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por Sybellyus Paiva

 Diagramação: Leonardo Villas

Rápido e ágil, Sonic é um dos personagens mais velozes dos games. 
Com todo seu carisma, possui como um ideal: livrar todo o mundo 

da maldição robótica de seu arqui-inimigo, Dr. Robotinik. Em meio as 
aventuras, Sonic se depara com muitos outros personagens que, com o 

passar do tempo, entendem a razão do ouriço e juntam-se a ele em sua 
empreitada. Com as esmeraldas do Caos, Sonic adota superpoderes que, 

junto de seus amigos, se prepara para instalar, de vez, a paz na Terra.

Perfil:  
Sonic The Hedgehog
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Sonic é um ouriço. Não sabe o que é um ouriço? Vamos lá, 
então. Um ouriço pertence a família dos Erinaceidae, que são 
mamíferos que se alimentam de insetos. Possui o dorso coberto 
de pequenos espinhos e, na parte inferior, de pelos.

Bom, agora você já sabe o que é um ouriço. E saber 
é metade da batalha. Pois bem, continuemos.

Sonic é um daqueles personagens criados em uma 
época onde consoles duelavam fortemente por um 
lugar no mercado. Depois de um tempo, Sonic se tornou 
um personagem comum em diversas plataformas, inclusive o 
PlayStation 2. De cor azul e tênis (antes sapatos) vermelhos, ele usa 
e abusa de toda sua velocidade nos mais variados terrenos do 
universo. Ele possui a capacidade de girar no chão, aumentado 
sua velocidade ou derrotando inimigos, pode usar de socos 
e até arriscar uma palinha em um jogo de tênis.

Conhecendo o Ouriço

Era 128 bits em diante

Quando consegue as 7 esmeraldas do Caos, Sonic desbrava um 
enorme poder que o muda completamente. Sua cor azul dá lugar 

ao amarelo brilhante e, além de mais rápido e poderoso, tem a 
capacidade de flutuar sobre todas as superfícies, inclusive água.

Com vários títulos para o console de 128 bits 
da Sony, o azulão marca presença em: Sonic 
Riders, Sonic Heroes, Sonic Unleashed e 
vários outros títulos, incluindo coletânea 
com seus jogos da época dos famosos 16 
bits. É possível experimentar vários jogos 
antigos do ouriço, os melhores e os piores.
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Após salvar o mundo várias vezes, 
Sonic decide curtir um pouco suas 

férias jogando um pouco de tênis ou 
disputando corridas com seus amigos 

de trabalho. São jogos divertidos 
que mudam um pouco o típico 

esquema correr e pegar anéis, não 
são jogos fabulosos, mas garantem 

um bom tempo de diversão.

Se a algo que pode ser dito durante a era 
tridimensional do ouriço, é que houve títulos 
que deixaram a desejar. E houveram muitos.

Nos anos 90, a mudança do estilo 2D para 
3D se tornou o auge da época e muitas 
franquias aderiram de forma natural e 
satisfatória à novidade. Mas no caso de 
Sonic, as coisas não funcionaram tão 
bem assim. Depois de inúmeros títulos 
lançados como os já citados Sonic Heroes, 
Sonic Unleashed, Sonic Riders, a crítica 
disparou comentários que não levantavam 
em nada a moral do ouriço. A grande parte dos jogos lançados recebiam notas 

medianas e nenhum jogo, de fato, surpreendia aos jogadores. 

Boa parte dos motivos eram sobre os diferentes papéis 

Uma época de poucos anéis

e mudanças que Sonic tinha em seus games.

Uma das mais estranhas, com certeza, foi o fato de Sonic 
se transformar em um lobisomem. Sério! Existe alguma 

correlação, ou mais do que isso, existe alguma lógica? 
Claro que não! Somente no núcleo de criação da 
SEGA, ouriços poderiam se transformar em lobos.

E toda essa mediocridade continua até que…
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Depois de toda a crítica acerca 
dos duvidosos títulos de Sonic, 
a Sega parece resolver adotar 
a moda retrô e embarca de vez 
na produção de Sonic 4.

Contudo, a produção não foi 
nada que trouxesse um retorno 
triunfal do azul para os consoles 
da nova geração. Ao contrário, 
o jogo tinha uma jogabilidade 
bastante incomum, totalmente 
diferente da antiga assim como 
a famosa física do jogo que também foi deturpada. Fora isso, o jogo cumpre bem 
seu papel de voltar às origens e chega a passar uma leve sensação de nostalgia 
para os jogadores mais velhos que conheceram as origens do velocista azul.

… Sonic volta às origens

Jogos em que aparece

Curiosidades

*

Sonic Heroes (PS2)

Sonic Riders (PS2)

Sonic Unleashed  (PS2)

Shadow The Hedgehog

Sonic Riders: Zero Gravity (PS2)

Sonic Rivals (PSP)

Sonic Rivals 2 (PSP)

Sonic The Hedgehog (PS3)

SEGA Superstars Tennis (PS2 e PS3)

Sonic e SEGA All-Stars Racing (PS3)

Sonic Gems Collection (PS2)

Sonic Mega Collection (PS2)

(*
) j

og
os

 d
a 

So
ny

A transformação de Sonic em um 
ouriço amarelo foi baseado no 
personagem Goku, da séria animada 
de Dragon Ball Z.  Yuji Naka, 
criador de Sonic, é fã da série.

Sonic é rápido por que seu criador 
tinha um porsche veloz e da mesma cor.

7
gameblast.com.br

PERFIL



por  Luís Antônio Costa

Revisão: Luigi Santana 
Diagramação: Fellipe Vargas

Em uma corrida alucinante por cenários fantásticos, o nosso ouriço azul dos sapatos 
vermelhos veio correndo para protagonizar a sequência do maior sucesso do Sega 
Genesis (ou Mega Drive). Sonic The Hedgehog 2 foi o segundo jogo mais vendido 
do console e o colocou no páreo da batalha das plataformas de jogos dos anos 90. 

Preparem-se para relembrar uma aventura veloz, incrível e inesquecível.

Blast From The Past: 
Sonic The Hedgehog 2
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O jogo é novo, mas a trama 
dessa aventura é basicamente 
a mesma da primeira: Sonic 

precisa percorrer diversos níveis, 
destruindo inimigos (libertando 
os pobres bichinhos de suas 
formas robóticas) e coletando 
anéis para derrotar seu arqui-
inimigo, Dr. Eggman. O vilão 
busca pelas preciosas esmeraldas do Caos para dominar o mundo com suas máquinas 
maléficas. A grande inovação dessa sequência fica por conta da jogabilidade e de um 
novo personagem simpático que se tornaria o melhor amigo de Sonic daqui em diante.
Miles “Tails” Prower, a raposa voadora de duas caudas se junta a Sonic nesse jogo para 

Uma nova aventura e um 
companheiro inseparável

auxiliá-lo em sua jornada. Na época do 
lançamento do jogo, poder jogar com dois 
personagens diferentes foi algo fantástico 
e inédito para a franquia de Sonic. Além 
disso, também era possível jogar com o 
ouriço acompanhado de seu amigo, com ele 
ajundando-o a enfrentar inimigos e passar 
por alguns obstáculos. O jogador ainda 
podia decidir jogar como Sonic, Tails ou 
ambos. E se outro jogador entrar no jogo, 
ele poderá controlar Tails separadamente 
para ajudar seu amigo na jornada.
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Os desenvolvedores pretendiam adicionar mais 
elementos ao jogo, como viagens pelo tempo, 

mas decidiram guardar seus planos para os 
próximos jogos do ouriço, pois esse título já 

contava com elementos e situações interessantes 
e surpreendentes. A campanha publicitária sobre 

o jogo foi massiva e, em apenas sete dias após 
seu lançamento nas Américas, mais de 400 mil 

cópias foram vendidas. O número de vendas 
fica ainda maior se analisamos analisarmos o 
total de vendas do título durante toda a vida 

útil do console de 16-bits: 6 milhões de cópias!

