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por Gilson Peres
Revisão: Ana Krishna Peixoto 
Diagramação: Vinícius Veloso 

Crash Bandicoot, o marsupial 
mais carismático dos games

Este mês, a franquia que lançou a Naughty Dog no mercado está voltando ao 
mundo dos games depois de bastante tempo. Após vários anos, o marsupial 

Crash volta às suas origens em um remake digno de qualquer um que jogou PS1 
na infância. Claro que estamos falando de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Em 

comemoração a esse grande retorno, vamos conferir agora o perfil completo deste 
simpático personagem que fez a infância de muitas crianças dos anos 1990.
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Sendo apresentado ao mundo em 1996 com Crash Bandicoot, Crash 
foi a primeira franquia de grande sucesso da Naughty Dog, que 
atualmente é conhecida por franquias de sucesso como Uncharted e 

The Last of Us. Sendo a empresa 
uma parceira de carteirinha dos 
consoles da Sony, ela conseguiu 
nos anos 1990 fazer de Crash 
o mascote do PS1, sendo 
amplamente comparado com 
Sonic nos consoles da SEGA e 
com Mario nos da Nintendo.

Agora, após 21 anos de altos e baixos desde o seu 
surgimento nos games, Crash está às portas de 
receber um remake de seus três primeiros jogos, 
todos lançados para o PS1. Com esse retorno, vamos 
revisitar a história do herói que há muito é clamado 
pela comunidade gamer de uma das franquias 
antigas que mais deveria voltar na nova geração.

Eis que surge um mascote!

Era uma vez uma empresa até então independente 
chamada Naughty Dog, fundada em 1984 com 
outro nome (Jam Software). No início dos anos 
1990, essa empresa já era conhecida pelo 
desenvolvimento de jogos até bem falados na 
época, como Rings of Power (Mega Drive) e Way 
of the Warrior (3DO). Mas eles queriam que sua 
empresa tivesse um rosto, uma personalidade 
marcante que carregasse o seu nome, bem como 
eram Mario para a Nintendo e Sonic para a SEGA.
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Foi então que Andy Gavin e Jason Rubin, fundadores da 
empresa, convencidos pelo designer de games Mark 
Cerny, começaram a pensar em um personagem que 
fosse carismático o bastante para o papel. Depois de 
bastante discussão, resolveram utilizar um marsupial 
chamado Bandicoot como base para o personagem 
do seu novo jogo de plataforma e aventura, o primeiro 
da empresa a usar tecnologia 3D. E assim, pegando 
elementos emprestados de raposas e até cachorros 
combinados com o Bandicoot, surgiu Crash, em 1996.

O jogo foi um sucesso espontâneo e conseguiu fazer 
com que Crash se tornasse rapidamente o mascote 
não oficial da Sony, sendo comparado constantemente 

com Sonic, Mario e até Megaman. Em sua história, Crash é um Bandicoot 
modificado geneticamente pelo vilão do jogo, Neo Córtex. Entretanto, Crash não 
absorveu a maldade que o vilão queria que suas criações tivessem para formar 
um exército e se rebelou contra ele, adquirindo alguns aliados no caminho.

Sua jornada se passou até então por sete games canônicos, culminando 
no título Crash: Mind Over Mutant (Multi), lançado em 2008. Além disso, 
foram lançados também cinco spin-offs, sete títulos de corrida e outros sete 
jogos focados em mini-games e puzzles. Agora, em 2017, o personagem 
receberá o primeiro remake de sua história, compilando os três primeiros 
games da franquia no jogo Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4).

Andy Gavin e Jason Rubin
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Afinal, o que é um Bandicoot?

Mario é um encanador italiano, Sonic é um ouriço e Crash é um bandi… 
o quê? Afinal, não é todo mundo que está habituado ao nome Bandicoot, 
principalmente aqui no Brasil. Os bandicoots são marsupiais nativos da 
região da Austrália, Tasmânia e Nova Guiné e seu nome, mesmo que 
seja de origem estrangeira, não possui tradução para o português.

Sendo principalmente comum na Austrália, os bandicoots têm pequeno porte 
e se assemelham até certo ponto a ratazanas. Entretanto, suas características 
próprias garantem que este animal seja considerado 
um marsupial, como o fato de manter seus filhotes em 
uma bolsa após nascerem, tal como os cangurus.

Ao contrário do nosso querido Crash, que adora comer 
frutas, os bandicoots são na verdade onívoros, tendo 
como principal prato animais menores do que ele. Mas 
frutas e folhas também não estão fora de sua dieta.

As aventuras contra Neo Cortex

Como falamos antes, Crash foi modificado 
geneticamente pelo vilão do jogo, Neo Cortex 
e seus aliados. Cortex e Nitrus Brio queriam 
montar um exército de animais mutantes para 
serem seu exército e dominação do mundo, 
porém, Crash (que seria o general desse exército) 
que recebeu características humanas em sua 
criação, teve problemas ao ser transformado 
em um ser maligno. A máquina que faria isso 
não funcionou da forma correta, pois não estava 
terminada, e assim Crash nasceu: inteligente, 
alegre, humano e nem um pouco mau.
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Logo após ser criado, graças à sua perspicácia e agilidade, fugiu do covil dos 
vilões e passou a morar nas Ilhas Wumpa, lar das suas frutas prediletas. Com 
isso, Crash se manteve tranquilo e acabou montando uma família próxima. 
Entretanto, os vilões da história não desistiram de seus planos e coube a Crash 
e seus aliados impedi-los de obter sucesso. Entre os principais vilões da franquia 
temos o já citado Dr. Neo Cortex, N. Gin, Tiny Tiger, Dingodile e Uka Uka.

Como aliados, o bandicoot possui sua irmã, Coco Bandicoot, a qual é o cérebro 
da equipe e torna-se um personagem jogável em alguns títulos da franquia. 
Temos também Crunch, seu antigo inimigo que vira aliado e, claro, Aku 
Aku, a marcante máscara encantada que o ajuda nas melhores horas.

Ao longo dos games, Crash foi adquirindo várias habilidades diferentes que o 
ajudavam a impedir os planos maldosos de seus adversários. No primeiro jogo 
o marsupial apresentava a habilidade  de girar ao ponto de criar um pequeno 
tornado que detonava caixas e inimigos próximos. Já em Crash Bandicoot 2: 
Cortex Strikes Back (PS1) ele recebe a habilidade de dar uma rasteira, pular 
mais alto e também uma espécie de barrigada que esmaga seus inimigos. 
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A partir de Crash Bandicoot 3: Warped 
(PS1), o personagem passou a receber 
diversas habilidades desbloqueáveis ao 
longo da jogatina, derrotando os bosses. 
Conceito que foi muito bem encaixado na 
jogabilidade focada em aventura. Já em 
Crash of the Titans (Multi), o bandicoot 
recebeu uma reformulação que o 
permitiu socar diretamente inimigos, um 
giro mais potente e até usar seu aliado 
Aku Aku como um campo de força.

Entre altos e baixos

A franquia Crash passou seus 21 anos pelas mãos de diversas desenvolvedoras distintas. 
Em algumas, como a sua criadora original, Naughty Dog, o personagem fez um tremendo 
sucesso. No entanto, em outras isso não aconteceu da melhor forma, repercutindo 
em jogos não tão bons como os primeiros e em aventuras nem tão criativas assim.
 
A Naughty Dog foi responsável apenas pelos quatro primeiros games da franquia, a 
trilogia que será remasterizada esse ano e o primeiro jogo de corrida do marsupial, 
Crash Team Racing (PS1). Depois disso, a Eurocom produziu Crash Bash (PS1), primeiro 

game focado em puzzles no estilo da franquia 
Mario Party para Crash. Mas sua participação na 
franquia parou por aí, pois em 2001, ano em que a 
Naughty Dog passou a ser uma subsidiária da Sony, 
Crash ficou sob o domínio da Traveller’s Tales.
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Até 2004, a Traveller’s Tales lançou Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex (Multi) 
e Crash Twinsanity (Multi) os primeiros títulos multiplataforma da franquia. De 
todas as empresas, foi a Vicarious Visions que mais produziu games de Crash, 
mesmo que não sejam os mais lembrados pelos fãs: Crash Bandicoot: The Huge 
Adventure/Crash Bandicoot XS (GBA), Crash Nitro Kart (Multi), Crash Bandicoot 
2: N-Tranced (GBA) e os crossovers de Crash com o Dragãozinho roxo, Spyro.
 
