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Resumo 
 

Neste presente trabalho, procuramos demonstrar as relações entre jogos eletrônicos e o 
hobbyismo de computação, que marcou a fase inicial de adoção das tecnologias digitais, a 
partir da presença dos games nas revistas especializadas em computação. Para tanto, 
discorremos sobre as teorias do hobby, bem como a importância das revistas hobbyistas na 
comunidade de entusiastas computacionais, e, consequentemente, o papel dos jogos 
eletrônicos no fomento ao mercado de computação que surgia nos anos 1970, bem como 
testando os limites desta tecnologia, tanto na parte de hardwares quanto de softwares, 
descobrindo novas potencialidades para as máquinas, e ajudando a divulgar os 
computadores como novos meios de comunicação. 
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 A edição de janeiro de 1975 da revista estadunidense Popular Electronics, 

especializada em discussões sobre tecnologia eletrônica, trouxe uma grande novidade, 

alardeada em letras garrafais em sua capa: “O Primeiro Kit de Microcomputador do Mundo 

para Competir com os Modelos Comerciais... ‘ALTAIR 8800’”3. O Altair 8800, 

desenvolvido pela empresa Micro Instrumentation and Telemetry Systems – MITS, era um 

computador de 8-bits com memória RAM de 256 bytes, que não tinha nenhum dispositivo 

de entrada ou de saída de dados. Tais capacidades técnicas parecem irrisórias após quatro 

décadas do seu lançamento, porém, a reportagem da Popular Electronics fez questão de 

ressaltar o poder computacional do pequeno Altair como “o mais poderoso computador já 

apresentado como um projeto para construção em qualquer revista de eletrônica”4 

(ROBERTS; YATES, 1975: 33), decretando que a era dos computadores domésticos 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Games do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(PPGCom/Uerj). Professora Assistente do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(IAD/UFJF). Pesquisadora do Laboratório de Pesquisas em Comunicação, Entretenimento e Cognição da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (CiberCog/Uerj). Email: leticia.perani@ufjf.edu.br. 
3 Livre tradução de: “World´s First Minicomputer Kit to Rival Commercial Models… ‘ALTAIR 8800’”. 
4 Livre tradução de: “It is the most powerful computer ever presented as a construction project in any electronics 
magazine”. 
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finalmente havia chegado, depois de anos de descrições diversas pelos escritores de Ficção 

Científica5. Contudo, mais do que revelar a transição que os dispositivos computacionais 

começaram a fazer nos anos 1970, de sair definitivamente dos laboratórios de pesquisa para 

a adoção pelo público geral, a matéria da revista estadunidense apontava para a 

consolidação de uma nova atividade de lazer entre o seu público-alvo: o hobbyismo de 

microcomputadores, que tinha nos games uma de suas expressões mais ativas e visíveis. 

Como veremos ao longo deste trabalho, acreditamos que esta união entre hobbyismo, os 

jogos eletrônicos e as revistas especializadas em computação ajudaram a moldar o início do 

desenvolvimento, da produção e do consumo das tecnologias de HCI nos anos 1970 e 1980. 

Até o aparecimento de microcomputadores como o Altair 8800, os dispositivos 

computacionais ainda estavam confinados ao público especializado – os “cérebros 

eletrônicos”, como eram chamados pela imprensa6, ainda eram desconhecidos da população 

em geral, muito devido aos altos custos destes equipamentos, e a necessidade de 

conhecimento técnico para a sua operação. Mesmo que estudantes universitários já 

houvessem começado a desenvolver programas lúdicos como jogos de xadrez, ainda nos 

anos 1960, as atividades dos hackers eram restritas às suas universidades de origem, pela 

simples ausência destes equipamentos em outros ambientes. Porém, conforme relatam 

Martin Campbell-Kelly, William Aspray, Nathan Ensmenger e Jeffrey R. Yost, estes 

estudantes treinados em computação começaram a pensar novos usos para estas máquinas, 

como uma verdadeira atividade de lazer: 

Muitos dos usuários dos [computadores] PDP-8 se tornaram muito ligados a eles, se 
referindo a eles como seus “computadores pessoais”. Alguns usuários 
desenvolveram jogos para estas máquinas – um dos mais populares era uma 
simulação de um veículo lunar, que o usuário tinha que guiar para um pouso seguro. 
A experiência de colocar as mãos na massa na computação produziu uma grande 
cultura de hobbyismo computacional, não apenas entre estudantes e jovens técnicos, 
mas também entre a comunidade de engenheiros mais experientes.7 (CAMPBELL-
KELLY et al., 2013: 218) 

 

Hobbyismo: um lazer “sério” 

 

