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Osjogosdigitaisemaula
A HISTÓRIA DO VIDEOGAME
Em 30 de julho de 1961 nascia o avô de todos os jogos. Há
mais de 40 anos, um grupo de estudantes do Massachusetts
Institute of Technology (MIT) testava pela primeira vez o
Spacewar!, um jogo eletrônico desenvolvido em um enorme
computador que custava milhares de dólares.
Tendo o grosso de seu programa feito por Steve "Slug"
(Lesma) Russell, com o auxílio de seus colegas Dan Edwards,
Alan Kotok, Peter Sampson e Martin Graetz, esses autoproclamados precursores dos 'geeks' (ou nerds, como
conhecidos aqui no Brasil) se inspiraram nos livros do autor
E. E. "Doc" Smith para criar seu jogo de batalha espacial.
O programa foi inteiramente desenvolvido no DEC PDP-1,
um daqueles antigos computadores que ocupavam uma
mesa inteira. (E você não se perguntava a razão de
chamarmos os computadores de hoje de 'micros'?). Nessa
época não existiam computadores caseiros e os criadores
de Spacewar! não pensavam em ganhar dinheiro com a
invenção. Quem iria comprar um aparelho de 120.000
dólares para brincar com um simples game operado com
um punhado de teclas?
Na verdade, tudo começou como um desafio para Russell
e sua equipe: com o novo computador dotado de
transistores em vez de válvulas e uma tela (peças de luxo
na época), o TX-0, conhecido como Tixo, eles decidiram
fazer o que ninguém mais fez, transpor a ficção científica
da literatura para uma outra mídia. É verdade que o que
eles queriam mesmo era um filme, mas isso é outra história.
O TX-0 acabou sendo abandonado pelo PDP-1, recémadquirido pela faculdade. Ainda mais rápido que o TX-0 e
igualmente programável, ele era o sonho dos garotos. E
poderia ser ligado instantâneamente, ao contrário de seu
predecessor, que precisava de uma manhã inteira para
aquecimento interno. Eles queriam desenvolver algum tipo
de demonstração, e por isso criaram algumas regras que
seu programa deveria seguir:
1) demonstrar as capacidades do computador, usando
quase todo seu potencial
2) ser interessante e interativo (diferente toda vez que
rodado)
3) envolver o usuário de maneira atrativa e prazeirosa, ou
seja, deveria ser um jogo
Os jovens então criaram duas naves, uma rotina para
simular inércia e um campo estelar aleatório para ajudar
a controlar o movimento. Eles queriam também adicionar
um "botão de pânico para emergências", e assim nasceu
a tecla Hiper-Espaço. O último toque seria a estrela no
meio do campo de batalha, que gerava um campo
gravitacional que poderia tanto atrapalhar ou ajudar,
dependendo da astúcia do jogador.
Spacewar! só estaria oficialmente finalizado em 1962,
ocupando míseros 2KB. Russell jamais ganharia um dólar
pelo jogo, mas isso não quer dizer que outros não lucrariam
com ele
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Jogar pelo computador é um novo
mododediversãoparacriançasejovens. Ao participar de jogos, o jovem,alémdeseconverternumconsumidor de games, também se torna produtor de sentidos e significados, uma vez que seus gostos e suas
preferênciasacabamporsetransformar em cultura, alimentando, de
umlado,seuimaginárioeseumundodeidéiasesentimentos,e,deoutro, a própria indústria que elabora
os brinquedos eletrônicos colocadosàdisposição pelomercado.
O mais importante é que o jovem
não produz essa cultura de forma
isolada,massemprearticuladaecoletiva. A proposta desta aula do JT,
emparceriacomoNúcleodeComunicação e Educação (NCE-USP),
coordenado pelo professor Ismar
deOliveiraSoares,égarantiraoseducadores e a seus alunos um diálogo
sinceroesignificativosobreessanova forma de se relacionar com o
mundo.
A aula de hoje foi elaborada pelo
professor Claudemir Edson Viana,
pesquisadordoLaboratóriodePesquisas sobre Infância, Imaginário e
Comunicação (Lapic/ECA/USP) e

