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Dan Edwards E  Peter Samson jogando Spacewar! (1962) 

 
 
“Increasingly, we inhabit a world of transmedia story-
telling, one which depends less on each individual 
work being self-sufficient than on each work 
contributing to a larger narrative economy.”  
Henry Jenkins  
 
 
“A game is a series of interesting choices” 
Syd Meier 
 
 
What is a Game, Anyhow? 
It’s not a puzzle. 
It’s not a toy. 
It’s not a story. 
It demands participation. 
Greg Costikyan 
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_ 
INTRODUÇÃO  
 
Anteriormente subordinados a outras formas culturais, os jogos digitais moveram-se das 
margens para o centro da cultura e indústria, deslocando-se da esfera do puro entretenimento 
para novos contextos de apropriação cultural e social - abrangendo áreas tão diversas como a 
militar, a política, a saúde, a educação, a cidadania e intervenção social - e definindo-se 
actualmente como meio de comunicação capaz de atingir novos públicos. 
A disciplina de Game Design problematiza a aplicação de jogos digitais ao sector do 
património cultural, na comunicação de conteúdos culturais através  de modelos lúdicos que 
enquadrem narrativa, jogo e simulação.  
 
_ 
OBJECTIVOS 
 
A disciplina de Game Design propõe identificar os princípios do design de jogos digitais, 
proporcionando um panorama da sua aplicação a contextos de não-entretenimento, 
abordando em particular o sector do património cultural.  
A disciplina tem como objectivo geral enquadrar, numa perspectiva multidisciplinar,  os jogos 
digitais como medium que permite novas formas de comunicação, com características 
próprias que o diferenciam dos media tradicionais.  
Propõe-se a exploração e análise de exemplos existentes que sustentem uma familiarização 
com a linguagem e gramática próprias do medium.  
Identificam-se os instrumentos, metodologias e processos para o desenvolvimento de jogos 
digitais, propondo-se a conceptualização de sistemas interactivos num contexto situado . 
O aluno deverá ficar habilitado a adoptar critérios e metodologias  adequadas ao 
desenvolvimento modelos lúdicos aplicados a sistemas de representação  interactivos. 
 
_ 
CONTEÚDOS 
 
1. Indústria do entretenimento interactivo. Enquadramento social e económico do sector.  
- Definição  caracterização do mercado software interactivo. 
- Valor económico e dimensão do mercado 
- Demografia de consumidores 
- Tendências na indústria. 
 
2. A dimensão cultural dos jogos digitais e  a emergência de  novos modelos de comunicação. 
- Enquadramento histórico da indústria dos jogos digitais 
- Questionamento social dos jogos digitais:  Violência, Género, Guerra, Sexualidade.  
- Géneros de jogos digitais e novas tendências na area do não entretenimento. 
 
3. Gramática e crítica dos jogos digitais 
- Game Studies:  Ludologia vs Narratologia. 
- Criticismo ludológico e métodos de análise.  
- Modelo MDA: Mecânica, Dinâmica, Estética. 
 
4 . Princípios do Game Design.  
- Jogo vs Jogar. Definição e caracterização. 
- Estética dos Jogos Digitais.  
- Espaço. Tempo. Narrativa. Género. 
- Funções e operadores da narrativa nos jogos digitais. O Arco Dramático. 
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_ 
METODOLOGIA 
 
A disciplina é de carácter teórico-prático, alternando aulas de apresentação, análise e 
discussão de conceitos teóricos e de projectos, com desenvolvimento de exercício individual e 
projecto de grupo.  
Aos alunos não se exigem competências tecnológicas específicas para o desenvolvimento de 
sistemas lúdicos interactivos, mas espera-se consigam articular e integrar conhecimentos 
adquiridos no âmbito do currículo do mestrado, ao nível da edição audiovisual (vídeo, 
animação) e hipermédia/multimédia para o desenvolvimento das suas propostas. 
O carácter prático da disciplina é reforçado pela publicação no blog da disciplina, estabelecido 
como instrumento de comunicação, informação e participação sobre as matérias da cadeira, 
fundamental para a avaliação contínua.  
 