Tanto sucesso se deve ao grande trabalho dos 
desenvolvedores da equipe Sonic Team que 

se esforçaram em criar uma sequência à altura 
do primeiro jogo do ouriço. Assim nasceu 

um título que manteve todas as excelentes 
características do anterior e proporcionou 

novidades surpreendentes para os jogadores 
que excederam as expectativas até mesmo 

daqueles que ainda não eram – mas acabaram 
tornando-se – fãs de carteirinha do corredor azul.

A fim de tornar o jogo rápido e ágil, mas ao mesmo tempo mais completo e tão 
envolvente quanto o primeiro, os criadores do título decidiram adotar algumas mudanças 
em relação ao esquema das fases do jogo. Enquanto no primeiro, cada zona possui três 
fases distintas (e muito longas), com um chefão no final do terceiro ato, a sequência do 
jogo de maior sucesso da Sega tem um número maior de zonas com 
apenas duas fases com um chefão no final do segundo ato. 
O esquema ainda tem algumas exceções, como os atos e o 

Mais fases, mais anéis 
e mais batalhas
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chefão final que são um pouco diferentes. 
Porém, dessa forma, a equipe desenvolvedora 
garantiu um jogo muito mais rápido e 
empolgante, que garantia que o jogador não 
se cansaria de percorrer uma fase extensa e 
repetitiva demais. Além disso, a trilha sonora do 
jogo era caprichada e combinava perfeitamente 
com cada zona. Desde batidas rápidas até 
melodias suaves faziam a experiência de jogar 
tão divertida que não era muito difícil encontrar 
um jogador cantarolando o tema de uma fase 
enquanto corria freneticamente com o ouriço.

Os gráficos do game são um show à parte. Além 
do extremo cuidado com paisagens de fundo e 

elementos do cenário, a perspectiva 3D utilizada 
nas Special Stages do jogo (onde as esmeraldas 

podem ser obtidas através de um desafio de 
coleta de anéis) foi revolucionária na época. 

Outro elemento importante que foi adicionado 
nessa sequência foi o movimento “Spin Dash” de 

Sonic, que permite ao ouriço se enrolar parado 
em um ponto e girar ganhando velocidade e para 

disparar como uma bala. Ótima estratégia para 
eliminar inimigos em sequências ou atravessar 

percursos longos em pouquíssimo tempo.
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A primeira zona do jogo é semelhante à Green Hill 
Zone de Sonic The Hedgehog 1 e mantém todo o 
charme de uma paisagem tropical cheia de palmeiras, 
cachoeiras e muitos robôs enfurecidos, além de um 
tom nostálgico. O jogo é repleto de outras zonas 
interessantes como a divertida Casino Night, onde 
você se sente jogando dentro de um cassino de 
verdade; ou a tranquila Hill Top, com seus teleféricos 
ecológicos e uma música relaxante. Já em Mystic Cave, 
temos a sensação de mergulhar em uma caverna 
mal-assombrada por causa do tom escuro e dos 
inimigos escondidos da zona. Em outras, como em 
Chemical Plant, Oil Ocean e Metropolis, parece que 
estamos no meio de uma fábrica em construção. A 
fase do Labirinto do primeiro Sonic – tão odiada por 
uns e tão amada por outros pela sua aventura por 
complexos caminhos cheios d’água – foi substituída 
por Aquatic Ruin, que mais parece um templo 
abandonado com alguns pontos alagados que não 
são muito perigosos para jogadores despreparados.

Ainda existem algumas novidades como a possibilidade 
de se tornar invencível e poder voar ao se transformar 
em Super Sonic (uma forma “Super Sayajin” de 
Sonic). Nessa forma, o pelo do ouriço se torna 
loiro e mais espetado graças ao poder das sete 
esmeraldas do Caos. Essa habilidade pode ser ativada 
ao se obter cinquenta anéis em qualquer fase, 
mas enquanto permanecer nessa forma, 
nosso herói perde um anel por segundo 
e, quando esgotar seu estoque, retornará 
ao seu estado normal. E além dessa forma 
turbinada de Sonic, ainda somos apresentados 
ao Silver Sonic: uma versão robótica do herói criada pelo 
Dr.Eggman para acabar com o ouriço de uma vez por todas.
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As batalhas contra os chefões 
são tão criativas e empolgantes 
quanto no primeiro título do 
Sega Genesis. Algumas delas 
são relativamente fáceis, mas é 
necessário certo cuidado para não 
acabar perdendo os anéis ou levar 
algum golpe mortal. Percorrer a fortaleza 
do vilão, Wing Fortress, e partir para o combate final em sua 
estação espacial, Death Egg contra Silver Sonic e seu robô Eggman 
gigante é eletrizante. O final dessa aventura épica não poderia 
ser melhor do que nosso herói escapando da explosão da estação 
e sendo resgatado por Tails em seu avião “Tornado”, enquanto 
alguns passarinhos amigos acompanham os dois pelos ares.

A franquia de Sonic para os console de 
16-bits marcou uma geração para sempre. 
E os jogos do ouriço azul ainda continuam 
surpreendendo seus fãs atualmente. 
Mas certamente, Sonic The Hedgehog 2 
foi o melhor jogo de Sonic lançado até 
hoje. A inovação, a aventura e toda a 
emoção de percorrer diferentes lugares 
na mais alta velocidade tornaram esse 
título um dos mais marcantes daquela 
época. É um jogo rápido, envolvente 
e cheio de possibilidades, tornando-o 
ótimo para ser jogado várias e várias 
vezes para poder se descobrir todos 
os detalhes de cada nível e ver o quão 
rápido e longe os tênis vermelhos 
do corredor azul podem lhe levar.
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A história e o legado de um 
dos maiores marcos dos jogos

O ano é 1996. A Nintendo está para lançar sua resposta ao incrivelmente bem-sucedido 
PlayStation da Sony. No primeiro semestre, a gigante dos jogos lança seu Nintendo 
64 no Japão, seguido poucos meses depois de Super Mario 64, uma sequência para 
sua maior série; e o título, junto com o console, deve chegar às prateleiras ocidentais 
em Setembro. A força da Nintendo é assombrosa, mas um jogo mostra bravura e 
encara de frente o encanador bigodudo, mostrando que ninguém está acima nessa 

competição.

por Juni Chaves 

Revisão: Arthur Maia
 Diagramação: Ana Rocha
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Neste ano é lançado Crash Bandicoot (PS), e neste texto tentaremos entender 
como um jogo desenvolvido por um time de dez pessoas acumulou 6,82 milhões 
de cópias vendidas, gerando duas bem sucedidas sequências para o PlayStation, 

dois spin-offs e se tornando um dos maiores nomes de uma era de gigantes.

