




Ola! 

Seja bem-vindo ao mundo dos videogames. Pensando bem, provavelmente você já conhece alguma coisa 

sobre eles, não é mesmo? Os games mudaram muito desde o seu começo, passando de brinquedos simples 

de crianças à atividades de adultos ao redor do globo, sem contar os que possuem isso como profissão, atletas 

ou não! Uma das maiores realidades dos dias de hoje é que quase todo mundo se envolve, ou se envolveu em 

algum momento da sua vida, com os jogos eletrônicos. Se não por um console dedicado, fosse ele estático 

ou portátil, talvez pelo celular, ou pelas redes sociais mesmo. Mas é preciso ir além e compreender que os 

games não são apenas passatempos, mas para diversas pessoas, um estilo de vida. Levando em consideração 

toda essa relevância, decidimos fazer essa revista. Porém, há uma diferença bem importante: aqui não serão 

abordados os jogos atuais, as últimas tecnologias ou até mesmo aquele jogo que você liga no seu celular 

enquanto espera algo, como uma consulta em um médico.Essa revista falará sobre a década de 90. Uma 

década que mudou muita coisa no âmbito dos videogames. Foi ali que a ideia de brinquedo infantil começou 

a ser destruída, fosse por jogos que exigiam uma idade mínima, como Mortal Kombat, ou por cada vez mais 

a Sony não querer se aproximar com mascotes infantis e ter em jogos como Gran Turismo e Metal Gear So-

lid, seu principal expoente de que games eram coisas de adultos também. Sem falar que foi essa década que 

presenciou uma mudança na lógica do mercado – e sem precisar de uma quebra na indústria, como foi nos 

anos 80 – a Nintendo, entrou na década líder absoluta e saiu dela correndo, e muito, atrás da Sony. Aliás, é 

com essa última empresa que os games passaram a atingir cada vez números de vendas mais significativos, 

abrindo os olhos de muitas outras empresas para esse mercado. Por fim, é curioso ressaltar que são nesses 

dez anos que aparece um ebrião dos esports, seja pelos jogos de luta, ou pelos de estratégia, ou os famosos 

RTS que gerariam o gênero MOBA, que é o principal do esporte eletrônico no momento. Claro que tudo isso 

são deixas que podem ser exploradas adiante, o que se propõe aqui é olhar para esse período tão importante 

desse mundo dos games e relembrar os grandes nomes, ter aquela nostalgia e, talvez, apresentar um grande 

clássico a algum desavisado. Puxe uma cadeira, sente-se e embarque nessa viagem que começa em 1990.....

Moreno Valério
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LANCAMENTO

O Megadrive foi lançado em 1988 no Japão, em 

1989 nos EUA e em 1990 no mundo todo. Nos Estados 

Unidos ele foi nomeado de Genesis. Ele apresentou um 

ciclo de vida grande, sendo descontinuado em 1997, 

com exceção dos EUA, que foi em 1999. Porém, ainda 

existem versões do console sendo vendidas sem o envol-

vimento da Sega, caso da TecToy no Brasil.

marketing

Uma das maiores marcas da Sega com o Megadrive foi o 

seu marketing agressivo. Tendo que desbancar a rival e líder 

do mercado, Nintendo, a Sega investiu pesado na publicidade 

nos EUA para abalar o mercado. E conseguiu se fazer ouvir 

com suas campanhas que permitiam aos clientes jogarem os 

dois consoles e decidirem qual o melhor e também com seu 

famoso slogan “Sega does what Nintendon’t”.

BIBLIOTECA

O Megadrive possui uma biblioteca com 915 games. O 

console ainda podia rodar jogos de sen antecessor, caso um 

conversor fosse adaptado a ele. Além disso, obteve diversos 

periféricos, como o Sega CD e o Sega 32x, que aumentavam 

a capacidade do console ou da sua mídia. Os jogos que mais 

venderam da plataforma foram ambos Sonic 1 e 2 e Aladdin, 

baseado no filme da Disney.

NUMEROS

O Megadrive vendeu mais de 30 milhões de unida-

des. Embora abaixo de seu principal rival, o SNES, foi um 

salto gigantesco se comparado à geração anterior (Mas-

terSytem e NES), onde a Sega representou uma fatia de 

aproximadamente 18% do mercado. Ainda considera-se 

em separado as vendas da TecToy no Brasil, que somam 

mais de 3 milhões, e da Majesco, nos EUA, que vendeu 

mais de 1 milhão e meio de variantes licensiadas.
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<<  Review

Por Olivia Baldissera

Era uma vez um herói que podia se transportar para dife-

rentes mundos, para proporcionar diferentes aventuras para 

meninos e meninas que tivessem os mais diversos tipos de 

consoles -- e sem ter que esfregar uma lâmpada mágica. Ok, 

esta época mágica não está tão longe assim: estamos falando 

da década de 1990, quando um filme licenciado fazia a ale-

gria da indústria dos games. Era comum na época um filme 

derivar vários jogos para diferentes plataformas.

É o caso de Aladdin, que saiu de Agrabah para chegar 

ao Mega Drive, Amiga, GameBoy e MasterSystem (e, 

pasme, ganhou até uma versão para MS-DOS). O 

jogo foi desenvolvido pela Virgin Games e dis-

tribuído pela Sega 

em 1993, o que 

rendeu para a em-

presa bons resulta-

dos: foi o terceiro título mais 

bem vendido da história do Mega 

Drive, com 4 milhões de cópias. E, claro, 

a Capcom e a Ubisoft não poderiam deixar de 

subir no tapete mágico, lançando também uma versão 

do personagem da Disney para o Super Nintendo e para o 

GameBoy Color.

Aladdin e Apu também fecharam uma grande fase da 

história da indústria, ao protagonizarem a primeira parceria 

entre um estúdio de animação e uma produtora de games. 

Os animadores da Disney cuidaram de dar impressionantes 

movimentos fluídos aos personagens, acompanhados por 

músicas originais do filme. Tamanha qualidade garantiu ao 

game o prêmio de melhor animação da EGM no mesmo ano 

em que foi lançado. Também recebeu ótimos reviews da im-

prensa especializada, o que levou a Disney a pensar em uma 

continuação, mas que nunca saiu do papel.

As noites no Super Nintendo, e os dias no MasterSys-

tem, no Mega Drive...

As versões do jogo seguem uma mesma lógica, que res-

peita a ordem cronológica do filme da Disney: na primeira 

fase, temos Aladdin fugindo pelas ruas de Agrabah, para 

depois ser encurralado na Caverna das Maravilhas. Este é o 

cenário de, pelo menos, três fases: ele percorrendo o local, 

depois buscando a Lâmpada e, por último, fugindo da lava 

quente ao lado do tapete mágico. Também não poderiam 

faltar um tour pelo palácio do Sultão e o passeio pelo mun-

do com Jasmim. Nas últimas fases, chega a hora de derrotar 

Jafar e libertar o Gênio. Entre uma fase e outra, podemos 

acompanhar a narrativa do filme (claro, se o jogador quiser, 

pode pular as cenas).

E
m uma época em que eram poucos os jogos multiplataformas, a Disney resolveu o problema desenvolvendo dois 

jogos diferentes: uma para o MegaDrive e outro para o SNES. Acompanhe as diferenças nas reviews abaixo"

Com tantos consoles disponíveis, não é de se espantar 

que haja pequenas diferenças de jogabilidade. As versões 

para Mega Drive e SNES, por exemplo, têm cordas para que 

o protagonista escale pelos prédios da cidade. Já o título 

para MasterSystem, bem mais simples, permite apenas que 

Aladdin corra e pule de obstáculos para fugir dos guardas de 

Agrabah. Além de mais simples, essa versão é a mais rápi-

da de fechar, pois não tem vidas nem “continues” limitados. 

Quando o gamer pega o jeito, o jogo pode ser fechado em 

menos de 15 minutos.

Outra diferença está na presença ou não de chefes no 

final das fases. No MasterSystem, Aladdin tem que apenas 

desviar de obstáculos em todas as fases, para só no final en-

carar o único chefe da versão, o próprio Jafar. Já no SNES 

e no Mega Drive, a vida do personagem é um pouco mais 

difícil, pois tem que derrotar três chefes no primeiro e quatro 

no segundo.

Independente da sua versão favorita, uma coisa é certa: 

a aventura nas Arábias foi inesquecível para uma geração de 

jogadores. Muitos deles tiveram Aladdin, Apu e Gênio como 

grandes amigos que os guiaram no universo dos games.

FICHA TÉCNICA

Jogo Disney’s Aladdin

Plataformas MegaDrive

Ano 1993

Gênero Plataforma

Desenvolvedora Virgin Games, Disney Software

Momento representado nas duas 

versões, em que Aladdin e Jasmine 

voam no Tapete
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E
m uma época em que eram poucos os jogos multiplataformas, a Disney resolveu o problema desenvolvendo dois 

jogos diferentes: uma para o MegaDrive e outro para o SNES. Acompanhe as diferenças nas reviews abaixo"

Por Camila Valério

O jogo Disney’s Aladdin foi desenvolvido pela Capcom e 

lançado para o Super Nintendo em 1993. Ele veio no emba-

lo do sucesso do filme lançado praticamente um ano antes 

pela Disney. Assim, o jogo segue a história do longa. Há  al-

gumas pequenas mudanças, mas nada a ponto de mudar a 

trama. Aladdin precisa deter o vilão Jafar e salvar a princesa 

Jasmine. Para isso conta com a ajuda do tapete mágico, de 

seu macaquinho Abu e , claro, do gênio da lâmpada. As fases 

são divididas em níveis, e ao final de cada uma delas, acom-

panhamos mais um pedaço da storyline. 

O game é classificado como action-plataform e não há 

a possibilidade de dois jogadores, a não ser no famoso es-

quema (que tem irmãos conhece bem)  ‘uma vez de cada’. A 

jogabilidade é fluída e bem intuitiva, Aladdin não bate em 

seus inimigos, ele pula em cima deles e atira maçãs neles. 

Além desses comandos também é possível pular com a aju-

da de um lençol que forma uma espécie de pára-quedas e 

torna a queda mais demorada e precisa. Aladdin ainda con-

segue se balançar em estacas, que tanto pode servir para 

tomar impulso para outro pulo ou acertar um adversário 

com os pés. Um comando que deixa a desejar é quando pa-

ramos de correr, pois o personagem desliza por um tempo 

exagerado, sendo difícil controlá-lo em espaços pequenos.

Começamos com apenas três corações representando 

uma vida, ou seja, ao ser acertado três vezes uma vida é per-

dida. Mas esse número vai aumentando ao longo do jogo 

com a ajuda de esferas rosadas ou no bônus. Por isso não 

se esqueça de pular em cima de vasos e baús, pois eles guar-

dam comidas para repor as vidas e também maçãs que são 

usadas como arma. Além disso, em cada fase há um besouro 

dourado escondido em um desses baús, se você o pegar ao 

final da fase vai para uma roleta de bônus. Nela pode-se ga-

nhar vida, continue e preenchimento dos corações já vazios.  

A trilha sonora é a mesma utilizada no filme com algu-

mas adaptações, claro, e isso é um ponto positivo, pois ela é 

envolvente e cumpre muito bem seu papel. 

Um diferencial do jogo é que algumas vezes podemos 

interagir com o cenário. Logo na primeira fase, por exem-

plo, é possível pular na cabeça dos moradores que aparecem 

na janela. 

Os gráficos são bem detalhados, muito bons para a épo-

ca e muito bonitos também. É interessante observar que 

tanto Abu, que nos acompanha em todas as fases, quanto 

o gênio, que tem uma fase dedicada a ele, fazem caretas de-

pendendo do que acontece na gameplay. 

O público alvo do jogo são crianças, tornando-o um jogo 

fácil para um jogador mais experiente. Um desafio a mais 

que pode torná-lo interessante é coletar todos os diamantes 

vermelhos espalhados pelas fases. Inclusive, se mais de 50 

forem coletados, um final diferente é apresentado. E não 

é uma tarefa tão simples, pois alguns são bem difíceis de 

serem pegos. 

Apesar de não ser um jogo muito complicado, nem 

muito difícil, ele vale a pena pois é muito divertido e muito 

bonito. Além de contar com o fator nostalgia trazido não 

só pelos gráficos, mas também pela trilha sonora e pelos 

personagens. 

FICHA TÉCNICA

Jogo Disney’s Aladdin

Plataformas MegaDrive

Ano SNES

Gênero Plataforma

Desenvolvedora Capcom

O gênio usa das 

suas mágicas nas 

aventuras com 

Aladdin

O macaco que 

auxilia Aladdin 

todo o tempo, 

Abu
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Correndo por aí, Sonica é pura 

velocidade e adrenalina!

Por Nathalie Richard

Um marco na história dos games, Sonic The Hedgehog 

foi o início do que rapidamente se tornou um ícone no mun-

do dos jogos. Em um tempo onde o maior representante 

da indústria era um encanador de bigode e macacão, não 

surpreende que um ouriço azul que corria extremamente 

rápido conquistasse seus próprios fãs.

Sonic The Hedgehog foi o primeiro jogo do persona-

gem Sonic e, surpreendentemente, não deixou a desejar. 

A fluidez do jogo é indiscutível. Possuía movimentos lisos 

e respostas instantâneas aos comandos, e não poderia ser 

diferente pois, com um personagem cuja característica mais 

marcante é a rapidez, era preciso pular, parar, se abaixar e 

rolar nos momentos certos pois um movimento em falso 

poderia custar até a vida de Sonic.

A história do jogo é basicamente Sonic precisando com-

bater o Dr. Robotnik, que transformou pequenos animais 

inofensivos em robôs malignos e busca a dominação mun-

dial. Simples assim. 

Sendo um jogo de plataforma espera-se que a jogabi-

lidade seja simples, porém, devido a velocidade de Sonic, 

o jogo torna-se desafiador, inclusive por ser repleto de ini-

migos pelo caminho e até mesmo o próprio cenário pode 

ter algum detalhe, como espinhos, que pode causar dano 

C
omo a SEGA criou 

um mascote que foi 

capaz de rivalizar 

com o gigante Mário? Com 

apenas um jogo já era possível 

ver o que viria por aí!

a Sonic. O jogo é repleto de anéis dourados pelo caminho, 

que Sonic vai coletando e qualquer dano que Sonic venha a 

tomar faz com que ele perca todos os anéis, porém é pos-

sível coletá-los de volta durante um breve momento após 

perde-los. 

Visualmente, o jogo tem cores inacreditáveis e extrema-

mente vivas, outra razão para ter sido um competidor dire-

to da Nintendo na época. Os detalhes no personagem eram 

impecáveis, considerando o sistema disponível na época. 

Não somente tem uma trilha sonora característica e 

marcante, mas Sonic The Hedgehog é um jogo que também 

deu atenção aos detalhes sonoros. É possível identificar 

sons até mesmo nos movimentos básicos do Sonic, como 

rolar, pular, frear e, claro, o clássico som ao coletar cada um 

dos anéis dourados. A trilha sonora por vezes acabava in-

fluenciando na questão da velocidade do jogo. 

Por vezes o jogo pode ser mais desafiador do que o es-

perado, devido ao seu ritmo, mas a prática permite que o 

jogador logo tenha habilidade para passar de cada uma das 

fases. Quem jogou Sonic The Hedgehog muito provavel-

mente já o jogou do início ao fim dezenas de vezes. É um 

jogo divertido, fluido, extremamente colorido e desafiador, 

que faz o jogador querer se superar a cada jogada.

FICHA TÉCNICA

Jogo Sonic The Hedgehog

Plataformas MegaDrive

Ano 1991

Gênero Plataforma

Desenvolvedora SEGA

Dr Robotnik 

transformou todos 

os companheiros 

de Sonic em robôs 

e cabe ao porco-

espinho salvar 

todos!
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A brincadeira mudou
por Sandro Gabardo

Década de 80. Ignora-se a data específica. Dois 

irmãos ainda crianças, acostumados a passar o dia 

fazendo bagunça no pátio do edifício, ficam doentes 

ao mesmo tempo e são impedidos de deixar o apar-

tamento. Varicela, talvez catapora. Algo contagioso, 

com certeza. Para não enlouquecer com o corre-cor-

re no apê apertado, o pai compra um Atari, sucesso 

da época, na tentativa de entreter a dupla.

Não podia dar errado. Enduro, Pitfall!, River 

Raid, Atari Soccer, até o horroroso e fracassado jogo 

do ET, responsável por quase encerrar precocemen-

te a indústria de jogos eletrônicos, passou por aque-

le televisor de tubo. Decathlon e sua tendência a 

quebrar os joysticks graças aos movimentos bruscos 

e repetitivos exigidos também fez parte do cardápio 

de cartuchos, assoprados vez ou outra em estratégia 

genial para que a “fita” funcionasse.

Era a pré-história da era digital. Para quem a 

vivenciou tão intensamente, é quase inacreditável 

a transformação pela qual passaram os consoles 

e seus games. Evolução meio óbvia com o avanço 

tecnológico, não é? Mas mais do que gráficos ma-

ravilhosos, trilhas sonoras de alta qualidade, ou 

apresentação visual em primeira pessoa, distante 

do modesto e arcaico 2D de outrora, o que chama a 

atenção é a complexidade dos produtos atuais. Do-

minar todos os controles, ações e possibilidades de 

cada game é um desafio que exige cada vez mais de-

dicação - os jogos de Fórmula 1 são um belo exem-

plo. Coisa para profissionais.

Não à toa, mais de trinta anos depois de os hoje an-

ciões do videogame apertarem os primeiros botões em 

frente a uma tevê, a diversão eletrônica despretensiosa 

passou a ser uma carreira rentável. Há quem embolse de 

R$ 3 mil a R$ 30 mil (dados encontrados a um google de 

distância em reportagens de sites noticiosos como G1 e 

Veja) para praticar os agora batizados e-sports.

Mas quando foi que a brincadeira para entre-

ter crianças virou coisa de especialistas? A respos-

ta está nos anos 90. O mais velho daquele par de 

irmãos ‘apaziguados’ pelo pai com um Atari, come-

çou a perceber a mudança de realidade em certo 

momento da década seguinte, embora não tivesse 

consciência disso naquela época. Ele alimentava o 

vício digital passando pelos vários consoles diferen-

tes que surgiam. Mas foi a indicação de um amigo, 

este mais propenso à jogatina no computador, que 

antecipou a ele a revolução que estava em gestação.

Civilization II, lançado em 1996, era o jogo em 

voga. Após mostrar como o game funcionava, aper-

tando uma porção de teclas de atalho, o empolgado 

jogador de videogames quis se arriscar na brinca-

deira. “Mas antes você vai precisar ler o manual”, 

respondeu o amigo, balançando um maço de papel 

com dezenas de páginas. O básico até daria para en-

carar na cara e na coragem, mas como jogar Civili-

zation com sucesso sem saber o benefício que cada 

construção proporciona?  Não bastava mais ligar o 

aparelho e apertar botões ou movimentar o perso-

nagem com o direcional. E era só o começo dessa 

especialização camuflada.

Claro que é possível neste século 21 ainda ser 

um jogador casual, daquele que só liga o PS4 quan-

do dá um tempo. Mas há consequências reais. Fica 

quase impossível encarar os rivais hardcore em 

batalhas de player versus player, tipo Call of Duty, 

Battlefield, e congêneres. Em outros casos - quanto 

mais longa a ausência pior -, leva tempo para lem-

brar todos os comandos possíveis, afetando tempo-

rariamente a jogabilidade e a diversão, como pode 

ser o caso em games do naipe de Shadows of Mor-

dor. Fifa, o futebolzinho da galera, atualmente tem 

como parte do gameplay narrador e comentarista 

famoso, combinações de movimentos no controle 

para a execução de dezenas de dribles, tipos de chu-

te e até comemorações. Ganhou campeonatos no 

mundo real. E-atletas vestem a camisa de times de 

verdade - o brasileiro Rafifa13 defende o tradicional 

clube francês Paris Saint-Germain, o PSG, que tem 

Neymar como astro em campo.

No início, o objetivo do mercado era a diversão. 

E a simplicidade de jogabilidade e gráficos não a 

prejudicava. Hoje, com a tecnologia em patamares 

bem mais elevados, a meta passou a ser aproximar 

o máximo possível o mundo virtual do real. As duas 

ambições podem (e devem) andar juntas. Enquan-

to a diversão estiver incluída, aumentar o grau de 

desafio (ou especialização) não será um problema 

insuperável. Mesmo para os anciões.

Cronica  <<
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O console da Sony 
que quase foi da 

Nintendo e da Sega
A

ntes de reali-
zar seu próprio 
console, a Sony 

correu atrás dos experts do 
mercado para entrar de fini-
nho. Mas seus planos foram 
frustrados.