                                                 
5 De fato, a Ficção Científica discutiram por décadas os efeitos sociais da adoção das tecnologias computacionais, mesmo 
que suas obras não tenham antecipado o computador em si; para um melhor entendimento destas questões envolvendo 
computadores e a FC, ver REGIS, 2012.   
6 Por exemplo, na reportagem “’Cérebro eletrônico’ emitirá contas de água em São Paulo”, publicada no Jornal do Brasil 
de 28 de julho de 1957, que noticiou a montagem do computador UNIVAC-120 importado pelo governo paulista para o 
Departamento de Águas e Esgotos da capital; este é considerado o primeiro computador do país. 
7 Livre tradução de: “Many of the users of PDP-8s became very attached to them, regarding them as their ‘personal’ 
computers. Some users developed games for the machines—one of the most popular was a simulation of a moon-landing 
vehicle that the user had to guide to a safe landing. The experience of hands-on computing produced a strong computer 
hobbyist culture, not only among students and young technicians but also in the community of seasoned engineers”. 
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 Segundo os conceitos elaborados por Robert A. Stebbins em seu livro Amateurs, 

Professionals, and Serious Leisure, um hobby é “(...) uma busca especializada que vai além 

da ocupação de um indivíduo, uma busca que é particularmente interessante e agradável por 

causa dos seus benefícios duráveis” (STEBBINS, 1992: 10), que teriam como atributos a 

motivação do seu seguidor, um papel institucional de separação em relação ao trabalho, e 

uma contribuição em termos culturais, comerciais e/ou de satisfação ao seguidor (1992: 18). 

Para Stebbins, estes amadores se especializam em conhecimentos específicos, que por vezes 

exige estudo técnico sobre o interesse desejado, mesmo que a execução desta atividade seja 

absolutamente voluntária, sem a necessidade da aferição de lucros financeiros, que 

configuraria atividade de trabalho formal. 

Ao descrever o surgimento das revistas especializadas em hobbies técnicos nos 

EUA, Luis Latour cita a transformação deste país, depois dos eventos da II Guerra Mundial, 

de uma sociedade semiagrária em pós-industrial, voltada para a produção de bens e o 

consumo de serviços, gerando também o surgimento de formas de divertimento que 

refletiam essa mudança de perfil:  

A natureza pós-industrial do final da década de 1950 e do começo dos anos 1960 
nos Estados Unidos não estava apenas transformando as ocupações das pessoas, e as 
suas formas de trabalho, mas também encorajou novas éticas de trabalho que 
permitiam mais tempo de lazer, e cronogramas de trabalho menos extenuantes.8 
(LATOUR, 2003: 45) 

 

A partir deste contexto da modificação dos modos de trabalho e lazer, práticas de 

hobbyismo emergiram em diversas áreas de interesse. Robert A. Stebbins (1992: 11-14) 

separa os hobbies em quatro tipos fundamentais: o de colecionador (de selos, brinquedos, 

acessórios etc.); de atividades físicas e/ou artísticas; da participação em competições 

diversas; e de fabricantes e “fuçadores” (no original em inglês, makers and tinkerers), 

entusiastas que utilizam seu tempo livre para a fabricação, o desenvolvimento de objetos 

técnicos, ou a criação especializada de animais de estimação, entre outras atividades. Em 

comum, os fabricantes e fuçadores têm a paixão pelo entendimento de todas as questões em 

envolvem seu hobby, construindo conhecimentos, habilidades e valores comuns, mas 

mantendo a autonomia na programação de suas atividades, o que diferenciaria estes 

esforços do trabalho cotidiano: 

 

                                                 
8 Livre tradução de: “The post-industrial nature of the late fifties and early sixties in the United States was not only 
transforming people´s occupations and the way in which they worked, but it also encouraged new work ethics that allowed 
for more leisure time and less strenuous schedules”. 
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Trabalhadores hobbyistas escolhem seus próprios projetos, compram seus próprios 
materiais e ferramentas, trabalham no seu próprio ritmo, no seu espaço próprio, e 
criam um objeto inteiro, do começo até o final. A liberdade com que eles operam, e 
o orgulho na produção dos seus esforços distinguem o hobby do trabalho...9 
(GELBER, 1999: 155) 

 

Nesta categoria, destacamos os esforços dos fabricantes e fuçadores interessados em 

trabalhos técnicos, como os estudiosos de eletrônica, que estavam particularmente 

interessados em concentrar seus esforços na exploração das possibilidades trazidas pelos 

meios de comunicação que surgiram a partir do século XX: a radiodifusão, que gerou os 

rádio clubes10 e o radioamadorismo; a televisão, que provocou o interesse na modificação 

de aparelhos e imagens; e, posteriormente, os computadores. Luis Latour (2003: 66-67) 

atribui esse interesse nos avanços tecnológicos ao clima pós-II Guerra Mundial, com a 

construção de um imaginário voltado para o saber tecnocientífico. Porém, o próprio 

exemplo dos rádio-clubes brasileiros, constituídos nas décadas anteriores ao início deste 

conflito, nos aponta que a adoção dos estudos de eletrônica já se encontravam presentes 

entre os hobbyistas em todo mundo. Em verdade, ao observarmos as revistas voltadas à 

chamada “ciência popular”, de divulgação científica e discussão técnica, como as 

estadunidenses Scientific American (lançada em 1845) e Popular Science (lançada em 