Uma das grandes 
surpresas de 
Crash Bandicoot 
era ter vindo 
de onde veio. 
Hoje olhamos 
com admiração 
e carinho para 
a Naughty 
Dog, mas nem 
sempre foi 
assim. Lançando 
dois jogos mal-
sucedidos para 
DOS, Amiga e 
Apple II IGS, 
a empresa só 
conseguiu 
escapar de 
uma iminente 
falência 
graças a um 
“clone” barato 
de Mortal Kombat: Way of the Warrior, 
para Panasonic 3DO. Apesar da recepção negativa ao título, suas vendas foram 
suficientes para conquistar o apoio de sua nova distribuidora: Universal Interactive.

Ao pensar no novo jogo, os fundadores viram a recente vinda de gêneros já conhecidos 
para a nova roupagem 3D fornecida pelos novos hardwares da época, e decidiram 
fazer o mesmo com seu gênero preferido: plataforma. Imaginando uma estética 
cartunizada, com mascote inicialmente inspirado no Taz, da Looney Tunes, e com um 
vilão inspirado em Cérebro, de “O Pinky e o Cérebro”, nascia Crash Bandicoot.
 

Uma das principais preocupações do time por trás de Crash Bandicoot foi seu visual. 

A origem
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O jogo tinha que estar perfeito 
para manter o nível esperado por 
toda a expectativa dos incríveis 
gráficos 3D da geração. No final, 
Crash acabou não só correspondendo 
às expectativas da geração, mas 
excedendo-as. Esse tipo de realização, 
no entanto, não vem sem dificuldades.
 
Para manter a fidelidade à estética cartunizada, o 
time optou por realizar animações por Vertex, no 
lugar de animações baseadas em um esqueleto pré-
pronto no modelo 3D. Isso significa que nas animações, os pontos 
dos polígonos podiam ser mexidos livremente, dando mais fluidez e 
mais possibilidades à animação, apesar de aumentar vertiginosamente 
o trabalho e o consumo de recursos nessas animações — 
exigindo que a Naughty Dog trabalhasse em uma 

Qualidade é tudo
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linguagem própria para conseguir compactar essas animações.
 
E mesmo com o estilo cartunizado, Crash Bandicoot 
contava com um imenso números de polígonos 
criados na tela, requerendo dos desenvolvedores 

uma proposta sobre modos de esconder polígonos, 
tornando o jogo mais leve — o que acabou tornando 

o jogo ainda mais linear e com espaços fechados e objetos 
como folhagens e estátuas bloqueando a visão do cenário. 
O resultado final, no entanto, foi tão surpreendente que, 
durante sua apresentação na E3, muitos questionaram se 
a demo era real, causando o surgimento de teorias que 
afirmavam que a Sony escondia computadores mais poderosos 
por trás do estande onde realmente o jogo rodaria, o que 
se provou falso com o tempo. Crash Bandicoot era real.
 
Nem todos os aspectos de Crash vieram de suas limitações 
visuais, no entanto. A própria linearidade do jogo, apesar 

da intensidade aumentada pelas limitações técnicas, vem 
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do primeiro estágio de 
desenvolvimento, quando o 
nome do projeto ainda era 
“Sonic’s Ass”, justamente 
pela câmera acompanhar 
constantemente as costas 
do protagonista.
 
Sem nenhum título do gênero 
para se inspirar durante o 
desenvolvimento, a Naughty 
Dog seguiu o rumo clássico, 
com uma câmera fixa e um 
movimento praticamente 
2D. Crash é praticamente um 
jogo de plataforma clássico: 
o personagem se move em duas dimensões e, 
apesar de pular, mal há um real uso constante de uma terceira dimensão; 
tanto que os únicos níveis que fazem uso da exploração vertical são os 
níveis em que Crash pode se mover unicamente para frente e para trás.
 
Enquanto isso, na Nintendo, Mario inovava mais. Subia escadas, pulava 
por paredes e explorava um 

mundo que realmente se 
sentia tridimensional. No 
grande esquema das coisas, 
eu diria que Mario 64 
causou mais influência 
no que viria à frente. 
No entanto, ao escapar 
um pouco de fazer 
inovações, Crash escapou 
dos seus problemas. Crash 
é a transcrição do melhor 
dos jogos de plataforma 
2D em uma nova roupagem. 
Pouco inovador mas incrivelmente 
bem executado, sendo em 
minha opinião um jogo que 
hoje resiste muito melhor 

Fazendo Crash
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ao teste do tempo que seu competidor. 

Crash não tem problemas de ritmo, seja ao longo 
de todo o jogo ou dentro de suas fases. Sua 
câmera é muito mais favorável que qualquer 
outro jogo 3D da época que oferecesse mais 
liberdade ao jogador, por razões óbvias. Crash 
Bandicoot acertou tanto sua aposta arriscada 
de inovar visualmente quanto na sua certa 
“falta de aposta” em inovar em gameplay. Até 
o destaque visual de Crash é mais fácil de se 
obter graças às suas limitações de ambiente. 
 
Crash que, inclusive, pode-se dizer que foi 
um dos primeiros personagens já concebidos 
para o mundo 3D. Sua cor laranja feita para se 
destacar nos fundos majoritariamente verdes 
— uma de suas únicas texturas aplicadas sobre 
seu modelo presente nas costas, para que o 
jogador sempre soubesse para que lado ele 
está virado, assim como luvas para que as suas 
mãos não se mesclassem com o corpo na tela.
 
Mesmo com todos os seus detalhes definidos, 
em um dos estágios finais de desenvolvimento, 
o time da Naughty Dog quase não teve 
Crash Bandicoot aprovado. Não por riscos 
de cancelamento de jogo, mas por riscos de 
mudança de nome e até mesmo de personagem, 
considerando que a Universal Interactive 
propunha os nomes Willie the Wombat ou 
Ozzie the Otter. Mas após ameaça de abandono 
do jogo por parte dos desenvolvedores, foi 
consolidado Crash Bandicoot, nome escolhido 
por sua clássica ação de quebrar caixas, que 
virou um marco da série. E que série…
 
Crash Bandicoot deu origem a duas 
sequências canônicas no Playstation, vendendo 
respectivamente cerca de cinco e sete milhões de 
unidades, e gerando dois spin-offs, Crash Team 
Racing (PS) e Crash Bash (PS) já não mais por parte 
da Naughty Dog, competindo respectivamente 
com Mario Kart e Mario Party. Apesar da saída 
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dos direitos de Crash da 
Naughty Dog ter rendido jogos 
relativamente infames, o legado 
que Crash fez no Playstation 
nunca foi apagado, assim como 
o carinho de seus fãs que 
agora poderão contar com o 
remaster dos três primeiros 
jogos da série. E você? O quão 
ansioso está para revisitar o 
nosso marsupial predileto?
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por Karen K. Kremer

Revisão: Arthur Maia
 Diagramação: Bruno Carneiro

Cuphead (XBO/PC), de 
volta à década de 1930

Anunciado durante a conferência da Microsoft na E3 2014, o run and gun Cuphead (XBO/
PC), da StudioMDHR, despertou o interesse dos jogadores por sua estética retrô e a promessa 

de uma jogabilidade frenética com foco em batalhas contra chefes em plataforma. Três anos 
depois, o jogo está chegando como um dos grandes exclusivos do Xbox One para 2017.