Por Moreno Valério

Ao longo dos anos uma história 

curiosa dos games virou praticamente 

uma lenda urbana: O Playstation da 

Nintendo. Na década de 90 algumas in-

formações chegaram ao Brasil, pelas re-

vistas especializadas, mas nunca houve 

um esclarecimento do que aconteceu e 

como aconteceu. E tem mais, recente-

mente foram confirmadas histórias so-

bre a chance de existir um Playstation 

da Sega. Mas por que falam tanto disso 

e o que exatamente aconteceu? Confira 

na matéria tudo sobre esse caso!

Desde o final da década de 1980, 

Sony e Nintendo começavam a se apro-

ximar para realizar uma expansão ao 

que seria o próximo console da Big N: o 

Super Nintendo. O SNES utilizava car-

tuchos e essa expansão ficaria respon-

sável por trazer o CD-ROM para o Su-

per. Na época, o CD era uma mídia nova 

que apresentava muito mais dados e 

qualidade sonora que os cartuchos. En-

quanto os últimos podiam realizar gra-

vações, o CD só podia ser gravado uma 

vez (o que acontecia na construção do 

jogo, neste caso), mas era incompará-

vel a superioridade que os CDs traziam 

para o cenário dos games.

E foi pensando em manter o SNES re-

levante que a Nintendo já planejava essa 

expansão. Porém, muita coisa aconteceu 

antes desse projeto ver a luz do dia. Para 

início, é preciso entender como o contra-

to funcionava entre as duas empresas. 

Basicamente a Sony teria que desenvol-

ver o hardware que fosse capaz de ler os 

CDs que funcionasse com o SNES desen-

volvido pela Nintendo. Com isso, ela teria 

a licensa para desenvolver jogos para o 

console da Nintendo. Na época, especial-

mente após o break da indústria no início 

da década de 80, a Nintendo mantinha 

um controle rigoroso das empresas que 

podiam lançar jogos em seus sistemas. 

Isso era pra evitar jogos de baixa qualida-

de, bem como para dar mais lucros para 

a empresa. Depois que essa expançsão ti-

vesse funcionando, a Sony teria a permis-

são de criar um novo sistema que fosse 

capaz de ler os CDs e cartuchos do SNES, 

mas sem o ônus de ser dividido, era tudo 

na mesma máquina, apenas um preço. 

Cada CD que fosse lançado para o SNES 

(ou para a versão completa) teria que ser 

Projeto da 

máquina 

“tudo em um” 

que a Sony 

produziria 

após o primeiro 

periférico para 

o SNES.

Visão do 

protótipo real 

do SNES PSX, 

achado há 

poucos anos. 

>>  Especial
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O controle, 

com o formato 

e cores 

tradicionais 

do SNES da 

Nintendo, 

mas também 

com a logo 

Playstation, da 

Sony. 

licensiada pela Sony. O acordo era muito 

favorável à Sony, que ganharia uma imen-

sa base instalada de usuários (por conta 

do SNES) e ganharia muito dinheiro no 

licensiamento de cada CD que fosse lan-

çado para o Super Nintendo.

Foi com esse contrato em mente que, 

em 1991, a Sony anunciou ao público, 

no Japão, que estava trabalhando nessa 

expansão de CD-ROM para a Nintendo. 

Isso ocorreu em uma feira de eletrônicos 

e, na mesma semana, a Big N mostraria 

ao público suas novidades. E qual não foi 

a surpresa de geral quando a Big N puxou 

o tapete da Sony e anunciou a parceria 

com a Philips? E isso foi realizado no dia 

seguinte à apresentação da Sony. Porém , 

o resultado final acabou sendo diferente. 

A Philips criou um novo sistema inteiro, 

baseado em CDs, e tinha licensa para 

usar jogos da Nintendo. Porém, os jogos 

eram basicamente animações com pouco 

controle por parte do jogador e ocasio-

nou em alguns momentos bem bizarros 

para as franquias queridas da Nintendo.

Por muitos anos pensou-se que 

após esse baque que a Sony sofreu ela 

iria correr para criar seu próprio con-

sole, que acabou saindo em 1994, o 

Playstation. Afinal, o tempo de três 

anos seriam mais que suficientes, ainda 

se considerar que boa parte do projeto 

poderia ser reaproveitado de alguma 

forma. Mas para a surpresa de todos, 

em 2013 foi revelado que a gigante ja-

ponesa tinha outros planos em mente.

O que você faria após ter seus planos 

escrachados publicamente pela empresa 

dominante do mercado de games? Ób-

vio, viraria para a segunda empresa do 

ramo para tentar replicar a mesma ideia.

Foi isso que a Sony fez, foi atrás da 

Sega para tentar realizar os planos que 

foram afundados pela Nintendo. Para co-

meçar, eles primeiro correram atrás dos 

empresários da Sega nos EUA. Talvez por 

já estarem com o pé atrás com os japo-

neses, visto o que tinha acontecido com 

a Big N (toda a negociação foi feita com a Nintendo no Japão).

Em uma entrevista ao site britânico MCV, o ex-presiden-

te da Sega na America, Tom Kalinske, contou sobre como 

foi o encontro com o presidente da Sony America. “Ele me 

disse ‘Eu não gosto da Nintendo, vocês não gostam da Nin-

tendo. Temos um estúdio e queríamos que vocês os treinas-

sem’”, relatou. O estúdio tratava-se da Imagesoft, que ficava 

em Santa Mônica. Com isso, a Sega já ganhou um time para 

poder desenvolver alguns jogos, que foram feiros na época 

sob a alcunha da Digital Pictures. Com essa experiência e os 

conhecimentos técnicos da Sega com o já elaborado Sega-CD, 

os grupos americanos viajaram para o Japão, afim de falar 

com os nomes das duas empresas.

O lendário Ken Kutaragi, presidente da Sony Computer 

Entertainment, topou o projeto sem dificuldades. Talvez ‘escal-

dado’ da experiência com a Nintendo, o presidente chegou até a 

topar a dividir em meio-a-meio lucros e perdas desse potencial 

negócio. O último passo para que se concretizasse o Megadrive-

-Playstation era convecer o presidente da Sega japonesa. 

Para entender a complicação, é preciso compreender como 

era a Sega do Japão. Declarações de Kalinske, livros lançados 

sobre games que explicam a “guerra de consoles” na era dos 32 

bits ajudam a entender como a relação na Sega funcionava. Era 

sempre difícil para o grupo ocidental tentar conversar com o 

oriental. No Japão “o buraco era mais embaixo”. A Sega japone-

sa sempre parecia mais arrogante, certa de que não errava, de 

que sempre tomava a decisão certa. Isso valia até para algumas 

decisões que atingiam ela em nível mundial. Um dos exemplos 

é justamente o Sega-CD. Os americanos da Sega não acredita-

vam no sucesso da expansão (ta aí um dos motivos para eles 

aceitarem a proposta da Sony) e, no entanto, não foi o suficien-

te para que não investissem nisso.

Não foi uma surpresa quando eles recusaram a parceria, 

dizendo que a Sony não sabia fazer hardware ou software, ale-

gando que não seria proveitoso para eles. Isso fez com que a 

Sony trilhasse o caminho sozinha, em um rumo que não foi 

bom nem para Sega, nem para a Nintendo, já que o Playstation 

dominou o mercado desde o seu lançamento.

E aí, caro leitor, já imaginou como seria se o Playstation ti-

vesse um jogo do Mario ou do Sonic?
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LANCAMENTO

O Super Nintendo (ou SNES) foi lançado em 1990 

no Japão, em 91 nos EUA e em 92 na Europa. Seu nome 

no japonês é Super Famicom e o console tinha uma car-

caça diferente da que foi vendida em outros lugares. O 

console ficou mais de dez anos ativo, sendo desconti-

nuado em 2003 na maioria dos lugares, sendo os EUA a 

única exceção, que foi em 1999.

POTENCIA

O console era a evolução do Nitendinho (NES) que tinha 

8 bits. O SNES tinha a potência de 16 bits, sendo capaz de 

processar mais cores e sons do que seu predecessor. Ao longo 

dos anos, ganhou algumas melhorias, especialmente o  chiop 

de processamento Super FX. Ou seja, a Nintendo fez com que 

o SNES recebesse ajuda de processamento externo, nesse 

caso, que se encontravam nos cartuchos.

BIBLIOTECA

O SNES vendeu aproximadamente 49 milhões de unida-

des em todo o mundo. Dessas, 23 milhões foram nos EUA e 

17 milhões no Japão. Embora não tenha batido o sucesso de 

seu antecessor, foi o console mais importante da sua geração, 

mesmo encarando grande concorrência com o Megadrive/

Genesis.

NUMEROS

O Super Nintendo contou com 783 lançamentos 

oficiais de games. Desses, 249 foram exclusivos para a 

América e 62 para a Europa. O jogo mais vendido foi 

Super Mario World, que atingiu 20,6 milhões de unida-

des vendidas. O último jogo lançado para o sistema foi 

Frogger, que saiu em 1998.
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FICHA TÉCNICA

Jogo Mario World

Plataformas SNES

Ano 1990

Gênero Plataforma

Desenvolvedora Nintendo

O 
mascote da Nin-
tendo tinha a 
difícil missão de 

carregar o novo console da 
empresa para o sucesso de 
seu antecessor, e o fez com 
maestria!

Moreno Valério

O que falar sobre Super Mario 

World? Se tem um jogo que significa 

clássico, com certeza é esse. O jogo mais 

vendido do SNES que definiu uma gera-

ção inteira não chegou a esse patamar 

por acaso, muito trabalho foi envolvido.

A Nintendo amadureceu a fórmu-

la de Mario com o passar dos anos e 

atingiu um ponto muito alto em Super 

Mario Bros 3. Mas a capacidade do Nin-

tendinho era um limitador grande e com 

certeza esse game o puxou ao máximo. 

Bastava então aperfeiçoar um pouco 

esse trabalho e colocá-lo em em hardwa-

re que permitisse as novas ideias e foi aí 

que surgiu Super Mario World. Apesar 

de não possuir tantos power-ups diver-

sos como seu antecessor, o mais novo 

jogo do encanador apresentaria uma das 

maiores novidades de toda a franquia: o 

fiel amigo Yoshi.

Super Mario World foi o jogo que 

praticamente era padrão para todo dono 

de Super Nintendo. E não se engane 

pela aparência bonitinha e começo fácil, 

o jogo complica pouco depois, apresenta 

uma dificuldade grande e ainda diversas 

opções de exploração. Obviamente o en-

redo não podia ser diferente do que se 

tinha até então, com Mario e Luigi ten-

do que resgatar a princesa Peach, captu-

rada por Bowser. Entretanto, dessa vez 

eles possuiam uma side quest: resgatar 

a familía Yoshi, separados pelo vilão na 

Dinosaur Land.

Os comandos estão perfeitos, o que 

permite aproveitar o máximo do jogo. 

E isso poderia ser um problema, espe-

cialmente com a nova mecânica de voar 

do encanador, que saiu de apertar repe-

tidamente um mesmo botão no Super 

Mario Bros 3, para uma combinação de, 

quasecomo uma balança, ir para frente e 

para trás nos comandos do controle.  O 

mundo de 16 bits traz coisas novas  além 

de cores e detalhes, como uma ilha de 

chocolate e uma floresta das ilusões – e 

não se confunda, o jogador pode mesmo 

ficar perdido nessa floresta. 

A trilha sonora é o que se espera 

de um Super Mario. Clássica, no míni-

mo. Perfeita, em seu máximo. Ela ain-

da apresenta a característica precisa de 

acompanhar o ritmo da fase em que o 

encanador se encontra, como uma das 

Yoshi, o 

companheiro 

de Mario, que 

fez a sua estreia 

nesse jogo

aéreas em que as plataformas flutuam 

e tudo parece correr a milhão por hora 

na tela. A sinistra trama dos fantasmas, 

mais uma das novidades de World. As 

casas mal assombradas prendem a aten-

ção do jogador, possuem puzzles para 

serem resolvidos e muitas vezes contém 

segredos que alteram o caminho que se 

abre a seguir.

Mario World é um mundo em que 

tudo se encaixa muito bem. Quanto 

mais se joga, mais se quer jogar para des-

cobrir seus segredos e suas saídas, che-

gando ao mágico número 96. Número 

esse que para alcançar não basta apenas 

achar a saída correta das fases, é preci-

so realizar as erradas também para que 

se compute a soma. Quando se é feito 

nessa ordem, tudo bem, agora quando 

os erros aparecem primeiro, a frustração 

pode tomar conta, mas somente serve 

como combustível para mais tentativas 

e minutos de jogatina.

O jogo entrega o que prometia: ser 

o carro-chefe do Super Nintendo. Com 

as inovações e ajustes para a nova e mais 

potente plataforma, Super Mario World 

estava presente desde o começo da ge-

ração e mesmo com o que veio depois, 

jamais deixou a desejar.
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S
empre quis sa-
ber qual era a 
sensação de sair 

batendo em ninjas no meio 
de dinossauros e no velho 
oeste? Agora você pode!

Por Moreno Valério

No fim da década de 80 e início de 

90, as Tartarugas Ninja eram uma febre 

ao redor do mundo. Desenho, filmes, co-

mics e, claro, games faziam a cabeça das 

crianças, adolescente e jovens adultos de 

todos os lugares. Nos videogames, foram 

ao menos quatro jogos explorando algum 

tipo de história baseada nos desenhos.  

Três deles exploravam o gênero beat’em 

up e colocavam os répteis nas mais inu-

sitadas situações. O último jogo, Teena-

ge Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in 

Time, foi adaptado dos arcades para o 

SNES e, a versão caseira, diante das mu-

danças realizadas, acabou sendo melhor 

e mais lembrada do que a de arcade.

Leonardo, Michelangelo, Raphael 

e Donatello lutam mais uma vez con-

tra seu grande inimigo, o Destruidor, 

e – acreditem – para resgatar a Estátua 

da Liberdade! Sim, com a ajuda de seu 

general, Krang, o líder do Foot Clan con-

seguiu roubar a Estátua da Liberdade de 

seu local e agora cabe aos heróis do buei-

ro recuperar o monumento. 

Misturando a pancadaria com os 

elementos cômicos que eram únicos do 

desenho, TMNT é capaz de agradar até 

os que não são fãs da série. Seus coman-

dos são precisos, seja para pular, bater ou 

combinar os dois. Com um esquema de 

basicamente três botões (pulo, golpe e 

especial) não é difícil entender o funcio-

namento e suas combinações. A premis-

sa é basicamente andar e bater em quem 

aparecer na sua frente, até chegar ao final 

de cada área e encarar o boss. Tudo muda 

no chefe final, o Destruidor. Com apenas 

três golpes mas uma rápida movimen-

tação, ele pode ser um belo desafio até 

Os quatro 

heróis que 

saem viajando 

pelo tempo 

para parar 

os planos do 

Destruidor

Momento em 

que Krang 

rapta a Estátua 

da Liberdade!

mesmo para os mais treinados jogadores. 

Quanto à história, como o próprio nome diz, as tartarugas viajam no tempo atrás 

de seu inimigo e acabam em conflitos com os seus mais fortes subordinados. Além 

de Destruidor e Krang, outros nomes de peso aparecem, como Bebop e Rockstead 

e até os vilões do segundo filme: Tokka and Rahzar, entre outras figuras conhecidas 

dos amantes das tartarugas. A viagem no tempo leva à pré-história com dinossauros, 

grandes navegações, velho oeste, o futuro da civilização e por fim, Marte. Esses são os 

locais que as Tartarugas mandam seu famoso grito, o “CowaBunga”.

TMNT IV: Turtles in Time foi o ultimo jogo desse gênero lançado pela Konami 

para a série. Foi bem recebido na época, chegando a ficar nos primeiros lugares nas 

vendas de jogos de arcades. Foi uma bela despedida das Tartarugas, ao menos.

FICHA TÉCNICA

Jogo Teenage Mutant Ninja Turtles 

IV: Turtles in Time

Plataformas SNES*, Arcade

Ano 1992

Gênero Beat’em Up

Desenvolvedora Konami
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FICHA TÉCNICA

Jogo Battletoads in Battlemaniacs

Plataformas SNES*, Master System

Ano 1993

Gênero Beat’em Up

Desenvolvedora Rareware

N
o reino de sucesso das Tartaru-
gas Ninja, uma franquia ousou 
se inspirar neles e tentar ganhar 

atenção. O resultado foi mais um clássico!

Por Rodolpho da Costa

A Rare foi uma produtora que criou várias obras que 

marcaram nossos corações. Mas existe um jogo desta pro-

dutora, que é lembrado por poucos e que fez muito suces-

so pelo carisma de seus personagens e sua jogabilidade 

extremamente difícil. Usando a fórmula do sucesso que 

foi Tartarugas Ninjas, com répteis, mutantes, adolescente 

e lutadores. Surge Battletoads em 1991, onde você contro-

la os sapos mutantes, Rash e Zitz que precisam enfrentar 

a Dark Queen para resgatar seu colega – também sapo – 

Pimple e a princesa Angelica. 

Considerado um dos melhores beat’em up que existia 

na época,  em 1993, foi lançado, “Battletoads in Battle-

maniacs”. Ele foi lançado para o Super Nintendo e depois 

ganhou uma versão 8 bits para o Master System com o 

nome de “Battlemaniacs”.

Porém a versão de 16 bits, a do SNES, foi um jogo que 

resolveu abusar da capacidade tecnológica que o console 

poderia oferecer, com gráficos novos e trilhas sonoras de 

qualidade, fazendo com que a japonesa Nintendo se sur-

preendesse com o potencial da Rare. 

O game manteve a jogabilidade no padrão de seus an-

tecessores, um beat’em up engraçado com golpes que que-

bra a barreira do realismo-  feito um desenho animado de 

Tex Avery.  Por exemplo, as deformações em que os répteis 

fazem quando esmurram um inimigo, são mãos virando 

martelos, cabeça virando chifres de bode, pés virando bo-

tas e qualquer coisa que fazem os inimigos voarem para 

fora da tela. 

Apesar da jogabilidade ter um humor escrachado, é 

para apenas para ocultar a dificuldade. Cada vez mais, o 

jogador é transportado por uma forma diferente de está-

gios. Além do retorno da famosa fase de jet-ski, que é um 

teste de reflexões, pois é necessário desviar dos obstácu-

los em alta velocidade e outra, considerada chata pelos jo-

Os irmãos Zitz, Rash e Pimple aprontam diversas 

aventuras enquanto estão atrás da Dark Queen

gadores, é a corrida contra Scuzz para fundo da torre da 

Dark Queen. 

Outra coisa que é notável no jogo, é a trilha sonora 

presente, composta por David Wise, que utilizou o bom e 

velho rock and roll com sintetizador, trazendo uma sen-

sação de empolgação semelhante aos filmes de ação dos 

anos 80 e 90.

Battletoads in Battlemaniacs é um jogo para quem 

gosta de desafios e porradaria sem compromisso, vale a 

pena pagar o sapo!
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C
omo o sucesso re-
pentino de Street 
Fighter II popu-

larizou o gênero e ditou 
a tendência do início da 
década de 90!

Por Moreno Valério

Pode-se dizer que Street Fighter II 

foi responsável por um novo gênero 

que logo virou febre mundial. Apesar 

de não ter criado o gênero de luta, com 

certeza é um marco que todo aficiona-

do não pode deixar passar em branco.

O primeiro jogo da franquia, ape-

sar de trazer comandos bons, gameplay 

fluída e inclusive  novidades  – o dragon 

punch, comando até então exclusivo de 

Street Fighter e que tinha um peso na 

história do jogo –, o game não empla-

cara e seu sucesso era tímido. Somente 

com a continuação e praticamente uma 

reformulação total que Street Fighter 

alcançou o status de lenda.

Em Street Fighter II, a Capcom 

mudou todo do jogo. Desde o elenco de 

personagens até as mecânicas utiliza-

das, além de inovar em outros estilos 

de personagens jogáveis, como os de 

hold e de throw. Os rostos que retor-

navam do jogo anterior eram somente 

três: Ryu, Ken e Sagat. De resto, os icô-

nicos personagens eram estreantes nas 

arenas de batalha. E a Capcom soube 

trabalhar bem a inclusão no jogo: tinha 

personagens dos mais diversos países 

representados ali e cada um com um 

cenário que procura mostrar a cultura 

daquela região. Da Amazônia do Brasil 

até as ruas populosas da China, Street 

Fighter mochilava pelo mundo.

Hoje uma marca da franquia, a 

história realmente não importa mui-

to em Street Fighter. Os personagens 

possuem mais características em seus 

golpes do que em suas personalidades. 

Porém, isso não atrapalha o jogo. Afinal 

a grande proposta dos jogos de luta é de 

trocar socos e chutes virtuais com seus 

amigos.

De olho na gameplay, pode-se dizer 

que Street Fighter 2 é uma verdadeira 

lenda dos jogos de luta. Ainda sem ter 

a velocidade que os jogos mais recentes 

adquiriram, Street Fighter responde 

muito bem aos comandos do jogador, 

sem causar frustrações pela demora. 

A leitura dos inputs para os golpes es-

peciais também estão perfeitas, fazen-

do que somente o grande desafio seja 

você mesmo. Se estiver jogando con-

tra a CPU, o desafio será grande, espe-

cialmente nos quatro chefões do jogo. 