1872), podemos notar a inclusão de artigos voltados para a produção caseira de 

equipamentos eletrônicos já a partir do início do século XX, alimentando o discurso 

científico da Modernidade, evocando também as obras de Ficção Científica lançadas neste 

mesmo período, criadas também a partir destes contextos (ver REGIS, 2012). No Brasil, 

revistas lançadas pelos rádio-clubes cariocas como Rádio (1923 - 1926) e Electron (1926), 

publicadas pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, e Antenna (1926 - 2007), de 

propriedade do Rádio Clube do Brasil11, tiveram a primazia do pioneirismo da difusão do 

conhecimento técnico em eletrônica em país, demonstrando tanto o estímulo ao saber 

                                                 
9 Livre tradução de: “Hobbyist workers choose their own projects, acquire their own materials and tools, work at their own 
pace in their own space, and create a whole object from start to finish. The freedom with which they operate, and the pride 
in the product of their efforts distinguishes the hobby from work...”. 
10 Os rádio-clubes, agremiações de interessados nas tecnologias de transmissão de ondas sonoras, surgiram no Brasil 
durante as primeiras décadas do século XX, gerando posteriormente muitas das primeiras emissoras de rádio do país. De 
acordo com Carlos Henrique Antunes Taparelli (2002: 18), “Nas modalidades rádio-sociedade e rádio-clube, que, depois 
da criação da nossa primeira estação de rádio, surgiram em todo o Brasil, o princípio era o mesmo: um grupo de pessoas 
pagava uma mensalidade para a manutenção do equipamento e o salário dos funcionários, e alguns ainda cediam discos 
para serem ouvidos por todos”, reforçando o caráter hobbyista da introdução da radiodifusão brasileira. 
11 Posteriormente publicada pela Antenna Edições Técnicas, editora criada para dar continuidade à publicação da revista, 
que ganhou o nome de Antenna - Eletrônica Popular nos anos 1980. 
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tecnocientífico como promotor do progresso social12, quanto agindo como agente de 

estimulo à adoção deste hobby de caráter fabricante e fuçador.  

 Para tanto, as revistas especializadas serviram como veículo de divulgação deste 

conhecimento tecnocientífico, e também de criação de um público hobbyista interessado na 

exploração das possibilidades destes novos meios de comunicação eletrônicos, servindo a 

um duplo propósito: refletindo as mudanças nas formas de trabalho e lazer ocorridas a partir 

do século XIX, ao mesmo tempo que ajudavam a criar modalidades de hobbyismo e as suas 

comunidades de entusiastas. Para Luis Latour, “estas atividades se centraram em revistas, 

em parte, porque elas ajudavam a legitimar essas atividades, ao identificar uma comunidade 

mais ampla que possuía os mesmos interesses”13 (2006: 60). 

 

As revistas de hobbyismo computacional 

 

 Em setembro de 1975, poucos meses depois do anúncio de lançamento do Altair 

8800, um dos primeiros periódicos dedicado ao hobbyismo computacional chegava às 

bancas estadunidenses: a revista Byte, lançada por Wayne Green e Carl Helmers. O 

lançamento de Byte demonstra como este novo hobby estava intimamente conectado com as 

comunidades de praticantes de eletrônica, já que Green era o editor-chefe da 73 Magazine, 

uma revista voltada à prática da radiocomunicação amadora, de enorme prestigio entre os 

entusiastas dos Estados Unidos, e que publicava material sobre computação desde o final 

dos anos 196014 – antes mesmo da invenção dos microprocessadores, que impulsionaram a 

busca pela miniaturização dos dispositivos computacionais; para Kevin Gotkin (2014: 6), 

este “(...) tipo diferente de amador, o radioamador, se tornou o antepassado literal e 

figurativo do hobbyista de computador...”15.  

Porém, a grande diferença de Byte para publicações anteriores, como as voltadas 

para eletrônicos, ou as newsletters dos clubes de computação, ou até mesmo revistas 

exclusivamente computacionais como Creative Computing, lançada em outubro de 1974 

por David H. Ahl, era sua ligação profunda com o lado técnico do hobbyismo de 

                                                 
12 Como exemplo destes discursos, os exemplares da revista Electron disponibilizados online pela Fundação Oswaldo 
Cruz – Fiocruz (http://www.fiocruz.br/radiosociedade/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=61) sempre trazem textos sobre 
higiene e saúde, juntamente com os materiais técnicos sobre radiodifusão. 
13 Livre tradução de “These activities centred on magazines in part because they helped to legitimise these activities by 
identifying a wider community with similar interests”. 
14 Em pesquisas no arquivo da 73 Magazine, disponível no site Archive.org, o primeiro resultado para a palavra 
“computer” foi o artigo “Computer Card Construction”, publicado na edição de dezembro de 1967, que explicava a 
construção artesanal de placas de circuito impresso para uso em aparelhos de radioamador.  
15 Livre tradução de: “(…) different kind of amateur, the radio ham, became the computer hobbyist’s literal and figurative 
forefather...” 
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computadores: aos moldes da 73 Magazine, sua inspiração editorial, Byte era voltada para 

os hobbyistas que queriam colocar as mãos na massa, construir seus próprios equipamentos. 