Depois da Vicarious, a Radical Entertainment, a Dimps, a Vivendi Games 
Mobile e a Polarbit também produziram alguns títulos da franquia, que 
incluíam cópias para Mobile, DS, PS2, GC, PSP, XB, X360 e GBA. Depois de 
tantos títulos de tantas empresas, foi a Vicarious que ficou por conta de 
reviver a franquia, com o apoio da Sony e da Naughty Dog por fora.
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O retorno do marsupial

Na E3 de 2016, entre vários anúncios bombásticos da conferência da Sony, 
a Vicarious Visions roubou a cena por alguns instantes quando, em uma 
apresentação mais que carismática, oficializou que o primeiro remake da 
franquia finalmente estava em produção com exclusividade para o PS4. 
 
Claro que estamos falando de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, que será lançado para 
PS4 no próximo mês. O game trará os jogos Crash Bandicoot, Crash 2: Cortex Strike Back 
e Crash Bandicoot 3: Warped todos reformulados com gráficos atualizados para a nova 
geração, mas sem perder a boa e velha jogabilidade característica do início da franquia. 

Com a data de lançamento deste incrível retorno cada vez mais próxima, fica 
uma mistura de curiosidade, alegria e dúvida. Colocar as mãos nessas trilogia 
clássica revisitada com gráficos novos sem dúvida gera alegria e curiosidade 
em todos que experimentaram essa franquia no final dos anos 1990. Agora, a 
dúvida fica no que virá após essa remasterização. Será que capítulos inéditos 
do nosso bandicoot favorito estão nos planos da Sony e da Vicarious Vision?
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por Alberto Canen
Revisão: Arthur Maia

 Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

trará os três primeiros jogos 
da franquia em um remaster 

com cara de remake
“Já estava mais do que na hora!”, pensou qualquer fã do marsupial favorito dos gamers 
ao saber que finalmente Crash estaria de volta ao mundo dos videogames. Ainda não 

será um jogo original, e sim uma coletânea com Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 
2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped, desenvolvida pelo pessoal da 

Vicarious Visions e distribuída pela Activision (detentora dos direitos de Crash). Mesmo 
assim, o pouco que foi mostrado já deixou a maioria dos jogadores bem animada.

PS4
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Remaster ou remake?

Após a Vicarious Visions liberar os primeiros vídeos mostrando um pouco 
da jogatina que veremos na coletânea, ficou claro que não se tratava de 
uma mera suavização nos gráficos ou uma “maquiagem” qualquer para 
disfarçar o quão antigo os jogos originais são, mas de um trabalho refeito 

completamente do zero. Assim, é natural que todos queiram saber se a trilogia será 
um remake ou um remaster. Afinal, o primeiro Crash foi lançado para o PlayStation há 
mais de 20 anos, e rodá-lo na qualidade exigida para os novos televisores não é uma 
tarefa simples — talvez nem mesmo possível em uma remasterização tradicional.
 
Segundo o pessoal da Vicarious, a N. Sane Trilogy é um “remaster plus”. Eles usaram 
a geometria de fase original da Naughty Dog como guia, mas refizeram os jogos 
do zero, para capturar a sua simplicidade e precisão. Conforme as fases tomaram 
forma, eles adicionaram a própria arte, animação e áudio. Além do mais, eles 
prometeram acrescentar novidades aos games, e por isso tudo não consideram a 
coletânea como um remake completo, mas sim um remaster de altíssima qualidade.

Cena refeita e baseada na geometria original.
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Colocando de uma forma mais simples,  teremos os jogos inteiramente novos, mas com 
o mesmo gameplay de antigamente, e isso pode não agradar a todos. Esse é o caso de 
David Siller, produtor original de Crash Bandicoot, que descreveu a nova trilogia 
remasterizada como um projeto estilo Frankenstein, e que a Activision deveria focar-
se em algo novo, capaz de apresentar ideias inovadoras aos jogadores: “Após vinte 
anos, existem formas de melhorar o que já estava lá e apresentar uma melhor 
sensação, para complementar os visuais.” Seja como for, esse lançamento parece 
ser uma ótima forma de testar como anda realmente a popularidade do Crash para 
então, caso as vendas sejam boas, colocar um jogo original nos planos da editora.
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No tocante à parte gráfica, o diretor de arte da trilogia, Dustin King, disse que a adição 
de iluminação em tempo real em uma engine PBR (Physically Based Rendering), 
juntamente com o aumento no tamanho das texturas, poderia fazer os cenários 
parecerem diferentes dos originais, mas que eles se esforçaram bastante para que 
ficassem divertidos, coloridos e encaixassem bem com a adição da nova tecnologia que 
eles usaram na produção. Vale lembrar que foi confirmado o suporte para o PlayStation 
4 Pro, o que significa que a resolução de 4K também estará disponível nos games.
 
Quanto à trilha sonora original, eles resolveram recriar as composições 
porque, apesar das músicas originais serem brilhantes, elas foram compostas e 
arranjadas considerando a memória e processamento do primeiro PlayStation. 
Agora, com muito mais recursos, eles foram capazes de melhorar a qualidade 
e fidelidade sonora, mas mantendo-se fiéis às composições originais.

Arte e trilha sonora de última geração

“A melhor forma de entender um jogo é jogá-lo, e cara, 
como nós jogamos os jogos do Crash. Nós os jogamos 

até o ponto de quebrar os controles de tanto apertar 
o botão de pulo.” —  Dan Tanguay (Diretor do jogo)
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A Vicarious prometeu recursos adicionais para a trilogia. Eles consideraram 
que a franquia evoluiu bem graças à Naughty Dog, que refinou a fórmula 
de Crash durante a trilogia original, e aproveitaram essas implementações 
para pegar o melhor de cada jogo e aplicar a todos os três.
 
Dentre as novidades, teremos um sistema unificado de checkpoint e salvamento 
— incluindo auto-saving —, o que, convenhamos, será mais do que bem-
vindo para o primeiro Crash Bandicoot. Além disso, haverá um sistema de 
menu unificado e desafios de cronômetro, que apareceram em Crash 3 e, 
na coletânea, também estarão presentes nos dois jogos anteriores.
 
Outra novidade que chamou atenção, durante os vídeos de gameplay liberados, 
foi o fato de que as caixas que não forem coletadas cairão em cima de Crash 
no final da fase, o que será uma enorme dor de cabeça para o nosso herói, 
considerando a forma que alguns relegam coletá-las, pensando apenas em 
chegar ao fim da fase — não seja essa pessoa e tenha pena do pobre Crash!

Crash terá muita dor de cabeça nessa trilogia.

Novos recursos
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Nada foi confirmado pela Activision, mas há rumores que a coletânea não será 
exclusiva de PlayStation 4 para sempre. Primeiro porque a conta oficial da 
PlayStation na Irlanda afirmou em seu Twitter que o jogo chegará primeiro ao 
PS4, dando a entender que poderia chegar depois aos demais consoles e PC; 
outro fato foi um anúncio vazado pela loja canadense BestBuy destacando que 
essa nova aventura do Crash será exclusiva por um ano apenas. Podem ter sido 
apenas erros, seja na forma de se expressar dos irlandeses ou no anúncio dos 
canadenses — menos dois estagiários no mundo gamer —, mas não deixa de ser 
um rumor que enche de esperanças os fãs do Crash das demais plataformas.

Vazamento da BestBuy canadense.