Entretanto, o grande desafio do jogo é 

tentar vencer outros jogadores, pois o 

jogo fica ainda menos prevísivel.

O sucesso foi tão grande que novas 

versões foram saindo com o passar dos 

anos. Além de balanceamentos, cor-

reções de bugs essas edições podiam 

trazer mudanças drásticas na gameplay 

como:  novos golpes de personagens e 

novos personagens. Versões que até 

hoje podem ser encontradas, caso do 

Ultra Street Fighter 2, lançado em 2017 

para o Nintendo Switch.

Uma das capas de 

Street Fighter II
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Desenvolvimento e adaptação

Tal qual a maioria dos jogos antigos, Street Fighter 2 pos-

sui algumas histórias curiosas ao seu redor. Desde a época do 

desenvolvimento até às diversas versões lançadas pelo mun-

do, o jogo teve uma carga de acontecimentos que influencia-

ram não só a sua própria história, como de diversos outros 

jogos de luta.

Para começar uma das principais inovações do jogo, o 

sistema de combos, foi feito sem querer. Ele foi algo ines-

perado do gameplay, de início não era pretendido que os 

jogadores emendassem golpes sem que o oponente tivesse 

chance de se defender. Akira Nishitani, um dos líderes de 

design do jogo esclareceu a situação dos combos em 2013. 

“Surgiu com um sistema que foi feito para executar os 

especiais mais facilmente. (...)  Após implementarmos a 

suavidade, descobrimos um efeito colateral: era possível 

executar especiais após acertar os normais”, contou. O de-

senvolvedor ainda disse que de maneira nenhuma foi um 

bug, como é acreditado até hoje, pois foi algo que, após 

descobrirem,  eles implementaram e levaram até o fim do 

jogo.

Já a adaptação para o ocidente sofreu mudanças que im-

pactam até hoje o game. Os três novos chefões do jogo tive-

ram seus nomes trocados. O pugilista é inspirado no Mike 

Tyson e seu nome original é M. Bison. Mas quando a Cap-

com foi realizar a adaptação americana ficou com medo de 

ser processada por Tyson e resolveu mudar o nome do per-

sonagem. Foi aí que ela tirou o nome de Balrog, o espanhol, e 

passou para o boxeador. O Balrog original passou a se chamar 

Vega no ocidente. E o grande chefe final, de Vega foi para M. 

Bison. Até hoje em dia grande parte da comunidade se refe-

rem a eles apenas como boxer (boxeador em inglês), o claw 

(garra) e o Dictator (ditador).

É no meio de tantas histórias e contos que Street Fighter 

se finca como um dos mais importantes jogos de todos os 

tempos. Capaz de estimular um gênero todo e influenciar 

a indústria a se posicionar por conta de seu sucesso. Street 

Fighter ainda é um dos pilares dos esports dos fighting ga-

mes. Nada mais do que merecido para esse jogo que causou e 

mudou tantas vidas ao redor do globo.

FICHA TÉCNICA

Jogo Street Fighter II

Plataformas Arcade, SNES*, MegaDrive

Ano 1991

Gênero Luta

Desenvolvedora Capcom

Personagens 

selecionáveis e 

locais do mundo 

em que as lutas 

ocorrem 
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Pateta e Max 

ganharam além do 

desenho, um game 

só para eles!

FICHA TÉCNICA

Jogo Goof Troop

Plataformas SNES

Ano 1993

Gênero Ação

Desenvolvedora Capcom

Uma novidade muito bem aceita pelos jogadores na épo-

ca é a opção de dois jogadores cooperativos. Enquanto que na 

modalidade solo é possível levar dois itens, na opção de dois 

jogadores em cooperação cada jogador leva apenas um. Os jo-

gadores, assim, dividem itens importantes, cada um exercen-

do seu papel para passar para o próximo desafio. Como por 

exemplo um toca um sino que atrai os inimigos, enquanto 

o outro os acerta ou passa despercebido por eles para pegar 

outro item ou ir em frente.

As cinco fases são divididas em inúmeros cenários, pelos 

quais os jogadores podem alternar livremente. Porém, passear 

pelos diferentes cenários da fase pode se tornar cansativo por 

vezes, quando não se sabe o caminho certo e precisa retornar 

muito para pegar um item, por exemplo; ou então quando se-

guimos pelo caminho certo e percebemos tarde demais que 

ficaram áreas sem serem exploradas para trás.

Além de pegar e carregar itens, os personagens podem 

chutar pedras, pegar barris e vasos para jogá-los nos piratas. 

Em baixo de alguns podem achar cerejas ou bananas que au-

mentam a quantidade de dano que o jogador pode sofrer e 

também diamantes, o vermelho dá uma vida e o azul, um 

continue. 

A visão do jogo é por cima, a conhecida Sky Vision. Os 

gráficos não são de tirar o fôlego, porém são bem coloridos 

e assim como o design dos personagens são bem parecidos 

com o desenho animado. A trilha sonora é traz um tom ale-

gre, trazendo mais diversão ao game e combinando muito 

bem com a proposta de lembrar um cartoon. 

E
m uma época em que a Disney reali-
zava diversos jogos, esse de Pateta 
e Max baseado em seu desenho, 

trouxe muita diversão e novidade

Por Camila Valério

Goof Troop, ou a Turma do Pateta, foi produzido pela 

Capcom e lançado para o Super Nintendo em 1993. O game 

foi baseado no desenho animado de mesmo nome. Uma 

curiosidade é que foi o último jogo dirigido por Shinji Mika-

mi antes de sua famosa série Resident Evil. Mikami já ino-

vava desde essa época, pois lançou um jogo de ação/puzzle 

que fugiu do padrão plataforma, mais comum para o console. 

A história do jogo poderia muito bem ser um episódio do 

desenho em que foi inspirado. Pateta, Max e seus vizinhos 

Bafo e B.J vão pescar e piratas confundem Bafo com o seu 

líder e acabam por levá-lo junto com seu filho no navio. Pa-

teta e Max vão ao seu resgate. Para isso precisam passar por 

uma praia, uma vila, um castelo mal-assombrado, uma caver-

na até finalmente alcançarem o navio. Durante o percurso, a 

maioria dos inimigos são piratas com habilidades diferentes 

e ao final de cada fase há um chefão. 

Logo no início já vemos uma coisa não tão comum para 

os jogos de SNES, o jogador pode escolher quem o Player1 

vai ser: se o Pateta ou o Max e mesmo com dois jogadores a 

escolha é possível. Além disso há diferença em suas habilida-

des, enquanto o pai é mais lento e mais forte, Max é mais ágil 

e precisa atingir alguns  inimigos duas vezes para matá-los.

O jogo consiste em duas coisas basicamente:   decifrar 

quebras-cabeças, chutando pedras em lugares específicos 

(nada muito complicado, o nível vai aumentando de dificul-

dade com o passar das fases) e pegar itens que possibilitem 

liberar as próximas áreas (chaves, ganchos, pedaços de ma-

deira que servem como ponte). 
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E
m uma época em 
que os games não 
possuíam realidade, 

fazer um jogo de corrida era 
muito difícil mas houve quem 
se destacasse nesse meio!

Por Lucas Lupatini

O ser humano é naturalmente um 

TARADO por velocidade. Se até então o 

homem sempre tinha dado um jeito de 

botar a velocidade em tudo que fazia, é 

óbvio que com os videogames não seria 

diferente. Nesse contexto, nos early days 

do Super Nintendo surgiu Top Gear, que 

é simplesmente O JOGO MAIS RÁPI-

DO QUE UM SER HUMANO JÁ FAZ 

CAPAZ DE INVENTAR. Sério. 

Em 1992, Top Gear surgia como 

um dos primeiros jogos de corrida para 

o SNES. Top Gear era lançado, inclusi-

ve, alguns meses antes de Super Mario 

Kart, um jogo que não tem nada a ver 

com velocidade e sim com sorrir diante 

da desgraça alheia, outra paixão imemo-

rial do ser humano. 

Os gráficos não impressionam nem 

para os padrões da época. O trabalho, 

no entanto, está longe de ser medíocre e 

conta com algumas gambiarras bacanas, 

necessárias para driblar as limitações da 

tecnologia. Um exemplo são as faixas de 

cor alternadas no terreno para passar 

uma sensação de velocidade.

A jogabilidade tem uma pegada sem 

frescura: correr e ultrapassar. Existem 

algumas inovações curiosas como o ge-

 Momento 

em que os 

motoristas 

xingam ao 

baterem nos 

seus carros
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 Graphics

renciamento de marchas e de combustí-

vel. Sim, Top Gear foi um dos primeiros 

jogos a inserir o gerenciamento de com-

bustível que é tão óbvio nas corridas de 

verdade. Por outro lado, toda essa veros-

similhança cai por terra quando, na pri-

meira corrida, você percebe que os car-

ros são literalmente INDESTRUTÍVEIS 

a despeito da porradaria que come solta. 

Ainda assim, e talvez pela ironia disso, é 

bem divertido ver que os pilotos se xin-

gam depois de algumas pancadas.

Os níveis de dificuldade são uma boa 

curva de aprendizado para os jogadores 

iniciantes e, o mais difícil é efetivamente 

bem punitivo com erros. O design das 

pistas é variado, com easter eggs que 

fazem o possível pra remeter às locali-

zações referenciadas. No fim das contas, 

acaba sendo bem divertido se imaginar 

correndo em meio à neve escandinava, 

no Rio ou em Macchu Pichu.

Se você chegou até aqui, deve ter 

sentido falta de comentários sobre a 

trilha sonora. Foi de propósito. Se você 

não conhece, busque imediatamente no 

Youtube. Eu espero. Pronto? Então deixa 

o resto da trilha rolando aí. São só mais 4 

músicas, uma pra cada uma das 4 pistas 

de um campeonato. Sempre as mesmas, 

na mesma ordem. Tudo levaria a crer que 

em 30 minutos você já vai estar enjoado 

de todas as músicas, né? Errado. Na ver-

dade, você vai aumentar o volume da TV 

mais e mais, e cantarolar as musiquinhas 

enquanto dá porrada nas placas fazendo 

uma curva aberta demais.

Top Gear é um jogo que envelheceu 

muito bem, principalmente pelo efeito 

nostalgia. É um jogo que já foi superado 

em termos de complexidade, de verossi-

milhança, e, convenhamos, podem até 

ser meio maçantes para se jogar sozi-

nho. Mas que sempre vão ser os preferi-

dos naquele churrascão da galera. 
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O 
jogo que tinha como carro-chefe 
a violência, gerou uma trilogia 
nos anos 90 que até hoje impres-

siona os mais desavisados!

Moreno Valério

Um dos jogos que podem resumir a década de 90 é Mortal 

Kombat. Aproveitando o frisson dos games de luta, Ed Boon e 

John Tobias inovaram dentro desse cenário.

Os primeiros Mortal Kombat não são tão bons tecnica-

mente, isso fica mais para Mortal Kombat 3, mas a verdade 

é que esse nunca foi o apelo da série. O que tinha de diferen-

te em MK era o fato de serem sprites de pessoas reais e da 

violência presente no jogo. Especialmente no momento das 

finalizações, o famoso “fatality”. Era comum ver sangue jor-

rando, cabeças voando, ossos e pedaços dos corpos por todos 

os lugares. Isso até levou à criação do sistema de classificação 

indicativa dos games, o ESRB.

Voltando a falar do jogo, Mortal Kombat ainda ganha-

va onde os outros games de luta deixavam a desejar: na 

história. A história era rica e cada personagem apresentava 

motivações e contextos bem diferentes para estarem 

presentes no torneio mortal. Sem falar nos fi-

nais específicos de cada um e que muitas 

vezes se confrontavam e deixavam to-

dos sem saber o que era real e o que 

não, tendo as respostas somente no 

próximo jogo. Cada personagem 

tinha personalidade, nem que um 

pouco ao menos. Desde o deus do 

trovão que quer defender a Terra, 

passando pelos guerreiros que vão 

a defender de fato, indo até espirítos 

FICHA TÉCNICA
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que buscam vingança por algo que aconteceu antes mesmo 

do primeiro jogo. E lembrando que o próprio torneio tem sua 

história: a Terra precisa vencer o Mortal Kombat para que não 

seja invadida por forças de outros mundos.

Quanto a jogabilidade, Mortal Kombat parece um pouco 

lento e com uma pequena demora na resposta dos comandos, 

especialmente para quem vem dos outros jogos de luta. Mas 

nada que torne o jogo proibitivo e que com o tempo o jogador 

se adapta. Isso é sentido especialmente no primeiro jogo, e 

melhora com o tempo, chegando ao Mortal Kombat 3, em que 

as respostas estão bem melhores e até um sistema de combo 

foi implementado, alterando bastante a dinâmica das lutas.

Mortal Kombat também é uma excelência em dificul-

dade. Seus bosses e sub-bosses ainda causam pesadelos em 

alguns jogadores mais desavisados e desacostumados com 

a dificuldade do topo da pilha de confrontos presente no 

jogo. É fácil ver qualquer lista com os chefes mais difíceis 

dos games conter Shao Kahn, que foi o boss final em Mortal 

Kombat 2 e 3. Os sub-bosses também sempre apresentavam 

seres bem bizarros, geralmente com quatro braços (Goro e 

Kintaro) ou um centauro (Motaro) que eram muito fortes e 

com golpes muito rápidos que quebravam qualquer es-

tratégia defensiva.

Não à toa, Mortal Kombat entrou 

para a lista de jogos clássicos e foi um 

dos poucos jogos de luta que fez uma 

transição decente para o 3D, antes 

de voltar ao esquema clássico nos 

anos recentes, com o nono título da 

franquia. Sem nunca deixar de lado 

a violência, o mais importante é que 

Mortal Kombat sempre divertiu a to-

dos que colocaram suas mãos no jogo.

Personagens de Mortal Kombat, que eram pessoas de verdade 

capturadas em chroma key.
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A
ntes dos grandes 
sucessos Winning 
Eleven e PES, a 

Konami engatinhava muito 
bem nos games de esportes

Por João Heim

Não foi o primeiro jogo de futebol 

dos videogames e nem o primeiro jogo de 

destaque dos anos 90, já que o FIFA havia 

sido lançado anteriormente, em 1994, e 

o International Superstar Soccer teve seu 

lançamento mundial no ano posterior, 

através da Konami. No entanto, o jogo 

marcou época como poucos consegui-

ram, tendo feito sucesso na Europa e na 

América, principalmente no Brasil. 

O diferencial e o que chamou a aten-

ção dos jogadores foi o grande número de 

detalhes que o jogo tinha, fato que não 

acontecia nas versões anteriores de jogos 

de futebol e hoje vemos comumente. Ali 

surgiram vários modos de jogo além do 

modo de partida contra o computador ou 

uma pessoa, como o treinamento, poder 

jogar Copas e Ligas e o famoso Scenario, 

onde você tinha que reverter uma situa-

ção de jogo restando um tempo específi-

co, com vários graus de dificuldade. 

O jogo já contava com a famosa câ-

mera lateral e o mapa para localizar os 

jogadores quando eles não apareciam na 

tela. Também havia narração, que acabou 

virando clássica com o termo em espa-

nhol “Forte Bomba” sendo falado pelas 

crianças em todos os cantos na versão 

mais jogada no Brasil. 

International Superstar Soccer con-

tava com 26 seleções e provavelmente 

você lembre da brasileira, com a lenda 

Allejo. Os nomes eram fictícios pelo fato 

da Konami não ter a licença para ter os 

nomes usados no jogo.

Algumas coisas que são muito lem-

bradas são que, ao zerar o modo Liga na 

maior dificuldade era liberada a seleção 

FICHA TÉCNICA
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com os melhores jogadores do jogo, com 

direito a Allejo comandando esse time de 

astros. O segundo fato é que era possível 

transformar o juiz em cachorro com os 

comandos do famoso código Konami. 

Nos momentos de raiva, ao dar um carri-

nho no goleiro adversário, você era expul-

so de maneira direta.

Com um sucesso tão grande, veio a 

sequência. International Superstar Soccer 

Deluxe, que saiu no final de 1995. A ver-

são Deluxe contava com 36 seleções e mais 

seis seleções que eram liberadas quando se 

zerava o modo World. Era possível jogar 

em oito estádios diferentes, sendo quatro 

na Europa, dois na América, um na Ásia e 

um na África. Além de poder escolher o cli-

ma que seria jogada a partida, sendo chu-

va, neve ou sol. Nessa versão era possível 

escolher as cores dos uniformes e a nume-

ração dos atletas além de táticas diferentes 

de esquema e marcação. O jogo contava 

com seis modos diferentes: Open Game, 

International Cup, World Series, Scenario, 

Penaltys e Training. 

Outro destaque foi a criação de várias 

cópias do International Superstar Soccer 

Deluxe, sendo a mais famosa delas por 

Versão que era facilmente 

encontrada nas lojas pelo Brasil.

essas terras o Campeonato Brasileiro 96, 

onde os times do Brasileirão daquele ano 

ocupavam o lugar das seleções, além de 

seis times europeus, seis sul-americanos 

e as seleções de 1958, 70 e 96. 

Foi uma série de jogos de grande 

importância, sendo levada para o Plays-

tation depois e seguindo mais no Japão 

do que no restante do mundo. Com o fim 

da série do International Superstar Soc-

cer surgiu o Winning Eleven e depois dele 

o Pro Evolution Soccer, que perdura até 

hoje com produção da Konami. Realmen-

te um jogo marcante, que trouxe muitos 

aspectos novos, muitos gols de bicicleta, 

lambretas/xaleiras e três gols do Allejo 

para aparecer no telão, muito mais legal 

que pedir música no Fantástico. Uma ver-

dadeira nostalgia e um dos grandes clássi-

cos do Super Nintendo jogados no Brasil.
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D
e vilão a herói, Donkey Kong foi 
reinventado pela Rareware nos 
anos 90. Espelhado em seuirmão 

de casa, o Mário, Donkey Kong Country deu 
uma nova cara a um velho nome

Por Moreno Valério

Um dos grandes nomes do Super Nintendo, atrás somen-

te de Super Mario World, é Donkey Kong Country.  A série foi 

desenvolvida pela Rareware e impressionou logo no primeiro 

título, que saiu em 1994. Gráficos muito além do esperado 

para o SNES, aliados a uma ótima jogabilidade e uma fórmula 

que era sucesso (o modo plataforma de Mario, basicamente), 

alavancaram o sucesso do primata mais amado dos games.

Como a franquia obteve três títulos de grande sucesso 

de público e mídia durante os últimos anos do SNES, todos 

serão abordados a seguir.

Donkey Kong Country

O primeiro jogo da franquia tinha uma difícil missão: de 

revitalizar e dar cara nova a um dos personagens mais anti-

gos da Nintendo, que aparecera pela primeira vez junto com 

Mario, ainda nos arcades do início da década de 80. Embora 

o querido Donkey Kong que controlamos não seja o mesmo 

daquele arcade que raptou a Princesa (especula-se ser o neto 

e vemos Cranky Kong – esse sim seria aquele do jogo antigo 

– no jogo e ainda passando dicas para as diversas fases),  ele 

rejuvenesceu e trouxe o Donkey Kong para as mais novas ge-

rações que sequer tinham ouvido falar dele.

Se antes Donkey Kong era um jogo limitado, agora não 

era o caso. Uma ilha inteira foi dedicada ao jogo, onde temos 

todos os cenários: da floresta tropical aos picos de gelo, pas-

sando por setores de caverna e industriais. A riqueza dos di-

versos mundos de DKC mostra como a Rare soube explorar 

todo o conceito da selva com os gorilas. Seus inimigos são 

diversos, mesmo sendo em sua maioria crocodilos, há diver-

sos animais como urubus, abelhas, polvos, peixes, roedores, 

cobras e muitos outros. 

No cerne da aventura estão os dois macacos que são con-

trolados: Donkey Kong e Diddy Kong. A aventura começa 

quando o crocodilo rei, King K. Rool, rouba todas as bananas 

do estoque de Donkey. Então cabe aos dois recuperarem tudo 

enquanto desbravam a ilha até o acerto de contas com K. 

Rool. Cada área possui um chefe específico e, embora sejam 

seis, são quatro variações somente. Dois deles são repetições 

de outros, mas com alguma dificuldade a mais. O cenário 

das batalhas contra os chefes podemos ver piulhas e pilhas 

de bananas que pertenciam a Donkey. Sempre após a vitória 

ainda aparece uma banana gigante com o logo da Nintendo, 

enquanto rola a comemoração dos personagens – o que, sin-

ceramente, contribui e muito para o carisma deles.  Obvia-

mente o último chefe é o próprio K. Rool, em seu barco.  O 

desafio contra ele consiste basicamente em acertar um golpe 

com ele em um canto e se preparar para que ele mude para o 

outro, enquanto é necessário desviar do que vem no meio da 

tela. Um dos melhores momentos de toda a trilogia é quando 

acontece a falsa derrota de K. Rool: a tela escurece e os cré-

ditos começam a aparecer, mas com uma pegadinha em que 

todos os nomes são de subordinados do rei crocodilo. Então, 

ele interrompe a comemoração dos Kongs e parte para o se-

gundo turno de combate e, aí sim, para ser derrotado de vez.
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Enguarde e assim vai. Eles são uma montaria mais do que es-

pecial para os macacos (exceto Squawks, que somente ilumina 

o caminho), e são tão cativantes quanto os protagonistas.

