferta ao usuário o mesmo lugar que o repórter 

ocupa na reportagem, como observador da história seja no carro, no círculo onde estão os 

guerrilheiros, no treino dos soldados curdos, ou ainda, na cidade devastada pela disputa. Esse 

lugar, de participante, comove ainda mais o receptor com a realidade das pessoas que vivem o 

terror da guerra.  

Ocupação Mauá oferece essa proximidade porque a narrativa, ao colocar o usuário 

dentro do prédio ocupado, de frente com os personagens, inclusive, em suas acomodações, 

consegue comovê-lo ainda mais com a realidade de quem precisou ocupar um prédio 

abandonado para ter um teto para as suas famílias. Dessa forma, ambas as narrativas 

contribuem para a empatia do usuário para/com as histórias apresentadas o que também 

diminui a distância com o conteúdo jornalístico. 

Ao todo, a reportagem São Francisco, um rio que agoniza é construída em 23 cenas, as 

quais tem uma média de duração de 10 segundos. Batalha de Mossul é construída em 12 

cenas, as quais tem uma média de duração de 15 segundos. Já o documentário, Ocupação 

Mauá, é construído em 48 cenas, as quais tem uma média de duração de 14,5 segundos. O 

tempo de duração das cenas nos três objetos analisados é entendido aqui como suficiente para 

que o usuário consiga interagir navegando nas imagens em 360 graus. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste estudo, buscou-se compreender como a realidade virtual foi 

narrativamente apropriada na construção de conteúdos jornalísticos audiovisuais. Além disso, 

pretendia-se entender de que modo essa tecnologia e seus recursos contribuíam para a oferta 

de sentido de real pretendida pelo jornalismo em narrativas imersivas produzidas por mídias 

brasileiras. Para isso, mergulhou-se em teorias que buscassem dar um embasamento que 

esclarecesse a nova forma utilizada pelo jornalismo para contar histórias.  

O primeiro conceito que se fez necessário trazer nesta pesquisa foi o de “real” e de suas 

narrativas. Ainda que se considere sua impossibilidade como reflexo objetivo do mundo, a 

narrativa da mídia contemporânea está especialmente preocupada em adotar estratégias para 

autenticar o que o “real” narrado midiaticamente entende ser necessário devolver o sentido de 

autenticidade à narrativa ofertada ao público, imerso nos excessos da virtualização e ávido, 

portanto, por experiências de contundência. Essa característica é percebida nas narrativas 

jornalísticas imersivas que investem, em certos momentos, no choque ao receptor quando 

apresenta situações ordinárias, mas de uma maneira distinta, intensa e, na maioria das vezes, 

desta forma, muito distante do público.  

Ao se ofertarem como uma possibilidade em que o receptor se sinta participante daquele 

contexto, as narrativas midiáticas imersivas buscam a aproximação da audiência para que 

experimente a vivência de seus conteúdos. Dessa forma, por meio de narrativas que visam 

devolver a sensação de se estar com os “pés no chão” daquilo que se propõem contar ou que 

possibilitam a experiência de uma realidade, nua e crua, mesmo que virtual, o público se 

reconhece, colocando-se no lugar do outro e, assim, sentindo-se vivo, em um mundo que se 

parece muito mais virtual do que real. 

 No que diz respeito ao jornalismo, é importante considerar que, enquanto um dos 

principais narradores contemporâneos que estrutura e influencia os imaginários e que 

intervém com certa influência nas decisões dos indivíduos, desde as mais simples até as mais 

complexas, a nova narrativa significa uma mudança importante. Até a Modernidade, a prática 

jornalística vinha se pautando pela ideia de que quanto mais distante o repórter estivesse do 

seu objeto, mais perito e preciso seria, enquanto, contemporaneamente, a nova orientação 

jornalística procura aproximar o mundo da produção do mundo da recepção, fazendo e 

mostrando como se faz. As mídias têm buscado se aproximar, por meio das narrativas de real, 
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do seu público ofertando, dessa forma, a construção de sentido de imediatismo, de 

cumplicidade e de envolvimento para com as histórias.   

Nesse sentido, têm se apropriado das novas tecnologias para que essa oferta seja, de 

fato, possível. Como é o caso das narrativas jornalísticas imersivas que são produzidas a partir 

da tecnologia de realidade virtual e dos seus recursos. Há muito tempo que essa tecnologia é 

aplicada nas mais diversas áreas e, há menos de uma década, foi implementada ao jornalismo. 

A principal característica da realidade virtual é a imersão, uma experiência em primeira 

pessoa que é ofertada ao público. Para imergir em um conteúdo de VR é preciso que o 

receptor utilize óculos de realidade virtual para visualizar, em 360 graus, e ocupar o seu lugar 

de participante na narrativa. A esse novo formato de contar histórias chamou-se de jornalismo 

imersivo.  

O jornalismo imersivo é uma forma de permitir que o público ocupe um lugar que vai 

além do telespectador convencional de uma narrativa, que o permita sentir-se parte integrante 

dela. Esse lugar de participante é praticável, ao utilizar os óculos VR, porque possibilita que o 

receptor experiencie a narrativa como se estive vivendo aquele contexto. É ainda uma 

oportunidade de causar empatia no público com assuntos ou situações que demandam uma 

compreensão e um envolvimento mais aprofundados.  Dessa forma, compreendeu-se que o 

jornalismo imersivo não deve ser aplicado para contar notícias ou histórias corriqueiras como, 

por exemplo, o aumento no preço da cesta básica, mas sim para conteúdos mais densos e 

extraordinários.  

O formato é recorrente para pautas, normalmente identificadas pela mídia como 

“especiais”, como é o caso de catástrofes naturais, situações de risco à vida, guerras, questões 

sociais, entre outros contextos críticos aos quais o acesso é mais restrito. Tratam-se de 

assuntos interessantes que mereçam uma abordagem diferenciada até para causar impacto e 

chamar a atenção do público para questões importantes que requerem envolvimento e 

empatia. Uma ferramenta para ofertar “o lugar do outro” e, assim, facilitar a compreensão da 

narrativa, aproximando o receptor da história.  