Exclusivo de PlayStation 4?
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Expectativa

4
Yooka-Laylee (PC, Linux, Mac, PS4, XBO e Switch)
Desenvolvedor Playtonic Games 
Gênero Plataforma e puzzle em mundo aberto
Lançamento 11 de abril de 2017

Expectativa

4
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4)
Desenvolvedor Vicarious Visions
Gênero Plataforma
Lançamento 30 de junho de 2017

Para antigos e novos jogadores

Vários vídeos mostrando o trabalho do time 
de desenvolvimento da Vicarious Visions 
foram mostrados nos últimos meses. É 
notório que a evolução gráfica e sonora 
são dignos da chegada do Crash à nova 
geração e, vendendo bem como todos 
esperam, certamente servirá de porta de 
entrada para um jogo original em seguida. 
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy não 
recebeu o título de remaster plus à toa, 
e promete ser uma coletânea imperdível, 
que agradará aos fãs de Crash das antigas 
e ainda apresentará um dos maiores 
personagens dos videogames para os que 
não tiveram essa oportunidade na época.
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DIVULGAÇÃO
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PS4

por Alberto Canen
 Diagramação: Leandro Alves

mostra uma roupagem nova 
para um grande clássico

Considerado por muitos como o melhor jogo da franquia do período 8-bits, Wonder 
Boy III: The Dragon’s Trap é um dos títulos de plataforma 2D mais importantes da 
época. O remake, criado pelo time de desenvolvedores da Lizardcube e distribuído 
pela DotEmu, dá uma repaginada no game da SEGA, mas mantém as mecânicas 

originais, o que deve agradar aos jogadores veteranos, mas pode afastar os novatos.

Switch

XBO
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A  franquia Wonder Boy, apesar de 
excelente, carece de um certo 
apelo nostálgico por boa parte do 

público mundial, ao menos em relação 
aos seus jogos do período 8-bits, já 
que eles foram lançados originalmente 
no Master System, que sofreu com o 
domínio absoluto do NES nos Estados 
Unidos. Mesmo no Brasil, onde o console 
da SEGA fez um enorme sucesso, graças 
à Tec Toy (hoje Tectoy), a série não é 
tão lembrada, pois seus sprites foram 
substituídos pelos da Turma da Mônica. 
Na Europa, lar dos desenvolvedores do 
remake, por outro lado, Wonder Boy é 
lembrado com muita saudade por boa 
parte dos jogadores da época, incluindo 
membros da francesa Lizardcube, que 
declaram paixão pelos títulos do “Garoto 
Maravilha”, o que refletiu claramente no 
resultado que encontramos nesta versão 
de Wonder Boy III: The Dragon’s Trap.

A armadilha do Dragão

O remake é fiel ao enredo do título 
original, com a vantagem de estar 
todo em português brasileiro, e se 
passa imediatamente após os eventos 
ocorridos em seu antecessor —  
Wonder Boy in Monster Land —, quando 
o nosso protagonista, após vencer 
o Meka-Dragon, é amaldiçoado pelo 
dragão derrotado e é transformado 
em “meio-humano, meio-lagarto”. Aqui 
há uma grata adição nesta versão, 
com a possibilidade de escolher tanto 
Wonder Boy quanto Wonder Girl.
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Nosso herói deve então procurar uma cura, o que envolve explorar Monster Land 
novamente e enfrentar os seus diversos inimigos, que deixam dinheiro ao serem 
derrotados, como serpentes, sapos, ciclopes, nuvens malignas, peixes carnívoros, 
ninjas e samurais (por que não?) e, claro, dragões variados que servem de chefes 
para cada área diferente do jogo e seguem a sua temática. Na pirâmide, por 
exemplo, temos o Dragão-Múmia, e no fundo do mar há o Dragão-Pirata.

A cada novo dragão derrotado, a maldição é renovada e o esforçado herói é transformado 
em um animal diferente. São cinco transformações ao todo — lagarto, rato, piranha, leão e 
gavião — que mudam drasticamente a forma de jogar, cada uma com vantagens e fraquezas. 
A forma inicial de lagarto ataca cuspindo fogo e tem um ataque maior, mas precisa se 
defender atirando, já as demais, usam espada e escudo normalmente. O gavião voa, mas não 
pode tocar na água. A forma de rato permite grudar em paredes específicas, além de passar 
por áreas mais apertadas, porém tem um alcance muito curto e precisa atingir os inimigos 
de muito perto. Dessa forma, as habilidades únicas de cada animal permitem alcançar 
setores diferentes do mundo, bem como voltar em áreas anteriores antes inacessíveis.
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Na versão brasileira da Tec Toy, Wonder Boy III 
dá lugar a “Turma da Mônica em O Resgate”. Em 
vez de um protagonista passando por diversas 
transformações em diferentes animais, o jogo 
alterna entre personagens originais dos quadrinhos 
da “dentuça” que, no enredo, foi sequestrada pelo 
Capitão Feio (chefe final) e deve ser resgatada.

Encarando a terra dos monstros
Dragon’s Trap é permeado com muitos segredos e exploração relativamente não-
linear (já que algumas áreas não são acessíveis sem a transformação necessária, que 
vem em ordem fixa). Várias portas secretas estão espalhadas por todo o mundo do 
jogo, o que permite encontrar lojas com equipamentos exclusivos, hospitais num 
calabouço complicado, baús de tesouro com dinheiro e itens, ou até mesmo corações 
extras. Por isso, vale a pena, sempre que desconfiar de uma área diferente, colocar 
o direcional para cima, pois pode aparecer uma porta quando menos se espera.

Em determinado 
momento do jogo, 
as transformações 
poderão ser escolhidas 
à vontade, e escolher 
a melhor forma 
será essencial para 
passar pelos desafios 
seguintes. O problema 
é que a cabine que 
permite alternar 
entre animais está um 
pouco escondida na 
cidade inicial e pode 
comprometer quem 
passar despercebido 
— então fique ligado.
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A mecânica original foi toda mantida e 
é basicamente um jogo de plataforma 
2D com elementos básicos de RPG. 
Assim, enfrentar os inimigos durante 
a exploração não será tão fácil, já que 
os controles não são muito precisos 
como nos games atuais e acertar os 
inimigos, por vezes, parece aleatório, 
principalmente nas lutas contra os chefes. 
Outro problema é que, ao ser atingido 
pelo inimigo, o personagem é jogado 
para trás e não é possível se mover até 
tocar o chão, não levando dano por 
isso. O herói acaba sendo jogado de um 
lado para o outro sem poder fazer nada 
até que o ataque seja interrompido. 
A verdade é que os games desse 
gênero evoluíram consideravelmente 
com o passar dos anos e os novatos 
podem não se acostumar facilmente 
às mecânicas de antigamente.

Previsto para 2017, “Monster Boy and the Cursed Kingdom”, que é um sequência 
oficial de da franquia Wonder Boy, também contará com transformações 
em diversos animais, mas elas serão feitas instantaneamente quando o 
jogador desejar, após seu respectivo desbloqueio. Além disso, os controles 
serão modernos, deixando as mecânicas antigas no passado.
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Wonder Boy (ou Girl), quando não é um lagarto, conta com espada, armadura e 
escudo, que melhoram os pontos de ataque e defesa, que podem ser aumentados 
conforme equipamentos mais caros são comprados nas lojas. Algumas servem 
melhor a determinado animal, então é necessário confirmar qual vale mais a pena 
depois de uma transformação. Há também armas secundárias, deixadas por alguns 
inimigos ao serem derrotados, como bolas de fogo, flechas e bumerangues. Este é o 
único que não gasta após o seu uso, desde que volte para o herói após o ataque.

O jogo todo só tem uma loja, bem distante, que vende poções para recuperar a vida 
após perder todos os corações — não há itens para recuperar o HP antes disso. A 
outra forma de adquirir esse item tão importante é se algum inimigo deixar cair após 
ser derrotado, o que é bem raro. Por isso, cada empreitada por uma área mais longa 
pode facilmente acabar em morte. Felizmente, morrer não é tão problemático, já que 
apenas as armas secundárias são perdidas, e o protagonista aparece na vila principal 
com o restante do seu progresso intacto, incluindo as equipamentos e dinheiro.

Ao sair e voltar ao jogo, o personagem aparecerá na vila inicial, não importando 
quão distante esteja de lá. Esse pode ser um bom atalho, já que não se 
perde absolutamente nada do progresso, sendo mantidos inclusive as armas 
secundárias. Outra dica é que certos inimigos próximos a uma área de transição 
deixam itens e o seu reaparecimento é constante. Basta derrotá-los, pegar 
o item, passar para a área seguinte e retornar para repetir o processo.
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Visual deslumbrante e músicas cativantes
O grande diferencial deste remake de Dragon’s Trap está claramente em seu visual e 
músicas. Se levarmos em consideração que a versão 
original já era um belo jogo para a época, fazendo um 
excelente uso do hardware do Master System, que 
era mais potente que o do NES, a versão refeita ficou 
realmente um trabalho de muito bom gosto. Trata-se de 
uma mistura entre desenho à mão e pintura que levou 
muito mais vida ao jogo. Não só os personagens e NPCs 
ficaram com mais emoção, como os cenários ganharam 
vida onde antes não havia nada, combinando muito mais 
com a temática da área. Fica ainda mais fácil de perceber 
todo esse trabalho primoroso graças à possibilidade de 
alternar entre o visual novo e o antigo de 8-bits com o 
simples apertar de um botão do controle — o mesmo vale 
para as músicas e efeitos sonoros (também é possível 
misturar tudo, tendo músicas de um e visual de outro).