É impossível falar de Donkey Kong e não citar a trilha so-

nora. O que mais causa espanto é o fato dela ter sido feita no 

SNES, com uma qualidade que parecia impossível para o sis-

tema de 16 bits do aparelho. Todas as músicas são extrema-

mente alto astral e combinam com o ritmo de jogo. Destaque 

para a do último confronto, Gangplank Galleon e a famosa 

Aquatic Ambience (das fases de água). Esta última, inclusive, 

quase não entrou no jogo, pois teve que ser remasterizada 

diversas vezes para que coubesse dentro do jogo, tamanha 

era sua qualidade. Essas músicas hoje fazem parte da cultura 

dos videogames e sempre servem de exemplo para trilhas so-

noras de ótima qualidade.

Donkey Kong foi capaz de criar um clássico ao utilizar a 

fórmula de plataforma parecidíssima com a de Super Mario, 

mas ao mesmo tempo, deu sua própria cara e se tornando 

um jogo que se diferenciou e recriou uma franquia. É quase 

impossível conhecer alguém que teve um SNES e não tenha 

jogado Donkey Kong Country, tamanho foi o seu sucesso.

Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest

Após o grande sucesso de DKC em 1994, a Rare aprontou 

novamente: voltou, em 1995, com a continuação direta do 

jogo naquele que seria o melhor jogo dessa trilogia de Don-

key Kong Country.

A história segue logo após os eventos do primeiro jogo 

e dessa vez não foram as bananas que foram sequestradas, 

mas o próprio Donkey. Cabe agora a Diddy ser o protagonista 

da aventura e salvar seu tio das garras do agora “Kapitão” K. 

Rool (livre tradução). E ele não está sozinho, sua namorada, a 

Dixie Kong, irá com ele para enfrentar os perigos e resgatar o 

atrapalhado herói. Se no primeiro jogo a aventura era na ilha 

dos macacos, agora as terras a serem exploradas eram dos 

próprios vilões, a Crocodile Isle.

O jogo possui uma atmosfera mais “dark”, por assim di-

zer – claro que dark no estilo da Nintendo –, seja pelo próprio 

plot da história, pelos locais onde as fases ocorrem, pelos 

inimigos ou pela própria ilha que é explorada. De qualquer 

maneira, aqui foi onde aconteceram as maiores mudanças de 

toda a trilogia do SNES. Se no primeiro jogo os bônus nas 

fases eram quase sempre em buracos na parede (quebrados 

ou já abertos), aqui a grande maioria passou a estar em um 

barril específico de bônus (com um grande “B” nele), e a re-

compensa é chave chegar ao final verdadeiro do jogo. Além 

disso, as moedas DK entraram com tudo aqui, sempre escon-

didas em todas as fases, que servem como mais um desafio 

Donkey e Diddy não estão sozinhos nessa aventura não. 

Eles contam com alguns amigos – os “buddies” – para ajudar 

nessa trilha. Rinoceronte, avestruz, peixe-espada, papagaio e 

um sapo auxiliam nossos heróis nesse conflito. Rambi, Ex-

presso, Enguarde, Squawks e Winky, respectivamente, apa-

recem nos momentos mais complicados e facilitam a cami-

nhada. Por exemplo, é possível pular em abelhas com Rambi 

e Winky (coisa impossível com os macacos),  correr muito rá-

pido e planar com Expresso, matar os animais aquáticos com 
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Diddy, Donkey e Dixie juntos, após diversas aventuras
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ao jogador e também para a máxima 

porcentagem do jogo.

Os animais que auxiliam os ma-

cacos também voltaram. Não todos, é 

verdade, mas ainda há mais novidades 

aqui. Agora é possível se transformar 

neles em alguns momentos específicos. 

Provavelmente baseados nos bônus do 

primeiro jogo, onde ao coletar três relí-

quias de ouro de um determinado bu-

ddy, o jogo pausava o avança e ia para 

um bônus onde somente havia o ani-

mal auxiliar e diversas moedas de ouro 

que geravam vida a cada 100 unidades 

coletadas. Depois disso, o jogo retorna-

va para o exato momento da coleta do 

terceiro objeto. Em DKC 2, algumas fa-

ses são inteiras dedicadas aos macacos 

transformados em buddies e isso muda 

toda a mecânica da fase, muitas vezes só 

há inimigos, quase não há plataformas, 

ou pulos mais altos por terem um alcan-

ce diferenciado, etc. Retornam Rambi, o 

rinoceronte, o peixe-espada Enguarde e 

o papagaio Squawks – embora dessa vez 

ele carregue os macacos e não só uma 

lanterna – e em duas versões: a verde 

que pode atacar os inimigos e voar de 

fato e a azul que somente plana e não 

pode atacar (e ocasionalmente é cha-

mado de Quawks). Os novos ficam por 

conta de uma cobra, o Rattly (que ocu-

pa o lugar de saltador de Winky) e uma 

aranha, o Squitter. Estes são os montá-

veis, outros ainda aparecem para ajudar 

em determinadas fases e são Clapper, a 

foca; e Glimmer, um peixe pescador.

Donkey Kong Country 2 conseguiu 

melhorar muito do que já havia de bom 

em seu predecessor.  Fases maiores, mais 

complexas, com mais segredos, chefes 

mais difíceis e o já mencionado clima 

mais sombrio do jogo mostram que a 

Rare não economizou esforços em se su-

perar. Há até o momento em que o joga-

dor é enganado achando que finalmente 

resgatara Donkey, apenas para descobrir 

um novo desafio em um último mundo 

com apenas uma fase – e uma das mais 

difíceis de toda a trilogia, uma corrida 

de papagaios. Somente após passar essa 

fase que o confronto com K. Rool come-

ça. Baseado na luta anterior, a base tam-

bém consiste no crocodilão andando de 

lá para cá, enquanto é preciso desviar 

das balas de canhão e do próprio boss. 

Após finalmente derrotá-lo, Donkey se 

solta das cordas e acerta um gancho em 

K. Rool que o manda para outro mundo. 

Literalmente.

É aí que entra uma das maiores 

adições de Donkey Kong Country 2, o 

Lost World. Se todos os bônus forem 

adquiridos nas fases, é possível jogar 

em todas as fases do mundo perdido e, 

uma vez que forem concluídas, enfren-

tar o Kaptain K. Rool pela segunda vez 

e de maneira definitiva. Após esse con-

fronto, a ilha entra em colapso e, depois 

de Diddy ser reconhecidos pelo velho 

Cranky Kong como verdadeiro heróis, 

é possível observar a ilha afundando 

enquanto K. Rool escapa em um navio. 

Tudo isso sob a observação de Donkey, 

Diddy e Dixie.

Talvez um dos poucos pontos em 

que DKC 2 não superou o primeiro pos-

sa ser a trilha sonora. Não se engane, 

a trilha é tão épica quanto o primeiro 

jogo, mas talvez tenha momentos me-

nos marcantes. Fato é que não deixa a 

desejar e mesmo tendo a melhor músi-

ca da trilogia, a Stickerbrush Simphony 

(que é frequentemente comparada com 

a Aquatic Ambience pela sua relevân-

cia), o conteúdo geral da trilha fica um 

pouco abaixo. Porém, não é nem um 

pouco difícil achar quem prefira a do 

segundo jogo.

Donkey Kong 2 fez o que poucos 

haviam conseguido: superar uma já 

consagrado jogo sem perder a essência 

e o miticismo da franquia. Apresentou 

novas mecânicas e personagens, no 

mesmo momento que desafia ainda 

mais o jogador. 

Donkey Kong Country 3: Dixie 

Kong’s Double Trouble

Se DKC 2 mudou bastante com re-

lação ao primeiro, Donkey Kong Coun-

try 3 foi o que mais alterou com relação 

ao seus anteriores. A fórmula básica, de 

plataforma com diversos segredos nas 

fases, continua, porém com as mais di-

versas novidades que deixam uma pe-

gada única no game.

Dessa vez, semelhante ao que acon-

teceu na transição do primeiro para o 

segundo, o personagem que era ajudan-

te assume os holofotes da coisa toda: 

Dixie agora é a principal dessa aventu-

ra. E quem tem do seu lado? Seu primo, 

Dixie e Kiddy Kong enfrentarão 

diversos problemas em busca de 

Diddy e Donkey



um bebezão chamado Kiddy Kong . Se na segunda edição a 

novidade eram de dois macacos ágeis para enfrentar os di-

versos perigos, aqui volta a fórmula do primeiro DKC: um 

forte e lento, um mais fraco e ágil. Apesar de recorrer a um 

elemento do passado, isso não foi deixado sem nenhum tipo 

de novidade. Afinal, mecânicas apresentadas no segundo 

game voltavam aqui também (caso de um personagem subir 

nas costas do outro) e Kiddy, apesar de forte, joga diferente 

de Donkey. Como, por exemplo, sua habilidade de quicar na 

água, que pode garantir acesso a lugares somente com ele.

O game todo foir repaginado. Saiu a atmosfera mais dark 

do segundo, de selva do primeiro, para uma pegada mais co-

lorida e entusiasmada. Os inimigos também mudaram e fica-

ram mais “leves”.  Um exemplo são as abelhas, que eram bem 

próximas das reais nos outros jogos, e aqui mais parecem 

algum boneco de brinquedo infantil. No entanto, isso não in-

dica que o jogo ficou mais infantil, ou mais fácil. Talvez seja o 

mais difícil de toda a trilogia, ainda mais se o jogador buscar 

finalizar o jogo com a máxima porcentagem (que como acon-

tece desde o primeiro, excede os 100%).

A história se passa um tempo após os acontecimentos de 

DKC 2, e Donkey e Diddy simplesmente somem. Após alguns 

dias sem notícias, Dixie resolve ir atrás dos macacos, e parte para 

a Northern Kremisphere, onde recebe notícias que os dois passa-

ram por ali. Após conversar com Funky, ele pede para que Dixie 

leve Kiddy com ela na busca por Donkey e Diddy. E aí começa a 

jornada pelos diversos mundos de Donkey Kong Country 3. 

DKC 3 ainda inova dando uma sensação de liberdade, ao 

podermos viajar pelo mapa antes de entrar em uma determi-

nada área. Isso tira até a linearidade por um momento, visto 

que uma hora é possível escolher entre dois mundos para jo-

gar. A novidade no mapa não fica somente na exploração não. 

Existem uma família de ursos que moram nessa região e Dixie 

precisa ajudá-los em suas mais diversas tarefas para conseguir 

mais Banana Birds. Ah é, a trama ainda envolve uma bando de 

pássaros frutas. Baron K. Roolenstein amaldiçoou as pobres 

criaturas, deixando a mãe deles presa nos céus e eles em diver-

sas cavernas pelo mapa. Uma vez que o jogador colete todos 

os Banana Birds – e para isso é preciso coletar as moedas DK 

também – aí sim terá acesso ao final verdadeiro do jogo.

Os buddies estáo de volta para auxiliar os protagonistas. 

Retornam Enguarde, Squawks, Quawks e Squitter. AS novida-

des ficam por conta da elefante Ellie e o pássaro Parry. Isso 

torna o peixe-espada o único a aparecer em todas as edições 

de DKC. Ao mesmo tempo que aborda um elemento irônico do 

mundo animal: o medo que elefantes possuem de ratos. Uma 

fase inteira é dedicada a isso e para quem deseja completar o 

jogo com tudo que é possível, é um pequeno desafio particular.

Nessa altura, você já deve saber como é a última bata-

lha com K. Rool. Sim, consiste em ficar trocando de lado en-

quanto ele passa para lá e para cá na tela. Mas dessa vez é 

um pouco mais complicado, afinal há diversos raios elétricos 

passando na tela, ou impossibilitando de pisar no chão, por 

exemplo. Mas nada que algumas tentativas não bastem para 

entender todos os padrões de K. Rool.

Ao fim de somente três anos (de 1994 a 1996), a rare não 

só mudou o panorama do SNES, como garantiu uma sobre-

vida imensa com esses clássicos. Não à toa, Donkey Kong se 

tornou uma das maiores franquias da Nintendo, sempre pre-

sente em jogos que unem os demais (como Mario Kart, Smash 

Bros, Mario Party, entre outros). E os clássicos são revividos 

até hoje, sejam em novas versões de Donkey Kong Country 

(como no Wii e Wii U) ou através da virtual machine, que leva 

esses jogos aqui analisados, para as plataformas mais recentes.

Diddy e Dixie 

têm a difícil 

missão de 

resgatar 

Donkey
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Por Camila Valério

Minha história com vídeo-games 

começou em 1992. Logo que meus pais 

se separaram, meu pai comprou um 

Atari para mim e meu irmão. Na verda-

de, eu nem lembro muito dos jogos des-

se console, acho que não ficamos com 

ele por muito tempo. Com certeza não 

tempo suficiente para criar laços. 

Logo depois nosso pai nos deu o Su-

per Nintendo. E foi com ele o ápice da mi-

nha caminhada como gamer e acho que 

posso dizer também o final dela, pois até 

hoje em dia, as raras vezes em que jogo 

alguma coisa, são jogos do SNES no emu-

lador instalado no computador. 

Se não me engano ganhamos algu-

mas fitas com o game, mas nada mui-

to especial, eram daquelas com vários 

jogos juntos. Num primeiro momento 

jogávamos mais corrida. Sim, porque o 

vídeo-game e os jogos eram dos dois, 

então preferíamos os jogos em que hou-

vesse a opção de dois players e na pri-

meira fita 8 em 1, era um jogo de corri-

da. Nunca fomos muito bons nele, mas 

tudo bem, dava para nos divertirmos.

Minhas mais marcantes lembran-

ças com relação a jogos sem dúvida 

envolvem Mário World, Donkey Kong 

Country e , principalmente, Tartarugas 

Ninjas. Jogamos tantas vezes Turtles 

in Time que a diversão, além das dubla-

gem que fazíamos dos personagens du-

rante o jogo, era bater o nosso próprio 

tempo para fechar o jogo. 

Esse dá 
pra jogar 
de dois?

Meu primeiro contato com Donkey 

Kong foi vendo um dos meus primos jo-

gar. Apenas vendo, isso mesmo, ele não 

nos deixava participar. Mas eu e meu ir-

mão prestamos atenção e não demorou 

para conseguirmos a nossa própria fita 

do jogo. Daquelas que tinha que assoprar 

e bater antes de encaixar no console. 

Já Mário World nós conhecemos 

através de primos também, porém, pri-

mos mais bacanas que além de nos mos-

trar todos os segredos do mapa, nos dei-

xavam jogar com eles. 

Não sei nem quantas vezes nós termi-

namos esses jogos. E havia outros, claro. 

Goof Troop, Battletoads, Aladdin, a fran-

quia toda de Donkey Kong, Super Mário 

Bros III, Joe e Mac, Sunset Riders, Mighty 

Morphin Power Rangers, além de outros 

que emprestamos ou alugamos e não fi-

caram tempo suficiente para criar raízes. 

Pode parecer uma variedade grande , mas 

o que todos esses jogos têm em comum é 

que era divertido de jogar ‘de dois’. 

Claro que eu e meu irmão tínhamos 

outras coisas em comum, porém, acredi-

to, que nada nunca foi tão forte quanto 

esses jogos. Às vezes, eu já na adolescên-

cia, algumas vezes batia uma insônia, 

e eu o acordava no meio da noite para 

jogar. E ele ia, sem reclamar, nem nada. 

Por que jogar era sempre legal. Brigáva-

mos por vários motivos, mas na hora de 

jogar a gente sempre se entendia. Nunca 

nem discutimos por personagem. Eu, Ra-

phael, Mário; ele, Michaelango, Luigi...

Até jogamos um pouco de Playsta-

tion, mas lembro apenas do Crash Ban-

dicoot e dos jogos das Tartarugas Ninjas. 

Fomos crescendo e o mundo dos consoles 

evoluindo, eu fui achando outros interes-

ses, não consegui acompanhar o avanços 

dos jogos e fiquei parada no tempo. Para-

da na década de 90, com todos os jogos 

do Super Nintendo que eram tão legais 

de jogar de dois, mas que hoje, nas raras 

oportunidades que tenho que revisitar os 

velhos tempos, jogo só de um. 

>>  Cronica
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pokemon

Muito do sucesso das plataformas GameBoy acon-

teceram por conta do RPG de monstros de bolso, o 

Pokémon. Já é uma tradição dos consoles portáteis da 

Nintendo ter como jogos mais vendidos os Pokémon. 

Isso aconteceu com o GameBoy original (Pokémon Red, 

Blue e Green), com o GameBoy Color (Pokémon Gold e 

Silver), com o GameBoy Advance (Pokémon Ruby e Sa-

pphire) e com o Nintendo 3DS (Pokémon X e Y). A exce-

ção foi com o Nintendo DS, em que Pokémon Diamond 

e Pearl ficou em quinto lugar. O primeiro foi New Super 

Mario Bros.

lancamento

O GameBoy Color foi lançado em 1998 e pela primeira 

vez, só houve um mês do lançamento no Japão para o lan-

çamento em outras praças. Ele não só era uma evolução ao 

GameBoy original, mas como rodava os jogos dele também. 

Diversos jogos feitos para o Color também poderiam ser jo-

gados no GameBoy original. Foi descontinuado em 2003.

BIBLIOTECA

O portátil apresenta uma lista com 576 jogos, mistu-

rados em duas classes: os que apresentam compatibilidade 

com o GameBoy original e os que funcionam somente no 

Color. Os cartuchos dos que eram compatíveis geralmente 

eram pretos, para mostrar a diferença do cinza do GameBoy 

original. As caixas ou cartuchos dos que eram exclusivos do 

sistema colorido também apresentavam uma distinção, com 

frases como “Only for GameBoy Color” destacadas.

NUMEROS

O GameBoy Color não possui um número oficial de 

vendas, os únicos números dados pela Nintendo estão 

computando as vendas somadas ao GameBoy original. 

O número, no entanto, é massivo, chegando a mais de 

118 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. 

É o terceiro console mais vendido do mundo, atrás de 

Playstation 2 e Nintendo DS, mas é o primeiro em con-

soles portáteis a passar da marca dos 100 milhões.
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C
omo a Gamefreak conquistou o mundo com sua 
proposta aparentemente simples, mas que continha 
muita atividade e agitação por trás!

Por Moreno Valério

Pokémon chegou ao mundo dos games como o famoso mineiro (de Minas Gerais) do 

imaginário nacional: quieto no seu canto, comendo pelas bordas até que quando todo 

mundo percebeu, já era um fenômeno de escala mundial. A franquia mudou, para sem-

pre, o relacionnamento de pessoas com os games portáteis, com os jogos de maneira 

geral e como usar isso para se relacionar com pessoas.

O jogo saiu em 1996 no Japão e somente dois anos depois chegou no ocidente. E 

quando chegou, foi uma caos. Aliado ao anime, que chegara praticamente junto nas amé-

ricas, Pokémon causou um frisson no mundo inteiro, movendo crianças de todos os lu-

gares, atingindo em diversas praças, como nos games, nos cinemas, na televisão, em card 

games, etc. Mas por trás disso tudo, havia conteúdo, havia motivo, o RPG de Pokémon é 

um dos melhores de toda a década.

Red e o 

rival, Blue, 

mostrando 

como é o 

clima da 

jornada 

Pokémon.
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Arte conceitual 

mostrando um 

épico confronto 

entre Red e 

Blue

Pokémon foi criação da Game-

freak que dava sentido à mobilidade e 

portabilidade do GameBoy. Até então 

os jogos da plataforma basicamente 

eram a mesma coisa que os diversos 

que existiam nos consoles de mesa da 

Nintendo, com a única diferença que o 

jogador não precisava ficar parado em 

lugar para jogar. E foi aí que Pokémon 

nasceu: da oportunidade de levar seus 

bichos e trocá-los com amigos, enfren-

tar eles em uma batalha e coisas que 

não dava pra fazer jogando sozinho. 

Pokémon é um RPG que incentiva 

a criatividade do jogador. O time pode 

ser construído de diversas formas, 

com diversos bichos diferentes. E para 

completar todos eles, é preciso trocar 

com os amigos. Afinal, alguns bichos 

de bolso são exclusivos da versão Red e 

outros exclusivos da versão Blue. O que 

acaba sendo uma marca tradicional de 

Pokémon, de ter duas versões e sempre 

uma complementa outra, sejam com 

Pokémon mesmo, ou com outras ideias, 

itens, áreas, entre outros.