Portanto, identificou-se que o jornalismo imersivo pode ser entendido como uma 

sofisticação da ideia de jornalismo, uma proposta de influir, através da narrativa, em 

possibilidades que podem gerar uma compreensão melhor da vida e das situações que ela 

impõe. Percebeu-se que este novo formato é muito mais do que uma forma inovadora de 

contar histórias e de informar.  Refere-se a uma maneira de contribuir para a evolução das 

pessoas e, assim, de fazer a diferença neste mundo, possibilitando impactos sociais positivos. 

Essa proposta pode ser percebida por meio da análise das reportagens São Francisco, um rio 
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que agoniza (R7) e Batalha de Mossul (SBT) e do documentário, Ocupação Mauá (Tadeu 

Jungle).  

Os conteúdos, além de ilustrarem os conceitos abordados ao longo desta pesquisa, 

ofertaram experiências únicas sobre aspectos sociais importantes, interessantes e necessários 

para uma compreensão muito mais plausível dos acontecimentos neles retratados. Percebeu-se 

que o jornalismo imersivo, praticado no Brasil, apesar de estar engatinhando, em termos de 

produções, já foi entendido como uma possibilidade que vai além do ato de informar.  

Cada narrativa jornalística imersiva aqui estudada, traz uma abordagem diferente sobre 

importantes assuntos, mas em todas é percebida a sensibilidade de quem produziu os 

conteúdos e a tentativa de causar empatia no público. Enquanto uma coloca o receptor como 

um visitante que verifica a situação retratada, outra o convida para que este não perca nenhum 

detalhe da história. Há também aquela que instiga o receptor a sair da sua zona de conforto e 

colocar-se no lugar dos personagens ali apresentados: “O que você faria?” diz o narrador 

fazendo com que o público olhe para o outro como a si próprio. 

O uso de óculos de VR, as imagens em 360 graus e as histórias envolventes resultaram 

em uma combinação bastante interessante para que os objetos causem impacto social positivo 

no público. As mídias, responsáveis pelos objetos analisados, se apropriaram da realidade 

virtual e apresentaram conteúdos imersivos e, assim, ofereceram o sentido de real e as 

condições para a emergência da empatia, pretendidos. Isso foi possível porque obtiveram o 

envolvimento do público com a narrativa e aproximação deste com o conteúdo, fazendo com 

que os contextos pudessem ser repensados, vistos sob outro ângulo e, aqui, não se trata da 

possibilidade de visualização em 360 graus.  

Destaca-se, aqui, a ideia de partilhar e compreender as situações e emoções vividas pelo 

outro e, a partir daí, refletir sobre as possibilidades de crescimento pessoal que incidem com 

as transformações necessárias para fazer, deste, um mundo melhor para se viver. Mais do que 

entender o jornalismo imersivo como uma nova forma de contar histórias, como era 

imaginado no início desta pesquisa, pode-se percebê-lo como uma redefinição da ideia de 

jornalismo, como um todo. Pensando-o como necessário para, ao entregar um conteúdo, 

causar reflexões internas que possam vir a contribuir, de forma positiva, para a aproximação 

do público com assuntos reais, delicados e de forte impacto social. 
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APÊNDICE A – Entrevista com Flávia Martins y Miguel 

Nome completo: Flávia Martins y Miguel 

Função/profissão: Editora-executiva do R7 Minas 

 

1. Desde quando a Record MG trabalha com jornalismo imersivo e o que motivou 

desenvolver conteúdos em Realidade Virtual (VR)? Qual a principal vantagem da VR quando 

associada ao jornalismo?  

Flávia: Comecei a implantar o jornalismo imersivo na redação no início de 2017, depois de 

conhecer o Daily 360, conteúdos diários postados pelo New York Times. Fiz o curso 

oferecido pela escola do NYT e decidi colocar em prática na equipe. A principal vantagem 

dessa mídia é o potencial de trazer uma empatia e envolvimento maior da audiência com o 

conteúdo.  

2.  Qual foi o primeiro conteúdo produzido em VR por vocês? A produção e edição é toda 

feita pela equipe de vocês ou contam (e/ou já contaram) com auxílio de terceirizados?  

Flávia: Fizemos alguns testes, peças mais simples no início. O primeiro foi uma filmagem 

dentro do Mercado Municipal de BH, em comemoração ao aniversário desse tradicional ponto 

da capital mineira. Sempre usamos a própria equipe para realizar os vídeos.  

3.  A reportagem “São Francisco, um rio que agoniza” além de estar disponível como uma 

narrativa imersiva, também é uma reportagem “tradicional” com texto e imagens e ambos os 

formatos estão disponíveis no Portal R7. O que determinou para que essa pauta fosse 

produzida com a tecnologia da VR? Por quê?  

Flávia: A pauta foi realizada para consumo em VR, a partir de um curso feito na Finlândia 

oferecido a jornalistas de 12 países (R7, Reuters, AFP, El País, China, Nigéria) sobre 

jornalismo imersivo usado para contar histórias sobre mudança climática. Acreditamos que 

um assunto muitas vezes levado com certo distanciamento pela audiência poderia ganhar 
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muito usando a proximidade proporcionada pelo VR para conseguir um engajamento maior 

do internauta.  

4. São Francisco, um rio que agoniza: Como foi o processo para a produção dessa reportagem 

(se puder contar em detalhes, quanto tempo levou no total, como foi desde a reunião de pauta, 

definição de profissionais, texto, câmeras (marca e modelo) e demais ferramentas usadas, 

fontes, até a edição, montagem, gráficos e publicação)? Vocês já tinham a pauta e depois 

pensaram que seria interessante contá-la em VR ou queriam fazer algo em VR e aí, então, 

procuraram a pauta?  