As músicas do título original, compostas por Shinichi Sakamoto, já eram 
excelentes. Tão agradáveis que mesmo repetitivas em certos momentos não 
incomodavam. A versão do remake as recriou utilizando diversos instrumentos, 
como violino, violão, oboé e bandolim. O resultado ficou tão bom que você se 
pegará cantarolando trechos das músicas e talvez até as escute em seu tocador 
favorito. Na galeria, há vídeos documentando parte desse inspirado trabalho.

Um algo a mais
Apesar de o jogo funcionar com salvamento automático e contar com três espaços para 
salvar partidas diferentes, o pessoal da Lizardcube, em um gesto de pura nostalgia, 
manteve o sistema de senhas — mesmo as antigas, do game original de 1989, irão 
funcionar normalmente. Outro extra interessante é que, após finalizar o game, ainda há 
“pedras encantadas” espalhadas pelo mundo para serem encontradas, uma para cada 
transformação. Cada uma vale um troféu e serve mais como uma diversão extra, já que não 
há novo chefão para ser derrotado, mas há inimigos comuns mais fortes que o normal.

Quer liberar todas as transformações e equipamentos, além de 8 corações, 
bastando ir ao último chefe para terminar o jogo em minutos? Apenas 
use a famosa senha do jogo original, que apareceu em muitas 
revistas da época: “WE5T ONE 0000 0000”. Para usar senhas, basta 
iniciar um novo jogo e selecionar a dificuldade. Na tela seguinte, em 
vez de escolher o gênero do personagem, aperte o botão que 
mostra abaixo para colocar senha (no PS4 é o triângulo).
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• Visual desenhado à mão;
• Músicas refeitas com 
diversos instrumentos;
• Todo em português brasileiro;
Extras nostálgicos.

• Mecânicas datadas.

Prós Contras

Nota9.0Wonder Boy III: The Dragon’s Trap (Multi)
Desenvolvedor Sega, Activision, Westone Bit Entertainment
Gênero Plataforma
Lançamento 18 de abril de 2017

Wonder Boy III: The Dragon’s Trap é um desses títulos que 
marcaram época e que mereciam receber um remake, 
ainda que praticamente apenas estético. As mecânicas 
do jogo permaneceram as mesmas, para o bem ou para 
o mal, já que, por não serem tão modernas, podem não 
agradar aos novatos, mas certamente os veteranos não 
se importarão. O pessoal da Lizardcube provou que é 
apaixonado pela série e refizeram o visual e músicas com 
tanto empenho que o resultado é um convite tentador 
para retornar — ou iniciar — as aventuras em Monster 
Land que deveria ser aceito por qualquer jogador.
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PS4

é carismático e agoniante 
e isso é muito bom

XBO

PC por Gilson Peres

Revisão: Luigi Santana
 Diagramação: Bruno Carneiro

Desenvolvido pela Tarsier Studios, o jogo traduz os pesadelos 
de infância em uma jogabilidade breve, mas contagiante.
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O mercado de games independentes tem nos trazido ótimos exemplos de 
gêneros que há muito não víamos bons títulos no mercado das grandes 
desenvolvedoras. Gêneros como os Roguelike, plataforma, bullet hell e tantos 

outros têm seus melhores e mais atuais exemplos no campo dos desenvolvedores 
independentes. Nesse sentido, os jogos de aventura ambientados em horror acabam 
de receber um novo exemplo que bebe bastante de fórmulas bem sucedidas, como 
a de Limbo (Multi), para trazer uma ótima experiência de terror psicológico.

Esse é Little Nightmares (Multi), a história de uma criança que se vê 
perdida em um de seus pesadelos e precisa fugir dali. Aqui você verá terror 
psicológico, agonia, euforia e vários outros sentimentos traduzidos em 
algumas poucas horas de jogatina, que por sinal, é bastante cativante.
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O enredo da história nos coloca no corpo de Six, 
uma garota que acorda em uma 
espécie de navio onde todas as 
almas são corrompidas e os 
seres que o habitam, em sua 
maioria, buscam crianças para 
se alimentar. Exatamente, as 
monstruosidades grotescas que 
habitam o grandioso The Maw 
buscam crianças para saciar sua 
incontrolável fome. Six então precisa 
fugir do local e evitar que seja comida viva.

Aqui temos uma narrativa muito interessante pois, 
em uma sensação que lembra bastante o início 
de The Legend of Zelda - Breath of the Wild 
(Switch/Wii U), encarnamos a pequena garota 
faminta de nove anos e assim começa o jogo. 
Não tem uma introdução significativa e nem um 
tutorial extenso acerca do que precisamos fazer. 
Acordamos em um quarto sujo e escuro, com 
um isqueiro e a nossa capa de chuva e é isso.

Daí a narrativa do jogo já cativa pois exploramos 
o local bem como a própria Six o faz, estamos 
perdidos e, ao mesmo tempo, explorando tudo que 
conseguimos. O visual macabro construído através 
da Unreal Engine 4 complementa o tom dramático e 
agoniante da aventura. Mas a cereja do bolo é, sem 
dúvidas, a excelente trilha sonora que nos momentos 
certíssimos nos dá picos de tensão e mistério.

Six e a jornada por The Maw
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Um fator que agrada muito na jogabilidade 
aventuresca de Little Nightmares é a interação 
constante de Six com o ambiente ao seu redor. 
Pequenos detalhes como latas em um canto 
ou cacos de vidro no chão influenciam a 
movimentação da personagem, geram 
sons que interferem no jogo e são 
passíveis de serem usados para facilitar 
ou dificultar a aventura de várias formas.

Essas interações são exploradas também em 
puzzles de buscar chaves, girar manivelas, 
encontrar partes perdidas de travessias e até 
ao pular plataformas ou abrir portas. Esses 
elementos traduzem outro fator interessante 
da visão infantil, a qual é bastante explorada 
pela narrativa do jogo. Six raramente alcança 
maçanetas de portas ou interruptores em paredes 
sem o auxílio de objetos ao seu redor; isso faz uma 
ponte entre o jogador e sua memória, remetendo 

à época em que todos usavam cadeiras e 
caixas (ou até gavetas) para alcançar pontos 
inalcançáveis de um determinado cômodo.

Ótimas interações com o ambiente

O game explora exatamente essa inteligência 
criativa e observadora do jogador, usando jogos 
de luz e sombra para deixar soluções em destaque 

no ambiente sem que estas sejam óbvias demais. 
O título, assim, é passível de ser jogado por qualquer 

um sem problemas muito sérios, mesmo que o enredo 
tenha algumas cenas mais pesadas, principalmente em 

cenários como o da cozinha ou o do restaurante.
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Antes de mais nada, vamos deixar bem claro o que é um terror ou horror 
psicológico e qual a diferença dele para outros gêneros de terror tanto 
em games como em livros ou filmes. O horror psicológico é um 
gênero de criação de histórias que se diferencia de outros tipos de 
terror principalmente pelo seu foco na vulnerabilidade da mente 
humana. Esse gênero não é focado exatamente em sustos, sangue 
ou nojo. Mas sim em induzir o medo e a agonia no espectador.

Little Nightmares, nesse sentido, demonstra com maestria 
como fazer um terror psicológico de primeira. Usando recursos 
excelentes de som e imagem, o jogo de traços simples expressa 
um ar de horror constante e sutil, que ao caminhar da aventura 
incomoda cada vez mais o jogador. O jogo usa artifícios 
sempre vinculados ao terror infantil como camas 
com locais escuros próximos, sombras nas paredes, 
movimentações estranhas, canções cantadas ao longe, 
membros compridos, expressões exageradas 
e falta de sentido em alguns momento.