A história é o que deu origem ao 

clássico em todas as outras: um garoto, 

com dez anos, sai em busca de seu so-

nho de ser o mestre Pokémon. Ao longo 

do caminho, há diversos duelos com o 

seu rival – um dos poucos jogos da fran-

quia que há uma relação de rivalidade 

mesmo – e uma trama que envolve a 

Equipe Rocket e o roubo de Pokémon 

na região de Kanto. A meta do jogador é 

coletar as oito insígnias de ginásio para 

poder encarar a Elite 4 e o Campeão 

para se tornar o próximo Campeão 

Pokémon. Mas até isso acontecer, são 

horas e horas de aventuras, de confu-

sões, de confrontos, de treinamentos 

com os bichinhos, enfim, um jogo que 

realmente há muito o que se fazer.

Outra grande mecânica de Poké-

mon são os tipos das criaturas. Elas 

estão dividas em diversas categorias, 

como fogo, água, grama, inseto, terra, 

pedra, venenoso, gelo, entre outros. E 

cada um deles possui vantagens sobre 

outros e desvantagens para alguns, o 

que torna extremamente importan-

te conhecer como esse grande círculo 

de influências funciona, bem como os 

tipos dos seus monstros e do adversá-

rio. Um vacilo em trabalhar as fraque-

zas e resistências e a batalha pode ser 

perdida.

A trilha sonora é outro ponto em 

que o game traz excelência. Cada uma 

das rotas e das cidades apresentam uma 

música única, que utiliza muito bem o 

limitado sistema de som do GameBoy.  

Alguns locais internos, como casas ou 

esconderijos secretos, apresentam ou-

tras músicas também. Especialmente 

quando se enfrenta a Equipe Rocket ou 

quando se vai ao Centro Pokémon.

Pokémon foi um marco no mundo 

dos games. Mudou a forma que muitas 

crianças se relacionavam com os jogos e 

enquanto isso, virou uma das maiores 

franquias da Nintendo, sempre baten-

do recordes nos portáteis. Criando do 

que parecia ser simples, Pokémon con-

seguiu ser único e utilizar as ferramen-

tas do GameBoy para trazer a experiên-

cia única que hoje é sinônimo dos jogos.

FICHA TÉCNICA

Jogo Pokémon Red&Blue

Plataformas GameBoy Color

Ano 1996

Gênero RPG

Desenvolvedora Gamefreak

29

Pokémon iniciais que aparecem 

para o jogador escolher. Um de 

cada tipo: o de água, Squirtle, o 

de grama, Bulbasaur e o de fogo, 

Charmander.
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U
m jogo simples conquista o mun-
do e agora a história precisa con-
tinuar sem decepcionar os fãs. A 

Gamefreak conseguiu realizar isso.

Por Moreno Valério

Pokémon Gold e Silver é uma das poucas continuações 

que existem no mundo de games de Pokémon. Não à toa, era 

o primeiro jogo que seria lançado durante a febre mundial da 

franquia, que começou muito por causa do anime, este que 

foi baseado nas primeiras edições do jogo, Pokémon Red e 

Blue.

Pokémon Gold e Silver aumentam o mundo de Pokémon 

consideravelmente. Não só a história segue os passos da edição 

anterior – que nos permite até enfrentar o antigo protagonista, 

Red, ao fim do jogo – mas como também cria novos conceitos 

em cima dela. Novos Pokémon, novas lendas e novos desafios 

s u r - gem para que você siga sua trilha para se tornar o ver-

dadeiro mestre Pokémon. Desde  novas pokébolas 

até as ruínas dos Unown, 

passando por poké-

mon lendários que 

rondam o mapa 

e o breeding 

dos bi-

c h i -

nhos, o continente de Johto altera 

a experiência da franquia, mostrando que 

Gold e Silver foi capaz de acrescentar novos elementos à 

bem sucedida fórmula.

Os novos games apresentam novos Pokémon, obviamen-

te. 100 novos monstros de bolso foram adicionados, totali-

zando 251 na segunda geração. Mas claro que para coletar to-

dos é preciso trocar com seus amigos. Não só entre as versões 

novas, de Gold e Silver, mas também para trazer das versões 

antigas, Red, Blue e Yellow, para que se tenha acesso a todos.  

A aventura ainda muda as formas de encontrar os Pokémon. 

Além dos matinhos, do mar, da pescaria e das cavernas, em 

Gold e Silver você ainda pode dar uma cabeçada nas árvores e 

fazer pokémon caírem para capturá-los. Além disso, a novida-

de são os roaming pokémon. Eles são bichos lendários que fi-

cam andando pelo continente e não ficam parados esperando  

que o jogador interaja, e assim que aparecem para batalhar, 

fogem após o primeiro turno. Ou seja, a batalha com eles vai 

se esticando pelo jogo inteiro, até porque todo dano e condi-

ção especial causada ficam salvos para o próximo encontro. 

Uma criação que dura até os dias de hoje em Pokémon, frus-

trando e complicando a vida dos jogadores.

Outra novidade de Gold e Silver é o fato de ser o primeiro 

game da franquia desenvolvido em cores e para o GameBoy 

Color. Pokémon Yellow somente teve uma paleta de cores 

fora do Japão, e por conta da diferença das datas de lança-

mento, a adaptação foi feita. Mesmo assim, em Pokémon 

Yellow as cores ainda eram muito rudimentares, coisas que 

não são vistas em Gold e Silver. Outra importante ação da 

Nintendo e da Gamefreak (desenvolvedoras do jogo) é que as 

Cyndaquil, o mais novo 

inicial do fogo, que o 

jogador pode escolher ao 

iniciar a jornada
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FICHA TÉCNICA

Jogo Pokémon Gold&Silver

Plataformas GameBoy Color

Ano 1999

Gênero RPG

Desenvolvedora Gamefreak

novas versões funcionavam no primeiro GameBoy, claro 

que sem as cores. Era um importante passo de inclusão 

de jogo. A Gamefreak mostrou que sempre soube como 

contextualizar as mudanças e novas opções que os conso-

les portáteis da Nintendo traziam. As cores não estavam lá 

somente para deixar mais bonito, eles criaram os Pokémon 

Shiny. Esses pokémon são nada mais que iguais às suas ver-

sões comuns, apenas possuindo uma coloração diferente, po-

rém são extremamente raros e difíceis de achar. A cada nova 

plataforma – como GameBoy Advance, Nintendo DS, etc – a 

Gamefreak sabia como contextualizar as mudanças dentro 

da narrativa de seu jogo.

Se tem uma coisa que causou surpresa no jogo foi a in-

clusão do continente de Kanto, local onde rola a aventura da 

primeira geração. Até o momento (considerando os últimos 

lançamentos de Pokémon Sun e Moon, em 2016) a segun-

da geração foi a única a colocar outro continente por onde a 

franquia já passou. E, por isso, é o único dos jogos da série a 

ter mais de oito ginásios do começo ao fim do game. São 16, 

somando os oito de cada continente, e depois a batalha já 

citada, contra o campeão do jogo anterior: Red.

Pokémon Gold e Silver tinha a difícil missão de ser a 

continuidade da, agora, mundialmente famosa franquia dos 

monstros de bolso.  E não só fizeram jus ao nome Pokémon, 

como elevaram ainda mais o nível, fossem com novos poké-

mon, novas mecânicas ou novas histórias. Certamente um 

dos grandes clássicos da década. 

O novo Pokémon de 

planta é a Chikorita

Totodile, o 

simpático 

jacaré e 

Pokémon 

inicial de 

água. Ao 

lado, mais 

um confronto 

entre as aves 

lendárias
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O 
campeonato que 
começou como 
um jeito de medir 

as forças em uma pequena 
área da Califórnia, cresceu e 
ganhou o mundo

Por Moreno Valério

Por um final de semana no meio do 

ano, geralmente  no mês de julho, di-

versos jovens (ou nem tão jovens mais) 

do mundo todo se reúnem em Las Ve-

gas sabe para fazer o que? Isso mesmo, 

jogar videogame. Porém, não se trata 

apenas daqueles joguinhos com os ami-

gos, mas sim do maior torneio de jogos 

de luta do mundo, a Evolution Cham-

pionship Series, ou apenas, EVO.

Ao longo das suas diversas edições, 

a EVO veio aumentando de tamanho 

e de relevância no cenário dos games, 

muito por conta também do cresci-

mento recente dos esports. Se antes 

era difícil ver notícias da EVO no Brasil, 

por exemplo, agora basta apenas meia 

dúzia de cliques. E por que falaríamos 

da EVO, que ganhou maior importância 

nos últimos anos, em uma revista dedi-

cada à década de 90? Simples, porque 

o início de toda essa “festa” aconteceu 

bem no meio desses 10 anos, em 1996.

A batalha pela baía

A primeira edição da EVO aconte-

ceu em 1996, e se chamava “Battle by 

the Bay”, ou a batalha pela baía, em livre 

tradução. Esse nome refere-se à baía de 

São Francisco, na Califórnia. Nesse es-

tado americano existe o que se chama 

de Norcal e Socal (North California e 

South California – referenciando às re-

giões norte e sul, respectivamente, do 

estado da California) e sempre houve 

uma rivalidade entre os grupos. Mas 

para entender o começo da EVO, ainda é 

preciso voltar um pouco mais no tempo.

Com a febre causada por Street 

Fighter II, diversas regiões ploriferavam 

jogadores de ótimo nível. Especialmen-

te em fliperamas (ou arcades), onde a 

edição do jogo era superior à contra-

-parte do SNES.  E foi nesse cenário de 

locais cheios de gente querendo jogar 

Street Fighter que as comunidades de 

jogadores começaram. Em uma entre-

vista para a US Gamer, um dos cria-

dores da EVO, Tom Cannon,  explicou 

os principais locais dos EUA na época. 

“Na metade da década de 90, a cena de 

torneios começava em torno de alguns 

locais chave. Tinha um na Chinatown 

em Nova York, Super Just Games na 

área de Chicago, Sunnyvale Golfland 

em norcal e Southern Hills Golfland em 

socal”, relatou. Eram nos locais maiores 

que os jogadores precisavam ir para ga-

nhar alguma reputação, ainda de acor-

do com Cannon. Obviamente começava 

a surgir uma rivalidade entre esses lo-

cais – especialmente na Califórnia, com 

suas regiões ao norte e ao sul – afinal, 

esse era um momento sem internet e 

os jogadores só conheciam outros indo 

nos locais e conferindo pessoalmente o 

estilo de jogo de cada um.

>>  Especial
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Foi com esse contexto que a primeira edição 

foi criada. Resumida por Cannon como um “put up 

or shut up” (algo como ‘jogue ou cale-se’ em livre 

tradução), pois havia muito trash talk por parte dos 

jogadores. A Battle By the Bay aconteceu em 1996, 

em Sunnyvale, California e contou com 128 jogado-

res e Street Fighter foi o único jogo do campeonato 

(nas edições Super Turbo e Alpha 2), em sua versão 

arcade. A EVO manteria as versões de fliperamas 

por alguns anos ainda, geralmente por serem supe-

riores às versões caseiras dos jogos. Uma das moti-

vações que levaram os jogadores a irem para Cali-

fornia, era para representar seus arcades, a sua 

cena. E como existiam poucos eventos de porte 

nacional, os ganhadores poderiam “se gabar” 

até a próxima edição. A rivalidade começou em 

cenários locais, mas logo mudou para terrenos 

internacionais.

A EVO

Obviamente, com o passar dos anos, a “coi-

sa” cresceu. O segundo campeonato somente 

aconteceu no ano 2000, com o mesmo nome, 

mas o apelido de B4 (o primeiro, de 96, era cha-

Últimas 

edições da EVO 

tiveram palcos 

dedicados para 

as finais

Momento das 

finais com um 

telão gigante 

e dedicado 

para o público 

presente

Especial  <<
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mado de B3, ocasionalemente) e somente em 2002 o nome 

EVO surgiria. A mudança para Las Vegas, no entanto, só 

aconteceria em 2005.

E foi essa mudança que alterou a forma como todos 

percebem o campeonato. De acordo com Joey “Mr Wizard” 

Cuellar – outro dos fundadores da EVO – a ideia do torneio 

em Las Vegas passa a impressão de umas férias, celebração e 

não somente de torneio. Além disso, uma mudança funda-

mental aconteceu um ano antes, em 2004: os arcades foram 

deixados de lado em favorecimento dos consoles. “Os arcades 

estavam morrendo, e tínhamos que educar as pessoas o por-

quê dos consoles serem o futuro”, explicou Mr Wizard, em 

declaração para a ESPN.

Com essas decisões a EVO foi crescendo e aumentando o 

número de jogos também. Em um ano chegou a ter uma dispu-

ta de Mario Kart DS, embora não tenha vingado. Como tudo 

que cresce, a EVO começou a chamar a atenção de jogadores 

pelo mundo inteiro. Especialmente os japoneses. Considerado 

os melhores em jogos como Street Fighter, aos poucos foram 

galgando seu espaço no maior torneio de lutas do mundo.

O que era uma rivalidade entre locais de arcades, cresceu, 

mudou, e agora representava uma rivalidade entre países. Nas 

palavras de Cannon, isso provavelmente começou por conta 

dos organizadores mesmo. “Nossos campeonatos sempre ti-

veram um sabor internacional (...) Se tratando dos japoneses, 

as coisas começaram com um convite,indo nas duas direções”, 

relembra. Mr Wizard reforça o pensamento, e ainda acrescen-

ta um momento bem específico a esse momento, uma disputa 

envolvendo ninguém menos que um dos cinco deuses japo-

neses, Daigo “The Beast” Umehara. “Acredito que tudo come-

çou quando Daigo veio enfrentar Alex Valle em Street Fighter 

Alpha 3. Aquela foi a primeira vez que uma exibição recebeu 

uma cobertura internacional”, explica.

Se pode-se considerar o círculo 

completo, em 2016 a EVO anunciou um 

evento mais do que especial, a EVO Ja-

pão. O torneio que começou como uma 

rivalidade local, depois nacional e por 

fim, internacional, agora atravessará o 

Oceano Pacífico e realizará sua primeira 

edição na terra do Sol nascente, dando 

uma maior chance aos grandes jogado-

res japoneses, que talvez não possam 

viajar sempre para a EVO nos EUA.

Mais uma prova de que os videoga-

mes, a FGC unem as pessoas, trazem jo-

gadores com o mesmo interesse para o 

mesmo lado. Uma história que começou 

despretenciosa e hoje é foco de todos 

os veículos da mídia anualmente. Cada 

ano, a EVO bate os recordes de trans-

missão do ano anterior e já é transmiti-

da na ESPN nos Estados Unidos. Quem 

sabe onde essa “brincadeira” vai parar.

Registro 

de 2014, 

mostrando a 

vibração do 

público ao 

acompanhar as 

disputas

>>  Especial
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LANCAMENTO

O Playstation (PSX) foi o primeiro console da Sony 

e foi lançado em 1994 no Japão. Chegou aos EUA e Eu-

ropa no ano seguinte, em 1995. Em 2000 a Sony lançou 

uma nova versão do console, chamado de PSOne, que 

saiu com apenas dois meses de diferença entre as pra-

ças. O Playstation foi descontinuado após um ciclo de 

mais de uma década, em maio de 2005, mesmo o seu 

sucessor (Playstation2) tendo chegado cinco anos antes, 

em 2000.

fenomeno

O Playstation foi responsável por quebrar a dominação 

que a Nintendo possuía no mercado de games por mais de 10 

anos. Desde o NES, a Nintendo tinha pouca competição na 

indústria e isso seguiu com o SNES. Porém, na nova geração 

que chegava, as péssimas escolhas de mídia (cartucho), de 

biblioteca (poucos jogos no lançamento do Nintendo 64) e a 

má relação da empresa com as softhouses selou o destino do 

novo console. Assim sendo, a Sony ganhou seu espaço mere-

cidamente, mesmo tendo um console técnicamente inferior, 

permitia mais com sua mídia e com uma maior liberdade 

para as softhouses desenvolverem seus jogos.

BIBLIOTECA

A Sony e seu Playstation possuiam uma política mais 

amigável para que empresas terceiras desenvolvessem para 

sua plataforma, além de uma mídia mais apropriada, o CD-

-ROM. Isso fez com que o PSX possua uma biblioteca com 

2513 jogos, sendo que o último jogo publicado foi Black/Ma-

trix 00, em maio de 2014. O recorde de vendas fica com Gran 

Turismo, que ultrapassou as 10 milhões de cópias vendidas.

NUMEROS

O Playstation foi uma estreia e tanto na indústria 

dos games, sendo o primeiro console de mesa a ultra-

passar a marca dos 100 milhões de unidades vendi-

das, chegando às 102,49 milhões de unidades quando 

foi descontinuado. O que mais impressiona é o grande 

número de vendas que continuou tendo, mesmo após 

o lançamento do Playstation 2, que ainda possuia retro-

compatibilidade com os jogos do PSX.
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E
m 1999 a Neversoft resolveu 
pegar um atleta desconhecido 
do grande público e dar um jogo 

para ele. Não podia ter tomado decisão 
melhor

Por Moreno Valério

Tony Hawk chegou no último suspiro da dé-

cada de 90, ao final de 1999. Pegando todos de 

surpresa e iniciando um movimento que duraria 

por alguns anos, tornando o skate popular entre 

a criançada e os jovens adultos.

Desenvolvido pela Neversoft, uma empresa 

da gigante Activision, Tony Hawk’s Pro Skater soube 

como aproveitar um momento em que os skates começa-

vam a ficar em evidência e transformou essa fagulha em 

um incêndio.

Na época, Tony Hawk era considerado um dos melhores 

- senão o melhor - skatista do mundo. Ao menos no estilo 

vertical, que consiste em realizar manobras aéreas no half-

-pipe. Tony era conhecido como birdman, porque conseguia 

ir bem alto e, não à toa, realizou ao primeiro 900 (manobra 

que consiste em um giro de 900º) da história. Com tudo 

isso, era difícil deixar de lado esse grande nome e não apro-

veitar seu momento.

O jogo surgiu como uma simulação de skate, mas ao 

invés de focar em campeonatos e notas, como acontece no 

mundo real, as fases apresentavam outros tipos de desafios. 

Desde pontuação a coletar itens, além de achar objetos se-

cretos, outras como “pular o bêbado”, enfim, tudo era uma 

irreverência utilizada no jogo para poder apresentar um de-

safio ao jogador. E que desafio! Tony Hawk não era um jogo 

fácil, demorava a aprender os principais truques e jeitos de 

se jogar.

Com nove fases ao todo, apenas três delas são focadas 

em campeonato, onde o mais importante é fazer manobras 

diversas e evitar as quedas. Nas outras seis, existem objeti-

vos a serem cumpridos. Inovando, o jogo dava dois minutos 

para o jogador tentar completar o máximo de objetivos, po-

rém não era necessário realizar tudo de uma vez. Cada ob-

jetivo realizado era salvo e, após completar uma certa por-

centagem, uma nova fase era liberada. E assim o jogo segue, 

variando entre os objetivos de cada nível. As fases também 

apresentavam uma variedade, com duas sendo basicamente 

descidas, onde era complicado voltar em um determinado 

ponto, sendo mais fácil reiniciar. Essas eram as mais com-

plicadas, justamente porque exigiam timing perfeito em 

diversos momentos. As outras, bastava jogar para conhecer 

os segredos e logo seria capaz de completar os goals.

Outro grande ponto do jogo era o roster de persona-

gens jogáveis. Tony Hawk chamou seus amigos e os me-

lhores skatistas do mundo para entrarem no jogo. Desde 

lendas como Rodney Mullen - responsável pela invenção de 

diversas manobras e multi campeão de freestyle - até ros-
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tos não tão conhecidos na época, como 

Elissa Steamer e Chad Muska. Isso 

claro, para o grande público. Mas foi 

esse jogo que mudou essa percepção 

de muitos sobre esse elenco. Além 

dos já citados, outros oito com-

pletam a lista, com grande 

destaque para Bob Burn-

quist, brasileiro, amigo de 

Tony que chegou a vencer o 

birdman (alcunha de Hawk) 

em algumas edições do X-Ga-

mes. Há quem diga que ele é o 

melhor skatista para se usar, mas 

sem nacionalismo.

Tony Hawk’s Pro Skater não cha-

mou atenção somente pelo seu ga-

meplay, pelas suas fases, pelos seus 

personagens, pela inovação e pelo fato 

de representar alguns locais reais, mas 

também pela sua trilha sonora. Aliás, 

é muito mais provável que quando al-

guém comente de Tony Hawk, imedia-

tamente pense nas músicas do jogo. 

Em especial, Superman de Goldfinger. 

Se tem uma coisa que foi muito bem 

explorada do Playstation, foi justa-

mente essa opção da música possuir 

mais qualidade, permitindo que as tri-

lhas sonoras fossem exatamente como 

elas eram reproduzidas em rádios e 

televisão.

No último respiro da década, Tony 

Hawk iniciou o que seria uma das mais 

bem sucedidas franquias de games, e 

que poucas outras se assemelhariam. 

