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The Kugelmass Episode

Altered States

Jogo de aventura 
de computador 
que criou um 
mundo baseado 
em regras no 
qual o jogo acon-
teceu. [1] 

[1] The name dnd is derived from the abbreviation "D&D" from the 
original tabletop role-playing game Dungeons & Dragons, which 
was released in 1974.

[2] The Computer, Machine of the Year, Jan. 3, 1983. 

[3] Inventor: Toru Iwatani. Developer: Namco Ltd. - Tokyo, Japan. 
Publishers: Namco (Japan), Midway (North America). Released: 
May 22, 1980 (Japan) - October 1980 (North America). Platform: 
Arcade

[4] Robotron:  Videogame arcade desenvolvido por Eugene Jarvis 
e Larry DeMar de Vid Kidz e lançado pela Williams Electronics 
(parte da WMS Industries) em 1982.

[5] Spacewar! no Museu de História da Computação em 2007De-
signer (s) MITProducer (s) Steve RussellPlataforma (s) Computer 
PDP-1 Data de LançamentoFixed 1962 Gêneros: Modos de jogo 
de tiroMultiplayer.

6] Woody Allen, “The Kugelmass Episode,” The New Yorker, May 
2, 1977. 

[7] Mihaly Csikszentmihalyi, Beyond Boredom and Anxiety. San 
Francisco, Josey Bass, 1975.

Dungeons

and

Dragons
1974

time
Em 1983, o computador havia se tornado uma 
parte tão ativa do cotidiano que a revista escolheu 
para preencher o papel geralmente dado a um 
homem ou mulher do ano. [2]
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O primeiro jogo a ser 
reconhecido como parte 
da cultura nacional. O 
Pac-Man precisa tomar de-
cisões rápidas: coma esse 
ponto ou fuja desse mon-
stro. [3]

A tela mostra duas 
naves espaciais, cada 
uma sob o controle de 
um dos dois joga-
dores. Naquela época, 
no entanto, o custo e o 
tamanho do computa-
dor necessário para a 
Guerra Espacial torna-
va impossível levá-lo 
além dos ambientes 
de pesquisa de lugares 
como o MIT. [5]

Os cientistas aperfeiço-
aram o robotron, que são 
robôs engenhosos que 
andam por aí. [4]
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Os 
próprios 

sentimentos das 
pessoas sobre estar

fora de controle...
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1974

“Ao contrário do mundo real, o 
universo do jogo sempre está 
em conformidade com as 
regras”. [6]

“O tempo pode retroceder, as 
pessoas podem ter poderes 
sobre-humanos, tudo é pos-
sível. O que é necessário é 
consistência”. [7]

2010
Quantic Dream e publicado pela 
Sony Computer Entertainment.
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