1961

diretordaFaculdadedeEducaçãoe
CulturaMontessori(Famec).Asetapas do tema podem ser desenvolvidas em duas ou três aulas subseqüentes,acritériodo professor.
INTRODUÇÃO
Olúdico e aaprendizagem andam juntos, imbricados. São
bem conhecidas as atividades pedagógicas a partir da brincadeira com
artefatos tradicionais como bonecos, bolas, cordas, cartas, dentre outros, que promovem situações de
aprendizagem. No entanto, a maioria dos educadores ainda titubeia
quando a brincadeira vem da informáticaedainternet,umavezque,na
visão de muitos, os jogos digitais fazem parte do rol de males que pairam sobre as crianças, explicando
muitosdeseus“desvios”ou“dificuldades de aprendizagem”. Chegou,
contudo, o momento de se observar
comoasbrincadeirasdigitaispodem
setransformareminteressantesmodos de compreender e de se relacionarcomomundocontemporâneo.
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MATERIAL
Computador,estejaestenolaboratório de informática ou
emalgumterminalcomacessoàin-
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PESQUISA- JT/NCE-USP
O Núcleo de Comunicação e
Educação da USP quer ouvir a
opinião do leitor do JT sobre as
sugestões de aula propostas aos
domingos. Se você já desenvolveu
alguma das atividades sugeridas na
coluna pais e mestrese tem
interesse em relatar a sua
experiência ou até mesmo quer
sugerir novos temas, entre em
contato por meio do site:
http://www.usp.br/nce/email

Dicas de Jogos

http://jogos.uol.com.br/reportagens/historia/1961.jhtm
http://miniclip.com/Homepage.htm
http://www2.uol.com.br/fliperama
http://cartoonnetwork.com.br
http://www.disney.com.br/indez_flash.html
http://br.barbie.com

ternet ou, simplesmente, com leitor de CD-rom.

PLAYSTATION 3

DESENVOLVIMENTO
1º momento: dia do jogo.
Combine com os alunos um
diade aula emque eles deverão trazer CD-rom com os jogos digitais
preferidos,ou,casoexistamcomputadorescomacessoàinternetnaescola, peça que escolham os jogos
gratuitosonlineemsitesdesuapreferência. Nesse dia, e ainda em sala
deaula,peçaaosalunosparacontar
aoscolegassobrequal dosjogos cada um escolheu como preferido e o
por quê. Anote as preferências no
quadronegro.Nocasodetítulosem
inglês,busqueatraduçãoparaoportuguês – este passa a ser o primeiro
exercício. Leve, em seguida, os alunosatéolaboratóriodeinformática
ouaoterminaldecomputador.Sea
escolativerlaboratóriodeinformáticacomváriosterminaisconectados
àinternet,aatividadepoderásetornarmaisrápidaedinâmica;sehouver apenas um ou alguns poucos
computadores sem conexão com a
internet, os procedimentos serão
um pouco mais limitados. De qualquer forma, a idéia é que os alunos
tenhamumaaulalivreparajogarso-

zinhosougrupos.Noinício,apenas
observe como seus alunos se comportam em relação tanto aos jogos
quantoaoscolegas,quandoforocasodepartilharemasbrincadeiras. É
interessante que o educador observe os temas abordados pelos jogos,
perguntando aos alunos, durante a
brincadeira,seestãoentendendoas
manobras exigidas do jogador e de
queparte estãogostando mais.
2º momento: a partir das observações anteriores, num segundo dia
deaulapromovaumaeleiçãoentre
seus alunos para, finalmente, selecionarumoumaisjogosconsiderados os mais interessantes. Ao final
da aula, solicite que os alunos conversem entre si e apresentem uma
descrição oral sobre o funcionamento do jogo melhor classificado
entreeles.Terminadaestaetapa,recolha as informações obtidas para
uma avaliação posterior. O objetivodessaavaliaçãoéabuscademodosdeexplorarosjogosmaissimpáticos aos alunos, identificando temas e conteúdos a serem explorados futuramente, ou mesmo relacionando os jogos preferidos a temas previstos no plano de aula.
3º momento: a partir do planejamentodoeducador,estepoderáor-