Mais que isso, levou o skate para pes-

soas que jamais tiveram contato, ini-

ciando um frisson no início da década 

de 2000, popularizando o esporte e 

seus atletas. Mesmo não possuindo 

uma pegada competitiva, de simular 

os campeonatos (embora alguns es-

tivessem presentes nos games), Tony 

Hawk cativou com sua novidade e com 

sua mecânica, além da ótima jogabili-

dade e trilha sonora. Um clássico mo-

derno dos games.

FICHA TÉCNICA

Jogo Tony Hawk’s Pro Skater

Plataformas PSX*, N64, Dreamcast

Ano 1999

Gênero Esportes

Desenvolvedora Neversoft

Bob Burnquist 

e Tony Hawk, 

amizade que 

existe há 

tempos!

Tony na fase 

emblemática de 

Warehouse
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Sweet Tooth 

é a cara da 

franquia, e 

a representa 

muito bem!

V
elocidade e 
 tiros, quer coisa 
 melhor? Twisted 

Metal foi capaz de inovar 
unindo elementos básicos 
do games que ninguém 
 tinha pensado até então

Por Rafael Albino

Em 1995, a Sony Computer Entertainment lançava o 

Twisted Metal, primeira franquia exclusiva do Playstation 

que, além de trazer um título novo ao mercado de jogos ele-

trônicos, também trouxe muita inovação. 

Naquela época, a grande maioria dos jogos de carros 

eram de corridas. Alguns, como Mario Kart e Rock n’ Roll 

Racing, por exemplo, já envolviam algum tipo de combate 

no gameplay, o que os fazia diferentes. Mas Twisted Metal 

foi além, trouxe carros carregados com diversos tipos de 

armamentos, como mísseis, metralhadoras, bombas, etc., 

num cenário onde não há corrida, apenas a busca pela so-

brevivência dentro de uma arena onde o vencedor é o único 

a ficar vivo.

A história do jogo é bem simples: todo ano, sempre na 

véspera de Natal e na cidade de Los Angeles, um misterioso 

homem chamado Calypso organiza um torneio de combate 

veicular chamado Twisted Metal. No fim, aquele que sobrevi-

ver será recompensado com a realização de qualquer desejo.

Além do grande divertimento que o jogo e seu estilo de 

gameplay proporcionam, certamente uma das coisas que o 

ajudou a fazer sucesso foi sua atmosfera bizarra, que envol-

ve o torneio, seus participantes, suas motivações e caracte-

rísticas marcantes. Needles Kane (o Sweet Tooth), mascote 

da série, por exemplo, é um doente mental que fugiu do 

manicômio e entra no torneio com o objetivo de realizar o 

desejo de rever um amigo. Posteriormente descobre-se que 

este amigo é um simples saco de papel. 

O jogo possui um total de 13 veículos e seus respectivos 

motoristas, nos quais 12 são selecionáveis. Com exceção do 

veículo não jogável, que pertence ao chefe final, todos são 

bem equilibrados. Cada um possui diferentes característi-

cas: uns são mais velozes e ágeis, porém possuem menos 

resistência, enquanto outros possuem mais resistência, po-

rém são mais lentos e menos ágeis que os demais. Além dis-

so, cada veículo tem um armamento único e mais limitado 

chamado de “special”. 

Essa variedade de características nos veículos é um 

ponto muito positivo no jogo, pois abre um leque de opções 

para jogadores com variados gostos e estilos. Além disso, 

cada personagem tem seu próprio final na campanha.

Twisted Metal tem poucos pontos negativos. O único 

que realmente incomoda a ponto de às vezes causar raiva 

no jogador é a jogabilidade. Dirigir bem no jogo é uma tarefa 

difícil, pois a sensibilidade ao guiar os veículos é muito alta, 

fazendo você facilmente errar ataques ou não conseguir cole-

tar itens na arena, pois não conseguiu passar em cima deles. 

Com o tempo o jogador vai se acostumando e dominando os 

controles, mas ainda continuará a sentir o problema.

É indiscutível que a Sony acertou em cheio. Twisted Me-

tal chegou propondo algo novo para o mercado gamer, e fez 

isso fundindo duas coisas que já eram muito presentes nos 

jogos: tiros e carros. O resultado foi um jogo divertidíssimo 

e único que, merecidamente, foi um sucesso de vendas e in-

fluenciou diversos outros títulos que também são ótimos. 

FICHA TÉCNICA

Jogo Twisted Metal

Plataformas PSX

Ano 1995

Gênero Combate de veículo 

Desenvolvedora Sony, SingleTrac
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A 
terceira edição de 
um dos maiores 
nomes dos ga-

mes de luta trouxe diversas 
novidades e estilos novos,  
causando o sucesso ainda 
maior da franquia!

Por Moreno Valério

Street Fighter e Mortal Kombat 

tentaram transicionar para o 3D e tive-

ram problemas. Diferente de todos es-

ses, Tekken já surgiu como um jogo de 

luta em 3D e um dos seus diferenciais 

era de criar os golpes e estilos de lutas 

baseadas em lutas reais.

Embora o jogo tenha tido suces-

so em suas duas primeiras edições, foi 

somente na terceira edição que o jogo 

chegou ao mainstream. Tekken 3 con-

seguiu  ter pouca diferença entre suas 

duas versões (arcade e psx). A versão do 

Playstation foi tão bem que vendeu 8,3 

milhões de cópias, tornando o jogo o 

segundo game de luta mais vendido da 

história, segundo informações do pro-

dutor da série, Katsuhiro Harada.

O game da Namco acaba por ser 

uma excelência em jogos de luta 3D. 

O sistema flui e não fica atrapalhando 

a sua movimentação e jogatina. O que 

realmente dá espaço para que o jogo fo-

que nos pesonagens e seus mais diver-

sos estilos. Vamos do karatê à capoeira, 

passando por um panda lutador e o fa-

moso estilo bêbado de luta. 

Diversos personagens são novos, 

embora possuam o mesmo estilo de 

luta de outros personagens de jogos 

anteriores – casos de Jin e Forest Law, 

que são filhos de Kazuya e Marshall 

Law, respectivamente .  Pouquíssimos 

retornaram, até porque pelo enredo 

do jogo, vários anos se passaram entre 

Tekken 2 e 3. 

A história segue um pouco do que 

já existia nos jogos anteriores. Não é 

inexistente, mas também não há pro-

fundidade muito grande. Tekken apre-

senta diversos finais que entram em 

conflitos uns com os outros, demons-

trando que nem todos fazem parte da 

história. O que geralmente é explicado 

na nova edilção do jogo (e foi o caso, 

com Tekken 4).

Um dos diferenciais de Tekken foi 

o de trazer diversos modos de jogo para 

a versão de console. E as duas grandes 

inovações foram Tekken Force e Tekken 

Ball. O primeiro misturava Tekken com 

os clássicos estilos beat’em up e desafia-

va o jogador por quatro fases. O segun-

do, era como um vôlei, mas nos padrões 

de Tekken: os golpes eram utilizados 

para passar a bola de um lado a outro 

e, se a bola caísse no chão ou atingisse 

o personagem sem que ele atacasse, era 

dano causado.

Tekken 3 foi o úlitmo Tekken a sair 

para o Playstation original. E o fez com 

graça, charme e inovação. Aumentou a 

qualidade do produto como um todo, do 

visual a comandos, mostrando que sabia 

como tirar o melhor do console da Sony.

Algumas das 

novidades de 

Tekken 3, Jin 

e Eddy entram 

para a briga

Modo de jogo 

inovador, o 

Tekken Ball 

lembra muito 

de queimada

FICHA TÉCNICA

Jogo Tekken 3

Plataformas PSX*, Arcade

Ano 1998

Gênero Luta

Desenvolvedora Namco
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FICHA TÉCNICA

Jogo Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex 

Strikes Back e Crash Bandicoot: Warped

Plataformas PSX

Ano 1996, 1997 e 1998

Gênero Plataforma

Desenvolvedora Naughty Dog

C
omo uma trilogia foi capaz de 
elevar um desconhecido estúdio a 
um dos maiores nomes da indús-

tria, ao mesmo tempo que definia novos 
limites para o gênero plataforma

Por Moreno Valério

Durante o seu ciclo de vida na década de 90, o Playsta-

tion teve vários personagens que foram a sua cara. Do ca-

belo de fogo de Sweet Tooth às armas Lara Croft, passando 

pela espada de Cloud às caixas de Solid Snake, todos foram 

sinônimos da marca da Sony. Mas teve um único ser que foi 

além, chegou a rivalizar com os grandes mascotes das rivais 

Nintendo e Sega, e esse foi Crash Bandicoot.

Não confunda, por muitos anos Crash foi chamado de 

mascote do Playstation e, embora fosse um jogo exclusivo da 

plataforma, ele nunca chegou a ser a cara do console. Porém, 

o marsupial era carismático e cativava a audiência, além de 

ter um ótimo jogo por trás. Provavelmente um dos melhores 

jogos de plataforma da época.

Durante o período da Naughty Dog, foram três jogos 

de plataforma e um de kart. Depois, por acordos com a 

Universal Estudios, o Crash acabou sendo desligado da sua 

casa inicial e começou a pular de softhouse em softhouse 

até chegar à Activision, onde quase morreu esquecido. Foi 

o lançamento, em 2017, da remasterização da trilogia clás-

sica que voltou a colocar o bandicoot em destaque. E, por 

isso, vamos falar dos três primeiros jogos que o alçaram ao 

status de clássico rapidamente.

Crash Bandicoot

O primeiro jogo da franquia chegou no ano de 1996 e foi 

muito bem recebido por crítica e público. Era o primeiro jogo 

da Naughty Dog, que estava trabalhando nele por dois anos, 

e os desafios eram muitos. Para começar, essa era a fase da 

transição do 2D para o 3D e, embora era conhecido o sucesso 

de jogos plataforma nas duas dimensões, não havia base para 

como realizar um jogo desse estilo com três dimensões. 

Crash foi desenvolvido durante o mesmo período que 

Mario 64, portanto não havia nenhum estabelecimento de 

como poderia ser realizado. Tanto que as diferenças entre os 

dois é bem fácil e simples de se notar. Crash segue um padrão 

bem mais linear que Mario, com as fases colocadas em se-

quência e são lineares, de pouca exploração. Já o encanador, 

mesmo não sendo um mundo aberto, permite uma maior ex-

ploração, mas com fases mais curtas. 

Crash é um produto da sua época, mostrando diversas 

novidades para os modos plataformas e, por ter uma preci-

Crash 

esbanjando 

carisma
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são tremenda nos controles e coman-

dos, pode abusar da dificuldade. A câ-

mera é sempre fixa, o que permite que 

os desenvolvedores sempre tenham 

controle de tudo que aparece na tela e, 

mais importante, do personagem que 

controlamos. Na maioria das vezes a 

visão permanece nas costas de Crash 

e em algumas fases, do lado. E é sobre 

ter essa visão fixa atrás do personagem 

que criou o começo do jogo. Os criado-

res queriam mostrar o rosto do Crash, 

não só pelo trabalho que dedicaram e 

os detalhes, mas principalmente pelo 

carisma dele. Por esse motivo, o jogo 

começa com Crash correndo em direção 

à câmera e a primeira fase começa com 

ele levantando com o rosto bem próxi-

mo da tela.

A história de Crash é que Dr. Neo 

Cortex, auxiliado por Dr. N. Brio, cria di-

versas alterações de animais para poder 

dominar o mundo. Mas uma das cria-

ções, por defeito do Evolvo Ray, acaba 

não ficando má, trata-se do protagonista 

Crash Bandicoot. Ele escapa das garras 

de Neo Cortex e agora precisa parar o vi-

lão e seus subordinados. Para isso, conta 

com a ajuda de um espírito antigo, que 

espalhou máscaras suas pelas ilhas em 

que acontece a história, chamado Aku-

-Aku. Além disso, Crash precisa resgatar 

Tawna, uma bandicoot fêmea com quem Crash procura ter um relacionamento.

O primeiro jogo da trilogia é disparado o mais difícil. Talvez porque há pou-

cas oportunidades para salvar o jogo - o que acontece somente quando consegue 

atingir o fim do bônus das fases - ou porque os controles, apesar de muito bons e 

responsivos, ainda não são perfeitos e há momentos que parecem ser um pouco 

“duros” demais. Por fim, existem algumas fases que realmente exigem bastante 

dedicação e atenção dos jogadores, como as famosas fases da ponte. Essa fase 

apresenta Crash atravessando uma ponte, mas ela segue com poucas madeiras 

ligando o início ao fim, então é preciso medir corretamente os saltos do marsu-

pial para não cair no meio dela.

Crash Bandicoot ainda apresenta dois finais possíveis. Embora o mais difícil de 

conseguir não seja o canônico, pois nem é preciso enfrentar o chefe final, com certe-

za é o mais satisfatório. Na sequência da história, basta derrotar Dr Neo Cortex que 

você terá o fim correto, que será explorado no jogo que dá sequência às aventuras de 

Crash. Mas para conseguir o final secreto é preciso ter todas as gemas do jogo. E para 

consegui-las, é necessário pegar todas as caixas das fases em que se joga e terminar 

elas sem morrer uma única vez. Por fim, ainda é preciso re-jogar algumas fases que 

Temida fase da ponte, onde 

qualquer descuido é fatal

Não tem como negar que o marsupial conquistava todos
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apresentam caminhos aleatórios após 

conseguir determinada gema. E ainda 

existem duas chaves que habilitam fases 

secretas, que também são necessárias. 

Após tudo isso, basta passar a fase The 

Great Hall pelo caminho mais longo, que 

Crash e Tawna sairão voando das ilhas 

deixando tudo para trás.

Por ser um jogo que inovou em um 

gênero que precisava respirar e, ainda por 

cima, ser capaz de ditar certas tendências 

para os jogos de plataforma, Crash Bandi-

coot mostrou que novos clássicos podem 

surgir mesmo de novas empresas que 

não tenham um histórico no mundo dos 

games. E esse caso de sucesso da Naughty 

Dog era apenas o começo de um ciclo que 

ia causar muito na indústria.

Crash Bandicoot 2: Cortex Stri-

kes Back

Se seria difícil superar o que o pri-

meiro jogo trouxe, a Naughty Dog não se 

intimidou e conseguiu melhorar o que já 

era bom. Em Crash Bandicoot 2 diversas 

inovações ocorreram, ao mesmo tempo 

em que a fórmula básica do modo plata-

forma se mantinha.

Crash Bandicoot 2 começa exata-

mente onde o primeiro acabou. Cortex 

é derrotado, porém acaba por descobrir 

os cristais, e quer utilizá-los para domi-

nar o mundo, usando-os como forma de 

energia para o Cortex Vortex. Para isso, 

ele tenta enganar Crash e fazer com que 

o protagonista colete os cristais para ele, 

dizendo que assim salvará a Terra de um 

alinhamento planetário que irá acon-

tecer. Durante o jogo, Dr. N. Brio apa-

rece e diz para Crash que é importante 

ele focar nas gemas, para que ele possa 

destruir o Cortex Vortex. Outro perso-

nagem que aparece é a irmã de Crash, a 

Coco Bandicoot, que também desconfia 

dos planos de Cortex. Até o fim do jogo, 

fica esse grande dilema na cabeça de 

Crash, até que Neo Cortex revela qual 

era seu intuito inicial e cabe mais uma 

vez ao bandicoot a missão de pará-lo.

Dessa vez não há ilhas e fases se-

quenciais, mas apenas a Warp Room. 

Cada mundo possui cinco fases que po-

dem ser acessadas em qualquer ordem 

e, depois disso, o acesso ao boss da área. 

Com um tempo menor de desenvolvi-

mento, apenas 13 meses, as diversida-

des nas fases acabaram um pouco abai-

xo do esperado. Mesmo assim, ainda 

são fases completamente diferentes das 

presentes no jogo anterior.

As famosas fases de perseguição - 

onde troca-se a, agora usual, visão das 

costas para a frente de Crash - estão de 

volta. Nesses níveis é possível observar 

algo que está prestes a esmagar o ban-

dicoot perseguindo o personagem. Se o 

jogador bobear, acaba sendo amassado 

por uma bola de neve ou um urso po-

lar gigante. Mas não foi só de repaginar 

ideias que Crash 2 viveu. Inovou ao dar 

um skate aquático motorizado para o 

bandicoot, além do jetpack, que aparecia 

nas mais diversas artes promocionais do 

jogo. Além disso, outras novidades como 

entrar no chão e uma fase focada na es-

curidão apareceram, fazendo com que 

Crash fizesse cada vez mais versátil em 

passar pelas dificuldades.

Dificuldade essa que diminuiu com 

relação ao primeiro game. Em parte 

porque agora era possível salvar a qual-

quer momento na Warp Room, basta-

va apenas não estar em nenhuma fase. 

Mas também por conta das propostas 

das fases., poucas foram além do que 

já havia sido visto no jogo anterior. E 

com controles ainda melhores e mais 

precisos, fica mais simples de encarar 

os desafios dos níveis. O que acaba por 

ser um maior desafio é coletar todas as 

gemas. Misturadas entre saídas secretas 

de fases com alcançar determinados lu-

gares sem ter morrido uma vez sequer, o 

desafio acaba por aumentar e estimular 

a busca pelo (dessa vez) final verdadeiro 

com todas as gemas em mãos.

A trilha sonora continua um ponto 

de destaque, o que aconteceu em toda 

a trilogia. Cada estilo de fase tem sua 

temática muito bem definida, seja para 

dar um boost na adrenalina do jogador, 

para fazê-lo entrar no clima frio das fa-

ses de gelo, no tropical das selvas ou ain-

da para deixá-lo um pouco perturbado 

na fase escura. Isso sem mencionar as 

fases no espaço, que o tema sci-fi encai-

xa muito bem.

Foi melhorando o que já existia de 

bom e ajustando o que precisava ser 

ajustado que Crash Bandicoot 2 superou 

seu predecessor. Trazendo ainda algu-

mas novidades práticas ou facilitadoras 

que colocaram o game como um dos 

clássicos do Playstation e aumentando 

ainda mais o status da Naughty Dog.

Crash Bandicoot 3: Warped

Provavelmente o jogo em que a pro-

dutora mais se arriscou a trazer algo di-

ferente para a franquia. Pois, além das 

novidades nas fases, agora teremos que 

enfrentar uma máscara do mal, que au-

xilia Cortex: se trata de Uka-Uka, irmão 

gêmeo malvado do fiel companheiro 

Aku-Aku (que aparece em todos os jogos 

do Bandicoot no Playstation).

Uka-Uka está brabo com Cortex pe-

las falhas consecutivas e agora pretende 

usar da ajuda de N. Tropy para bagunçar a 

linha do tempo e assim conseguir coletar 

gemas e cristais espalhados pelos mais di-

versos momentos da história. Diferente 

da versão anterior, dessa vez Crash preci-

Crash e Aku-aku estão juntos contra 

os vilões Neo Cortex e N.Brio
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sa recuperar os cristais antes de Neo Cortex e seus aliados. Ou-

tra novidade é a ajuda da irmã do bandicoot, Coco é controlável 

em algumas fases e ajuda na coleta de cristais e gemas.

O sistema de fases e chefes funciona muito como no se-

gundo jogo da franquia. Embora dessa vez não é uma warp 

room, mas sim na chamada Time-Twisting Machine. Ali te-

mos acesso a todos os mundos, dentro deles as cinco fases de 

cada área e depois, o próprio boss. Nesse jogo, ao contrário 

do segundo, é possível enfrentar os chefes novamente caso o 

jogador queira. O sistema de save permaneceu o mesmo, po-

dendo salvar a qualquer momento, contanto que esteja fora de 

qualquer fase.

Se no segundo jogo Crash viajou dos esgotos ao espaço, 

a viagem dessa vez é pela história. Se era perseguido por ur-

sos polares, agora eram dinossauros. Se montava um urinho 

polar para correr, agora é um tigre na construção da grande 

muralha da China. Do passado ao futuro altamente técnologi-

co, passando por diversas culturas, como a medieval, do orien-

te médio, dos tempos dos aviões bimotores, enfim, qualquer 

momento de qualquer civilização pode servir de pretexto para 

Crash recuperar os cristais.

Além dos cristais rosas, as gemas retornam como nos jo-

gos anteriores. Mas além disso, a novidade principal de Crash 

3 trata-se das relíquias. Basicamente, elas são conquistadas 

depois que o jogador passa de uma fase (leia-se coleta o cristal 

dela) e ao entrar de novo, é possível tentar bater o recorde de 

tempo da fase. As caixas são esvaziadas, exceto por algumas 

que servem para parar o contador de tempo por 1, 2 ou 3 se-

gundos, dependendo do valor que a caixa tiver. Os inimigos, 

porém, continuam na fase e sempre prontos a te eliminar. 

Existem três níveis de relíquia: a de safira (mais comum), a de 

ouro (que exige esforço para conseguir) e a de platina (que não 

possuem nem seu tempo exibido, demandando perfeição da 

tentativa em capturá-la). Mas para os critérios do jogo, que 

servem para liberar as fases do sexto e secreto mundo, as de 

safira já são boas o suficiente.