Tudo, é claro, muito bem encaixado e 
proposital para incomodar no ponto certo. 
Não tendo nenhuma cena apelativa ou 
focada em violência excessivamente 
explícita, o jogo consegue causar agonia 
em quem o joga sem cenas horripilantes 
no exato sentido do termo. Uma cena 
específica traduz bem a aura que o jogo 
passa: em um corredor repleto de portas, 
todas elas possuem um visor de vidro 
no topo, que ilumina o corredor à 
frente. A resposta mais comum dos 
jogadores é passarem com extrema 
cautela pelas portas, aparecendo 
objetos do outro lado ou não.

Terror psicológico de primeira
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Esse comportamento expressa muito bem o efeito do terror psicológico 
nas pessoas. A aura do enredo e, nesse caso, da jogabilidade, causa 
uma sensação de pavor tão sutil que o jogador age com extrema 
cautela, tendo um perigo à frente ou não, pois a sensação que se tem 
é que o perigo espreita a qualquer momento em qualquer ponto da 
exploração. E é muito bacana ser afetado assim por um jogo.
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Outro ponto muito positivo do game é a sua curva de aprendizado vinculada ao 
nível de desafio que ele proporciona. Como dito anteriormente, com pouquíssimas 
instruções, o jogador prova suas habilidades jogando, e esse é o principal carisma 
do jogo. Além disso, o nível de desafio é adequado e nem um pouco punitivo. Aqui, 
não é a perda de níveis ou itens que faz o jogador não querer morrer, mas sim a 
aura de terror que o jogo carrega do início ao fim, a qual funciona muito bem.

Entretanto, como nem tudo são flores, a versão para PC de Little Nightmares 
possui problemas no quesito controles. Se o jogador optar por utilizar o tradicional 
teclado e mouse para controlar Six em suas aventuras, enfrentará alguns 
problemas principalmente relacionados aos comandos de correr, deslizar e 
agarrar objetos. Isso se dá pois em alguns momentos é preciso carregar objetos, 
correr, subir e deslizar de forma muito rápida. Entretanto, com comandos muito 
separados, fica complicado juntar todas essas ações em uma sequência rápida 
e eficiente. Acredita-se que esse problema não se repete nas versões para 
consoles, uma vez que os comandos estão todos distribuídos no controle.

Além disso, outro fator pode ser visto como um defeito para o game: sua 
duração. Assim como Limbo, Little Nightmares é bem curto, sendo passível de 
ser completado de primeira em pouco mais de duas horas. Mas não pensem 
que o jogo é preguiçoso ou incompleto por conta disso. Na verdade, enquanto 
joga, você acompanha as aventuras de Six e encontra no final uma resolução 
bem interessante para a história, mesmo que esta tenha sido muito breve.

Ótimos desafios, mas nada é perfeito
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A brevidade de Little Nightmares serve não para frustrar o jogador, 
mas sim para dar um gostinho de quero mais. Se a Tarsier 
Studios pretende fazer uma continuação, talvez dependa dos 
sucesso do game, mas isso não estraga a sua experiência 
em momento algum. Outras experiências breves também 
são brilhantes e podem ser citadas aqui, como o caso 
do já falado Limbo e do brasileiro Toren (PC/PS4).

Mesmo que breve, uma ótima experiência
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• Ambientação macabra 
muito bem construída;
• Trilha sonora excelente 
aumenta a aura de terror;
• Comandos instintivos e 
bem sintonizados;
• Interações com o ambiente 
estimulam a criatividade;
• Nível de dificuldade acentuado 
gera boa sensação de desafio;
• Curva de aprendizado adequada 
e bem estruturada;
• Narrativa de terror psicológico 
bem construída;
• Visual interessante que abusa 
das impressões infantis;
• Puzzles inteligentes que cobram 
percepção e inventividade.

• Curta duração do jogo pode 
desagradar alguns;
• Usar os controles no computador 
não é tão confortável às vezes.

Prós Contras

Nota9.5Little Nightmares (PC/PS4/XBO)
Desenvolvedor Tarsier Studios
Gênero Plataforma
Lançamento 28 de abril de 2017

Little Nightmares entra para esse grupo seleto de games 
independentes que conseguem em algumas horas 
afetar o jogador de tal forma que outros jogos 
com 20 ou 30 horas de duração não 
conseguem. Os pesadelos infantis 
nos afetam e remetem inclusive 
aos nossos comportamentos 
de criança, como a curiosidade 
e até a coragem, mas também 
o desespero e o desamparo. 
Cuidado, pois a agonia constante 
pode cativar de uma forma 
quase que inexplicável.
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por Arthur Maia
Revisão: Pedro Vicente

Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

mostra a cara do basquete 
de rua nos games

Títulos esportivos têm geralmente uma fórmula bem definida, graças à influência 
dos esportes da realidade no que diz respeito à jogabilidade e ao estilo do jogo. 

Porém, ora ou outra, títulos de caráter mais casual e cômico são lançados, 
pensando que nem tudo nessa vida precisa ser levado tão a sério. Com uma 
temática voltada para o basquetebol jogado nas ruas do mundo todo, NBA 

Playgrounds (Multi) pontua com um visual autêntico e uma jogabilidade simples, 
mas esbarra em alguns problemas que atrapalham nossa empolgante jogatina.

SWITCH

PS4

XBO

PC
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O basquete de cada dia

O mais novo título de basquete do 
mundo dos games, desenvolvido 
pela Saber Interactive e 

distribuído pela Mad Dog Games, foi 
fortemente influenciado por títulos 
passados que conferiram ao esporte 
um tom mais casual e informal. Porém, 
em alguns momentos, parece que o 
jogo não criou uma identidade muito 
própria, recorrendo a diversos aspectos 
apresentados em jogos do passado.

Antes da primeira partida, após 
as longas e exaustivas telas de 
carregamento, o jogador é apresentado 
aos pacotes de Player Cards, cartões 
colecionáveis correspondentes a 
cada um dos esportistas presentes 

no jogo com seus respectivos visuais 
cartunescos engraçados. Os pacotes 
são obtidos de diferentes maneiras, 
seja subindo de nível em sua carreira 
ou terminando diferentes torneios. 
No primeiro caso, recebemos pacotes 
prateados e, no segundo, pacotes 
dourados. A diferença está na chance 
de se obter jogadores do tipo Legend 
(ou lendários), que possuem atributos 
e habilidades melhores do que 
jogadores normais ou do tipo Epic. 
E falando dos jogadores que dão as 
caras por aqui, podemos citar grandes 
nomes do basquetebol americano, 
como Shaquille O’Neal, Carmelo 
Anthony, LeBron James e até mesmo 
o inesquecível Magic Jonhson.
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Inicialmente, mesmo com o tutorial inicial e as 
dicas que aparecem na tela de carregamento, 

é comum ficar confuso com as mecânicas 
do jogo, já que games de esporte são 

bem dinâmicos e exigem muita 
atenção, principalmente 

daqueles não acostumados 
com o gênero. As regras são 
baseadas no basquetebol de 

rua, ou seja, são permitidos empurrões, a quadra 
não tem limite de saída, e os jogadores podem fazer 

jogadas combinando pulos, piruetas e enterradas. 
As equipes de 2x2 são uma característica de seu 

antecessor espiritual NBA Jam (Multi) e colocam o 
jogador em xeque-mate consigo mesmo na hora 

da escolha dos protagonistas de cada partida. 

Como cada jogador tem atributos diferentes, é 
importante analisar, após certo tempo de jogo, 
quais as melhores combinações para seu estilo 

de jogo. Priorizar jogadores com boa defesa e 
capazes de realizar bloqueios com facilidade 

é a estratégia daqueles que preferem jogar na 
defensiva, porém atacar e pontuar também 

é muito importante. Por outro lado, jogadores 
que pontuam bem em lançamentos de dois e 

três pontos farão diferença no seu ataque, mas 
deixarão uma brecha considerável na defesa.
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O jogo tem modos para todo tipo de gosto, que vão desde amistosos casuais até 
campeonatos mais desafiadores. Em qualquer um dos modos, você escolhe seus 
jogadores baseando-se no nível em que se encontram e em suas habilidades. No 
caso de partidas amistosas, pode-se escolher também seus adversários, o local 
onde a partida será sediada, o modelo da bola, a dificuldade, e o tempo de jogo ou 
número de pontos a serem atingidos para o fim da partida. Novos modelos de bola 
e diferentes locais espalhados pelo mundo são desbloqueados no modo Torneio, 
quando finalizamos um desafio de fase ou vencemos a partida final, respectivamente.

