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INTRODUÇÃO
 Objetivos



Introduzir conceitos básicos de jogos digitais
História dos jogos


Principais contribuidores da área

INTRODUÇÃO
O

que é um jogo?

 Jogo:

1. atividade física ou mental organizada por
um sistema de regras que definem a perda ou o
ganho. 2. Brinquedo, passatempo, divertimento


Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa

 Game:

a form of play or sport, especially one with

rules


The Oxford Dictionary

 Em

ambas temos a presença de dois elementos
comuns: Quem Pratica e as Regras

INTRODUÇÃO
 Portanto,

um jogo é toda atividade em que
exista a figura do JOGADOR (indivíduo
praticante) e REGRAS, as quais definem o
funcionamento do mesmo e os critérios de
vitória, derrota ou empate

 Qualquer

outro tipo de divertimento com
jogadores, mas sem regras, passa para a
definição de brinquedo.


Para ser um jogo, tem que haver regras.

INTRODUÇÃO
 As

regras de um jogo tendem a ser simples,
incluindo informações de como o jogo se inicia,
se desenrola e como se determina o seu fim

 Embora

alguns jogos pareçam não ter um fim,
como os RPG online, ainda assim possuem
regras que determinam algum tipo de perda ou
ganho para cada jogador

INTRODUÇÃO
 Até

aqui falamos dos jogos de um modo geral,
seja ele de cartas, tabuleiro ou digital

O

Jogos Digitais (JD) se destacam por seus
gráficos, seus sons e pela capacidade de se
poder implementar regras complexas com o
apoio da computação

 Imagine

jogar o Sim City (simulador de cidades)
em um tabuleiro real, onde os jogadores
tivessem que computar manualmente os
impostos, taxas de criminalidade, desastres etc

INTRODUÇÃO
 Os

JD’s ainda permitem que enfrentemos
adversários que não sejam controlados por
humanos
NPC: Non-Playable Characters
 Programados no computador utilizando-se IA
(Inteligência Artificial), simulando o comportamento
do ser humano


 Permitem

também o modo de jogo cooperativo
ou competitivo, com jogadores espalhados pelo
mundo, conectados através da internet

HISTÓRICO DOS JD’S
 Em

1958, no laboratório de pesquisas militares
Brookhaven National Laboratory (NY), surge o
primeiro jogo de computador...

 Vídeo



A Era do Vídeo Game (Discovery Channel)
Quem foi o 1º a ter a ideia de lucrar com os jogos
 As mudanças nas bases do desenvolvimento de jogos




EUA  Inglaterra Japão

Relação: História X Cultura X Jogos
 A importância da inclusão de outros profissionais, como
Designers, Autores de Narrativas etc






Jogos com história e personagens com os quais os jogadores se
identificavam

Curiosidades como o porquê do Mário usar roupa vermelha,
ter bigode, usar chapéu e ser baixinho.


E o formato do Pac-Man

FIM

