
 

volvida na elaboração dos jogos com uma 
grande variedade de talentos. Os games 
de hoje são complexos tanto do ponto de 
vista técnico quanto do artístico. Tenho de 
parabenizar os homens e as mulheres que 
os produzem de forma tão espetacular.

EGM: Simon (conhecido no Brasil 
como Genius) é outro grande sucesso 
em nosso país. Conte-nos um pouco a 
respeito de seus brinquedos, de suas 
outras criações. Qual o seu favorito?
RB: Comecei a inventar e a construir 
brinquedos eletrônicos na década de 70, 
usando processadores de 4 bits. Entre 
eles, o Maniac, o Computer Perfection e 
o Simon foram os primeiros eletrônicos 
portáteis que criei e licenciei por conta 
própria. Meu favorito, até por causa do 
tremendo sucesso de vendas e de ter 
sido lançado comercialmente (pela Milton 
Bradley), é o Simon.

EGM: O senhor recebeu a Medalha 
Nacional de Tecnologia das mãos 
do presidente Bush em 2006. O que 
sentiu naquele momento?
RB: A medalha, como prêmio de reco-
nhecimento, foi entregue a mim pelo pre-
sidente norte-americano, mas na verda-
de, minha indicação (e escolha) foi votada 
por um grande grupo de engenheiros e 
de cientistas, como Steve Wozniak, e 
balizada por cartas de recomendação 
de respeitados tecnólogos, enge-

nheiros e personalidades do ramo. 
Naturalmente, ser escolhido 
para receber um prêmio de tal 
importância por aquelas pessoas 
foi muito satisfatório para mim 
e, de certa forma, abrilhanta de 
maneira mais contundente meus 
sessenta anos de pequenas e 
grandes invenções.

EGM: O que o senhor faz atu-
almente? Continua envolvido 

em projetos, em inventos?
RB: Continuo inventando novos disposi-
tivos eletrônicos, projetando hardware e 
construindo protótipos para, então, licen-
ciá-los. Recentemente licenciei um con-
trole de videogame para uma grande pro-
dutora californiana, que será produzido 
no próximo ano. Estou também criando 
conceitos de brinquedos eletrônicos para 
a Feira de Brinquedos de Nova York, que 
acontecerá em fevereiro de 2007. Como 
pode ver, continuo criando novas “bugi-
gangas”. Creio que há poucos inventores 
de 85 anos que continuam sentados em 
seus assentos de trabalho, criando e 
construindo hardware. Certamente me 
divirto e não vejo razão para parar.

EGM: Existe alguma pessoa da área 
que o senhor realmente admire?
RB: Existe um incontável número de pes-
soas que merecem crédito por contribuir 
para que a indústria dos videogames 
domésticos atingisse o sucesso. Eu 
realmente não consigo imaginar e eleger 
uma pessoa em particular. Nolan Bushnell 
parece mais qualificado para responder 
a esta questão, pois é o gênio criador 
da indústria dos arcades (fliperamas). Eu 
hesito em falar dele, pois jamais tentou se 
aproximar de mim, ser meu amigo.

EGM: O senhor foi merecidamente 
reconhecido pela mídia especializada 
como o idealizador do videogame do-

méstico, mas Nolan Bushnell, criador 
da Atari, acabou levando a fama, mes-
mo tendo notoriamente pego a idéia 
do Pong após ter visto seus jogos do 
Odyssey em uma feira de eletrônicos 
nos anos 70. Já que o senhor tocou no 
assunto, como é a relação de vocês?
RB: Eu gostaria de encontrar o Sr. Bush-
nell para que conversássemos cordial-
mente, para que jogássemos uma partida 
de videogame juntos, até mesmo por farra, 
em alguma feira de games. Bushnell nunca 
apareceu. Até iniciei uma troca de e-mails, 
meses atrás, para que esclarecêssemos 
alguns erros de postura do passado, 
alguns mal-entendidos, mas o papo foi 
infrutífero. Certas coisas nunca mudam.

