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Justificativa: o impacto das novas tecnologias está mudando rapidamente a paisagem social na qual 
estamos todos inseridos e nenhum outro campo experimentou impacto tão agudo quando o campo da 
comunicação. As novas possibilidades de interação simbólica apresentadas por estes meios abalaram 
profundamente os paradigmas historicamente estabelecidos. As teorias clássicas começaram a perder sua 
heurística. Dentre os novos objetos que compõem a nova geografia deste campo de pesquisa, o 
crescimento das “novas mídias” – vídeo games, quadrinhos e animação – está entre os mais fascinantes. 
Refletir sobre este fenômeno é não apenas necessário, como exige, também, um diálogo muito mais 
estreito com as teorias clássicas para compreender o fenômeno, uma vez que tais mídias – assim como o 
cinema – prestam-se de maneira exemplar à habilidade criativa do homem, ajudando na construção de 
sentido e identidade ao conformar um espaço virtual de expressão da subjetividade.  
 
Ementa: o conceito de narrativa: teorias clássicas, narratologia e ludologia. O conceito de jogo: teoria e 
filosofia dos jogos. Jogo como cultura e civilização. Jogos de tabuleiro e abstratos. O estudo das novas 
mídias: conceituação e impacto. Os conceitos de virtual, simulação e mediação. O vídeo game como 
construção narrativa. As interfaces com a HQ e a animação. A crítica das novas mídias.    
 
Conteúdo programático 
 
Unidade I – Narratologia e Ludologia 

α O conceito clássico de narrativa – a poética de Aristóteles 
α Narratologia – conceitos básicos; 
α Ludologia – conceitos básicos; 
α A crítica aos estudos narrativos 

 
Unidade II – Jogos 

α O jogo como parte da cultura; 
α Teoria dos jogos – o jogo como estratégia e simulação; 
α O belo em jogo – mimeses e linguagem. 

 
Unidade III – Novas Mídias 

α Uma breve história do objeto – vídeo game, HQ e animação; 
α Análise dos jogos – Diablo II e Half-Life 
α Análise das HQs – Watchmen e Maus 
α Análise do anime - Akira 

 
Unidade IV – Novas tecnologias, novas humanidades 

α O futuro da narrativa no Ciberespaço; 
α O jogo recursivo – vídeo games e desenvolvimento cognitivo; 
α Os quadrinhos e a transfiguração estética da cotidianidade. 
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