Diferentes maneiras de jogar
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No modo Torneio, enfrentamos duplas de jogadores previamente escolhidas 
pelo jogo, em diferentes locais do mundo, porém todos ao ar livre e no melhor 
estilo da série NBA Street. Nesse modo, não escolhemos a dificuldade, local, 
tempo de jogo ou nossos adversários, características que fazem desse modo a 
campanha oficial do jogo. Desafios individuais a cada uma das quatro fases do 
torneio aquecem ainda mais a partida, fazendo, muitas vezes, com que deixemos 
de pontuar para nos preocuparmos com bloqueios, tomadas de posse de bola, ou 
até as lottery picks – “poderes” temporários que são sorteados no meio da partida e 
conferem à equipe um bônus de pontuação ou uma habilidade extraordinária.

Os modos multiplayer são divididos em local e online. No modo online, você pode 
criar sua partida ou entrar em uma partida anteriormente criada. Alguns problemas 
de quedas de framerate são frequentes nesse modo, já que dependemos da internet 
para sincronizar a jogatina tão dinâmica. No multiplayer local, há algo um tanto quanto 
frustrante que ocorre na versão do Switch: não há a opção de jogar com dois Joy-
Cons, principalmente porque há comandos demais no jogo para serem suportados 
por um único Joy-Con. Algum tipo de adaptação para esse console poderia ter 
sido feita, talvez simplificando um pouco os controles para permitir o multiplayer 
local com o par de Joy-Cons. Portanto, se você tem interesse no título para essa 
finalidade, providencie um Switch Pro Controller ou um par extra de Joy-Cons.
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Arremessando contra a própria cesta

Apesar do visual autêntico e da dinâmica de jogo presentes, alguns aspectos 
deixaram a desejar. A música repetitiva no menu do jogo poderia ter sido 
substituída por uma playlist mais variada, com estilos musicais que combinem 
com a atmosfera do basquetebol. A música durante as partidas muda de acordo 
com cada local, ressoando acordes e simbolizando a harmonia do estilo musical 
particular de cada local, como os arranjos românticos do torneio de Paris.

Os controles nos menus são ruins e, muitas vezes, respondem com atraso ou 
não respondem ao nosso comando. Isso ocorre com menor frequência durante 
as partidas – e também é mais difícil de notarmos, já que, durante o frenesi 
vivido a cada jogada, pressionamos diversas vezes o mesmo botão esperando 
que a ação interventiva ocorra o mais rápido possível. Sobre os arremessos, 
é importante saber o quanto pressionar Y (botão de arremessar na versão do 
Switch) para que sua chance de arremesso seja convertida em pontos. Porém, 
após muitas partidas, é notável que há uma parcela considerável de “sorte” para 
cada arremesso, o que diminui ainda mais o fator competitivo por habilidade.
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• Animações divertidas 
durante as partidas;
• Variedade de jogadores reais da NBA;
• O sistema de cartões colecionáveis 
recompensa o jogador com XP e 
novos membros para a dupla.

• Mecânica inicialmente confusa;
• Habilidade é ofuscada pela 
sorte durante os arremessos;
• Carregamento de telas 
demorado e monótono.

Prós Contras

Nota 7.5

Por fim, há algumas considerações a serem feitas sobre a narração do jogo, 
fator muito importante em games de esporte. As piadas e comentários 
são de criatividade ímpar, e certamente são bem propícios para um jogo 
desse tipo. Porém, é o fato das jogadas e do comentário serem geralmente 
dessincronizados que atrapalha a experiência divertida de cada partida. 

A interação entre o 
público espectador 
de cada partida e os 
jogadores é praticamente 
nula, e também poderia 
ter sido explorada 
com um pouco mais 
de criatividade. Mesmo 
assim, NBA Playgrounds é 
um título autêntico e que 
vale sim algumas horas de 
piruetas no ar seguidos de 
enterradas explosivas.

NBA Playgrounds (Multi) 
Desenvolvedor Saber Interactive
Gênero Esporte
Lançamento 09 de maio de 2017
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Os remasters que 
não deram certo

por Luís Antônio Costa

Revisão: Ana Krishna Peixoto 
Diagramação: Paulo D. Faiola Jr.

Remasters são espadas de dois gumes da indústria de games. Quando planejados 
corretamente e bem trabalhados, podem se tornar um sucesso e até mesmo deixar 

o game original no esquecimento. No entanto, quando o tiro sai pela culatra na 
hora de lançar um game repaginado, a pergunta que fica na boca dos jogadores 
é: “Era mesmo necessário?”. Vamos explorar quais foram os remasters que não 

deram certo e que fazem juz ao ditado de “o original é sempre melhor”.
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A Capcom acertou em cheio na receita de “como não fazer um remaster” quando 
decidiu lançar Ultra Street Fighter IV. O game tinha tantos problemas que, se já era 
difícil considerá-lo um remaster, ficava ainda mais complicado chamá-lo de um port. 
Bugs no áudio, lag de comandos, comandos nerfados, problemas gráficos como 
falta de anti-aliasing e filtro anisotrópico são apenas alguns dos problemas que 
cercam esse game. Muitos jogadores consideraram que o jogo simplesmente estava 
“quebrado”, quase impossível de ser jogado. Completar uma luta sem um bug ou 
glitch bizarro era uma façanha que somente o jogador mais sortudo conseguiria 
realizar. O “remaster” foi tão mal feito que a tela inicial pede que o usuário pressione 
o botão Start para iniciar, sendo que o Dualshock 4 nem sequer possui esse botão.

10. Medal of Honor Frontline HD 
(PS3)

9. Ultra Street Fighter IV 
(PS4)

A EA parece não entender bem o que fazer um remaster de um game, tanto 
que Medal of Honor Frontline HD nem sequer foi anunciado como um 
standalone, mas como uma “remasterização” que vinha junto de Medal 

of Honor, em 2010 para o PS3. Além disso, quando se comparar o game como 
o original, praticamente não existem diferenças pois os gráficos continuam os 
mesmos da primeira versão, com a infeliz adição de uma taxa de framerates 
muito desequilibrada. Fica difícil compreender porque jogadores iriam querer 
jogar no PS3 um game que possuía visuais exatamente iguais no PS2.
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Qualquer um que visse as especificações técnicas desse remaster em HD poderia 
supor que, em teoria, seria um game que rodaria com potencial máximo no 
PS3. No entanto, todos os três títulos dessa coletânea sofrem de problemas de 
desempenho como FPS abaixo dos 60, falta de anti-aliasing e iluminação HDR. 
Em suma, Tom Clancy’s Splinter Cell Trilogy não possui nenhuma melhoria visual 
quando comparada aos games original, nem sequer podendo ser chamado de 
um remaster. Além disso, o modo multiplayer online e co-op dos modos Pandora 
Tomorrow e Chaos Theory e os níveis extras do primeiro Splinter Cell foram 
retirados da trilogia. Nem mesmo o suporte a uma resolução de 1280x1080p 
conseguiu ser capaz de manter os problemas de framerate do game suportáveis.

Antes mesmo da franquia Xenoverse existir, a série Dragon Ball Z: Budokai foi criada 
em 2002, trazendo muitos dos clássicos guerreiros Z em lutas 3D épicas. Com um 
gameplay simples e divertido, o game foi um sucesso! Por esse motivo, quando uma 
remasterização em HD da franquia foi anunciada, os fãs estavam entusiasmados e 
ansiosos para poder jogar os jogos novamente em alta resolução. Porém, o que os 
jogadores receberam em 2012 foi uma coletânea que continham apenas Budokai 1 e 
3, nenhuma funcionalidade online, cutscenes com o aspecto original de 4:3 e a trilha 
sonora original totalmente substituída. Essas péssimas decisões da Namco Bandai não 
agradaram os fãs e muito menos foram capazes de atrair novos usuários para uma 
franquia que ocupava um lugar de carinho no coração dos amantes de Dragon Ball Z.