PC

XBO
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CCuphead é o primeiro trabalho da 
produtora indie canadense StudioMDHR, 
formada pelos irmãos Chad e Jared 

Moldenhauer. O jogo possui visual e design 
inspirados nos clássicos desenhos animados 
feitos à mão da década de 1930, como os 
dos estúdios Walt Disney, ComiColor, Van 
Beuren, Columbia Pictures e Copley Pictures.

Contudo, a semelhança não fica apenas na 
aparência, já que, na construção do game, 
utilizam-se recursos cinematográficos da 
época, como animação em 2D desenhadas 
a mão, efeitos sonoros mecânicos do 
período, planos de fundos pintados na 
técnica watercolor e uma trilha sonora 
composta de jazz, principal estilo musical do 
cinema dos anos de 1930, quando os filmes 
começavam a ser colorizados e sonorizados.

A lá Walt Disney e Max Fleischer

Dentre as inspirações para a arte de 
Cuphead, está o trabalho dos desenhistas 
estadunidenses Ub Iwerks, de Flip the Frog 
(MGM, 1930); Grim Natwick, de Betty Boop 
(Fleischer Studios, 1930); e Willard Bowsky, 
de Popeye (Paramount Pictures, 1933). 

Porém, os criadores do novo exclusivo do 
Xbox One afirmam que o mote central da 
arte e enredo de Cuphead é o trabalho do 
desenhista polonês Max Fleischer. Pioneiro 
da animação, Fleischer é responsável por 
inúmeras inovações técnicas da área como a 
rotoscopia, e conhecido por suas obras com 
elementos de surrealismo e humor negro.
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Baseado nos temas sombrios e psicológicos de Max Fleischer, o enredo de Cuphead 
centra-se nas aventuras de Cuphead e Mugman, dois amigos que fazem uma aposta com o 
diabo e perdem. Agora, eles terão de pagar o débito para livrarem suas almas do inferno.

Para embalar a história e dar suporte às difíceis batalhas contra chefes, o game possui 
uma jogabilidade inspirada em clássicos de run and gun e shoot ‘em up pertencentes 
a década de 1980 e 1990, como: Gunstar Heroes (Multi), da Sega; Contra III: The 
Alien Wars (Multi) e Contra: Hard Corps (Mega Drive), ambos da Konami; Super 
Mario World (NES/Wii/GBA), da Nintendo; Street Fighter III (PS2/Dreamcast) e 
Mega Man (NES/PS1), ambos da Capcom; e a série Thunder Force, da Technosoft.

Jogabilidade de Gunstar Heroes a Thunder Force
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Com tanta ação, um dos principais atrativos de Cuphead também é seu nível de 
dificuldade. Composto de uma experiência de 75% em batalhas contra chefes e 25% 
de elementos de plataforma, o jogo promete um gameplay desafiante e à altura 
dos jogadores que buscam o alto nível de desafio proposto pelos games de run and 
gun clássicos, na qual destreza e raciocínio eram as características principais.
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Expectativa5Cuphead (XBO/PC)
Desenvolvedor StudioMDHR 
Gênero Run and gun
Lançamento 29 de setembro de 2017

A arte e gameplay de Cuphead são engenhosos e inteligentes. As vinhetas em preto 
e branco, a trilha sonora de época e os efeitos visuais com rolos de películas de filmes 
sobre a imagem dão um tom fenomenal e clássico. A união de todos os elementos de 
design cria a sensação de estarmos na era da Grande Depressão, sentados em uma sala 
de cinema centenária de Nova Iorque e assistindo à nova animação da Walt Disney.

Mais do que um jogo, Cuphead proporcionará um sentimento de infância para 
os mais velhos e novidade para os mais jovens. O simples ato de jogar Cuphead 
nos traz à memória a era do cinema clássico, o início das cores e sons que nos 
encantam nos dias atuais, bem como os primeiros passos da era de ouro da 
Sétima Arte, que inspirou e embasou o cinema que hoje conhecemos.

Atrelando os principais componentes da jogabilidade de títulos consagrados como 
Mega Man, Contra e Super Mario, Cuphead almeja trazer uma experiência única a nova 
geração: unindo o clássico ao contemporâneo em uma trama inteligente com visual retrô, 
na qual a jogabilidade nostálgica nos leva de volta para o cinema da década de 1930.

Muita ação ao som de jazz
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DIVULGAÇÃO
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PS4

PC

por Luís Antônio Costa

Revisão: Arthur Maia
Diagramação: Marcus Vinicius Moreira

é a perfeita homenagem 
aos 25 anos do ouriço azul

SWITCH

XBO

Sonic, um dos maiores ícones do mundo dos games, atravessou maus bocados quando 
fez a transição do 2D para o 3D. Simplesmente parecia que a fórmula de gameplay em 
alta velocidade não funcionava em um mundo de três dimensões. Mas se os gráficos e 
ferramentas modernos não conseguem mais fazer jus ao sucesso do ouriço, será que 

voltar no tempo é a solução para esse caso? Sonic Mania (Multi) prova que, de fato, é.
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Os fãs do ouriço azul imploravam há anos 
por um novo game em 2D, para tentar 
resgatar o passado de glória de 

Sonic e curar as feridas causadas por tantos 
títulos ruins em 3D. Infelizmente, a Sega 
e a Sonic Team pareciam surdos para tais 
pedidos. Felizmente, uma voz que já 
tinha uma considerável influência com 
a Sega e um lugar especial no coração 
de muitos fãs, foi capaz de ouvir as 
súplicas da comunidade de jogadores.

Essa voz foi Christian Whitehead, 
um desenvolvedor de games e fã de 
longa data de Sonic. Ele foi responsável 
por ter portado Sonic CD com uma 
engine gráfica que ele mesmo havia 
desenvolvido para dispositivos móveis. Com 
isso, ele ganhou reconhecimento da Sega e da Sonic 
Team, recebendo permissão da empresa para relançar 
os dois primeiros títulos da série também de forma 
remasterizadas para várias plataformas de games atuais.

By the mania, for the mania

Christian Whitehead
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A ideia de Christian para os 25 anos do ouriço era produzir um game 
que fosse no mesmo estilo da era de ouro dos 16 bits do Mega 
Drive, entitulado Sonic Discovery. Ele havia se unido ao programador 
Simon Thomley, da Headcanon, responsável por dar vida a criação 
de fãs de Sonic e à equipe da Pagoda West Games, que criou um 
remake fantástico em HD da primeira zona de Sonic The Hedgehog 
2. Quando Christian e seu time apresentaram a ideia do projeto para 
o diretor da Sonic Team, Takashi Iizuka, ele ficou muito interessado 
no game, mas sugeriu que trocassem o nome para Sonic Mania. 

O motivo do nome vinha pela ideia de Iizuka de que o game 
seria produzido por fãs, para fãs, ou como ele mesmo disse, 

“By the mania, for the mania”. E foi assim que Christian e sua 
equipe receberam sinal verde da Sega para a produção de 

Sonic Mania. Os fãs do ouriço finalmente teriam um game feito 
por fãs e que prometia resgatar toda a glória de Sonic quando 

ele conseguia rivalizar bit a bit com Mario, nos anos 1990.
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Desde o momento em que o jogador inicia o game, a nostalgia chega com toda a força. Com 
uma impressionante animação de introdução (feita no mesmo estilo da sensacional abertura 
de Sonic CD), Sonic Mania convida o jogador a reviver os tempos de glória do ouriço, em 
que nada era capaz de impedir sua corrida na velocidade do som rumo ao sucesso.

