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Figura 2. Esquema básico de um osciloscópio. O cátodo funciona como um ca-

nhão de elétrons. Os elétrons, ao baterem na tela, geram um sinal de luz. As placas, 

vertical e horizontal, ao receberem uma corrente elétrica variável, fazem com que 

o feixe de elétrons seja atraído, na vertical ou horizontal, resultando num sinal 

que se movimenta na tela.

a pilha acaba em algum momento: todas as cargas negativas 

se encontraram com as positivas no outro lado da pilha.

Uma pergunta natural que poderia ser feita é: por 

que a pilha não descarrega sozinha? A pilha é feita de tal 

jeito que é muito difícil para as cargas negativas chegarem 

até as positivas. Há materiais que não deixam as cargas irem 

facilmente de um lado para o outro. Alguma carga pode até 

passar, mas a pilha vai durar muito tempo para se descarre-

gar se não ligarmos seus polos por um fio metálico, ou algum 

outro material que seja bom condutor de cargas.

Com o que discutimos acima, já dá para entender 

como funciona um osciloscópio, o aparelho que serve para 

medir variações nas correntes elétricas, ou seja, mede como 

as cargas elétricas estão se movimentando. Um esquema bá-

sico é apresentado na figura 2.

O osciloscópio possui um canhão de elétrons que 

está indicado por cátodo na figura 2. Este cátodo nada mais 

é do que um fio que, quando aquecido, fica com muitos elé-

trons soltos. Basta ter um sistema de cargas positivas por 

perto que fará com que os elétrons saiam correndo deste fio 

na direção das cargas positivas. O arranjo detalhado deste 

canhão não é importante, mas sim o fato de que do cátodo 

saem muitos elétrons em direção à tela do osciloscópio.

Essa tela é feita com um material fluorescente, ou 

seja, quando um elétron bate na tela, aparece um sinal lu-

minoso. Como são muitos elétrons acelerados pelo canhão, 

o feixe que sai do cátodo vai gerar uma mancha na tela, cujo 

tamanho vai depender da quantidade de elétrons e da di-

mensão do feixe.

Se variarmos a corrente, ou seja, a quantidade de 

cargas elétricas nas placas verticais e horizontais da figura 2, 
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foi apresentado neste capítulo, é que a matemática também 

está por trás da programação de videogames.

A criação de videogames começou com os chamados 

programadores ou especialistas em computação. Quando 

passaram a se popularizar, e a resolução das máquinas foi 

melhorando, foi necessário que especialistas em arte entras-

sem na programação. Apesar de existirem pacotes de pro-

gramação que podem ser utilizados para quem quer criar um 

jogo, se não houver um bom casamento entre esses diferen-

tes profissionais, dificilmente teremos um jogo de boa quali-

dade e, consequentemente, de sucesso.

Programar um jogo com muitas alternativas e com 

imagens cheias de detalhes pode ser um trabalho enorme. 

Em 1996, a companhia japonesa Nintendo lançou o Pocket 

Monsters (que poderia ser traduzido como monstros de bol-

so), mais conhecido como Pokémon, que levou seis anos 

para ser desenvolvido. Dois anos depois foi lançado nos Es-

tados Unidos e acabou gerando uma febre em relação ao pró-

prio jogo e também do comércio dele derivado. Apenas três 

anos após o lançamento do que se pode chamar de marca 

Pokémon, a Nintendo já havia faturado mais de 10 bilhões 

de dólares. Os seis anos de desenvolvimento foram árduos, 

mas bem recompensados.

4. Videogame, televisão e computador

Hoje em dia é muito comum que o jogador use um console 

acoplado à televisão. Pode ser da linha PlayStation, da com-

panhia japonesa Sony, um X-box, da Microsoft, ou outros 

que estão no mercado. Aliás, é bom lembrar que citamos al-

gumas marcas não por preferência, mas pelo fato de serem 

bastante conhecidas.

Os consoles contêm um processador ou CPU, uma si-

gla originária do inglês (Central Processing Unity), um equi-

pamento similar ao que está nos computadores que encon-

tramos por aí. Tal processador é a parte da máquina que faz 

as contas, como discutimos no capítulo anterior, ou, como 

também pode se dizer, é a parte que processa as ordens da-

das pelo controle.

Além de um console acoplado à televisão, existem 

muitas outras formas ou aparelhos para jogar videogames. 