Em seu primeiro número, com uma capa emblemática, que declarava ser o computador o 

“maior brinquedo do mundo”, Byte já mostrava sua ambição: ser o veículo da revolução da 

computação pessoal; como descrito por Carl Helmers, no editorial dessa edição, “o 

conteúdo técnico da BYTE é basicamente dividido pela trilogia do hardware, software e 

aplicações. Cada componente dessa trilogia é como se fosse a faceta de uma pedra valiosa, 

brilhante – o computador caseiro aplicado a usos pessoais”16 (HELMERS, 1975: 4). 

Contudo, a afirmação de Helmers não se revelou verdadeira nos primeiros anos do período, 

já que Byte preferiu se focar no maquinário computacional, deixando os programas para as 

suas (várias) páginas de propaganda; segundo Luis Latour, 

Enquanto Byte se concentrou nos projetos de hardware e na desmistificação dos 
conceitos computacionais, ela negligenciou, de várias maneiras, a importante 
ascensão do software como o parceiro lógico da revolução computacional. Os 
primeiros anos da Byte refletiram os interesses daqueles que viam o futuro como 
sendo construído a partir do computador, muitas vezes sem uma ideia clara sobre os 
usos e objetivos práticos para estas máquinas.17 (LATOUR, 2003: 63) 

 

Mesmo com suas limitações e críticas, não se pode negar o importante papel da 

revista Byte para a cultura computacional estadunidense, fomentando o hobbyismo e 

criando mecanismos de circulação de novas ideias e soluções. No Brasil, este papel 

exploratório foi assumido pela Micro Sistemas, publicação lançada em 1981 pela jornalista 

carioca Alda Surerus Campos, que tem a primazia de ser considerada como a primeira 

revista tupiniquim voltada exclusivamente ao público de hobbyistas computacionais18. 

Segundo Campos, em depoimento ao Museu da Computação e Informática – MCI19, a 

Micro Sistemas foi elaborada a pedido do seu pai, Aldenor Campos, empresário que 

começava a investir no ramo dos computadores pessoais, abrindo empresas de produção e 

venda destes equipamentos: “A loja não estava vendendo como esperado, pois o público 

ainda não estava informado, não havia cultura. Ele [Aldenor Campos] então me entregou 

                                                 
16 Livre tradução de: “The technical content of BYTE is roughly divided into the trilogy of hardware, software and 
applications. Each component of the trilogy is like a facet of a brilliant gem - the home brew computer applied to personal 
uses”. 
17 Livre tradução de: “While Byte concentrated on hardware projects and the demystification of computing concepts, it 
neglected in many ways the important ascent of software as the logical partner to the computer revolution. The first few 
years of Byte reflected the interests of those who saw the future as being built through the computer often without clear 
ideas of uses and practical goals for the machines”. 
18 Mesmo que Micro Sistemas seja costumeiramente lembrada como a primeira revista totalmente dedicada aos 
computadores no Brasil, é interessante também lembrar que conteúdos da revista Byte foram reproduzidos desde o 
primeiro número (em fevereiro de 1977) da revista Nova Eletrônica, mostrando, de certa forma, traços das conexões entre 
hobbyismo eletrônico e a computação em solo brasileiro.  
19 http://www.mci.org.br 
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uma pilha de revistas americanas e disse: ‘Precisamos de algo assim no Brasil. Você é 

jornalista’” (CAMPOS, 2002). Nesta fala da jornalista carioca, dois aspectos do início da 

cultura computacional no país se tornam evidentes: a inspiração nos conteúdos publicados 

pelos periódicos estadunidenses, já que haviam poucos locais de circulação deste tipo de 

conhecimento, e a própria natureza das revistas computacionais, que não surgiram a partir 

de demandas e/ou esforços da comunidade hobbyista, como aconteceu nos Estados Unidos 

– os periódicos que se tornaram mais notórios no Brasil, como Micro Sistemas, Geração 

Prológica20 e MicroHobby21 eram publicados por fabricantes de microcomputadores, com o 

mesmo objetivo expresso por Aldenor Campos à sua filha: fornecer conteúdos sobre 

informática que pudessem circular pela pequena comunidade hobbyista brasileira da época, 

criando um mercado para os produtos nacionais.  

Assim, fica claro que não foram as comunidades hobbyistas que criaram as revistas 

computacionais do Brasil, mas, de forma inversa, estas revistas começaram a divulgar a 

computação como um hobby disponível para os brasileiros. Essa inversão de objetivos 

gerou uma particularidade: como observado nas reportagens disponíveis nos periódicos 

computacionais nacionais, o foco do público hobbyista do Brasil não era construir seus 

próprios equipamentos, mas sim explorar as possibilidades dos computadores pessoais que 

eram vendidos no mercado. Explorar estas possibilidades, nos anos 1970 e 1980, implicava 

no desenvolvimento de programas que dessem utilidades práticas aos dispositivos 

computacionais, e essa utilidade logo se traduziu em um formato lúdico: os games. 