Flávia: Ao voltar da Finlândia, minha ideia era testar os conhecimentos com uma pauta de 

meio ambiente no Brasil. Em um mês fizemos uma pré-produção, escolhemos contar a 

história do rio e fomos para Pirapora. Passamos apenas três dias filmando. Fomos eu e o 

repórter Pablo Nascimento, com três câmeras (uma InstaOne, outra Samsung 2016 e outra 

Samsung 2017), tripés, microfone e celulares. Voltamos e levamos uma semana para decupar 

o material, montamos o roteiro de edição, sabíamos que seria algo em torno de 5 minutos 

(para reportagens mais densas é o ideal entre 4 a 6 minutos). Iríamos usar gráficos para as 

informações extra-personagens, o que é o mais trabalhoso. Usamos o Premiere Adobe com 

VR (versão 2018 já tem) usando o Plane to Sphere para usar os efeitos de gráfico. 

5. Quais as principais dificuldades nessa produção específica, e no geral com VR, e como 

foram superadas? Quais os pontos positivos e por quê? 

Flávia: Edição é o mais complicado sempre. Usar textos (gráficos) no vídeo esférico é bem 

trabalhoso, ainda mais com legendas já que fizemos versões em inglês e português.  

6. Nessa reportagem, quem conta a história são os próprios personagens. Qual é o objetivo 

nesse formato narrativo? 

Flávia: Neste caso, o formato foi uma escolha criativa e não de regra da mídia, porque, à 

exceção de cuidados técnicos específicos, tudo está em desenvolvimento e experimentação. 

Queríamos sair do padrão de OFF e entrevista e deixarmos a história nas mãos dos 

personagens. Parecia mais interessante para o que queríamos contar.  
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7. Quais as diferenças que o repórter/produtor mais percebe entre um conteúdo em VR e um 

comum e quais os cuidados que precisa ter ao desenvolver conteúdos em VR e que não 

costumava lhe preocupar nos formatos anteriores?  

Flávia: É bem diferente tecnicamente um conteúdo tradicional e um em 360. Posicionamento 

de câmera, entender o espaço, tudo está enquadrado, tudo aparece, não há controle. 

8. Vocês possuem algum padrão que buscam seguir para a produção dos materiais em VR, 

tipo um manual ou regras específicas, tanto para escolha da pauta a ser trabalhada, gravação 

de imagens em 360 graus, disposição da câmera, áudios, quanto para o texto? Se tiverem algo 

como, por exemplo, um guia ou manual, eu poderia acessá-lo? 

Flávia: Neste caso aqui, seria mais uma aula técnica sobre o tema. Temos bons cursos online 

do NYT e um de graça no Knight Center, que deve estar disponível. 

9. Por falar em texto, o que difere na narrativa em 360 graus e imersiva da narrativa 

audiovisual tradicional, como estamos acostumados a visualizar na TV e, até então, na 

internet? Para você, o que é essencial nesse formato de narrativa jornalística imersiva e quais 

os cuidados necessários ao produzi-la? Quais os prós e contras desse formato? 

Flávia: Pouco difere a narrativa. Os cortes são mais longos, para que se permita deixar a 

audiência ver todo o ambiente, etc. 

10. Você acredita que toda pauta pode ser trabalhada em VR? Por quê? Concorda que a VR 

pode ser vista como uma “máquina de empatia”? Qual a importância do público se colocar no 

lugar do outro, ter essa experiência, por meio de conteúdos jornalísticos? Não é para toda 

pauta. Você tem que se perguntar: qual a finalidade de se usar VR nesse assunto?  

Flávia: É intuitivo, principalmente. Você usaria VR para fazer uma matéria sobre economia, 

por exemplo, sobre aumento da gasolina? Não acho. Mas se você quiser mostrar como é o dia 

a dia de um petroleiro numa plataforma, já é outra coisa. Muitas vezes o local, o ambiente é o 

personagem, é o interessante para o VR. Outras vezes, um evento, um acontecimento em que 

a presença seria impactante para a audiência. Para um chinês, mostrar a avenida Paulista, o 

trânsito, o MASP, pode ser bacana, para um paulista, nem tanto. Resumindo: você tem que 

levar em consideração o impacto para a audiência daquele conteúdo em VR. Sobre empatia, 

não acho que seja uma máquina. Empatia é muito pessoal, e depois de você ver um conteúdo 
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pela segunda vez, muito se perde. Mas o interesse, o impacto de estar inserido naquele 

contexto, traz uma percepção mais profunda. 

11.  Percebi, ao longo da minha pesquisa, que algumas das grandes empresas jornalísticas 

ainda não se arriscaram a produzir em VR, algumas oferecem a tecnologia de Realidade 

Virtual, mas não aplicada ao jornalismo, como uma reportagem, por exemplo. Estão tratando 

de ofertar ao público experiências, como passeios turísticos, esportes radicais, entre outros 

conteúdos que visam mesmo a sensação, sem se preocupar com informação jornalística. Qual 

a sua opinião sobre isso e como você vê o atual cenário do jornalismo imersivo no Brasil? E 

para o futuro, quais as expectativas com o uso desse tipo de tecnologia associada ao 

jornalismo? 

Flávia: Essa discussão parece não ter chegado a um consenso. Muitos ainda não investiram 

porque a tecnologia ainda está longe das casas e das pessoas, principalmente no Brasil. Para 

consumir o conteúdo na sua forma mais impactante é necessário um headset e uma boa 

internet. O último, muito caro e ruim no Brasil e o primeiro, pouquíssimo conhecido. Não 

acho que o VR vai se espalhar a curto prazo, talvez ainda seja necessário um amadurecimento 

da forma e conteúdo. 

12. Os óculos de Realidade Virtual permitem uma experiência completamente imersiva em 

um conteúdo como a reportagem citada anteriormente. No entanto, o grande público ainda 

não está muito familiarizado com essa ferramenta, ou então, ela até já é conhecida, mas não é 

de comum acesso. Isso é um fator relevante na decisão de produção de conteúdo nesse 

formato? 

Flávia: Sim, como disse na resposta anterior. 