Passando-se exatamente depois de Sonic 3 & Knuckles, Sonic Mania traz de volta 
Sonic, Tails e Knuckles em uma batalha contra o perverso Dr. Ivo Robotnik e suas 
criações robóticas mortais. Dessa vez, Sonic e seus amigos precisam cruzar diferentes 
zonas que misturam tanto estágios novos quanto locais antigos para derrotar os 
Hard Boiled Heavies, robôs criados pelo vilão que foram transformados em versões 
mais poderosas graças ao misterioso Phantom Ruby. Robotnik está atrás dessa pedra 
fantástica que tem estranhas propriedades que permitem mudar a realidade.

Nostalgia e novidades
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História nunca foi o forte da série Sonic, mas certamente 
o final de Sonic Mania decepciona muitos fãs e 
jogadores de primeira viagem. Sem dar muitos spoilers, 
a impressão que fica é que Christian e a equipe já 
haviam feito muitos investimentos no resto do game 
e simplesmente decidiram criar um final genérico 
para a aventura. Essa sensação fica mais evidente 
durante as transições entre as zonas. A animação que 
mostra a forma como Sonic e seus amigos passam 
de uma zona para a outra foi introduzida em Sonic 
3 e já era uma marca da franquia. Porém, em Mania, 
somente em alguns níveis essa animação está presente. 
Quando ela acontece, é muito divertida. Mas quando está 
ausente, o jogador pode se sentir um pouco “enganado”.

Mas como a trama não é que mais interessa em um game 
de Sonic, vamos retornar ao aspecto da nostalgia, que 
Christian e seu time conseguiram recriar com perfeição. 
Todos os elementos que fizeram de Sonic um sucesso 
estão em sua nova aventura: a velocidade, o level 
design arrojado, as Esmeraldas do Caos (e os estágios 
malucos para pegá-las), e muitas outras novidades. Até 
mesmo algumas animações dos personagens que não haviam 
sido utilizadas nos games originais fazem seu retorno em Mania.
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O game conta com doze zonas, sendo, 
destas, quatro completamente novas. Mesmo 
as zonas clássicas de títulos anteriores 
receberam novos elementos. Por exemplo, 
a saudosa Green Hill Zone conserva todo 
seu level design de Sonic The Hedgehog, 
porém novos recursos, como as tirolesas, 
foram introduzidos para tornar o nível mais 
dinâmico. Todas as fases antigas possuem 
um equilíbrio certo entre  o novo e o velho, 
trazendo a nostalgia de volta ao jogador, 
mas não deixando ele preso ao passado. 

Uma das novas zonas, Mirage Saloon, é 
baseada em grande parte de uma zona 
abandonada durante o desenvolvimento 
de Sonic 2 e Sonic CD, Dust Hill Zone. 
Este e muitos outros níveis do game estão 
recheados de easter eggs, que os fãs mais 
atentos irão notar de primeira e, para os 
novos jogadores, certamente irá aguçar a 

curiosidade. Aliás, por mais que o game 
apele para a nostalgia e remeta aos games 
clássicos do ouriço, Sonic Mania também é 
muito convidativo aqueles jogadores que 
nunca tiveram contato com os games de 
Sonic ou que perderam o interesse no ouriço 
por causa de seus últimos “tropeços”.

O level design bem trabalhado do game 
incentiva os jogadores a tentar rotas 
diferentes para chegar até o poste final da 
fase. Seja utilizando a super velocidade de 
Sonic, o voo de Tails ou a capacidade planar 
e subir pelas paredes de Knuckles, o jogador 
irá descobrir que existem formas variadas 
de explorar cada zona. Em fases mais 
“abertas” como Oil Ocean, por exemplo, 
você pode simplesmente voar pela zona 
inteira como Tails, poupando muito tempo, 
ultrapassando obstáculos com facilidade e, 
de quebra, descobrindo alguns segredos.
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Christian e sua equipe juntaram tudo o que os primeiros 
games do ouriço tinham de melhor e encaixaram 
esses elementos de forma brilhante em Sonic Mania. 
Os escudos elementais fazem seu retorno e até 
mesmo algumas mecânicas e personagens da versão 
de Sonic 2 para Master System e Game Gear fazem 
uma aparição no novo game. Uma das novidades 
em Mania que alguns jogadores podem nem acabar 
utilizando é o Drop Dash, um movimento que permite 
a Sonic dar um impulso de velocidade enquanto 
estiver no ar. Essa habilidade somente se mostra útil 
no modo de Time Attack, em que o jogador precisa 
atravessar uma zona no menor tempo possível.

Sonic Mania também incentiva o jogador a retornar 
ao seu game depois de completá-lo não somente 
para descobrir os segredos que ainda existem mas 
para coletar os medalhões dos estágios especiais e 
também as Esmeraldas do Caos (especialmente se o 
jogador quiser vivenciar o verdadeiro final e a batalha 
decisiva contra o vilão). Os medalhões são essenciais 
para destravar alguns extras do game como o Debug 
Mode, que permite ao jogador acessar a seleção de 
fases, ao melhor estilo como acontecia nos games 
antigos. Já a habilidade do Insta Shield de Sonic, que 
permite uma proteção extra ao ouriço enquanto ele estiver saltando, só pode ser utilizada se 
o jogador utilizar a opção “No Save” e jogar o game em apenas uma partida, sem pausas.

Gotta go fast!
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Além de todos esses elementos que fazem de Sonic Mania a melhor 
homenagem de 25 anos ao ouriço mais famoso do mundo, o game é 
dono de uma (se não, a melhor da série) trilha sonora fantástica com 
ritmos rápidos e divertidos. O jogador não precisa se sentir surpreso 
se, depois de passar por Studiopolis Zone, ele ficar cantarolando a 
música da zona por um bom tempo. Essas composições de sucesso 
são fruto do incrível trabalho de Tee Lopez, um compositor já 
conhecido de Christian e seu time por fazer diversos arranjos 
brilhantes de músicas da série Sonic. O melhor de 
tudo é que cada ato de cada zona tem uma melodia 
única, tornando cada fase mais única e especial.

Depois de passar tantos problemas de identidade 
desde que fez sua transição do 2D para o 3D, 
Sonic Mania é a “redenção” merecida que o ouriço 
azul estava precisando. Sonic Mania nos mostra como os 
games de plataforma de Sonic precisam ser bem construídos, 
com batalhas e momentos bem encaixados e com uma trilha sonora 
bem bolada. Tudo isso, claro, acompanhado por travessias em alta 
velocidade. Não é o game perfeito, mas é uma homenagem fantástica 
em termos visuais e de jogabilidade a uma época em que games 
simples conseguiam encantar os jogadores por horas e horas.

• Melhor da série clássica;
• Trilha sonora e visual incríveis; 
• Level-design bem trabalhado;
• Alto fator de rejogabilidade.

• Final fraco;
• Falta de transições entre algumas zonas.

Prós Contras

Nota9.0Sonic Mania (Multi)
Desenvolvedor Sega 
Gênero Jogo eletrônico de plataforma
Lançamento 29 de agosto de 2017

34
gameblast.com.br

ANÁLISE



SOCIAL

35 /64
nintendoblast.com.br

Seguir
twitter.com/nintendoblast

facebook.com/nintendoblast

Curtir

google.com/+NintendoBlast

Seguir

Leve a Revista Nintendo Blast com você nas 
redes sociais! É só clicar e participar!