 

Games nas revistas de computação: educação prática sobre a tecnologia 

 

Mesmo antes do surgimento das revistas especializadas em computação nos EUA, 

reportagens sobre games já se encontravam presentem em periódicos voltados para o 

hobbyismo eletrônico, embora muitos dos jogos fossem apenas eletrônicos, e não 

computadorizados, como o dispositivo Geniac, um brinquedo que permitia jogos simples 

com lógica booleana, apresentado pela Popular Electronics em junho de 1955. Matérias 

explicando a montagem deste tipo de jogos, com esquemas elétricos para permitir sua 

reprodução pelos leitores, também apareciam nos periódicos hobbyistas; um exemplo é o 

“Electronic Numbers Game” apresentado na edição de abril de 1960 da Electronics 

                                                 
20 Publicada pela Prológica, fabricante nacional de microcomputadores, atendendo ao público consumidor da sua linha de 
equipamentos. 
21 Publicada pela Microdigital Eletrônica, outra fabricante nacional, para os usuários dos computadores TK. 
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Illustrated, que, segundo seu autor, “(...) realmente é um computador em miniatura. Ele é 

fácil de construir usando oito diodos 1N34A, e pode também ajudar os jovens a melhorarem 

suas somas com totais com três dígitos”22 (CADDEN, 1960: 81). Além disso, propagandas 

de “minicomputadores” sempre se faziam presentes, como o Minivac 601 Digital Computer 

Kit, um kit eletromecânico criado em 1961 por Claude Shannon com o objetivo de ensinar 

fundamentos de eletrônica e computação para crianças. O que estes exemplos 

estadunidenses dos anos 1950 e 1960 nos apontam é uma exploração dos jogos eletrônicos 

de uma forma mais rudimentar pelo hobbyismo eletrônico, servindo apenas como uma 

ferramenta de atração de novos interessados, especialmente para crianças. Tal visão é 

compartilhada por Zbigniew Stachniak, ao declarar que  

Desde o final dos anos 1940, entusiastas de computação e educadores dedicados 
estiveram envolvidos em uma miríade de atividades voltadas à computação, desde o 
design de computadores de brinquedo e auxílios educacionais, até a montagem de 
publicações e de grupos e organizações sociais de computação.23 (STACHNIAK: 
2015, 13) 

 

Este cenário começou a mudar nos EUA a partir dos anos 1970, com a introdução 

dos microprocessadores, que permitiram, entre outras coisas, o desenvolvimento dos 

primeiros jogos eletrônicos comerciais. Porém, até mesmo antes desta exploração comercial 

dos games, revistas de hobbyismo eletrônico já publicavam conteúdos para a fabricação de 

jogos, como o “Electronic Tag Game” publicado pela Popular Electronics em novembro de 

1972 – coincidentemente ou não, a mesma época de lançamento comercial do Atari Pong, 

que já havia sido testado em estabelecimentos da Califórnia alguns meses antes. O tag 

game24 apresentado pela revista tinha gráficos parecidos com Pong, além de ser controlado 

por interfaces físicas (botões) que eram também utilizados pelo jogo da Atari, mesmo que 

esta inspiração não tenha sido explicitada pelo autor da matéria. Porém, a presença desta 

adaptação em Popular Electronics antecipou em pelo menos três anos a versão doméstica 

oficial da Atari, que foi lançada em 1975, demonstrando a atenção que os hobbyistas 

estadunidenses prestavam aos novos desenvolvimentos do mercado de computação.  

No Brasil, menções aos jogos eletrônicos começaram a ser encontradas nas revistas 

de eletrônica apenas no final dos anos 1970, com o lançamento de Nova Eletrônica, que ao 

contrário de concorrentes como Antenna – Eletrônica Popular, não era só voltada para 
                                                 
22 Livre tradução de: “(…) is really a miniature computer. It is easy to build using eight 1N34A diodes, and can also help 
the youngsters brush-up on simple addition involving three-digit totals”. 
23 Livre tradução de: “Since the end of the 1940s, computer enthusiasts and dedicated educators had been involved in a 
range of computing-related activities from the design of computer toys and educational aids to publishing and setting up 
computer social groups and organizations”. 
24 Em português, jogo de pega-pega. 
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projetos “sérios” em rádio e TV, mas também trazia experimentações com equipamentos 

voltados exclusivamente ao entretenimento, como aparelhos de som. Em Nova Eletrônica, 

encontramos um dos poucos exemplos de projetos eletrônicos brasileiros para jogos, o 

“joguinho Reflexômetro”, atração da revista na sua edição de novembro de 1977, 

apresentado da mesma forma que os seus equivalentes estadunidenses, mesmo com 

algumas décadas de atraso: “uma novidade que vai agradar a todos que se interessam pela 

eletrônica como ‘hobby’, como diversão, e que será útil para o aprendizado dos 

principiantes, é o joguinho. Para crianças e adultos...” (KAWECKI, 1977: 26). 