13. Quando produzem em VR qual é o principal objetivo? Como esperam que o público 

receba e assista a esse conteúdo? Já conseguiram perceber algum retorno dos receptores? 

Flávia: Esperamos tirar o máximo de impacto e sentimento da audiência. Ainda não temos um 

retorno significativo. 

14. Há ideia de ampliar a produção de conteúdo em VR na Record MG? Qual é a pretensão? 

E para a Record nacional, esse formato é interessante? Eles solicitam e incentivam a produção 

em VR?  
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Flávia: Por política de empresa, não falamos de estratégias internas de produção, desculpe.  

15. Algo que queira acrescentar, destacar ou explicar melhor sobre a reportagem mencionada 

e/ou sobre a prática do jornalismo imersivo no Brasil e/ou no mundo? Ou então, fale da sua 

experiência, no geral, com a produção e edição do conteúdo em VR. 
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APÊNDICE B – Entrevista com Pablo Nascimento 

 

Nome completo: Pablo Henrique Nascimento de Souza  

Função/profissão: Repórter web / Jornalista 

 

1. Desde quando a Record MG trabalha com jornalismo imersivo e o que motivou 

desenvolver conteúdos em Realidade Virtual (VR)? Qual a principal vantagem da VR quando 

associada ao jornalismo? 

 

Nascimento: Flávia responde. 

 

2.  Qual foi o primeiro conteúdo produzido em VR por vocês? A produção e edição é 

toda feita pela equipe de vocês ou contam (e/ou já contaram) com auxílio de terceirizados? 

 

Nascimento: O nosso primeiro vídeo em VR foi um passeio pelo Mercado Central de BH – 

um dos pontos turísticos da cidade. Depois disso, já entramos com exclusividade no palácio 

do Governo de Minas, fomos à cidade menos populosa do Brasil, visitamos o maior 

assentamento de Belo Horizonte, entre outras experiências. 

Todo nosso processo de produção é próprio. Temos a equipe de reportagem que é responsável 

por desenvolver as pautas, fazer as gravações e roteirizar o material. Contamos, também, uma 

divisão de editores de vídeo para fazer a finalização do trabalho. 

 

3. A reportagem “São Francisco, um rio que agoniza” além de estar disponível como 

uma narrativa imersiva, também é uma reportagem “tradicional” com texto e imagens e 

ambos os formatos estão disponíveis no Portal R7. O que determinou para que essa pauta 

fosse produzida com a tecnologia da VR? Por quê?  

 

Nascimento: Flávia responde.  

 

4. São Francisco, um rio que agoniza: Como foi o processo para a produção dessa 

reportagem (se puder contar em detalhes, quanto tempo levou no total, como foi desde a 

reunião de pauta, definição de profissionais, texto, câmeras (marca e modelo) e demais 
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ferramentas usadas, fontes, até a edição, montagem, gráficos e publicação)? Vocês já tinham a 

pauta e depois pensaram que seria interessante contá-la em VR ou queriam fazer algo em VR 

e aí, então, procuraram a pauta? 

 

Nascimento: A proposta inicial era fazer o material em VR sobre mudanças climáticas. Flávia 

Martins, editora do R7 Minas, teve a ideia mostrar a seca do rio São Francisco em Pirapora – 

cidade do norte de Minas onde o cenário é devastador. A partir daí, fizemos um brainstorming 

com toda a equipe para esboçar o vídeo, indicando os assuntos que deveriam ser abordados.  

Depois disso, começamos a produção da reportagem propriamente dita. Ela demorou um certo 

tempo e exigiu muita cautela porque iríamos gravar em uma cidade que fica a 340 km de 

distância de BH, onde fica a sede da RecordTV Minas.  

Naturalmente, reportagens fora da cidade já exigem um cuidado maior. Como tratava-se de 

um vídeo em 360º a atenção foi redobrada. Precisávamos garantir boas imagens, em 

ambientes atrativos, com cenas que contassem a história por si só – isso tudo sem ter ido à 

Pirapora antes.  

Gastamos cerca 45 dias com a produção em inúmeras ligações, troca de e-mails e mensagens 

com órgãos oficiais, população local e possíveis especialistas. Colhemos diversas histórias 

antes de ir para a cidade, recebemos fotos de lugares importantes e acompanhamos 

diariamente o nível do rio e as condições climáticas da região. 

Depois de muito trabalho, Flávia e eu seguimos para Pirapora com a programação de ficar três 

dias na cidade, retornando à BH na noite do último dia. Logo após a chegada à cidade, já 

começamos freneticamente as gravações. 

Encontramos os representantes do município, fomos às casas de pescadores e comerciantes, 

caminhamos muito pela cidade, principalmente pelas margens do rio, e conversamos com 

vários moradores. A ideia era captar o maior número de imagens e depoimentos. 

Resultado: concluímos as gravações em dois dias intensos de trabalho e conseguimos adiantar 

a nossa volta à Belo Horizonte em algumas horas. 

De volta à redação, as etapas que se seguiram foram a de decupar as imagens e de preparação 

do roteiro. Cada posicionamento dos takes foi pensado criteriosamente com vistas a construir 

um enredo interessante e informativo. Para os gráficos, selecionamos os dados mais 

importantes e que, de alguma forma, completassem a história. 

Toda edição do vídeo demorou cerca de 24 horas. O processo é demorado – principalmente 

quando há uso de efeitos gráficos e letterings. 



146 

 

Por fim, a reportagem escrita foi pensada para completar a pauta com mais detalhes, 

problematizações e para mostrar ao leitor, por meio de fotos antigas, como era a cidade em 

seus tempos áureos. 

Equipamentos utilizados: 

1 filmadora Sony Xdcam  - usada para captar áudio de entrevistas 

2 microfones lapela 

1 Iphone 6 plus – usado para captar áudio (som ambiente e entrevistas, quando plugado em 

um lapela) e para parear as câmeras 360º 

1 Samsung Galaxy S7 – usado para parear as câmeras 360º 

3 tripés 

1 câmera Gear 360 2017 

1 câmera Gear 360 2016 

1 câmera Insta360 One 

 

5. Quais as principais dificuldades nessa produção específica, e no geral com VR, e 

como foram superadas? Quais os pontos positivos e por quê? 