8. Tom Clancy’s Splinter Cell Trilogy 
(PS3)

7. Dragon Ball Z Budokai HD Collection 
(PS3, Xbox 360) 
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Esse “GTA Hong Kong” surpreendeu quando foi lançado em 2012 e apresentou um 
visual incrivelmente detalhado da cidade asiática enquanto o jogador progride na 
história mergulhando cada vez mais fundo no mundo do crime. No entanto, Sleeping 
Dogs já era um game excelente, e a comunidade encarou sua versão remasterizada 
lançada em 2014 como algo totalmente desnecessário. Sleeping Dogs: Definitive 
Edition possuía todos os DLCs do game original, porém os gráficos “atualizados” eram 
completamente negligível e não adicionaram nada novo ao visual do game. Pode-se 
até argumentar que essa versão beneficiava os jogadores que poderiam vivenciar 
o game nos consoles da nova geração, mas essa desculpa não é suficiente para 
justificar o lançamento de uma versão que pouco se diferenciava do jogo original.

O game Far Cry Instincts: Predator tentou refazer a experiência de ação não-linear que 
o primeiro Far Cry criou, quando foi lançado em 2004. Porém, esse “quase” remaster 
não foi capaz de consertar os problemas do game original e foi esquecido pelos fãs e 
pela indústria. Em 2013, ficou por conta do remaster Far Cry Classic corrigir essa falha, 
porém os diversos problemas técnicos somente serviram para mostrar que remasters 
não é exatamente o melhor mercado da Ubisoft. Os gráficos eram terríveis, os tempos 
de carregamento longos demais, cheio de glitches e repleto de problemas de queda de 
framerate e bugs nos controles. Muitos se perguntavam se Crysis conseguiu ganhar um 
port de qualidade para PS3 e Xbox 360 na mesma época utilizando a CryEgine 1, por 
que será que o mesmo não acontecia com Far Cry? Muitos especialistas dizem que a 
qualidade do remaster é tão ruim quanto o port feito de Far Cry: Vengeance para o Wii.

6. Sleeping Dogs Definitive Edition 
(PS4)

5. Far Cry Classic 
(PS3, Xbox 360)
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A coletânea dessa franquia do gênero de terror prometia versões melhoradas 
de Silent Hill 2 e 3, lançados em 2001 e 2003, respectivamente. A comunidade 
gamer considerou uma ótima ideia trazer esses clássicos para uma geração mais 
recente de consoles, porém uma série de contratempos criaram uma grande 
confusão e um dos piores remasters já produzidos. Os gráficos atualizados não 
ficaram bons e os games possuíam uma série de problemas técnicos como bugs, 
texturas que desapareciam e efeitos sonoros que não estavam disponíveis. A 
versão para o PS3 foi atualizada para corrigir esses erros, mas os donos da versão 
do Xbox 360 não tiveram nenhuma ajuda e tiveram que se virar com um game 
que era quase impossível de jogar. Esse é mais um exemplo de um ótimo game 
para se remasterizar mas que os desenvolvedores não são capazes de adaptar o 
jogo para hardwares mais recentes preservando sua qualidade e jogabilidade.

4. Kingdom Hearts 358/2 Days e Re: Coded 
(Nintendo DS)

3. Silent Hill HD Collection 
(PS3, Xbox 360)

Ninguém questiona que as versões remasterizadas de Kingdom Hearts 1 e 2 são 
fantásticas, pois além de revitalizarem o visual dos games, elas adicionaram novos 
elementos gráficos e mecânicas de jogabilidade. Porém, esse lançamento arruinou 
completamente 358/2 Days e Re: Coded. No remaster, esses games se transformaram 
apenas em quase 6 horas de cutscenes. Inicialmente, a Square Enix tinha planos de 
remasterizar esses títulos, mas em algum momento optaram que seria uma melhor 
opção apenas converter os games em filmes. Portanto, se você deseja jogar 358/2 
Days e Re: Coded, procure pelos originais e ignora a presença deles em Kingdom 
Hearts HD 1.5 e 2.5 Remix. Atualmente, os fãs somente podem torcer para que a 
Square Enix não adote essa mesma estratégia em futuros remasters da franquia.
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2. Grand Theft Auto: San Andreas 
(Xbox 360)

Um dos melhores títulos da franquia mais controversa do mundo dos games, GTA 
San Andreas foi desfigurando quando trazido do original no PS2 para as plataformas 
mais recentes. A comunidade gamer arrasou a nova versão em HD pela queda 
constante de FPS e uma taxa de framerate que não passava de 30 FPS. Além disso, os 
upgrades gráficos do game não eram aparentes e a inclusão de várias funcionalidades 
adicionais que a Rockstar havia prometido não estavam lá. As reclamações eram 
tantas que uma investigação oficial revelou que, possivelmente, a versão que 
havia sido lançada para PCs e consoles era um port da versão já disponível para 
dispositivos móveis com Android, e não um remaster. Muito mistério ainda ronda essa 
“remasterização”, mas uma certeza fica: é um update pobre de um grande game.

Quando se trata de Prototype precisamos ser o mais direto possível no assunto para 
não acabar nos desviando da mesma que a série fazia com suas missões longas e 
desestimulantes apoiadas fracamente em uma história clichê. Tanto Prototype 1 e 2 
tinham um conceito interessante quando foram lançados originalmente, mas eram 
jogos que podiam ser facilmente esquecidos assim que se terminasse a história 
principal. Tal fato ainda torna mais questionável ainda a decisão de “remasterizar” 
os games para uma nova geração de jogadores, pois a justificativa de “mais pessoas 
podem ter a chance de jogar os games em novos consoles” não é suficiente. Não 
existe qualquer melhoria gráfica ou na jogabilidade dos games. Eles são exatamente 
iguais às versões originais e, por incrível que pareça, a taxa de framerate dos títulos 
do Prototype Biohazard Bundle é pior do que nos novos consoles do que nos velhos.

1. Prototype Biohazard Bundle 
(Xbox One, PS4)
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por Luís Antônio Costa

Revisão: Vitor Tibério
 Diagramação: Guilherme Kennio

Double Fine: criando e 
revivendo ótimas ideias

Você já ouviu falar de Tim Schafer? Bem, se você não conhece essa figura 
do mundo de desenvolvimento de games, saiba que ele é uma das maiores 

mentes por trás da indústria de games independentes. Tendo feito sua 
carreira na LucasArts durante muitos anos, o desenvolvedor deixou a 

empresa em 2000 para perseguir seus próprios sonhos e fundou um dos 
estúdios de maior sucesso da atualidade, a Double Fine Productions.
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Quando a LucasArts mudou seu foco de 
desenvolvimento de games de aventura 
para produções mais orientadas à ação, Tim 

Schafer decidiu que era hora de caminhar pelas suas 
próprias pernas na indústria de games. Ele deixava a 
companhia depois de participar do desenvolvimento 
de Grim Fandango (PC), um sucesso de crítica 
mas fracasso de vendas. Alguns colegas seus que 
também haviam deixado a LucasArts o procuraram, 
sugerindo que ele fundasse sua própria empresa. 
Foi assim que, em 2000, Schafer se tornou o 
cofundador da Double Fine Productions.

Inicialmente, Schafer contava com dois programadores, David Dixon e 
Jonathan Menzies, todos trabalhando numa antiga loja de tamancos em 
San Francisco, nos Estados Unidos. Depois de trabalharem meses em uma 
demo, que mais tarde se tornaria o primeiro game da empresa, Psychonauts 
(PC/PS2/Xbox), mais funcionários foram contratados para acelerar o 
desenvolvimento da obra. Tim Schafer se inspirou muito no modelo de 
história surrealista presente em Grim Fandango, mas quis adicionar mais 
elementos como plataforma para tornar a jogabilidade mais interessante.

A empresa passou por dificuldades durante seus 
primeiros anos e teve que aprender a como manejar 
suas estratégias para promover seus talentos.
Mesmo com o sucesso de crítica de seus dois 
primeiros títulos, Psychonauts e Brutal 
Legend (PC/PS3/Xbox 360), os games 
passaram longe das expectativas das 
empresas publicadoras do conteúdo. 
Por esse motivo Tim Schafer criou um 
sistema que iria assegurar o futuro 
do estúdio. Ele utilizava protótipos 
de games menores desenvolvidos 
ao longo de um período de duas 
semanas conhecido como “Amnesia 
Fortnight” e promoveu sua expansão 
para games completos licenciando-os 
para outras empresas publicarem.