EGM: Qual é seu sistema de videoga-
me preferido atualmente? O senhor 
ainda joga?
RB: Eu raramente jogo, exceto quando 
meus netos me visitam e trazem seus 
consoles. Meus reflexos não são mais os 
mesmos e, até pela minha idade, prefiro 
assistir, pois esses jogos são muito rápi-
dos para mim.

EGM: Como o senhor gostaria de ser 
lembrado?
RB: Como uma pessoa que demonstrou 
que, estudando e trabalhando duro por 
toda a vida, foi capaz de utilizar o talento 
natural de inventor para criar produtos 
novos e de vanguarda, inaugurando uma 
nova e peculiar indústria. q

André Forte é redator da revista eletrô-
nica Jogos 80: www.revistajogos80.cjb.net
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Ralph Baer, criador do Odyssey,
comemora 85 anos e não pensa em parar

Por André Forte

Em nome
do PAI

de 1966, escrevi um documento que 
explicava, em linhas gerais, o conceito de 
se jogar em um aparelho convencional de 
TV, juntamente com o esboço de alguns 
jogos que me vieram à mente na ocasião. 
A idéia original em si, porém, aconteceu 
um pouco antes, na década de 50.

EGM: Como o senhor vê a relação 
entre o primeiro game projetado no 
Brown Box e os jogos lançados para 
os sistemas recentes?
RB: Antigamente, um ou dois projetis-
tas tinham de se virar sozinhos com as 
poucas ferramentas disponíveis para se 
produzir jogos cativantes, criavam-nos 
“artesanalmente”. Hoje há uma equipe en-

orgulhosamente bateu um papo com 
o homem que fez, de forma pioneira, o 
mundo despertar para uma nova forma 
de lazer e de entretenimento.

EGM Brasil: O senhor criou o primeiro 
sistema de videogame doméstico, o 
Brown Box (Caixa Marrom), batizado 
comercialmente de Odyssey pela Phi-
lips/Magnavox e lançado no mercado 
americano em 1972. Como surgiu tal 
invenção?
Ralph Baer: Sou um engenheiro de 
televisão por formação e a idéia de criar 
interatividade com um televisor, de fazer 
algo mais com o aparelho, foi um proces-
so natural para mim. Em 1º. de setembro 

XBOX 360? PlAySTATiON 3? 
NiNTENdO Wii? Nada existiria hoje, 
provavelmente, se um alemão radicado 
nos EUA, o Sr. Ralph Baer, não tivesse 
bolado o conceito do primeiro videogame 
doméstico nos anos 50. Foi um projeto 
audacioso que mostrou ao mundo, pela 
primeira vez, a interatividade na tela de 
um aparelho de TV.
Neste mês de março, Baer comemora 85 
anos de vida (e sessenta de invenções). 
Odyssey e Simon (lançado como 
Genius pela Estrela no Brasil), dois de 
seus inventos mais famosos, invadiram 
os lares brasileiros e ainda estão na 
memória e nas prateleiras de muitos 
fãs e colecionadores. A EGM Brasil 

Para conhecer melhor 

a história de Ralph 

Baer, Nolan Bushnell 

e a origem de tudo 

aquilo que chamam 

de videogames, corra 

atrás de The First 

Quarter: A 25-year 

History of Video 

Games, de Steven 

L. Kent. O livro (sem 

edição nacional) é um 

precioso relato das 

origens dos jogos 

eletrônicos – uma 

peça indispensável na 

biblioteca do jogador 

■ no Brasil, o console fez enorme 
sucesso. Acima, algumas das 
capas de títulos famosos

■ não ia ser 
muito comercial 
um jogo chamado 
Simão no Brasil. 
Genius soa muito 
      melhor

■ Imagine só ter o orgulho de dizer 
“meu avô inventou o videogame”.
Pois é, luxo para poucos...

> por último, mas não menos importante
GAMe oVeR
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