 

Nascimento: Em “Um rio que Agoniza”, além do desafio da produção em uma cidade 

distante, tivemos a dificuldade das gravações por longas horas seguidas. Isto é um problema, 

uma vez que a bateria das câmeras 360º têm pouca autonomia e, dependendo de onde for a 

locação, nem mesmo power banks são suficientes. Como nós estávamos com três câmeras, 

este problema foi administrado com certa tranquilidade.  

Mesmo que seja básico para o audiovisual, vale ter atenção redobrada em relação ao tamanho 

dos cartões de memória usados nas câmeras de VR e celulares que vão parear com elas. Esse 

tipo de vídeo exige que o smartphone faça um processo conhecido em português como 

“costura” das imagens. É basicamente um procedimento de juntar as imagens gravadas para 

que fiquem em 360º. Esse processamento costuma demorar. Então, nem sempre há tempo 

hábil para realizar a costura, descarregar o cartão e voltar a gravação. Por isso, um espaço de 

armazenamento grande é fundamental. 

Sobre as dificuldades gerais da produção do VR, a principal é a de equipamentos. O 

computador usado para editar o material, por exemplo, precisar ser uma máquina potente com 

software de edição atualizado – uma boa indicação é o Adobe Premiere 2018. Outro ponto é a 

captação de imagens. O produtor do vídeo precisa pensar e fazer imagens em lugares que 
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realmente mereçam ser vistos em 360º e com grande variedade. No VR, uma cena de 15 

segundos mal posicionada por parecer uma eternidade. 

 

6. Nessa reportagem, quem conta a história são os próprios personagens. Qual é o 

objetivo nesse formato narrativo? 

Nascimento: O objetivo de deixar os personagens conduzirem a história é promover a 

aproximação do espectador com a narrativa. Nestes formatos, o personagem fala diretamente 

ao público. 

 

7. Quais as diferenças que o repórter/produtor mais percebe entre um conteúdo em VR e 

um comum e quais os cuidados que precisa ter ao desenvolver conteúdos em VR e que não 

costumava lhe preocupar nos formatos anteriores?  

 

Nascimento: A principal diferença para quem produz o conteúdo é pensar em 360º. Quando se 

grava um vídeo flat, já é hábito dos videomakers, cinegrafistas e editores ficarem atentos 

quanto a presença de ruídos (sujeiras, objetos não desejados) nas cenas.  

No VR, o cuidado deve ser maior, uma vez que estamos gravando em 360º e tudo que estiver 

ao redor da câmera será gravado. É importante ficar bem atento quanto a escritas e plotagens 

feitas em paredes, pessoas que estão em volta e a presença da própria equipe na cena. 

Outra questão que a equipe deve ficar atenta desde a elaboração do pré-roteiro é sobre a 

variedade de imagens e a presença de ações em cada cena que será gravada. No VR você 

“transporta” o público para outro ambiente, assim este espaço precisa ser interessante e 

composto por elementos que instiguem o espectador a olhar para cada canto da local. 

 

8.  Vocês possuem algum padrão que buscam seguir para a produção dos materiais em 

VR, tipo um manual ou regras específicas, tanto para escolha da pauta a ser trabalhada, 

gravação de imagens em 360 graus, disposição da câmera, áudios, quanto para o texto? Se 

tiverem algo como, por exemplo, um guia ou manual, eu poderia acessá-lo? 

 

Nascimento: Flávia responde.  

 

9. Por falar em texto, o que difere na narrativa em 360 graus e imersiva da narrativa 

audiovisual tradicional, como estamos acostumados a visualizar na TV e, até então, na 
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internet? Para você, o que é essencial nesse formato de narrativa jornalística imersiva e quais 

os cuidados necessários ao produzi-la? Quais os prós e contras desse formato?  

 

Nascimento: O princípio dos formatos não muda. Tudo parte de ter uma boa história e bons 

personagens. Contudo, quando se fala em 360º e VR o ambiente assume papel de destaque. 

Cada cena gravada tem que ter relevância para entrar no vídeo. Tem que existir uma boa razão 

para levar o espectador para dentro daquele local.  

Em relação à construção da narrativa, não existe um padrão a ser seguido. Vale muito a 

experimentação. Você pode escolher contar uma história totalmente conduzida pelos 

personagens ou pode ter um vídeo narrado por offs do repórter, por exemplo.  

Uma estratégia já conhecida por quem produz vídeo para internet e que tem grande valor no 

VR é abrir o material com a melhor cena gravada. Os três primeiros segundos são cruciais 

para o público decidir se continua assistindo ou não. 

Optar por falas e gráficos com textos mais curtos também é sempre interessante. Lembre-se 

de que o usuário está dentro da cena e tem a oportunidade de olhar para todos os lados. Com 

isso, o excesso de informações em cada take pode dificultar a assimilação da história. 

Para mim, além de uma boa pauta, o essencial nessas narrativas é o posicionamento da 

câmera. Cada lugar escolhido causará uma sensação diferente a quem assiste e o repórter deve 

ficar atento quanto a isto. 

Para se ter uma ideia, imagine um take feito com uma família sentada ao redor de uma mesa 

almoçando. Se colocarmos a câmera no centro da mesa, o espectador terá a impressão de ser a 

comida. Portanto, se deseja que ele sinta ser parte da ação, o ideal é colocar a câmera em uma 

das cadeiras – como se ela fosse mais um convidado sentado à mesa. 

Em alguns casos, a gravação pode causar até mesmo desconforto físico nos usuários que 

assistem com os óculos de realidade virtual. Um exemplo disso é quando deixa-se a câmera 

na mão de um personagem e ele se move na cena. Os movimentos podem causar náuseas em 

quem assiste.  