Inscrever-se

youtube.com/GameBlastTV

gameblast.com.br/podcast 

Inscrever-se

http://www.twitter.com/nintendoblast
http://www.facebook.com/nintendoblast
http://www.google.com/+NintendoBlast
http://www.youtube.com/gameblasttv
http://www.gameblast.com.br/Podcast
http://www.gameblast.com.br/Podcast
http://www.gameblast.com.br/Podcast
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgameblast.com.br%2Fpodcast&h=uAQFmuDjG
http://www.gameblast.com.br/Podcast
http://www.gameblast.com.br/Podcast
http://www.gameblast.com.br/Podcast
http://www.gameblast.com.br/Podcast


Ao longo dos seus 25 anos de aventuras, Sonic e seus companheiros já visitaram 
lugares fascinantes, outros perigosos, e alguns muito bizarros. Sendo assim, é 

hora de listar as melhores zonas por onde nosso ouriço azul já passou para salvar 
alguns bichinhos e destruir as criações robóticas mais mortais do Dr. Robotnik.

TOP 10:
Os melhores níveis 

da série Sonic

por Luís Antônio Costa

Revisão: Leonardo Da Costa Pinto 
Diagramação: Fellipe Vargas
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Chemical Plant Zone

 Hidrocity Zone

Enquanto Scrap Brain Zone era a fábrica industrial 
do Dr. Robotnik na primeira aventura de Sonic, 
Chemical Plant é o pólo de produção química do 

vilão, só que com menos perigos ao nosso herói. A 
zona é recheada de subidas e descidas, além de um 
estranho líquido rosa que pode incomodar um pouco 
aos desavisados que não souberem nadar (Sonic faz 
um comentário irônico sobre ele em Sonic Generations 
quando ele retorna à Chemical Plant em um dos pulos 
temporais do game). A música frenética do nível cria 
o clima perfeito para atravessar esse complexo parque 
químico a toda velocidade e o mais rápido possível.

Todos aqueles que já jogaram algum game de Sonic na vida sabem 
como as fases que se passam na água são complicadas (e angustiantes). 
Não é nada ao nível do Water Temple de The Legend of Zelda: 
Ocarina of Time (N64), mas esse tipo de nível leva muitos jogadores 
a ficarem literalmente sem fôlego. Como Sonic não sabe nadar, 
seu movimento é reduzido a um terço do que seria em terra firme 
e ele ainda precisa coletar bolhas de ar para não morrer afogado. 
Felizmente, Hidrocity Zone parece corrigir todos os problemas 
que as zonas de água do game anterior possuíam como um level 
design complexo demais e poucas fontes de ar. Além de um tema 
musical empolgante, essa cidade perdida embaixo d’água possui 
uma intricada rede de tubulações que garante altas velocidades ao 
ouriço e poucos momentos desesperadores embaixo d’água.

#10

#9
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City Escape

Casino Night Zone

#8

#7

A transição do mundo em duas para três dimensões certamente 
não ocorreu da melhor forma para nosso querido ouriço. 
Os primeiros títulos em 3D de Sonic tiveram que investir 
em novas mecânicas e elementos para tentar renovar um 
estilo de game que era perfeito em duas dimensões, mas 
que não funcionava tão bem no mundo tridimensional. Uma 
das zonas que consegue mais tirar proveito dessa melhoria 
especial é City Escape, de Sonic Adventure 2 (DreamCast). 
A fase consiste em Sonic percorrendo as ladeiras íngremes 
de uma cidade ou com seus próprios pés ou com o skate. 
Além disso, em diversas partes do trajeto, Sonic é perseguido 
por um caminhão gigante desgovernado! Junto tudo isso 
à empolgante trilha sonora composta pela banda Crush 40 
(famosa por suas músicas nos games do ouriço) e você tem 
um dos melhores níveis dos jogos 3D de Sonic.

Se Las Vegas fosse um videogame, com certeza 
seria Cassino Night Zone. Fica difícil imaginar 

porque o Dr. Robotinik iria criar um mundo 
repleto de máquinas caça-níqueis e outros 

aparatos para gerar prêmios como formas de 
obstáculos à Sonic, mas bem, ele é um cientista 

louco e malvado, não é mesmo? A zona é 
um show de luzes e som em que é fácil ficar 

rebatendo de bumper em bumper até parar em 
uma máquina onde o jogador pode gastar várias 

horas conseguindo a combinação perfeita para 
conseguir diversos anéis ou uma vida extra. 
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Stardust Speedway

Hidden Palace Zone

Tudo bem, Sonic CD é considerado por muitos a “ovelha-negra” 
dos games em 2D do ouriço por ter uma trama um tanto confusa 
e níveis com um level design muito complexo e mal-planejado 
(além de um dos easter eggs mais assustadores de todos os 
tempos). Mesmo assim, o game ficou para sempre na memória 
dos fãs por possuir um dos melhores vilões da série: Metal Sonic. 
Além disso, ele vem acompanhado da melhor fase de Sonic CD, 
que até mesmo foi remasterizada em Sonic Generations. Stardust 
Speedway é uma sucessão de trajetos rápidos e túneis através 
de uma cidade luminosa e com uma música contagiante. Seja 
no presente, passado ou no futuro bom ou ruim, a zona agrada 

qualquer jogador que procura altas velocidades com Sonic.

Originalmente, a morada da Master Emerald deveria 
ter aparecido em Sonic 2, porém, devido a prazos 
apertados, a Sega decidiu cortar essa zona junto 
com outras do game. Felizmente, quando o jogo 
de maior sucesso de Sonic foi adaptado e lançado 
para o iOS, o nível foi incluído no título, com direito 
a inimigos, música e um chefão inéditos! A zona 
da versão remasterizada de Sonic 2 contém muitos 
elementos elementos interessantes, apesar de não 
possuir a Master Emerald ou Knuckles, como em 
Sonic 3 & Knuckles. O mais interessante é que para 
acessá-lo o jogador precisa cair em um abismo da 
zona Mystic Cave (na versão original esse local era 
repleto de espinhos e uma armadilha impossível 
de se escapar, mesmo para o Super Sonic). 

#6

#5
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Planet Wisp

 Star Light Zone

#4

#3

Sonic Colors é um dos poucos títulos recentes do 
ouriço azul que conseguiu cativar muitos fãs com 
seus níveis bem desenhados e novas mecânicas 
de gameplay. Um dos níveis mais belos do game 
é justamente o lar das Wisps, esses alienígenas 
simpáticos que servem de fonte de estranhos poderes 
para sonic e estão sendo atacados e raptados por 
Robotinik. Assim como os outros planetas no game, 
esse é dividido em uma série de zonas, cada uma com 
elementos diferenciados. O que mais impressiona 
aqui são os detalhes das gramas e na paisagem em 
geral, que parece dançar ao fundo no compasso da 
velocidade de Sonic. Além disso, a trilha sonora suave e 
calma cria o contraste perfeito quando a bela paisagem 
termina e as máquinas e outras estruturas industriais 
do vilão começam a aparecer no planeta.