 

Como as revistas computacionais retrataram os games  

 

A partir do editorial da primeira edição de Byte, que cita os jogos como exemplo de 

aplicação prática que os hobbyistas poderiam dar aos seus computadores pessoais, as 

revistas especializadas em computação sempre deram destaque aos games em suas páginas, 

seja como objeto de suas reportagens, ou como produto oferecido em suas publicidades – e 

isso é possível de ser notado até mesmo em publicações voltadas ao hobbyismo de 

hardware, como a pioneira revista estadunidense. Como exemplo, podemos citar o artigo 

“LIFE Line”, um longo texto escrito pelo editor-chefe Carl Helmers para o número 1 de 

Byte. Na descrição feita por Helmers, o jogo Life Line seria uma adaptação do famoso 

game/simulador The Game of Life25, que poderia ser implementado em diversos sistemas 

que possuíssem um sistema de exibição de gráficos. De acordo com o editor,  

LIFE Line é um veículo muito prático e conveniente para ensinar ideias sobre 
design de programas e sistemas, que você pode aplicar para o seu uso pessoal. 
Mesmo se você nunca implementar um dispositivo de saída gráfica e um teclado de 
input interativo, você pode ganhar conhecimento e melhorar suas habilidades ao ler 
e refletir sobre os pontos a serem feitos em LIFE Line.26 (HELMERS, 1975: 72) 

  

Esta tendência de associar os jogos eletrônicos com a exibição de gráficos continuou 

a ser prevalente nas matérias da revista Byte durante os seus anos iniciais – em uma época 

em que a maioria dos kits de computadores domésticos ainda não previam saídas (output) 

                                                 
25 O Game of Life foi criado pelo matemático britânico John Conway no início dos anos 1970, para simular o 
comportamento, em termos de mudanças, em uma determinada população de seres vivos com o passar do tempo.   
26 Livre tradução de: “LIFE Line is a very convenient and practical vehicle for teaching ideas about program and system 
design which you can apply for your own use. Even if you never implement a graphics output device and interactive input 
keyboards, you can gain knowledge and improve your skills by reading and reflecting upon the points to be made in LIFE 
Line”. 
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de vídeo para a exibição dos dados de forma visual27, e os dispositivos WYSIWYG28 ainda 

estavam sendo criados nos laboratórios de pesquisas computacionais, os games 

representavam um motivo palpável para a adoção da exibição de gráficos pelos hobbyistas. 

Esta justificativa é apresentada em “Add This Graphics Display to Your System”, uma das 

reportagens da edição de novembro de 1976, dedicada ao desenho computacional; logo em 

seu início, o engenheiro Thomas R. Buschbach, autor do texto, deixa bem clara sua 

intenção do porquê construir em casa um sistema gráfico relativamente sofisticado para a 

época, desenvolvendo uma linha de pensamento tipicamente hobbyista:  

Já que uma das razões pelas quais eu construí um microprocessador pessoal foi para 
jogar videogames, eu precisava de algum tipo de um display de alta capacidade de 
exibição gráfica. Depois de examinar a atual falta de um produto comercial de baixo 
custo para desempenhar esta tarefa, eu decidi construir meu próprio aparelho.29 
(BUSCHBACH, 1976: 32)  

 

Este interesse do engenheiro Buschbach por gráficos bem definidos para suas 

sessões de jogatina é retomado posteriormente em “The Colorful Future of Personal 

Computing (or What the World Needs Is a Good Mass Produced High Resolution Color 

Display...)”, um longo ensaio escrito pelo editor-chefe Carl Helmers para a edição de 

outubro de 1977, discorrendo sobre as possibilidades técnicas de produção de telas 

coloridas para computadores pessoais, e quais os usos possíveis destes dispositivos, que, 

para Helmers, se resumiriam a duas possibilidades básicas, para peças de arte 

computacional, e para uma maior simulação de realismo nos games, com muitas aplicações 

práticas:  

Mas considere a possibilidade de animações cartunescas aplicadas as jogos de 
simulação. Se o jogo tem um cenário tipo parque, no qual os jogadores se movem, 
use a tela colorida para representar este cenário, com programas extras para gerar a 
movimentação dos jogadores neste cenário. Se o jogo envolve a simulação de um 
pouso de avião, ou de uma corrida de carros, use programas para gerar os efeitos de 
movimento na tela, e as variações das informações no fundo. Tais sugestões 
envolvem um desenvolvimento significante de software e de capacidade de 
processamento de dados, quando o grau de realismo se torna alto. Porém, dadas as 
capacidades dos displays coloridos e dos processadores, pode ainda existir uma 

                                                 
27 Como um exemplo desta questão, o Altair 8800 exibia os resultados do seu processamento de dados apenas por meio do 
seu painel de luzes, ou por impressão. Para Ian Watson (2012: 135), nesta época “(...) todos os computadores, incluindo o 
Altair, tinham painéis frontais difíceis de serem lidos, e não tinham telas e teclados, você escrevia os programas e os dados 
puxando interruptores de forma árdua, e você lia os resultados pelas linhas de luzes vermelhas.” [livre tradução de: “(…) 
all computers, including the Altair, had hard-to-read front panels and no screens and no keyboards, you entered programs 
and data by laboriously flipping switches on the front, and you read the results from rows of red lights”]. 
28 Sigla de What You See Is What You Get, em tradução livre, Você vê o que você obtem, utilizada para definir a 
manipulação de dados computacionais em ambientes gráficos (em editores de texto, por exemplo) que permitem ao 
usuário visualizar o resultado de suas ações da mesma forma que será finalizado. 
29 Livre tradução de: “Since one of the reasons I built a personal microprocessor was to play video games, I needed some 
type of high resolution graphics display capability. After examining the current unavailability of a low cost commercial 
product to perform this task, I decided to build my own unit”. 
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considerável melhoria no tipo de telas utilizados com os jogos.30 (HELMERS, 1977: 
47) 