Prós: ampliação das maneiras de se contar uma história, aumentando a aproximação do 

público com o fato por meio da imersão. 

Contras: No Brasil sofremos uma limitação de acesso do público, uma vez dispositivos 

móveis mais simples não conseguem reproduzir tais conteúdos. Sem falar que esses vídeos 

exigem internet de qualidade para uma boa reprodução – o que não é realidade de boa parte 

dos brasileiros ainda. 
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10. Você acredita que toda pauta pode ser trabalhada em VR? Por quê? Concorda que a 

VR pode ser vista como uma “máquina de empatia”? Qual a importância do público se 

colocar no lugar do outro, ter essa experiência, por meio de conteúdos jornalísticos? 

 

Nascimento: Não acredito que toda pauta pode ser trabalhada em VR porque, como já citei 

antes, o ambiente tem que valer o uso da ferramenta. Se os locais indicados para gravação não 

terão boas ações ou não são locais por si só atrativos, acredito que o formato não seja o mais 

adequado. 

Concordo plenamente que o VR pode ser visto como uma “máquina de empatia”, uma vez 

que ele “transporta” o espectador para dentro da cena. Dessa forma, o público estreita os laços 

com o conteúdo e pode passar por experiências que jamais teria na “vida real”, como 

exemplo, visitar um campo de guerra. 

 

11. Percebi, ao longo da minha pesquisa, que algumas das grandes empresas jornalísticas 

ainda não se arriscaram a produzir em VR, algumas oferecem a tecnologia de Realidade 

Virtual, mas não aplicada ao jornalismo, como uma reportagem, por exemplo. Estão tratando 

de ofertar ao público experiências, como passeios turísticos, esportes radicais, entre outros 

conteúdos que visam mesmo a sensação, sem se preocupar com informação jornalística. Qual 

a sua opinião sobre isso e como você vê o atual cenário do jornalismo imersivo no Brasil?  E 

para o futuro, quais as expectativas com o uso desse tipo de tecnologia associada ao 

jornalismo? 

 

Nascimento: Não vejo isso como um problema ou falta de interesse das empresas. Por se 

tratar de uma tecnologia emergente, é preciso tempo para que cada produtora encontre a 

linguagem ideal para seus produtos. Além disso, inserir um novo formato em uma redação 

exige que a empresa faça adaptações no workflow. 

O jornalismo imersivo no Brasil ainda está engatinhando. Vemos ações isoladas vindas de 

diferentes partes do país, mas sem grandes consolidações como já acontece no exterior. O The 

New York Times, por exemplo, já tem aplicativo para dispositivos móveis exclusivo para 

vídeos em VR. Outra iniciativa de destaque é feita pela Al Jazeera que tem um portal 

dedicado a este tipo de conteúdo – Contrast VR. 

Como jornalista e fã da tecnologia, eu gostaria de ver o crescimento da produção e do 

consumo de conteúdo de jornalismo imersivo. Contudo, a velocidade e como isso vai 

acontecer são questões incertas.  



150 

 

O público ainda precisa se acostumar e abraçar a tecnologia voltada para o jornalismo. Ainda 

temos limitação de acesso aos óculos de realidade virtual e a própria qualidade da internet no 

Brasil não favorece a população deste tipo de vídeo.  

Contudo, o mercado tem mostrado que a recepção do VR tem sido boa. Prova disso é o 

sucesso que essa tecnologia faz no meio dos jogos eletrônicos. Outras ferramentas parecidas – 

o Google Glass, por exemplo – já vieram, causaram grande burburinho e não emplacaram.  

 

12. Os óculos de Realidade Virtual permitem uma experiência completamente imersiva 

em um conteúdo como a reportagem citada anteriormente. No entanto, o grande público ainda 

não está muito familiarizado com essa ferramenta, ou então, ela até já é conhecida, mas não é 

de comum acesso. Isso é um fator relevante na decisão de produção de conteúdo nesse 

formato?  

 

Nascimento: Acredito que dependendo do tamanho da redação isso é um fator relevante sim. 

No nosso caso, sempre queremos levar a reportagem mais completa aos leitores do R7 e, em 

algumas situações, produzir um vídeo em 360º contribui para isto. 

Mesmo que a tecnologia ainda não esteja popularizada, sempre tentamos levar este 

diferencial. Para suprir a lacuna do domínio da ferramenta, costumamos indicar nas matérias 

como assistir aos vídeos. 

 

13. Quando produzem em VR qual é o principal objetivo? Como esperam que o público 

receba e assista a esse conteúdo? Já conseguiram perceber algum retorno dos receptores? 

 

Nascimento: Nossa missão é sempre levar o conteúdo mais completo e interessante para o 

leitor. Quando usamos o VR, isso não é diferente. Com esta ferramenta, nós queremos 

proporcionar ao público experiências incríveis que ele talvez não venha a viver pessoalmente.  

Para ter uma experiência mais completa proporcionada pelo VR, esperamos que o público 

assista por meio dos smartphones, principalmente com o uso dos óculos de realidade virtual. 

Contudo, se o usuário só pode acessar pelo computador, isto não é um problema, uma vez que 

ele pode “navegar” pelo vídeo em 360º com o cursor do mouse. 

Na prática, o que o público tem mostrado é que a boa história e o bom personagem ditam as 

regras. Nossos melhores cases foram pautados nestes princípios. A taxa de interação foi maior 

quando os espectadores criaram algum tipo de laço com a história – como exemplo do Rio 

que Agoniza e a história de uma gari de BH que tem mais de 111 piercings no rosto. Sobre a 
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tecnologia, sempre vemos um comentário ou outro de alguém impressionado com o fato de 

poder girar a tela. 

 

14. Há ideia de ampliar a produção de conteúdo em VR na Record MG? Qual é a 

pretensão? E para a Record nacional, esse formato é interessante? Eles solicitam e incentivam 

a produção em VR? 

 

Nascimento: Não podemos comentar assuntos estratégicos da empresa. 