O que melhor do que apreciar as luzes da cidade 
depois de quase se afogar em um labirinto? Star 

Light Zone ocorre depois da infame Labirynth Zone 
do primeiro jogo de Sonic e é a mudança de ares 

perfeita para o jogador. Com um tema divertido e 
calmo, Star Light convida o jogador a brincar por 

entre postes de luz e vias ainda em construção 
enquanto desvia das bombas-relógio do vilão. O 

design da zona é tão bem construído que parte de 
sua estrutura foi aproveitada na versão em 8 bits 

do game para o nível Sky base Zone, no Master 
System (apesar de que, nesse caso, a zona tinha 

uma música muito mais tensa e correntes elétricas 
que atravessavam o céu de minuto em minuto).
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Metropolis Zone#2

 Green Hill Zone

Essa escolha seria óbvia, mas como não selecionar 
a zona mais clássica da série do ouriço azul para 
ocupar o primeiro lugar dessa lista? Green Hill Zone 
é o primeiro nível do título de estreia de Sonic e 
aquele que serviu de inspiração para tantas outras 
zonas como Emerald Hill em Sonic 2 e Angel Island 
em Sonic 3 & Knuckles. Essa terra cheia de palmeiras 
e planícies verdejantes é o território perfeito em 
que o jogador pode experimentar toda a velocidade 
de Sonic. A zona já foi utilizada em diversos games 
e também foi remasterizada gloriosamente em 
Sonic Generations. A música tema de Green Hill 
consegue ser tão icônica quanto o seu próprio 
protagonista e certamente ocupa um lugar especial 
na memória e no coração de vários fãs e jogadores.

Essa pode ser a zona mais díficil de Sonic 
2 para o Mega Drive, sendo a única com 
3 atos distintos e com inimigos que são 
difíceis de evitar (sim, estamos falando 

daqueles louva-deus mecânicos malditos 
que lançam suas garras pelos ares). Além 

desses perigos e das outras estruturas bizarras 
como engrenagens gigantes e máquinas 

de teletransporte, o aspecto mais marcante 
da zona é sua música, uma combinação 
empolgante de jazz e funk que faz tudo 
parecer mais divertido (mesmo quando 
aquelas estrelas malditas se aproximam 
de você e explodem em várias partes!).
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Aberturas de jogos que 
não cansamos de assistir

por Arthur Maia

Revisão: Ana Krishna Peixoto
 Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

Ao iniciar um jogo, em qualquer que seja a plataforma, é comum sentir-se ansioso 
para mais uma dose de diversão e/ou desafio. Mas quando a abertura do jogo é 
realmente cativante e surpreendente, vale a pena até perder aquele tempo inicial 

para ganhar no prazer de assistir as belas e motivadoras cenas introdutórias.
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10 - Need For Speed: Underground (Multi)

E sta seleção não foi baseada nas cenas iniciais de gameplay, mas sim nas animações 
anteriores aos menus principais de cada jogo. Música, apresentação, mensagem 
a ser passada e representação estética foram alguns dos fatores utilizados para 

listar os dez jogos abaixo descritos, e ainda alguns bônus que não aparecem no 
Top 10 mas que merecem reconhecimento. Além disso, a ordem em que os jogos 
aparecem na lista não os qualificam como melhores ou piores em suas introduções 
— todos têm seu valor e ficarão marcados para sempre em nossas memórias.

Um dos jogos de corrida mais intensos da história dos videogames. A premissa 
era de um jogo que entregaria opções de customização como nunca antes 
vistas, somadas às corridas dos mais diversos tipos, quebrando qualquer lei de 
trânsito ou da física clássica ao som de algum rapper ou DJ americano. O jogo 
cumpriu muito bem seu papel, e isso é evidente durante sua apresentação.

Um carro tunado aparece correndo em uma cidade, executando manobras arriscadas, 
enquanto o interior do carro é mostrado por uma espécie de visão de raios-x. Equipado 
com tudo que se tem direito para poder atingir velocidades inacreditáveis e fazer curvas 
quase impossíveis, o veículo mostra sua potência em uma sequência de cenas rápidas 
que combinam música eletrônica e boosts de velocidade de uma maneira singular.
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9 - Sonic CD (Sega CD)

O ouriço mais querido dos games é protagonista de diversos games, mas aberturas 
nunca foram o forte da franquia. Porém, o título do ouriço azul lançado para Sega CD 
fez diferente, contando com uma animação do personagem correndo por um cenário 
sendo destruído e muito bem ambientado no melhor estilo dos animes japoneses.

A música foi uma boa escolha para a ocasião, caindo bem com os saltos e cambalhotas 
realizados pelo protagonista na grama e pelo desfiladeiro de montanhas. A música foi 
localizada para diferentes regiões, já que a letra da canção tem a ver com o ouriço. Ao 
fim das cenas explosivas, Sonic parte em direção à base do Dr. Robotnik, iniciando uma 
aventura em alto estilo. Infelizmente, o jogo não é tão animador quanto a abertura.
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8 - Street Fighter IV (Multi)

Esse é um exemplo interessante de nossa 
lista. Street Fighter IV está longe de ser 
uma referência do gênero de luta ou até 
mesmo para a série de luta mais famosa da 
Capcom, mas tem uma introdução frenética 
e contagiante em sua versão original.

Com uma apresentação mais escura e com 
os personagens aparecendo e desaparecendo 
nas sombras geradas pelo estilo cel-shaded, 
os confrontos enérgicos de Street Fighter 
IV são protagonizados por muitos dos 
nossos velhos amigos de outros jogos da 
franquia. Os golpes e os especiais são bem 
variados, e a perspectiva pela qual vemos os 
personagens é diferente do estilo 2D com 
o qual estamos acostumados, nos dando 
uma prévia de como serão as cinematics 

dos golpes especiais durante o jogo.

A música traduz a sensação de competição, 
e cai muito bem com a arte e ambientação 
dessa introdução. Logo de início, a emoção 
já parece tomar conta do jogador que vai 
se aventurar nas lutas de rua, tentando 
sempre encontrar a melhor maneira 
de executar combos ou de explorar as 
fraquezas e limites do inimigo. Toda a 
brutalidade e superação de desafios 
mostrados na introdução, entretanto, ficam 
apenas naquele início memorável de jogo, 
não atendendo às reais expectativas dos 
jogadores em muitos outros quesitos.
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7 - Diablo III (Multi)

A Blizzard é uma das empresas mais importantes do mundo dos games, principalmente 
no que diz respeito a cinematics, destacando-se a cada novo jogo com criatividade 
e poder gráfico das engines muito à frente do tempo. Após um longo período 
sem títulos ou atualizações de Diablo II (Mac/PC), a empresa lançou, no final de 
2011, um vídeo no YouTube com as cenas de introdução do mais novo jogo.

Começando como um livro aberto nas primeiras cenas, aos poucos os desenhos 
começam a tomar formas abomináveis e cruéis de tudo que não é bom e que você 
terá que enfrentar nessa incessante jornada a sua frente: monstros, pássaros macabros, 
demônios, pessoas agonizando e muito mais. Uma bela moça jovem e seu velho 
tio, então, conversam sob os tetos de o que parece ser uma catedral, dominada 
em seu exterior por trovões e aguardando para que a profecia das escrituras sobre 
o apocalipse seja concretizada. Realmente, um início e tanto para um jogo.
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6 - Super Metroid (SNES)

Após um hiato de alguns anos desde o lançamento de Metroid II (GB/3DS), Samus Aran 
volta ainda mais forte com seu traje espacial para combater seres alienígenas, agora 
em um episódio que se tornaria um dos jogos mais influentes e bem desenvolvidos 
de todos os tempos, eternizado no inesquecível Super Nintendo em 1994.