_ 
AVALIAÇÃO 
 
Assume-se um método de avaliação contínua e periódica. A avaliação contínua realiza-se ao 
longo do semestre, incidindo sobre as respostas de trabalho que o aluno vai produzindo às 
matérias propostas, considerando a sua iniciativa/autonomia, capacidade crítica e de 
comunicação, evolução e aprendizagem, assim como igualmente a assiduidade, participação 
nas aulas e colaboração com os colegas. 
 
A avaliação periódica, de carácter individual e de grupo, incide sobre as componentes teórico-
práticas dos projectos e engloba ainda os seguintes critérios transversais: criatividade, rigor, 
qualidade do trabalho criativo e escrito.  
 
A não entrega de exercício/projecto nas datas indicadas traduz-se na classificação de 0 (zero) 
na pauta.  A classificação será atribuída após entrega do mesmo, com aplicação de penalização 
de 10% por cada aula de atraso. 
 
A avaliação tem a seguinte ponderação: 
 
Avaliação contínua  25% 
Exercício    25% 
Projecto   50% 
 
Na avaliação dos projectos aplica-se a seguinte escala:  
 
A (EXCELENTE): desempenho excepcional, apenas com algumas insuficiências 
B (MUITO BOM): resultados superiores à média, apesar de um certo número de insuficiências 
C (BOM): trabalho em geral sólido, com algumas insuficiências. 
D (SATISFAZ): trabalho razoável, mas com lacunas importantes. 
E (SUFICIENTE): o desempenho limita-se a cumprir os critérios mínimos. 
FX (INSUFICIENTE): é necessário trabalho suplementar para a atribuição dos créditos 
F (INSUFICIENTE): é necessário um trabalho suplementar considerável. 
A (18/20) > B (16/17) > C (14/15) > D (12/13) > E (10/11) > FX (8/9) > F (ø/7)  

 
_ 
BIBLIOGRAFIA 
 
EGENFELDT-NIELSEN S, SMITH J , TOSCA S (2008). Understanding VideoGames. The 
Essential Introduction. Routledge. 
 
FULLERTON T, SWAIN C, HOFFMAN S (2004). Game Design Workshop: Designing, 
Prototyping and Playtesting Games. CMP Books. 
 



GAME DESIGN 
Beatriz Vieira da Silva 
http://gdfbaul.wordpress.com ı beatriz.vs@fba.ul.pt 
 
2009-2010 
Mestrado em Design de Comunicação e Novos Media  
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 

4/4 
 

 
 
 
 
 
SALEN K AND ZIMMERMAN E (2003). Rules of play. Game design Fundamentals, MIT 
Press, Cambridge Mass. and London.  [cota w 111] 
 
SALEN K AND ZIMMERMAN E (2006). The game design reader : a rules of play anthology. 
MIT Press, Cambridge Mass. and London. [cota W 112] 
 
Serão igualmente indicados textos complementares de leitura. 
 
_ 
REFERÊNCIAS ON-LINE 
_ 
Culturtainment 
http://vieiradasilva.wordpress.com  
_ 
Confessions of an Aca_Fan.  
http://www.henryjenkins.org/ 
_ 
Digital Games Research Association (DiGRA) 
http://www.digra.org/ 
_ 
Entertainment Software Association (ESA) 
http://www.theesa.com/index.php 
_ 
The International Journal of Computer Game Research  
http://gamestudies.org/0701 
_ 
Travel in Europe 
http://www.tieproject.eu/ _ 
 
LudoScience 
http://www.ludoscience.com/ 
 
_ 
MATERIAL COMPLEMENTAR DE CONSULTA 
 
O carácter da disciplina obriga a que os alunos reservem tempo fora do horário das aulas, 
para experimentação de jogos disponibilizados pela docente, ou ainda, acessíveis on-line. 
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