 

15. Algo que queira acrescentar, destacar ou explicar melhor sobre a reportagem 

mencionada e/ou sobre a prática do jornalismo imersivo no Brasil e/ou no mundo? Ou então, 

fale da sua experiência, no geral, com a produção e edição do conteúdo em VR. 

 

Nascimento: Acredito que no decorrer das perguntas anteriores pudemos abordar 

profundamente cada um destes pontos. Para mim, a produção em VR é um trabalho 

desafiador que exige pensar “fora da caixa” e estudo constante.  

Na prática diária, percebi a importância das equipes aprimorarem o olhar e a sensibilidade 

para ajustar cada elemento que compõe o vídeo de jornalismo imersivo para levar a melhor 

experiência ao público. 

Como uma tecnologia emergente, ela exige adaptações de processos produtivos e de capitais 

humano e material dentro das redações. Em alguns, as empresas não contam com os softwares 

e hardwares necessários. Tudo isso precisa ser pensado estrategicamente ao começar a 

produzir com as câmeras de 360º. 
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APÊNDICE C – Entrevista com Sérgio Utsch  

 

Nome completo: Sergio Utsch 

Função/profissão: Correspondente Europeu / Jornalista 

 

 1.      Desde quando o SBT trabalha com jornalismo imersivo e o que motivou desenvolver 

conteúdos em Realidade Virtual (VR)? Qual a principal vantagem da VR quando associada ao 

jornalismo? 

 

Utsch: A primeira experiência do SBT com esse tipo de tecnologia foi sugerida por nós. Esse 

recurso já era utilizado de maneira mais efetiva por veículos europeus. A viagem ao Iraque foi 

uma excelente oportunidade pra usar a câmera 360 sem abusar desse recurso que, ao meu ver, 

não pode ser usado simplesmente pra exibir uma tecnologia diferente, mas, acima de tudo, pra 

fazer com que as pessoas tenham uma experiência de imersão num assunto que se justifique. 

No Iraque, tínhamos todos os motivos. A principal vantagem é conduzir as pessoas a terem 

suas próprias experiências e a absorverem o conteúdo da maneira que escolherem. Tudo, 

naturalmente, é oferecido de forma muito mais ampla que as reportagens convencionais de 

TV. 

 

2.       Qual foi o primeiro conteúdo produzido em VR feito pelo SBT? A produção e edição é 

toda feita pela equipe de vocês ou contam (e/ou já contaram) com auxílio de terceirizados? 

 

Utsch: O conteúdo do Iraque foi o primeiro. O Louis Blair, meu companheiro de trabalho em 

Londres, tem grande mérito nessa historia. Foi ele quem me apresentou essa tecnologia e foi 

ele quem editou as reportagens em Londres. O SBT não tinha o software necessário. 

 

3.      A reportagem “Batalha de Mossul”, além de estar disponível como uma narrativa 

imersiva, complementa, no online, a série de reportagens “tradicionais” sobre a cobertura da 

guerra no Iraque. O que determinou para que essa pauta fosse produzida também em uma 

versão de 360? Por quê? 

 

Utsch: Tínhamos a tecnologia em mãos. E tínhamos um assunto importante pra reportar. 

Alem das reportagens exclusivas em VR, possíveis apenas para a internet, decidimos fazer 

chamadas nas reportagens convencionais. Marcas d´água anunciavam que aquela determinada 

cena estava disponível no site do SBT em 360  graus. Na primeira reportagem, houve uma 

nota coberta ensinando o telespectador a usar essa tecnologia. Fomos pioneiros. Ficamos 

muito orgulhosos. 

 

4.      Batalha de Mossul, em 360: Como foi o processo para a produção dessa reportagem (se 

puder contar em detalhes, quanto tempo levou no total, como foi desde a reunião de pauta, 

definição de profissionais, texto, câmeras (marca e modelo) e demais ferramentas usadas, 

fontes, até a edição (foi editado por você?) e publicação)? Foi a sua primeira experiência com 

esse tipo de formato? 
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Utsch: Gravamos em 360 em vários momentos da nossa cobertura.  A câmera e relativamente 

pequena e fácil de operar. Nas cenas em movimento, ela ia presa a um tripé flexível no alto do 

carro. Houve momentos em que ela ficou no chão, como na reportagem com as guerrilheiras 

curdas. Em outros casos, eu levava na mão. Atravessei os tuneis abertos pelo Estado Islâmico 

assim. 

 

Utsch: Não houve tanta preparação. Infelizmente, não tínhamos esse tempo. Alem disso, a 

prioridade era o material convencional. E na cobertura de um conflito armado, tudo pode 

mudar de uma hora pra outra. Mas sabíamos do potencial dessa tecnologia e nos esforçamos 

muito pra gravar o Maximo que podíamos. No dia em que acompanhamos o exercito 

iraquiano na linha de frente do combate, eu ate abusei da sorte ao abrir a porta do carro 

blindado que nos levou ate um determinado ponto. Minha intenção era segurar a câmera do 

lado de fora do carro. Mas fui impedido de fazer porque estávamos na linha de tiro. O soldado 

que estava em cima do carro acabou levando a câmera por uns bons 15 minutos. Dali, tiramos 

um excelente material. 

 

Utsch: A produção de texto pra VR é um pouco diferente. É como conduzir as pessoas por 

aquele cenário. Tentei fazer de forma mais pausada pra dar tempo de navegar por todos os 

ângulos. Foi a minha primeira experiência profissional com esse tipo de formato.   

 

5.      Quais as principais dificuldades nessa produção específica em 360, e nas produções em 

geral com VR, e como foram superadas? Quais os pontos positivos e por quê? 

 

Utsch: A principal dificuldade era o ambiente perigoso em que estávamos. Tecnicamente, 

tínhamos que fazer escolhas muito rápidas de onde e como gravar em 360. Não tínhamos 

muito tempo, nem um roteiro pré-estabelecido. Gravamos o que pudemos gravar e depois 

condensamos. Acho que já falei dos pontos positivos acima. 