Como vimos, o primeiro aparelho de videogame foi o oscilos-

cópio de Higinbotham. Houve uma época em que eram co-

muns aparelhos grandes, alguns quase do tamanho de uma 

pequena geladeira, espalhados por casas de jogos, bares e 
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Internet

Hoje em dia, é comum você estar na frente da televisão ou do 
computador jogando on-line uma partida de futebol. Isto quer 

dizer que você, através de uma rede de comunicação, denominada 
internet, pode jogar com alguém do outro lado do mundo. Você talvez 
nunca tenha se preocupado em saber como esta tal de internet 
começou, mas ela também é resultado de avanços em pesquisas 
da Natureza, que acabou se tornando um grande instrumento de 
utilidade. Existe um laboratório na Suíça chamado CERN, cujas siglas 
significam Centro Europeu de Pesquisas Nu clea res, onde são feitas 
pesquisas de colisões entre par tícu las elementares. Nestas colisões, 
são geradas muitas outras par tí cu las e, em geral, são milhares de 
colisões. O CERN possui máquinas que registram cada colisão, cada 
caminho seguido por cada partícula, como se fossem fotografias de 
caquinhos minúsculos que se quebram em centenas de caquinhos 
menores. Isto tudo é registrado em computadores e analisado por 
físicos de vários países associados ao CERN. O “x” da questão foi: 
como enviar toda essa informação dos computadores do CERN 
para dezenas de computadores em Universidades espalhadas pelo 
mundo, para que pudessem ser analisadas pelos físicos participantes 
da experiência? Foi aí que entrou um camarada chamado Timothy 
John Berners-Lee, que inventou um browser, ou navegador, para 
enviar os dados do CERN para outros computadores do mundo. 
Ele é o criador da World Wide Web. É claro que você já viu aquele 
“www” que se coloca no início de um site da internet. Pois veio 
disso aí. Só para finalizar, o físico inglês Tim BL, como também é 
conhecido, foi nomeado Sir, é professor do MIT e, em 2004, ganhou 
um pequeno prêmio de 1 milhão de euros!

inteiro na frente da televisão e bebendo cerveja. Para alguns 

– e para ela –, ele poderia estar fazendo algo mais útil duran-

te o dia, e, para outros, ele poderia beber vinho ao invés de 

cerveja. Provavelmente, o ponto principal seja o equilíbrio 

dos atos em qualquer atividade. A televisão não é um mal; 

junto com a internet, ela mudou a forma de ver o mundo e 

de obter informações. O videogame deverá encontrar o seu 

lugar em nossa sociedade, da mesma forma que a televisão e 

o cinema. E já que falamos em internet, que também faz par-

te desse mundo dos jogos, é importante dizer que ela surgiu 

de uma atividade científica e passou a ser fundamental em 

nossa civilização. Para saber mais, leia o texto Internet.

É bem possível que o videogame até ocupe o lugar do 

cinema; esta possibilidade já foi apresentada pelo espanhol 

Josep Català, professor de direção cinematográfica e estéti-

ca da imagem da Universidade Autônoma de Barcelona. Os 

jogos estão se tornando cada vez mais realísticos, de modo 

que os “atuantes” têm voz, movimentos e expressões reais, 

com o fator fundamental: a interatividade. Isto é melhor que 

“ver” o filme, é quase “participar” do filme.

Algumas pessoas, como o professor Espen Aarseth, 

chefe do departamento de Informática Humanística da Uni-

versidade de Bergen, na Noruega, acreditam que os jogos 

eletrônicos sejam uma fonte de inspiração para a literatura e 

para a arte em geral. Este é um assunto para pesquisadores 

dessa área, mas, se alguns também pensam que o videogame 

pode ocupar o lugar do cinema, e o cinema é um ramo da arte 

que já influenciou outras atividades artísticas, então é possí-

vel acreditar que o videogame será capaz de fazer o mesmo?

A tendência é que os consoles de videogames pas-

sem a ser o aparelho de entretenimento mais importante de 
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télites para descobrir o lugar em que estamos na superfície 

da Terra. Da mesma forma, o sinal de um celular pode ser 

rastreado, medindo-se o tempo de chegada do sinal em dife-

rentes antenas.

Será que deu para perceber que o quarto do jogador 

é realmente um grande laboratório científico? Quando for 

jogar, dedique alguns minutos para pensar no lugar em que 

está o seu videogame. Tem luz entrando por alguma janela? 

Qual a temperatura do quarto? Será que o quarto produz al-

gum eco para o som dos alto-falantes? Mudará alguma coisa 

se jogarmos de pé ou deitado? E se aumentarmos o brilho da 

tela? Qual...?

Tudo dominado  
(...pelos elétrons!)

Nessa altura do campeonato, você já percebeu que tudo de-

pende das tais cargas elétricas. Existe muita coisa ainda no 

Universo que não entendemos, entretanto, o mais importan-

te que acontece em nossa volta é dominado pela interação 

entre cargas elétricas. Como enxergamos, como ouvimos, 

como tocamos as coisas, como andamos, como os aparelhos 

funcionam, de uma forma ou de outra, tudo está dominado 

pela interação entre as cargas elétricas. Até a comida que 

digerimos se transforma em energia para colocar em movi-

mento as cargas elétricas de nosso corpo. Como diz a música 

do funk carioca: “Tá tudo dominado” – pelos elétrons!
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