E como já é tradição de Crash, sempre há um final secreto 

que precisa de diversos itens para ser liberado. Aqui, é neces-

sário coletar todas as safiras, os cristais e gemas para poder 

atingir esse objetivo. Talvez não seja o final secreto mais difícil 

de ser alcançado, mas é o que pode demorar mais tempo por 

ter agora três elementos na fórmula.

A trilha sonora novamente merece destaque. Desde o pri-

meiro jogo, a atenção dada às músicas é impressionante e nun-

ca parece fora de tom com a fase. Se Crash pilota uma moto, a 

adrenalina corre na veia e exige a máxima atenção e precisão. 

Caso o marsupial esteja no antigo Egito, as batidas lembram 

um tom de exploração. Nada é ao acaso quando se trata das 

músicas escolhidas.

Outra novidade da terceira edição são os superpoderes de 

Crash. Habilitados após derrotar cada chefe, novas habilidades 

são adicionadas ao bandicoot. Pulo duplo, super queda, um 

twister mais demorado e planador, uma bazuca e a possibilida-

de de correr são as novas aquisições de Crash. Isso muda como 

o jogador lida com o jogo e com as fases, precisando até jogar 

algumas novamente para que consiga tudo que ela permita.

Com ainda novos chefes, novos personagens e novas me-

cânicas, Crash Bandicoot: Warped soma de maneira estupen-

da a tudo que a Naughty Dog já tinha trazido para a franquia. 

Não é por acaso que estão entre os maiores jogos do Playsta-

tion e ficaram na lembrança de diversos jogadores até os dias 

de hoje, ano em que saiu um remake dos clássicos jogos e foi 

um sucesso de vendas. Crash foi alçado ao status de Mario e 

Sonic e de lá não deveria jamais ter saído.

Crash em 

sua versão 

remasterizada, 

lançada em 

2017
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U
ma das primeiras 
heroínas dos ga-
mes teve sua ins-

piração em filmes da década 
de 80, mas isso não tirou a 
inovação do jogo!

Por Agnes do Amaral

Tomb Raider é hoje uma das sagas 

mais conhecidas do games. Inspirada 

em Indiana Jones, a protagonista Lara 

Croft surgiu com uma aura de mulher 

poderosa, forte e quase intocável. Du-

rante os dezoito jogos, alguns pontos, 

como sua origem britânica e aristo-

crata, se mantiveram, mas a história 

passou por diversas alterações até 

chegar a dos últimos jogos, que reno-

vou a franquia e trouxe uma Lara mais 

humanizada. 

No primeiro jogo, Tomb Raider: 

Atlantean Scion, Lara sofre um aci-

dente de avião nas montanhas do Hi-

malia quando ela tinha 21 anos. A luta 

pela sobrevivência acaba despertando 

nela um desejo por novas aventuras e 

a transforma numa exímia caçadora de 

relíquias. Mas além de herdeira aristo-

crata, caçadora de relíquias e excelente 

atiradora, Lara era também uma escri-

tora de best sellers que contavam suas 

Evolução de Lara ao passar dos anos

viagens em busca de artefatos.

No enredo de Atlantean Scion, 

Lara é contratada por Jacqueline 

Natla, uma rica empresária, para recu-

perar as três partes do artefato Scion. 

Na cena de introdução, ao conversar 

com Jacqueline, Croft fala que não faz 

o que faz por dinheiro, mas sim por 

diversão. Isso tem relação com o que 

que o criador, Toby Gard disse sobre 

Lara não ter sido criada como heroína: 

milionária, sua motivação para caçar 

artefatos é apenas diversão e desejo, 

passando por cima de quem ficasse no 

seu caminho.

Sem compasso moral que guiasse 

suas ações, Lara acaba ganhando mais 

características e motivações heroicas 

ao longo do tempo e das sequências do 

jogo, se encaixando no papel de heroína 

no qual o público já tinha a colocado.

Quanto à jogabilidade, Tomb Rai-

der I é um dos mais antigos jogos em 

FICHA TÉCNICA

Jogo Tomb Raider

Plataformas PSX*, Saturn, PC

Ano 1996

Gênero Ação

Desenvolvedora Core Design

3D, com câmera em 3ª pessoa e traje-

tória composta por resolução de pu-

zzles, evitar armadilhas  e lutas com 

inimigos, na maioria animais, com 

exceção de Larson – um mercenário 

contratado por Jaqueline - e Pierre 

DuPont – um nêmesis de Lara. Os 

controles permitiam que Lara andas-

se mais, atirasse e que, com o botão 

de ação, coletasse relíquias, arras-

tasse objetos, acionasse alavancas, 

pulasse, subisse em plataformas e se 

segurasse em beiradas. Apesar de re-

lativamente simples, o jogo aproveita 

bem o que existia na época e se tor-

nou um dos mais icônicos títulos do 

Playstation, vendendo 5 milhões e 

200 mil unidades.

Na parte de combate, Lara contava 

com quatro tipos de armas: duas pis-

tolas com munição infinita, Shotgun, 

Magnum e Uzis. A mira é automática e 

bastava ao jogador atirar. Os inimigos 

não apresentam muita dificuldade, ex-

ceto quando estão em grande número. 

Os desafios do jogo acabam sendo os 

quebra-cabeças e os pulos entre as pla-

taformas, pois o jogo apresenta uma 

física precisa, principalmente para a 

época. 

Além dos países em que Lara pas-

sa, Tomb Raider I conta também com a 

Mansão Croft, que serve como tutorial 

e aparece posteriormente em diversos 

jogos da saga, sendo um dos aspectos 

mais queridos pelos fãs. 

O sucesso do primeiro jogo garan-

tiu uma sequência já em 1997 que, 

com um gameplay parecido, traz mais 

armas, ações, e uma grande melhora 

no gráfico. Tomb Raider III foi lançado 

um ano depois e, com poucas novida-

des na jogabilidade e um enredo simi-

lar ao do primeiro jogo, recebeu uma 

crítica pesada. Apesar disso, vendeu 6 

milhões de cópias e, neste ponto, Lara 

Croft já era uma das personagens mais 

queridas dos games.
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Jogo Crash Team Racing

Plataformas PSX

Ano 1999

Gênero Corrida

Desenvolvedora Naughty Dog

Por Arthur Schiochet

E
m um estilo dominado por Mario 
Kart, Crash Bandicoot chegou 
sem medo e foi capaz de registrar 

mais um clássico no Playstation

A batalha entre os mascotes movia uma rivalidade sau-

dável entre as desenvolvedoras de games na década de 90, 

com a geração 32 bits. Entre os expoentes mais populares es-

tavam o Mário pela Nintendo; Alex Kidd e Sonic pela SEGA; 

Crash Bandicoot pela Sony, com o Playstation, que depois 

seria uma propriedade intelectual para mais consoles e pla-

taformas. Com o crescimento de popularidade dos games 

era questão de tempo até que cada franquia montasse seus 

principais estilos e desenvolvesse os próprios pontos fortes.

A Nintendo lançou o inovador “Super Mário Kart”, em 

1992, para o SNES. Desde então surgiu um filão de games 

que se assemelhavam, como Diddy Kong Racing e Sonic Al-

l-Stars Racing, mas sem dúvidas o mais marcante é Crash 

Team Racing, que para muitos superou o predecessor e é 

lembrado até hoje com muita nostalgia.

O game lançado em 30 de setembro de 1999 pegou o fim 

da década e se aproveitou do desenvolvimento dos gráficos 

que a plataforma da Sony possuía. O estúdio Naughty Dog, 

que hoje é reconhecida por games como “Uncharted e “The 

Last Of Us”, mostrava que tinha muito potencial ao apresen-

tar para o mundo o anárquico Crash, um marsupial genetica-

mente modificado que ganhou o coração dos gamers.

Crash Team Racing, ou CTR, tem momentos muito mar-

cantes, seja pela inovadora jogabilidade do menu de mun-

do aberto, que podiam ser desbravados, seja para recolher 

acessórios que poderiam melhorar os carros ou achar fases 

bônus. As icônicas fases “Crash Cove”, a famosa corrida da 

praia ou a fase “Sewer Speedway” dos canos de esgoto. As 

fases contra os chefões eram um desafio grande, em contra-

partida com as fases de transição, consideravelmente mais 

fáceis, mas na medida certa conforme o game avançava. O 

sistema de coleta de chaves para desbloqueio de outras fases 

fazia o jogador ter que disputar várias vezes a mesma corrida 

e ir melhorando em alguns aspectos da pista, como desbra-

var atalhos e caixas escondidas para mais poderes. 

Era possível jogar com Crash, Coco Bandicoot, Dr. Neo 

Cortex, Dingodile, Tiny Tiger, Polar e Pura, mas ainda era 

possível liberar personagens como Fake Crash e Papu Papu 

CTR ainda se mantém por seus gráficos cartunescos, 

com um gráfico 3D que era lindo para a época, além da pos-

sibilidade de jogar em até quatro pessoas. Só para uma for-

ma de comparação, em 2001 foi lançado “Mario Kart: Super 

Circuit”, que tentava explorar o 3D, mas fazia feio e acabou 

sendo um dos mais esquecidos da franquia

O game também trazia muito da personalidade do Crash, 

ao invés das bananas politicamente corretas de Mário Kart, 

em Crash Team Racing era possível jogar dinamites, raios de 

choque, poções de T.N.T. e mísseis nos adversários. Os pó-

dios também continham um humor muito diferente, pois 

em cada fase o vencedor aparecia em poses muito engraçadas 

comemorando de maneira curiosa.

O modo batalha era perfeito para quando seu amigo ia 

passar as tardes na sua casa, pois cada poder alcançado era 

uma chance de zoar com a corrida do player 2.

Nunca fui muito fã de games simuladores de corrida, por 

isso Crash Team Racing tem um espaço no meu coração, seja 

pela diversão e anarquia do personagem ou pela nostalgia de 

jogar com a telinha dividida de multitap. Ouso dizer que na 

minha opinião Crash Team Racing é uma evolução de Ma-

rio Kart, pois pegou um conceito estabelecido, adicionou 

tempero, melhorias gráficas, jogabilidade facilitada e 

novas ideias de plataforma.

O Bandicoot agora 

pilota e compete com 

seus rivais nas pistas
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Por Roseli Valério

Para quem teve o primeiro contato com video-

game no inicio da década de 1980, ficando encanta-

da ao conhecer o PacMan e seu labirinto, o saudoso 

Come-Come, era improvável imaginar que cerca de 

dez anos mais tarde viria a dever a esse tipo de en-

tretenimento a paz que reinava entre seus filhos. 

Foi o tempo decorrido entre a universitária de Co-

municaçao Social e a profissional, mulher divorcia-

da e máe de duas crianças. Em dez anos os jogos 

eletrônicos evoluíram muito, os irmãos náo foram 

iniciados pelo PacMan com certeza. 

Na correria diária entre dois empregos de jorna-

lista, levar crianças para a escola, acompanhar lições 

e trabalhos e reuniões de pais e mestres – para citar 

apenas a rotina da parte que dizia respeito aos filhos 

– confesso que lembro vagamente naquele início de 

paixáo dos dois por videogame – de jogos que in-

cluíam um macaco pendurado num cipó perseguin-

do propuklum cacho de bananas e variações daquele 

simpático baixinho, o Mário, e pouca coisa mais. 

Sáo apenas flashs afinal, captados naquela aber-

tura silenciosa de porta para observar se estava 

tudo bem. O silencio era cortado esporadicamente 

por risadas e alguns xingamentos próprios da idade, 

nada que preocupasse. A checagem era mais coisa 

de máe que é tudo igual, incluindo ver se estavam 

jogando agasalhados nos dias frios e se tinham le-

vado lanche para o quarto ou que horas tinham co-

mido e bebido.

De resto, eu curtia a paz que reinava na casa, as 

risadas de crianças saudáveis que se divertiam com 

a modernidade, no conforto e segurança do próprio 

quarto. O que no inicio me incomodava, sou do 

tempo em que criança brincava na rua com amigos 

da vizinhança. E tinha a criatividade como mola 

propulsora dos momentos mais engraçados, sem-

pre inventando disputas, jogos e maneiras diferen-

tes de brincar brincadeiras de inúmeras gerações. 

Voltando ao videogame, porque é um perigo 

descambar aqui para as brincadeiras do “meu tem-

po” e esquecer a razão dessa escrita, o ar de satisfa-

ção e de encantamento, as comemorações das pas-

sagens de fases, a disputa de um contra o outro (no 

caso outra) e dos dois contra a máquina, me veem a 

memória agora que escrevo. Tenho a impressão que 

eles também náo esqueceram, embora há muitos 

anos náo joguem como adversários ou aliados.

Mas tinha também o outro lado, 

das broncas as vezes homéricas que 

eu dava para que parassem de jogar 

porque era tarde da noite e na manhá 

seguinte tinham hora cedo e certa para 

ir a escola. Invariavelmente precisavam 

mais “um pouquinho” de tempo para 

completar uma fase ou seja lá o que 

fosse, porque se interrompessem justo 

naquele momento perderiam o que ha-

viam feito e da próxima vez teriam de 

voltar a fase anterior. Ou então um dos 

dois tinha direito a mais uma tentati-

va em nome do equilíbrio da disputa. E 

bla, bla, bla. Eu me deixava enrolar até 

dar um basta na segunda ou terceira 

volta ao quarto onde jogavam. 

Final de semana era reservado para 

ficar com o pai, praxe entre a maioria 

dos filhos de pais separados. O aluguel 

de jogos disponíveis na época também 

nas videolocadoras era garantido e a 

presença do pai tornava o jogo mais in-

teressante. Ainda assim, voltavam para 

casa domingo a noite ainda com gás para 

jogar mais um pouco, ao menos o garo-

to. Era uma das vezes em que eu dava 

bronca para assegurar uma boa noite de 

sono e descanso. Dia seguinte outra se-

mana começava e claro, com a troca de 

figurinhas na escola sobre o que e como 

jogaram no sábado e domingo.

Os amigos que vinham em casa por 

causa do videogame sáo um capítulo a 

parte. Alguns traziam também jogos, 

ficavam por algumas horas e outros por 

muitas horas. E tinha quem viesse passar 

o feriadão e até parte das férias, o maior 

tempo possível para grandes rodadas 

de games regadas a pizza e refrigerante. 

Mais tarde a cerveja foi acrescentada mo-

deradamente que era preciso estar aten-

to. Nessas ocasiões náo tinha máe que 

desse jeito, o videogame era o centro do 

mundo para aqueles adolescentes que fi-

cavam entretidos até alta madrugada. Os 

colchóes no chão só eram usados quando 

a exaustão os derrubava.

>> Cronica
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Conheça o 64DD, 
o grande plano da 

Nintendo para o 
Nintendo 64

A 
Nintendo pretendia mui-
to mais para seu terceiro 
console caseiro, e a ex-

pansão 64DD trazia isso. Bem, pelo 
menos no papel.

Por Moreno Valério

Se tem uma coisa que os anos 90 ensinou aos 

consoles foi que periféricos em geral não funcio-

nam, quiçá atrapalham seu espaço no mercado. 

Foram diversas tentativas, e algumas até são bem 

positivas, como os multitaps (que permitem mais 

de dois jogadores jogarem ao mesmo tempo) e 

armas (que servem como um controle melhorado 

para jogos de tiro). Mas existiam outros periféri-

cos que tentavam aumentar o poder de processa-

mento do console, ou até mesmo a mídia utiliza-

da. Casos como o da Sega com seu Mega Drive, 

que teve o Sega Mega-CD e o Sega 32x. 

Engana-se quem ache que a Nintendo ficou 

para trás. Na geração do SNES é verdade que 

ela não fez nada disso (exceto aquele caso com a 

Sony, mas que nunca foi adiante), até porque não 

precisava, era líder do mercado. Mas houve uma 

tentativa da Big N na geração seguinte com seu 

Nintendo 64: foi o infâme 64DD. Talvez há uma 

Caixa 

com a 

extensão 

64DD do 

Nintendo 

64
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característica de quem esteja atrás no 

mercado de games de tentar inovar e 

correr atrás quase que lançando um 

console novo (alô Xbox One X).

O 64DD era basicamente uma ex-

pansão do Nintendo 64. Foi anunciado 

em 1995, antes do lançamento oficial do 

console, mas por conta de diversos atra-

sos, chegou somente em 1999. Foram es-

ses atrasos que acabaram com o interesse 

do público no periférico. Afinal, era pra 

ser lançado junto com o Nintendo 64 e 

acabou atrasando por três anos, além de 

ficar abaixo do que foi prometido.

Essa expansão era uma base que 

se encaixava embaixo do Nintendo 64 

original e era capaz de ler discos mag-

néticos de até 64 MB. Pode não parecer 

muito, mas vale lembrar que existem 

alguns jogos de Nintendo 64 que pos-

suem 16 MB completos. Ou seja, era 

compatível pro que se fazia na época. 

Provavelmente era uma resposta da 

Nintendo para o Playstation e seu CD, 

já que a escolha do cartucho no Ninten-

do 64 foi um fator determinante para 

a falha de vendas do console. Além da 

questão da velocidade no acesso aos da-

dos e qualidade sonora, o cartucho do 

64 possuía um tamanho bem menor do 

que o CD do concorrente Playstation, 

fazendo com que diversas desenvolve-

doras optassem por lançar seus jogos 

somente no console da Sony.

A mídia do 64DD permitiria não 

só jogos maiores, mas que os jogadores 

pudessem salvar dados e a intenção da 

Nintendo era que edições e criações pu-

dessem ser feitas. Além de que os dados 

poderiam ser compartilhados pela rede 

própria dele. Sim, no meio dos anos 90, 

a Nintendo já planejava criar um dispo-

sitivo com um modem que permitisse 

a troca de informações pela internet. A 

rede, que foi chamada de Randnet, iria 

permitir realizar tudo que hoje conside-

ra-se padrão para jogos online: batalhas 

multiplayer, assistir outros jogarem, 

testes de versões betas de games, dis-

tribuição de músicas, comércio online, 

entre outras ideias. Mas o que veio foi 

o básico do básico: criação de um ava-

tar, browser de internet, troca de men-

sagens entre comunidades (incluindo 

eventuais desenvolvedores) e troca de 

informações com outros usuários.

Diversos jogos foram planejados 

para serem utilizados pelo 64DD. E mui-

ta coisa mudaria além da edição, caso 

tivesse emplacado, pois ele dobrava a 

memória RAM do sistema.  Jogos como 

Donkey Kong 64 era planejado para ele, 

embora não há informações do que seria 

possível fazer com o formato expandido. 

Mais de 20 jogos apareciam como prová-

veis games do 64DD, mas muitos foram 

cancelados ou transformados em edições 

do Nintendo 64. Talvez uma das maiores 

perdas tenha sido de Pokémon, já que a 

franquia teria seu primeiro RPG em um 

console de mesa. Ao todo, apenas nove 

jogos foram produzidos para o 64DD, 

sendo seis da Nintendo e três de third 

parties. Entre eles, quatro eram do Super 

Mário, mas com alguma pegada artística, 

estilo Mario Paint, e não um jogo mais 

“padrão” do encanador. Se tem algum 

jogo que mereça destaque, seriam F-Zero 

X (que na verdade era uma expansão para 

o jogo do N64) e SimCity 64. 

Com o passar do tempo, muito do 

que o 64DD ofereceria já não apresentava 

mais uma vantagem. Os cartuchos do 64 

aumentaram sua capacidade rapidamen-

te com o passar dos anos, então essa pro-

posta do 64DD já deixava a desejar. Com 

os diversos adiamentos, boa parte do 

público se desinteressou pela expansão 

e o 64DD foi alterado de um lançamento 

aberto ao público, para praticamente um 

atendimento a uma lista de interessados, 

e de mundial, para apenas no Japão. Em 

dezembro de 1999, a expansão foi lan-

çada junto com a rede Randnet. Menos 

de um ano depois, em outubro de 2000, 

ambos foram descontinuados, com um 

público total de 15 mil pessoas.

Hoje em dia, o 64DD é praticamente 

uma lenda. Possuía uma ótima premis-

sa e iria trazer novidades importantes 

para o Nintendo 64. Diversas ideias que 

inovariam na expansão, acabaram se tor-

nando padrão nos anos que se seguiram 

na indústria dos games. Com certeza o 

64DD daria um fôlego diferente para a 

Nintendo na briga com o Playstation, 

mesmo que não alterasse o resultado. 

Talvez o que seja mais triste é perceber 

que o console poderia ter sido muito di-

ferente, independente do desempenho 

comercial. Diversos games pretendiam 

utilizar a expansão para trazer novas 

modalidades de jogos, de entretenimen-

to para os jogadores. Provavelmente, a 

própria Nintendo encarava o N64 como 

algo diferente com o 64DD, até porque a 

ideia inicial era lançar ambos juntos. Mas 

os diversos atrasos, a melhora tecnológi-

ca dos próprios cartuchos do 64 e o fato 

do mercado não ter sido fácil para a Big N 

nessa época, tirou qualquer interesse do 

público no 64DD. Afinal, por que pagar a 

mais por um sistema que traz tão pouco?