 

6.      Nessa reportagem, qual foi a sua preocupação com o texto da narrativa? Eu percebi que 

em alguns momentos você fala direto com o público, ressalta que ele “pode olhar em qualquer 

ângulo”, nesse sentido, qual é o objetivo nesse formato narrativo? Para você, o que é essencial 

nesse formato de narrativa jornalística imersiva e quais os cuidados necessários ao produzi-la? 

Quais os prós e contras desse formato? 

 

Utsch: Como disse acima, eu sabia que a narrativa tinha que ser diferente. Não estávamos 

trabalhando com uma imagem a cada três, quatro segundos, mas com uma serie de 

possibilidades. A escolha era de quem via. Na minha opinião, é preciso ter critério pra usar a 

VR. Não adianta usar por usar. É preciso saber como e porquê. É preciso ter uma justificativa. 

Acho que já falei dos prós. Os contra são justamente o uso pouco criterioso desse recurso. 

 

7.      Quais as diferenças que o repórter/produtor mais percebe entre um conteúdo em VR e 

um comum e quais os cuidados que precisa ter ao desenvolver conteúdos em VR e que não 

costumava lhe preocupar nos formatos anteriores? 
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Utsch: Um não elimina o outro, mas pode completar o outro. Foi isso que eu tinha em mente. 

 

8.       Vocês possuem algum padrão que buscam seguir para a produção dos materiais em VR, 

tipo um manual ou regras específicas, tanto para escolha da pauta a ser trabalhada, gravação 

de imagens em 360 graus, disposição da câmera, áudios, quanto para o texto? Se tiverem algo 

como, por exemplo, um guia ou manual, eu poderia acessá-lo? 

 

Utsch: Meu guia foram as varias reportagens em 360 que vi na Europa. Pro publico brasileiro, 

dei uma pequena adaptada porque eu tinha noção de que era uma tecnologia nova pra muitas 

pessoas. Por isso, em determinados momentos, fui um pouco mais didático. 

 

9.      Você acredita que toda pauta pode ser trabalhada em VR? Por quê? Concorda que a VR 

pode ser vista como uma “máquina de empatia”? Qual a importância do público se colocar no 

lugar do outro, ter essa experiência, por meio de conteúdos jornalísticos? 

 

Utsch: Não acredito que vale pra qualquer pauta. Há limitações visuais em muitas delas, nas 

quais não se justificaria o conteúdo em 360. Concordo que a VR dá mais poder e informação 

para as pessoas. E isso e maravilhoso. Mas há que se ter critérios pra que o sentido da 

reportagem em 360 seja respeitado. 

 

10.  Percebi, ao longo da minha pesquisa, que algumas das grandes empresas jornalísticas 

ainda não se arriscaram a produzir em VR, algumas oferecem a tecnologia de Realidade 

Virtual, mas não aplicada ao jornalismo, como uma reportagem, por exemplo. Estão tratando 

de ofertar ao público experiências, como passeios turísticos, esportes radicais, entre outros 

conteúdos que visam mesmo a sensação, sem se preocupar com informação jornalística. Qual 

a sua opinião sobre isso e como você vê o atual cenário do jornalismo imersivo no Brasil 

comparado ao que você percebe aí no exterior?  E para o futuro, quais as expectativas com o 

uso desse tipo de tecnologia associada ao jornalismo? 

 

Utsch: O Jornalismo tem espaço cada vez maior e equipes cada vez mais reduzidas. Entendo 

eu a VR não seja uma prioridade no momento em que existe uma dificuldade enorme de 

entregar o material convencional. Mas vejo os sites ainda muito tímidos pra produzir esse tipo 

de reportagem. Se bem feita (sem falsa modéstia, acho que foi o caso da nossa), traz 

resultados. 

 

11.  Os óculos de Realidade Virtual permitem uma experiência completamente imersiva em 

um conteúdo como a reportagem citada anteriormente. No entanto, o grande público ainda 

não está muito familiarizado com essa ferramenta, ou então, ela até já é conhecida, mas não é 

de comum acesso. Isso é um fator relevante na decisão de produção de conteúdo nesse 

formato imersivo? 

 

Utsch: Não pensamos nos óculos virtuais. Nosso foco era a navegação em computadores, 

tablets e smart phones. 
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12.  Quando produzem em VR qual é o principal objetivo? Como esperam que o público 

receba e assista a esse conteúdo? Já conseguiram perceber algum retorno dos receptores? 

 

Utsch: Tivemos um ótimo retorno. Primeiro foi a novidade tecnológica. Depois, a maneira de 

digerir a informação. As reportagens em VR do Iraque foram as mais acessadas da historia do 

Jornalismo no site do SBT.   

 

13.  Como está a produção de matérias jornalísticas em 360 no SBT? Você produziu outros 

conteúdos em VR além de Batalha de Mossul? Se sim, quais? 

 

Utsch: Tentamos produzir alguns outros, mas esbarramos nas dificuldades de estrutura. Tudo 

o que fizemos no Iraque foi produzido, editado e finalizado em Londres. O SBT apenas 

exibiu. O Iraque foi um investimento quase pessoal. Mas ainda espero colher mais frutos. 

 

 14. Há ideia de ampliar a produção de conteúdo em VR no SBT? Qual é a pretensão? A 

empresa e os editores solicitam e incentivam a produção em VR? 

 

Utsch: não respondeu. 

 

15.   O que pode ser melhorado para que esse formato seja mais comum nas produções 

jornalísticas no Brasil?  

 

Utsch: não respondeu. 

 

16.  Algo que queira acrescentar, destacar ou explicar melhor sobre a reportagem mencionada 

e/ou sobre a prática do jornalismo imersivo no Brasil comparado ao que você percebe em 

outros Países?  

 

Utsch: não respondeu. 

 

16.  Por fim, mas não menos importante, fale da sua experiência, no geral, com a produção e 

edição do conteúdo em VR. 

 

Utsch: não respondeu. 
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