Criatividade com uma pitada de surreal
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Atualmente a Double Fine ainda se situa em San Francisco e seu nome é 
inspirado em uma placa que costumava ficar na Golden Gate Bridge que 
dizia “double fine zone”, algo como “zona de cobrança dupla”, avisando aos 
motoristas que multas naquela zona tinham valores duplicados. O logotipo 
da empresa é um bebê de duas cabeças, carinhosamente apelidado de Two-
Headed Baby (2HB), uma abreviação também utilizada para designar o programa 
que a empresa usa para compilar e debugar seus códigos de programação.

Ao longo de seus 17 anos de existência, a Double Fine já 
produziu diversos games de sucesso, além de promover o 
desenvolvimento do mercado de criação indie. A primeira 
criação do estúdio foi Psychonauts, um sucesso com a crítica 
e considerado um dos games mais “cults” do universo indie até 
hoje. O jogo conta a história do garoto Raz (nomeado em 
homenagem ao animador do estúdio, Razming Mavlian), 
que possui poderes psíquicos e tenta entrar no grupo de 
elite de um acampamento de verão para jovens com poderes 
similares, os Psychonauts. O game mistura com excelência a 
ação do estilo plataforma com o gênero aventura, repleto de 
ótimos personagens, diálogos e atuações. Lançado originalmente 
para PC, PS2 e Xbox, o jogo não vendeu muito bem, mesmo 
tendo agradado à crítica especializada. Mais tarde, também 
ficou disponível para o Xbox 360 e para Steam.

Clássicos novos e velhos
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A empresa ainda foi responsável pela criação de outros ótimos títulos, como 
Costume Quest (PS3, Xbox 360, PC, Android), Stacking (PS3, Xbox 360, PC), The 
Cave (PS3, Xbox 360, PC, Wii U), entre outros. Mas um de seus games de maior 
repercussão foi o belíssimo Broken Age (PS4, PS Vita, PC, Android). Até hoje, 
o game é o projeto com a maior arrecadação já gerada no Kickstarter: mais 
de três milhões de dólares! Inicialmente chamado de Double Fine Adventure, 
Broken Age é um game do estilo aventura point n’ click em que o jogador 
controla dois personagens de forma alternada, cada um existindo em um 
mundo diferente. Broken Age foi um sucesso tanto de crítica quanto comercial, 
sendo elogiado pelo seu incrível visual artístico, personagens cativantes e uma 
história envolvente, tudo misturado em um gameplay simples e inteligente.

O segundo projeto do estúdio foi Brutal Legend, um jogo de RTS (estratégia em 
tempo real) que, como todos os games da Double Fine, misturava elementos 
de ação e aventura. Na história, o jogador acompanhava o fã de heavy metal 
Eddie Riggs (uma junção dos nomes de Eddie the Head, mascote do Iron 
Maiden, e Derek Riggs, o artista que o criou). Em uma trama louca, Eddie era 
transportado para um mundo de fantasia onde demônios escravizavam a 
humanidade. Em uma entrevista, Tim Schafer afirmou que sua inspiração para o 
game partiu de seu gosto por temas como fantasia e como a mitologia nórdica 
se mistura a algumas composições do heavy metal. Brutal Legend sofreu dos 
mesmos problemas que Psychonauts (uma ótima recepção da crítica mas um 
péssimo desempenho de vendas) e ficou disponível para PS3, X360 e PC.
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Como havíamos comentado no início da matéria, Schafer criou um sistema 
para criação e desenvolvimento dos games da Double Fine depois do 
desastre de vendas de Psychonauts e Brutal Legend. Mais especificamente, 
isso aconteceu durante o desenvolvimento de Brutal Legend, quando um 
problema surgiu com a empresa que iria publicar o game, a Activision, que 
decidiu encerrar seu contrato com a Double Fine. Para impulsionar a moral 
da equipe depois dessa péssima notícia, pois a empresa dependia de grandes 
publicadoras para distribuir seus games, Schafer criou a “Amnesia Fortnight”.

Estratégia independente

Atualmente, a Double Fine 
tem-se dedicado a dar vida 
nova aos clássicos do gênero 
de aventura produzidos pela 
LucasArts nos anos 1990, muitos 
dos quais Schafer participou 
da criação e desenvolvimento. 
Entre os títulos estão Grim 
Fandango, Day of the Tentacle 
(PC) e Full Throttle (PC), que 
ganharam versões remasterizadas 
para PC e PS4. A jogabilidade 
e história dos games foram 
preservadas, mas os visuais foram 
completamente repaginados e a 
resposta positiva dos jogadores 
que puderam finalmente viver 
essas aventuras mostram 
que os títulos sobreviveram 
bem ao teste do tempo.

Por um período de duas semanas, os funcionários eram separados em 
quatro grupos, orientados a esquecer seu trabalho com Brutal Legend e 
solicitados que desenvolvessem um protótipo de game para que os outros 
grupos o revisassem. Na primeira vez que essa estratégia foi implementada, 
quatro projetos foram apresentados, sendo eles Iron Brigade, Sesame 
Street: Once Upon a Monster, Tiny Personal Ninja e Operation Your Desk 
is Disgusting. A equipe repetiu o processo novamente perto do final do 
desenvolvimento de Brutal Legend, criando mais quatro protótipos. Além 
desse ótimo resultado com o novo método de trabalho, algum tempo depois 
o estúdio recebeu a boa notícia que a EA publicaria Brutal Legend.
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Tim Schafer afirmou que o método da “Amnesia Fortnight” foi tão lucrativo que, 
sem ele, provavelmente a Double Fine não teria sobrevivido. Infelizmente, quando 
o estúdio estava no início do desenvolvimento da sequência de Brutal Legend, os 
desenvolvedores tiveram que interromper o projeto, pois a EA não iria publicar 
o game. Foi assim que Schafer decidiu voltar sua atenção para os oito projetos 
que sua estratégia brilhante tinha produzido. Deles, 
Schafer e seu time escolheram os quatro melhores, 
sendo dois deles Costume Quest e Stacking, 
que foram publicados pela THQ, enquanto Iron 
Brigade (PC/Xbox 360) ficou nas mãos da 
Microsoft Game Studios e Sesame Street 
ficou por conta da Warner Bros. Interactive 
Entertainment. E sobre as quatro ideias restantes? 
O máximo que Schafer afirmou sobre elas é que, 
talvez, no futuro elas poderão ser aproveitadas.
 
Como Schafer tinha deixado a LucasArts para trás com o sonho de ser capaz 
de produzir e publicar seus próprios games, essa situação de dependência 
de outras empresas maiores para divulgar o trabalho de seu estúdio não o 
agradava. Por esse motivo, Schafer assinou um contrato com o Humble Bundle 
para promover seus games, já tendo criado dois pacotes de títulos com doações 
dirigidas a caridades e desenvolvedores independentes com o Amnesia Fortnight 
2012 e 2014. Todos os games presentes nesses dois conjuntos eram protótipos 
e ajudaram a promover a Double Fine entre o público gamer e a indústria 
eletrônica. Entre os títulos se destacam The White Birch, Hack ‘n’ Slash, 
Black Lake e Spacebase DF-9. Muitos dos games não saíram da categoria de 
protótipos, mas, graças ao Indie Fund (um fundo de ajuda financeira anunciado 
na E3 de 2013) que financiou dois títulos da Double Fine, Spacebase DF-9 (PC)
e Hack ‘n’ Slash (PC) se tornaram games completos. Com grandes parcerias 
e promovendo pequenos grupos de desenvolvedores independentes, Tim 
Schafer e a Double Fine continuam até hoje como os pioneiros e maiores 
incentivadores do desenvolvimento e crescimento do mercado de games indies.
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Revista Nintendo Blast 93
Neste mês, a Revista Nintendo Blast chega 

pintando o sete com Splatoon 2!

Ainda nessa edição, veja a nossa bela análise de Fire 
Emblem Echoes: Shadow of Valentia, trazemos cinco 

motivos para você jogar Magikarp Jump e mais

Baixe já a sua!

http://www.nintendoblast.com.br/2016/09/revista-nintendo-blast-n-93.html


Confira outras edições em:

gameblast.com.br/search/label/Revista

http://www.gameblast.com.br/search/label/Revista
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