Agenda

O MEC abre na quarta-feira (23) as inscrições para o ProUni para o segundo semestre deste
ano. O prazo para se candidatar termina dia 9 de junho. www.mec.gov.br/prouni
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ganizaraspróximasaulasparapromover“partidas”entreseusalunos
com o jogo ou os jogos escolhidos,
solicitando aos alunos que observem e até mesmo registrem algumas delas, tais como: o enredo desenvolvido pelo jogo, os desafios, o
que o jogo exige do jogador e o que
ele oferece ao jogador que supera
os desafios.
4º momento: com os dados colhidos,decidaquaisaspectosobservadosnosjogosenodecorrerdas“partidas”merecerãoexploraçãoemaula. Exemplos destes aspectos podem ser: contextos observados no
enredo dos jogos como o tema, os
elementosqueconstroemseucontexto, personagens e suas características e, finalmente, relações que
elespermitemfazercomtemasprevistos no currículo como cidadania, do meio ambiente ou saúde.
5º momento: organize um debate
com seus alunos a propósito do
quefoidesenvolvidonasaulasanterioresdemodoapromoverumareflexãodetodososalunosarespeito,
levando a desdobramentos como
pesquisas que tragam conteúdos
relacionados ao que foi observado
nos jogos. Por fim, solicite a eles
que registrem, em forma de reda-

DIVULGACAO

ção ou, ainda, de cartazes, desenhos, ou da reelaboração de enredos para novos jogos, suas impressões a respeito dos jogos e estudos
posteriores que fizeram sobre eles.
O PAPEL DO EDUCADOR
Na medida em que os jovens
se exercitam em aula por
meiodejogosdigitais,aprendendo
informalmente conceitos visuais e
verbais, o professor educomunicador tem como papel formar em
seusalunosnãoapenasmerosjogadores, mas produtores de cultura.
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Equipe NCE-USP: Izabel Leão,
Carmen Gattás e Luci Ferraz

DIVULGACAO

Encontropretende
incentivaraleitura

2bibliotecasvoltam
afuncionaremSP

SitedaNovaEscola
trazaulasdo‘JT’

Abertasinscrições
paraformação

Acontecenodia29o
1ºEncontrodeLiteratura
PortuguesaparaCrianças,da
OrganizaçãoNeo-Humanitarismo
Universalista(ONHU).Oobjetivoé
estimularoprazerdaleiturapor
meiodeumnovoconceitodearte,
brincadeiraeliteratura.Oevento
acontecenoTeatroMunicipalde
SãoPauloevaireunircriançasde
7a12anos.Oencontroserádas
10hàs17heégratuito.Inscrições
pelotelefone11-3277-9204.

Asbibliotecasmunicipais
RobertoSantos(foto),no
Ipiranga,eHansChristianAndersen,noTatuapé,voltamafuncionaramanhãdepoisdeumareforma
estruturalqueduroucercadeseis
mesesecustouR$200mil.Na
RobertoSantos,oacervopossui
43milexemplares,eabiblioteca
doTatuapétemumtotalde46mil
títulos.Informaçõesnosite
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/
secretarias/cultura.

OsplanosdeaulapublicadospeloJT,emparceria
comoNúcleodeComunicaçãoe
EducaçãodaUSP,coordenadopelo
professorIsmardeOliveiraSoares,estãodisponíveisaosprofessoresnositedaRevistaNovaEscola
(www.novaescola.org.br).Oacessoélivreepodemserfeitosdownloads.OsprofessorestambémpodemsugeriraaoJTtemasparaas
aulaspublicadasaosdomingospor
meiodosite:www.usp.br/nce.

AUnicidestácomasinscriçõesabertasparaoprocessoseletivodoProgramaEspecial
deFormaçãoPedagógica,quecomeçaemagosto.Ocursoévoltado
paraprofissionaisquejápossuem
odiplomadeeducaçãosuperior,
bacharéisetecnólogosinteressadosematuarcomoprofessorno
ensinofundamental,médioeeducaçãoprofissional.Ocursocusta
R$1.960.Informaçõesnosite
www.cidadesp.edu.br.

Usarjogosdigitais
emsaladeaula
permiteaoprofessor
estabelecerumdiálogo
transversalaocurrículo”,CLAUDEMIREDSONVIANA,
PESQUISADORDAUSP

