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Jogos eletrônicos e sua evolução 

 
Os jogos eletrônicos são aqueles em que o jogador geralmente é 

representado por uma ou mais peças ou personagens e que são jogados por 
meio de aparelhos tecnológicos como os arcades (fliperamas), consoles 
(aparelhos de videogames), computadores de mesa, notebooks, tablets, 
smartphones, etc.  

A história nos mostra que no início eles eram basicamente “pontinhos de 
luz” em um visor.  Acredita-se que o primeiro jogo dessa natureza foi o Tennis 
for Two, desenvolvido no ano de 1958 e seu inventor foi William Higinbotham.  

 
Esse jogo eletrônico simulava, de uma forma bem simples, uma partida 

de tênis entre dois jogadores. Um “pontinho de luz” piscando representava a 
bola, uma linha horizontal representava a quadra e uma linha vertical 
representava a rede.  Os jogadores controlavam apenas a bola, a qual deveria 
passar por cima da rede. 

Desde a criação do Tennis for Two até os dias atuais, os jogos eletrônicos 
evoluíram muito e isso ocorreu em função dos estudos da humanidade em prol 
do avanço da tecnologia, o que permitiu o aprimoramento das máquinas em que 
eles são jogados. 

 
 

 O primeiro console residencial a ser comercializado foi Odyssey (1972). 
Eles vinham com os jogos instalados na memória do próprio aparelho. Não havia 
possibilidade de mudar os jogos, era preciso trocar o dispositivo. 

Os árcades (filiperamas) foram 

os primeiros a serem 
comercializados. Os filiperamas 
foram jogos eletrônicos muitos 
populares da década de 1990. As 
pessoas precisavam se deslocar 
até os estabelecimentos em que 
eles se localizavam para 
poderem comprar fichas e jogar. 
 



 
 

Então, percebeu-se a necessidade de se criar um apetrecho portátil que fosse 
capaz de comportar os jogos dos consoles. Inicialmente, esses jogos eram 
armazenados e comercializados em mídias físicas conhecidas por cartuchos ou 
fitas. Décadas depois, eles deram lugar aos discos (CDs, DVDs, Blu-ray), que 
tinham maior espaço de armazenamento, o que contribuía para melhorar as 
condições gráficas e auditivas dos jogos. 

 
VAMOS DE ATIVIDADE? 

 
Atividade 1: O que são os jogos eletrônicos? 

 
 
Atividade 2:  Qual foi o primeiro console criado e comercializado? 
 
 
Atividade 3: Entreviste os seus pais ou responsáveis com o objetivo de adquirir 

respostas para as seguintes perguntas:  
a) Eles já jogaram jogos eletrônicos?  

 
b)  Quais os primeiros jogos eletrônicos com que tiveram contato? 

 

c) Qual a opinião deles a respeito dos jogos eletrônicos? São a favor ou 
contra? Por quê? 
 

Atividade 4: Você acha que a evolução dos jogos eletrônicos foram boas para 
a sociedade? Por quê? 
 
 
Atividade 5: Faça um breve relato sobre como são os jogos eletrônicos hoje 
em dia. 
 
 

Você sabia que quando um cartucho não funcionava, era comum os 

jogadores soprarem o chip acreditando que isso resolveria o problema. Pois 

é! Mas, hoje em dia, sabemos que essa prática não tinha o poder de fazê-lo 

voltar a ser executado normalmente, ou seja, não passava de uma crença da 

época. Especialistas afirmam que ele funcionava em virtude do ato de ser 

retirado e recolocado no console e não por causa do “sopro milagroso”. 


