
Palestra inaugural:

O quê Pais e
Professores
precisam saber
sobre GAMES

Um projeto de
empoderamento
para Jovens
gamers

Nasce o e-Base
novo espaço para a Educação e a Cultura Gamer no Rio

M I N I S T É R I O  D O  T U R I S M O  E  E N G I E  A P R E S E N T A M

No último dia 7 de novembro, o bairro de Santa Teresa, na região central
do Rio de Janeiro, ganhou um Centro Cultural totalmente diferenciado: foi
inaugurado o e-Base, uma Estação de Treinamento e Desenvolvimento
para jovens gamers (usuários de Jogos Eletrônicos) das comunidades
adjacentes.
A proposta é simples e direta: “dar acesso aos equipamentos e
informações que podem transformar esses jovens em futuros
protagonistas da Indústria de Games”, como afirma Victor Prado, seu
idealizador.
Já na abertura essa intenção se confirmou.
Ainda limitado pelos protocolos sanitários da Covid-19, o e-Base recebeu
jovens usuários e seus pais para uma palestra diferenciada. Com o título
“Games – tudo que você gostaria de saber sobre o jogo de seu filho”, o
evento apresentou uma visão contemporânea dos Jogos Eletrônicos para
pais aflitos, que veem nessa prática apenas um vício alienante.
Com base em dados e pesquisas, o evento foi cooptando os pais e
responsáveis para uma nova realidade: os Games estão longe de ser
alienantes, e estão no topo da indústria do entretenimento, muito além
do cinema e a música como atividade econômica.
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Aberto de terça a sábado
de 10 às 20 horas

O mais relevante, entretanto, é o fato de que a condição básica
para entrar nesse universo é a única coisa que todos os jovens
deveriam ter: acesso garantido e incentivo para jogar. Muito mais
do que saber falar línguas, dominar ciências da programação ou ser
um artista talentoso.
Fazer jogos é uma dessas coisas que se aprende praticando.
Foi com base nesses fatos que Victor aprovou o projeto na Lei de
Incentivo à Cultura e conquistou o patrocínio da Engie Brasil para
montar o e-Base em Santa Teresa.
O local não poderia ser mais significativo.
Localizado na face norte de Santa Teresa, bem próximo ao Largo
das Neves e sobre o Bairro de Fátima, o Centro de
empreendedorismo Urbano (CEU) é um espaço de Coworking e
incubação empresarial. Ambiente efervescente para o convívio de
gente ávida por inovação e oportunidades.
O e-Base está longe de ser uma espécie de Lan House (local de
diversão eletrônica típico do início dos anos 2000). Suas atividades
envolvem cursos, oficinas e palestras sobre Gamedesign,
Programação, Artes Digitais, Produção e Distribuição de Vídeos e
até Pitching, uma espécie de leilão de ideias para atrair
investidores.
Aberto de terça a sábado, das 10 às 20 horas, o e-Base funciona na
Rua Progresso 67, e atende a jovens regularmente matriculados na
rede pública de ensino.

No CEU - Rua Progresso, 67 - Santa Teresa

"O Brasil é um dos países que mais
consomem Jogos Eletrônicos. No
entanto, somos acanhados quando o
assunto é produzir Jogos. Estamos
entre os que menos desenvolvem e
faturam nesse mercado", diz o Diretor
da For Games e idealizador do e-Base.

"Grande parte desse comportamento",
segundo ele, "decorre da dupla
consciência. Os jovens de baixa renda
não se veem como partícipes dessa
cadeia produtiva"

Para a grande maioria desses jovens, o
mercado é apenas para os que
dominam línguas estrangeiras e
sabem programação de computadores.
Dessa forma pura e simples eles se
alijam desse enorme potencial de
trabalho.