Nintendo 

64, acoplado 

ao 64DD, 

com as fitas 

tradicionais do 

N64 e os discos 

magnéticos do 

64DD

>>  Especial



49

LANCAMENTO

O Nintendo 64 (N64) foi lançado em junho de 1996 

no Japão. Três meses depois ele chegava aos EUA, na 

Europa somente em março de 1997. Quando de seu 

lançamento, já tinha concorrentes há algum tempo no 

mercado, como o Playstation foi lançado dois anos an-

tes.Embora o SNES tenha enfrentado os concorrentes 

nesse período, a diferença dos consoles era gritante e 

esse tempo de atraso prejudicou as vendas do novo con-

sole da Nintendo. O N64 foi descontinuado em 2002 no 

Japão e em 2003 em todos os outros lugares.

inovador

A Nintendo sempre procurou inovar nas experiências 

de games com seus consoles e o Nintendo 64 foi um de seus 

principais palcos. Dentre as diversas inovações do console, 

vale lembrar da alavanca analógica, do rumble pack (que cau-

sava uma vibração no controle de acordo com o que acontecia 

no jogo) e do memory card (cartão de memória para salvar 

avanços nos games). Muitos não só seriam copiados e adap-

tados pela concorrência, mas como também se tornariam 

padrão da indústria até os dias de hoje.

BIBLIOTECA

O Nintendo 64 possui 388 games em sua     biblioteca. 

Desses, 296 possuem trava de região para os EUA, 242 para 

a Europa e 196 para o Japão. O carro-chefe, que estava pre-

sente desde o lançamento do console, é Super Mario 64, que 

atingiu 11,62 milhões de cópias vendidas. Mesmo tendo bem 

menos espaço no mercado que o PSX, o jogo mais vendido do 

Nintendo 64 teve um número absoluto maior que o do rival.

NUMEROS

O Nintendo 64 não foi fraco e vendeu 32,93 milhões 

de unidades em todo o mundo. Um número bem próxi-

mo de seu antecessor, o SNES, marcando em torno de 

60% das vendas dele. Porém, quando comparado com 

seu principal competidor, o Playstation, representou 

apenas um terço do número alcançado pelo rival.  
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Por Nathalie Richard

Sucessor de Ocarina of Time, The Legend of 

Zelda: Majora’s Mask conta com elementos carac-

terísticos do que se espera de um jogo da – muito 

bem estabelecida – franquia The Legend of Zelda.

O jogo é do tipo que ou o jogador ama ou 

odeia. O enredo de Majora’s Mask é, resumi-

damente, a lua prestes a colidir com o planeta, 

dando a Link o tempo de 72 horas in-game para 

evitar a catástrofe. Obviamente há uma forma 

de voltar no tempo – e isso ocorrerá com muita 

frequencia – , mas isso significa que itens serão 

perdidos, missões ficarão pela metade e precisa-

rão ser refeitas e muito raciocínio será necessá-

rio.  A frustração é inevitável, mas cabe ao joga-

dor torna-las um aprendizado para que execute 

melhores ações e tome melhores decisões com o 

seu tempo limitado. É definitivamente um jogo 

cheio de puzzles, característica muito marcante 

nos jogos de The Legend of Zelda.

O cenário central do jogo é Clock Town, onde 

é possível encontrar importantes habitantes e 

ter conversas diferentes com estes de acordo com 

o dia e horário. É certamente um jogo repleto de 

possibilidades e informações, mas para auxiliar 

o jogador, o jogo conta com algo parecido com 

um diário ou agenda, onde é possível registrar a 

localização dos personagens que influenciarão o 

jogo de acordo com o dia e hora. Majora’s Mask 

conta com quatro dungeons onde é possível en-

contrar clássicos inimigos. Para auxiliar nessa 

jornada, Link conta com uma diversidade de 

máscaras que vai adquirindo a medida em que 

o jogador progride no jogo, e cada máscara tem 

uma função diferente ao ser colocada. O jogo 

também possui vários minigames e sidequests 

P
oucas vezes a Nintendo lançou mais de um Zelda em uma mes-
ma plataforma, mas quando o faz, pode ter certeza que coisa 
boa vem por aí.

Lua de 

Majora’s 

Mask se 

aproximando 

da Terra



que, juntamente com a complexidade da história 

principal, com seus puzzles e variedades de itens, 

fazem com que o Majora’s Mask tenha bastante 

horas de gameplay e descobertas sem se tornar en-

joativo e repetitivo. Vale acrescentar que a Ocari-

na segue sendo um item de extrema importância, 

indispensável para o progresso no jogo. Um outro 

ponto importante de mencionar é que no jogo há 

estátuas de coruja de onde é possível fazer viagens 

rápidas uma vez ativadas, agilizando a movimen-

tação entre lugares, coisa crucial em um jogo onde 

é preciso voltar no tempo a cada 72 horas.

Em Majora’s Mask, os NPCs parecem ter vida 

própria e acaba sendo interessante o mero ato de 

segui-los em dias e horários diferentes para ver o 

rumo que estão tomando. Passa um certo realismo 

ver que os personagens não estão simplesmente 

parados no mesmo lugar fazendo as mesmas coi-

sas esperando pela interação do jogador, mesmo 

porque em diversos momentos é possível ver per-

sonagens importantes interagindo entre si, e isso 

acaba sendo um excelente motivador para a explo-

ração e observação dos ambientes do jogo.

Um tópico indispensável de comentar é a tri-

lha sonora que traz de volta marcantes músicas 

de Ocarina of Time mas também traz novas faixas 

que são instantaneamente marcantes e familiares. 

Como mencionado anteriormente, a Ocarina é um 

item indispensável para o progresso no jogo e por-

tanto chegará a determinado ponto onde o jogador 

saberá de cor as melodias e suas funções. 

Visualmente, é clara a melhora dos gráficos 

tomando por base o Ocarina of Time. Os persona-

gens são marcantes e claramente expressivos, os 

movimentos são fluidos, as cores são vivas e con-

seguem manter um visual com certo realismo, nas 

possibilidades do Nintendo 64.

Somando a história principal, as sidequests e 

os minigames o jogo ultrapassa 40 horas de game-

play facilmente. Novamente, é um jogo que requer 

paciência devido ao constante ciclo de três dias da 

história principal do jogo, aos inúmeros puzzles e 

ao fato de o jogador estar suscetível a perder itens 

e progresso nas dungeons por estar correndo con-

tra o tempo, mas a medida em que o jogador vai se 

adaptando à mecânica do jogo, ao estilo dos puz-

zles, aos movimentos e ataques e às funções dos 

itens, o jogo vai fluindo cada vez mais facilmente e 

apresentando desafios divertidos que farão o joga-

dor sentir extrema satisfação ao resolvê-los.

FICHA TÉCNICA

Jogo The Legend of Zelda: 

Majora’s Mask

Plataformas N64

Ano 2000

Gênero Ação

Desenvolvedora Nintendo

Link e a 

Lua em 

Majora’s 

Mask
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E
ra a primeira vez que Zelda chegaria em 3D e no Nintendo 64, 
um desafio e tanto para a Nintendo

Por Nilton Kleina

The Legend of Zelda era uma das franquias mais célebres da Nintendo nos anos 90. Ela já havia 

conquistado o público com o primeiro jogo da série, que tinha esse mesmo nome e saiu para o NES — 

ou Nintendinho, para os íntimos — em 1986. E muitos fãs achariam loucura na época que algum título 

superaria o aclamado The Legend of Zelda: A Link to the Past, do Super Nintendo. Em novembro de 

1998, entretanto, isso aconteceu.

Novamente uma produção do lendário Shigeru Miyamoto, The Legend of Zelda: Ocarina of Time é 

considerado um dos jogos mais influentes de sua geração por vários aspectos. Ele significou uma transi-

ção gráfica que acontecia em toda a indústria dos games, adicionou recursos que seriam aproveitados ao 

longo dos anos na série e funciona de forma tão orgânica que parece não envelhecer.

Link e Zelda 

(Sheik) em 

suas aparições 

em Ocarina of 

Time

<<  Review

52



A história conta uma jornada simples, mas acompa-

nhada de elementos de narrativa que formam um universo 

muito interessante. O jovem Link — que tem esse nome por 

padrão, mas você pode batizá-lo do jeito que quiser — vive 

uma vida pacata e é até marginalizado na própria vila por 

ter nascido sem uma fada companheira. Após um sonho pre-

monitório, ele se vê em uma trama de traição e conspiração 

política envolvendo a princesa Zelda, herdeira do reino, e o 

vilão Ganondorf, que deseja tomar o poder a partir da Trifor-

ce, um item que dá poderes ilimitados ao portador.

O ambiente construído é rico, vasto e diversificado, com 

tudo em uma escala ampliada em relação aos outros jogos da 

franquia. Você visita terras bem diferentes entre si, de de-

sertos e montanhas a uma civilização que vive no fundo do 

mar. Também conhece povos diferentes, como os simpáticos 

Goron e os exóticos Gerudo. E, entre tudo isso, convive com 

personagens marcantes e bem desenvolvidos, que fazem 

você se importar com a missão de Link de evitar a destruição 

do reino.

O despertar do 3D

Mas nada disso seria possível sem uma boa composição 

gráfica, e o desafio da Nintendo aqui era muito maior. Afinal, 

Ocarina of Time marca a passagem do 2D para o 3D na série 

e o uso ainda recente de polígonos e texturas do Nintendo 

64 poderia resultar em um desastre. Felizmente, a transi-

ção não poderia ter sido melhor. O desenvolvimento de 

florestas, castelos e cavernas é bem feito e o visual ca-

ricatural de personagens e inimigos são 

bem aproveitados.

A Nintendo também merece elogios 

por mesclar exploração, ação e resolução de 

quebra-cabeças. Andar pelo vilarejo de Kakariko e 

cavalgar pelas planícies de Hyrule é prazeroso e, a cada pas-

seio, você descobre algum elemento diferente. Já os enigmas 

têm dificuldade crescente e não se repetem em fórmula de 

resolução. Alguns, inclusive, ficaram famosos por causar pe-

sadelos nos jogadores e levarem horas para serem soluciona-

dos, como o temido Water Temple. Os combates adicionam 

a adrenalina no jogo: os chefes de cada cenário são quase to-

dos gigantes em relação ao herói e pedem estratégias 

diferentes para serem vencidos.

A jogabilidade com espada e escudo e a mira 

“travada” em itens ou inimigos com o botão “Z” 

funcionam tão bem que influenciaram títulos dentro 

e fora da Nintendo por anos. Os itens variados, como 

bombas e um bumerangue, são intuitivos de usar e apro-

veitam bem os botões excessivos do controle do Nintendo 64.

Review  >>

Além disso, a música é muito mais marcante 

do que apenas um simples tema que toca ao fundo. 

Ela é um elemento essencial ao jogo: você precisa 

utilizar a ocarina do título para resolver enigmas, 

prosseguir na história e até fazer ações cotidianas, 

como chamar a égua Epona. Todas as canções são 

bem compostas e, em pouco tempo, você decora 

praticamente todas e se vê cantarolando sozinho.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time é con-

siderado por muitos como um dos melhores jogos 

de todos os tempos. Ele arrebentou na crítica em 

seu lançamento, recebendo nota máxima de vários 

veículos especializados, e influencia a franquia até 

hoje. Não são exageros: a aventura de Link é mesmo 

de qualidade marcante — assim como aquela mú-

sica executada de forma tão impecável que fica na 

cabeça mesmo tantos anos depois de você escutá-la 

pela primeira vez.

FICHA TÉCNICA

Jogo The Legend of Zelda: 

Ocarina of time

Plataformas N64

Ano 1998

Gênero Luta

Desenvolvedora Nintendo

53
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A 
Nintendo fez 
o que ninguém 
esperava e colo-

cou seus personagens mais 
famosos para se estapearem 
no Nintendo 64 e o resulta-
do foi sensacional!

Por Moreno Valério

O ano era de 1999 e pela primeira 

vez víamos a Big N misturar seus gran-

des nomes em um mesmo jogo que não 

fosse de kart. Mario, Link (Zelda), Pika-

chu, Star Fox, Metroid, F-Zero, Donkey 

Kong entre outros estavam prontos 

para trocar uns sopapos enquanto to-

dos riam e se divertiam tentando fazer 

com que os adversários caíssem da are-

na. Nascia um novo gênero.

Inovando dentro do gênero de 

luta, a Nintendo resolveu colocar qua-

tro personagens na tela e, ao invés da 

vida indicar um valor máximo - que ao 

ser atingido o personagem é nocau-

teado - ela optou por um valor que vai 

subindo conforme o personagem leva 

dano e com isso, facilitando as chances 

de jogá-lo para fora. Todas as arenas 

possuem os lados abertos, o que afeta 

FICHA TÉCNICA

Jogo Super Smash Bros

Plataformas N64

Ano 1999

Gênero Luta

Desenvolvedora HAL Laboratory

como os jogadores vão trabalhar na-

quele cenário. Como o objetivo é jogar 

alguém para fora sem que dê chances 

de retorno, quanto mais meios do opo-

nente cair, melhor. É necessário dar 

um ataque forte - ou smash attack, se 

preferir - para ter a chance de eliminar 

o oponente, que pode sair pelas quatro 

direções.

Com um limite de até quatro per-

sonagens, Smash Bros pode facilmente 

virar uma bagunça - no bom sentido. O 

jogo ainda conta com itens para causar 

danos nos personagens. Como são qua-

tro personagens em batalha, o elenco é 

bem variado, ainda mais levando em con-

sideração os tamanhos de jogos daquela 

época.São 12 jogáveis, divididos entre 

dez franquias diferentes da Nintendo.

O jogo ainda apresenta um modo 

arcade, onde o jogador vai enfrentando 

diversos adversários até chegar ao boss 

final. No caminho, podem ocorrer bata-

lhas contra menos oponentes, no estilo 

1 x 1, às vezes 2 x 2, ou até mesmo 1 x 3, 

onde o jogador precisa encarar sozinho 

os três adversários. Além disso, opo-

nentes gigantes, ou de metal ocasional-

mente aparecem. Por fim, ao chegar no 

final, encara-se a famosa Master Hand.

A trilha sonora não podia ser mais 

perfeita: utiliza dos jogos já conhecidos 

da Nintendo e acrescenta algumas no 

mesmo estilo. Em alguns momentos, 

até as próprias músicas clássicas podem 

receber algo especial e diferente. Os ce-

nários também são um show à parte, 

sempre fazendo referências a locais im-

portantes das franquias.

Desenvolvido pelo mesmo estúdio 

que realiza Kirby, o Hal Laboratory, e 

dirigido por Masahiro Sakurai, o jogo 

inovou e trouxe um frescor aos jogos de 

luta, que nesse momento da década, en-

travam em declínio. Hoje em dia, é pos-

sível ver que as transmissões de cam-

peonatos de Smash rivalizam com as de 

Street Fighter, mostrando sua principal 

força como jogo de luta mas, acima de 

tudo, que Smash Bros é diversão!

Elenco 

completo de 

Super Smash 

Bros!
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C
omo a Epic 
Games foi 
capaz de 

impactar e definir 
por anos o que 
seria o multiplayer 
online em jogos de 
computador

Por Moreno Valério

Se tem um jogo que definiu o multi-

player de FPS (first person shooter) foi Unreal 

Tournament. Após o ótimo começo da concorrência, 

com Quake, a Epic Games mostrou que poderia ser ainda 

melhor. 

Unreal foi o FPS que moldou o começo da aventura 

da Epic nesse cenário. Continha história e, era modo sin-

gleplayer, assim como foram os primeiros Doom e Quake. 

No começo dessa era dos games de computador, muitos se 

moldavam em modelos já existentes para agradar o público, 

e criavam a partir disso para manter o seu diferencial. Já 

Unreal Tournament (UT) até apresentava um modo histó-

ria, mas quase sem sentido nenhum, meio irrelevante até. 

Seu foco mesmo era no multiplayer. Local ou online, o im-

portante era juntar o máximo de pessoas nas fases e sair 

matando para todo lado.

Unreal Tournament tem uma história curiosa por trás 

de seu desenvolvimento. O primeiro Unreal saiu em maio 

de 1998 e, embora a jogatina de uma só pessoa tivesse maior 

peso, existia um 

modo multiplayer 

online, que ainda 

era muito precá-

rio. A Epic Games 

entendeu que isso 

estava limitando 

o sucesso do jogo 

e, portanto, planejou 

lançar uma expansão para 

Unreal com somente o modo 

online. Com o passar dos meses de 

desenvolvimento, perceberam que haviam 

subestimado essa tarefa e, após algum tempo de reflexão, 

optaram por fazer de todo esse trabalho um jogo novo. Nas-

cia assim Unreal: Tournament Edition, lançado um ano e 

meio depois de seu predecessor.

Como o principal do jogo é multiplayer, é mais do que 

necessário ter vários estilos de jogo. Os mais comuns como 

Deathmatch, Last Man Standing e Team Deathmatch,  – 

onde o foco é apenas matar os inimigos MESMO – outros 

mais clássicos como Dominion e Capture the Flag – con-

sistem em segurar certas áreas por um tempo e conquistar 

a bandeira do adversário, respectivamente – mas também 

havia novidades como Assault, que apresentava missões e 

um time atacava e outro defendia, tomando turnos, e quem 

fosse mais eficiente, venceria. Portanto, para a época em 

que foi lançado, eram inovações de modos de jogo que pou-

co havia se visto até então.

review  >>
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Uma das 

relíquias 

de Unreal 

Tournament, a 

da regeneração.

Unreal Tournament possui 11 ar-

mas. Além do ataque corpo a corpo, caso 

fique sem munição em todas as outras. 

Para coletá-las, é preciso andar pelo 

mapa e simplesmente passar por cima, 

inclusive quando se mata um inimigo. A 

sequência  segue os números do tecla-

do, indo de 1 a 9 e depois o 0. O jogo 

automaticamente muda para a arma de 

número mais alto, caso ainda não pos-

sua em seu inventário. A exceção ocorre 

para a Sniper Rifle, que fica no número 

0, junto à Redeemer que é o ataque de 

míssil nuclear.  As armas possuem uma 

forte inspiração em sci-fi, o que combi-

na com todo o mundo de UT.  Nas fases, 

as armas estão sempre colocadas em um 

mesmo local, mas nem sempre as fases 

possuem todas disponíveis para jogar, 

variam de acordo com o tamanho e ob-

jetivos das fases em que se joga.

Um diferencial do jogo eram os 

chamados mutators, que eram alte-

radores do jogo. Podia-se aumentar a 

vida, deixar apenas uma arma no ce-

nário, utilização de armas que mata-

vam com um tiro e, o mais famoso, as 

relíquias. As relíquias eram objetos co-

letados no cenário, eram seis ao todo, 

que davam habilidades diferentes ao 

seu portador. Super velocidade, rege-

neração, super força, super defesa e as 

duas ativadas na morte: um teletrans-

portador que te colocava em outro lu-

gar do mapa com a vida cheia ao invés 

de morrer e a relíquia da vingança, que 

causava uma explosão gigante após a 

morte do seu portador. Isso alterava 

toda a gameplay, afinal poderia ser fá-

cil derrubar aquele killing spree de al-

guém mesmo que fosse morto por ele. 

As relíquias eram dropadas após a sua 

morte, ficando à disposição de outros 

para coletarem.

Mesmo em um cenário promissor 

e que apresentava diversas novidades, 

Unreal Tournament conseguiu ser o 

marco que prometia e até hoje é con-

siderado um clássico do gênero. Não à 

toa, teve diversas continuações como 

Unreal Tournament 2004, Unreal 

Tournament 3 (2007) e o mais novo 

título, Unreal Tournament 4, que está 

sendo desenvolvido em conjunto com 

a comunidade pela Epic Games.
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Essa foi a viagem pela década que mais mudou o mundo dos games, levando eles 

de um simples brinquedo de criança, para uma área de entretenimento com uma in-

dústria gigante. O que foi apresentado aqui mostra como pessoas de diversas idades 

e locais se relacionaram com os games e como eles tem um potencial de união. Talvez 

o mais interessante seja ter olhado para esse momento da vida e da trajetória dos 

games sabendo do que vinha depois. É saber os diversos acontecimentos que viriam 

e então refletir como e de que forma isso influenciou  a cultura dos games como 

um todo. As máquinas não pararam, pelo contrário, cresceram ainda mais. Foram 

novos recordes da família Playstation, a retirada da Sega dos hardwares, a entrada 

da Microsoft, a Nintendo revivendo no Wii, a Sony tentando o mercado portátil... 

Enfim, já são 17 anos do fim dessa década, afinal. Mas o que podemos garantir com 

toda certeza é que muita coisa boa aconteceu por causa desses dez anos e muita coisa 

ainda vai acontecer. Porém, isso é assunto para uma outra revista...

Moreno Valério

bye!!
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