 

Nestes dois exemplos, podemos observar uma característica que sempre é uma 

marca determinante da indústria dos games: os jogos eletrônicos como aplicações práticas 

do estado da arte do desenvolvimento de tecnologias de interação humano-computador, 

tanto em relação às interações possíveis em tela (como a manipulação direta), ou, como 

visto nestas matérias da revista Byte, quanto em relação às composições gráficas digitais e 

suas formas de visualização possíveis – o que demonstra o porquê do interesse dos editores 

e colaboradores da pioneira revista estadunidense em seus primórdios, já que a proposta 

inicial de Byte era atender ao público hobbyista dos anos 1970, engajado na montagem dos 

seus primeiros computadores pessoais.   

Porém, a partir do momento que o mercado de microcomputadores se ampliou, 

passando a não mais oferecer kits para montagem, mas sim máquinas prontas, que 

precisavam apenas do uso de programação para o seu funcionamento, o foco dos escritores 

de Byte também mudou, acompanhando estas modificações do mercado. Segundo Ian 

Watson, estas transformações no universo do hobbyismo computacional aconteceram a 

partir do lançamento das máquinas de baixo custo, que não necessitavam de grandes 

conhecimentos técnicos para serem utilizadas:     

Três máquinas, o Commodore PET, o Apple II e o Tandy TRS-80, todos lançados 
em 1977, foram denominados pela revista Byte como a “Trinidade de 1977”. No 
final dos anos 1970, enquanto os preços dos chips de silício começaram a cair, 
muitas empresas entraram no mercado de computadores domésticos: o Atari 400 e 
800, o Commodore 64, o BBC Micro e o Texas Instruments TI-94 venderam 
milhões de unidades, e tiveram lucro...31 (WATSON, 2012: 144) 

 

Para o historiador da computação Paul Ceruzzi, “não era coincidência que esses 

computadores também podiam jogar games, similarmente ao que era oferecido pelos 

consoles de empresas como a Atari”32 (CERUZZI, 2012: 113). Essa analogia de Ceruzzi faz 

                                                 
30 Livre tradução de: “But consider the possibility of cartoon style animation applied to simulation games. If the game 
involves a park like setting in which the simulation players move, use the color display to represent that setting, with 
programs appended for generation of players' movement in the setting. If the game involves simulating a plane landing, or 
an automobile race, use programs to generate the moving effects on the screen, and variations of the background 
information. Such suggestions involve significant software development and processor bandwidth when the degree of 
realism becomes high; but, given the color display and a given processor's capabilities, there can be considerable 
improvement in the types of displays used with games”. 
31 Livre tradução de: “Three machines, the Commodore PET, the Apple II, and the Tandy TRS-80, all released in 1977, 
were referred to by Byte magazine as the “1977 Trinity”. In the late seventies, as silicon chip prices began to fall, many 
companies entered the home computer market: the Atari 400 & 800, the Commodore 64, the BBC Micro and the Texas 
Instruments TI-94 all sold millions and made profits...”. 
32 Livre tradução de: “It is no coincidence that these computers could also play games, similar to what was offered by the 
consoles from companies like Atari”. 
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muito sentido se pensarmos nas materialidades desses dispositivos digitais, já que, os 

consoles são computadores dedicados, que precisam de um software específico para o seu 

funcionamento – o jogo em si, em forma de cartuchos, discos óticos, ou por download. A 

partir da sua exploração comercial, para além do público hobbyista mais dedicado à 

eletrônica digital, os computadores pessoais também começaram a seguir o mesmo 

paradigma, dependendo cada vez mais da criação de softwares para o seu uso; como 

explicam Martin Campbell-Kelly et al.,  

Com a chegada das máquinas voltadas para consumidores, como o Apple II, o 
Commodore PET e o Tandy TRS-80, o mercado para softwares de “aplicações” 
decolou. Os aplicativos permitiam ao computador realizar tarefas úteis sem precisar 
da programação direta do seu dono. Existiam três mercados principais para os 
aplicativos: games, educativos e empresariais.33 (2013: 243) 

 

De fato, mudanças de foco editorial são facilmente percebidas nas edições da revista 

Byte a partir de 1977, acompanhando as tendências da comunidade do hobby 

computacional, e também do nascente mercado de computadores e programas. Aos poucos, 

as matérias sobre hardware e montagem de equipamentos foram sendo deixadas em 

segundo plano, com um destaque maior à programação de aplicativos, com o oferecimento 

de códigos em diferentes linguagens para a reprodução dos programas criados pelos 

hobbyistas. Como efeito destas transformações editoriais, Byte passou a dar ainda mais 

espaço aos jogos eletrônicos, que passaram a ganhar reportagens de capa pelo menos uma 

vez por ano, entre 1978 e 1982. Essa sequência de capas começou com a histórica ilustração 

de Robert Tinney para ilustrar as possibilidades do xadrez computacional, na edição de 

outubro de 1978 (v. 3, n. 10), continuando com Fun and Games, tema de novembro de 1979 

(v. 4, n. 11); Adventures foi o tema da capa de dezembro de 1980 (v. 5, n. 12), seguida por 

Computer Games, de dezembro de 1981 (v. 6, n. 12) e Game Plan 1982, capa de dezembro 

de 1982 (v. 7, n. 12).  

Porém, essa maior atenção aos games nas edições de Byte, surgida a partir das 

mudanças na computação pessoal depois de 1977, sempre esteve presente em revistas que 

possuíam um foco mais (contra)cultural, como Creative Computing. Fundada em novembro 

de 1974 por David H. Ahl, que mais tarde se tornou um dos maiores historiadores de jogos 

eletrônicos, Creative Computing trazia como subtítulo a frase “uma revista de fins não-

                                                 
33 Livre tradução de: “With the arrival of consumer-oriented machines such as the Apple II, the Commodore PET, and the 
Tandy TRS-80, however, the market for ‘applications’ software took off. Applications software enabled a computer to 
perform useful tasks without the owner having to program the machine directly. There were three main markets for 
applications software: games, education, and business”. 
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lucrativos sobre computação educacional e recreacional”34, trazendo desde o seu primeiro 

número reportagens sobre os impactos socioculturais do surgimento da microcomputação, 

os possíveis usos dos computadores em atividades educacionais e atividades práticas, 

especialmente jogos de lógica, que teriam o potencial de ensinar questões matemáticas. 

Após a introdução comercial dos microcomputadores, Creative Computing também 

modificou seu foco editorial, passando a dedicar a maior parte de suas reportagens a 

avaliações de lançamentos de novas máquinas e programas, adotando um novo slogan no 

início dos anos 1980: “a revista número 1 de aplicativos computacionais e softwares”35. 

Porém, nas duas fases da revista, que publicou seu último número em dezembro de 1985, os 

jogos sempre estiveram presentes como o melhor exemplo da “computação criativa” 

abordada em suas páginas, tanto com matérias de fundo educacional como “Using the game 

paddle in the laboratory and classroom”, escrita por John F. De Gilio para a edição de 

outubro de 1983, que discutia possíveis usos dos joysticks em salas de aula e laboratórios 

de informática em escolas de ensino fundamental e médio, quanto com reviews como “Atari 

Arcade Games: the state of the art” de David Small, uma avaliação dos jogos de fliperama 

lançados pela notória fabricante, publicada em março de 1982. O formato de reviews de 

Creative Computing foi adotado por outras publicações de computação, e levaram ao 

surgimento posterior de revistas que abordavam exclusivamente os games; um exemplo é 

Creative Computing Video & Arcade Games, um spin-off da pioneira revista computacional 

que durou apenas dois números, em 1983. 

Este mesmo foco no games como aplicações práticas podem também ser encontrado 

em revistas de países que tiveram um início tardio do hobbyismo computacional, como no 

Brasil – neste caso, por serem publicações desenvolvidas por fabricantes de 

microcomputadores, as revistas nacionais já nasceram voltadas à discussão e distribuição de 

softwares, que serviriam como um acompanhamento das máquinas vendidas. Por exemplo, 

a revista Micro Sistemas trazia periodicamente códigos de games, que deveriam ser 

digitadas pelos usuários em seus computadores pessoais. Este espaço de publicação de 

Micro Sistemas acabou por servir como veículo de divulgação dos primeiros jogos autorais 

brasileiros, como Aventuras da Selva, de Renato Degiovani36, publicado na edição 23, de 

agosto de 1983. Aventuras da Selva é a primeira versão de Amazônia (1983), considerado o 

primeiro clássico dos games nacionais.   

                                                 
34 Livre tradução de: “a non-profit magazine of educational and recreational computing”. 
35 Livre tradução de: “the #1 magazine of computer applications and software”. 
36 Degiovani é considerado um dos primeiros game designers do Brasil, e mais tarde foi editor de Micro Sistemas. 
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 Desta forma, podemos observar como os jogos eletrônicos exerceram muitas 

funções, de igual importância, para a construção da cultura do hobbyismo computacional, 

especialmente em combinação com as revistas especializadas da área. Desde seu uso como 

ferramentas educacionais para o ensino de eletrônica digital, nos anos 1950 e 1960, como 

objeto de experimentações técnicas na fase inicial da microcomputação, no começo dos 

anos 1970, até sua acepção como aplicativos que davam funções úteis aos primeiros 

computadores comerciais, no final dos anos 1970 e começo dos anos 1980, os games não só 

ajudaram a fomentar o incipiente mercado digital, mas também a testar os limites da 

tecnologia, tanto na parte de hardwares quanto de softwares, descobrindo novas 

potencialidades para as máquinas, ao mesmo tempo ajudando a divulgar os computadores 

como novos meios de comunicação, gerando grandes transformações socioculturais, 

econômicas e educacionais. Para tanto, as revistas foram um meio essencial de divulgação 

da atividade hobbyista, fazendo que o computador realmente puder ser “o maior brinquedo 

do mundo” para seus aficionados. 
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