Ao som de música eletrônica simples mas também misteriosa, começa a terceira 
aventura da caçadora de recompensas mais famosa do espaço. O título Metroid 3 
aparece durante a apresentação, indicando a sequência direta do seu antecessor. Porém, 
o título verdadeiro aparece logo em seguida, estampado em um cenário destruído 
pelas larvas alienígenas e pelas batalhas travadas envolvendo a protagonista.
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A franquia do herói do tempo sempre 
surpreendeu até nos mínimos detalhes, 
mas é do capítulo mais diferente da 
franquia da Nintendo que vemos a 
abertura mais excêntrica e melancólica de 
todas, que tem um equilíbrio perfeito de 
naturalidade, alegria e suspense. Ao som 
de uma música calma, o desenrolar de 
um dia cotidiano vai tomando conta da 
cena, mostrando cada um dos habitantes 
de Clock Town vivendo suas realidades 
pacatas e um tanto quanto monótonas.

Enquanto isso, Link aparece em diferentes 
locais da pequena cidade, seja observando 
a paisagem ou caminhando sem rumo. À 

medida que o dia se torna noite, a música 
repentinamente se torna  mais assustadora, 
mantendo o ritmo mas mudando para um 
tom mais grave. O centro das atenções é 
então voltado para o alto das construções, 
e eis que está lá o causador de toda a 
desordem da realidade paralela de Termina: 
Skull Kid, habitante da floresta, carrega 
a Máscara de Majora e ordena à lua que 
caia sobre a cidade, devastando tudo e 
todos em 72 horas. Uma aventura épica e 
cheia de mistérios não poderia começar 
tão bem quanto o título da Nintendo 
lançado em 2000 para o Nintendo 64.

5 - The Legend of Zelda: 
Majora’s Mask (N64/3DS)
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4 - Persona 5 (PS3/PS4)

Provavelmente o jogo mais estiloso de 2017, e também um marco para os jogos 
orientais como um todo. Além de entregar um jogo extremamente completo e 
bonito, a Atlus deixou sua marca registrada em uma das aberturas mais equilibradas 
já vistas. A música vibrante e alegre que contagia os personagens, combinada 
com as cenas rápidas basicamente em preto, branco e vermelho, entregam 
o que Persona 5 tem de melhor em sua essência: estilo e irreverência.

Mas a abertura vai além do que falamos anteriormente, introduzindo também uma atmosfera 
misteriosa acerca de alguns personagens já conhecidos da franquia, como o famoso 
narigudo Igor. Já dá pra ter uma bela ideia do que o jogo traz por sua bela obra inicial de 
apresentação e pelo visual de uma Tóquio tomada pelos tons escuros temáticos desse título.
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3 - Chrono Trigger (PS)

Além de ser considerado um dos JRPG 
mais importantes da história, Chrono 
Trigger foi um marco para a época devido 
a sua semelhança com animes. Desenhado 
por ninguém menos que Akira Toriyama, 
esse título atemporal da Squaresoft foi 
sucesso de crítica e ganhou uma abertura 
toda especial em sua versão posterior, 
lançada como parte do jogo Final Fantasy 
Chronicles, para o PlayStation.

O poder de processamento gráfico do 
console da Sony permitiu que a abertura 
fosse extensa o suficiente para mostrar como 
seria se o jogo fosse um anime de ação. 

O bom senso da direção de arte do jogo 
limitou o tempo (para evitar repetição ou 
cenas irrelevantes), mas abusou do carisma 
dos personagens memoráveis desse clássico.

Crono (ou como desejá-lo chamar) 
aparece olhando uma foto com seus fiéis 
companheiros de batalha, relembrando dos 
velhos tempos de combate e aventuras. 
O resto é história, que emocionou 
muitos jogadores nas incontáveis 
horas melhorando as habilidades ou 
acompanhando os diferentes finais do jogo.
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2 - The Witcher 3: Wild Hunt (Multi)

O RPG ocidental mais recente produzido pela CD Projekt Red já é considerado uma 
referência para os jogos do gênero por sua singularidade em todos os aspectos. Além 
de mostrar um vasto e variado mundo cheio de lugares e quests a serem descobertos, 
The Witcher 3: Wild Hunt inicia o jogador no mundo medieval com uma cinematic 
de tirar o fôlego, seja por sua violência em altíssima definição — que extrapola o que 
costumamos ver nas aberturas dos jogos —, ou pela música que ambienta o campo de 
batalha em que um guerreiro de cabelos longos se encontra procurando por pistas.

Os esforços da produtora para esse momento inicial certamente não foram em 
vão: a abertura mostra Geralt de Rivia e seu tio Vesemir à procura de pistas do 
desaparecimento de alguém muito próximo a eles na região de Temeria. Enquanto 
isso, em uma outra época, cabeças eram cortadas e guerreiros subjugados aos gritos 
em uma batalha sangrenta que envolvia espadas, magia e animais indomáveis.
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1 - Grand Theft Auto: San Andreas (Multi)

Com certeza, uma das músicas mais marcantes de jogos, tema até de muitos “memes” 
na internet atualmente. Grand Theft Auto: San Andreas elevou o nome da franquia 
de ação da Rockstar Games para não somente um nível internacional, mas também 
para a casa de quase todo jogador que possuía um PS2 em sua época de ouro.

Caracterizado com um música de rap e desenhos de atividades ilícitas e malandras, 
é o perfeito ritmo para um gangster (ou para aqueles que queriam se sentir os 
criminosos da vez). Mulheres, carros “envenenados”, as mais variadas armas, roupas 
largas e paisagens de uma cidade toda moldada para aquela que seria, até então, 
a melhor entrada da franquia. A troca de imagens era feita deslizando-as na tela, 
alternando os sentidos de apresentação e acompanhando o ritmo da música.
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Como de costume, durante a seleção do Top 10, muitos jogos dignos de serem 
classificados tiveram que ser retirados por critérios de desempate. Mesmo assim, aqui 
ficam alguns títulos que merecem menção honrosa no que diz respeito a aberturas 
memoráveis: Midnight Club 3: DUB Edition Remix (Multi), Shin Megami Tensei: 
Persona 4 (PS2), Persona 4 Golden (PS Vita), The Legend of Zelda: Twilight 
Princess (GC/Wii), muitos dos jogos da série Final Fantasy, os jogos da série Grand 
Theft Auto, Bully (Multi), Overwatch (Multi), World of Warcraft (Mac/PC) e suas 
inúmeras expansões, os jogos da série Tony Hawk’s Pro Skater, entre outros.
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por Luís Antônio Costa
 

Revisão: Vitor Tibério 
 Diagramação: Ana Rocha

O UNIVERSO CRIATIVO E ESTRATÉGICO DA

 KLEI ENTERTAINMENT

Games de estratégia não são fáceis de serem 

feitos. Tentar criar um jogo deste estilo de 

forma criativa é mais complicado ainda... 
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Os fundadores da empresa 
são Jamie Cheng (foto à 
esquerda) e Alex Garden, 
(foto abaixo) que criaram 
a Klei Entertainment em 
julho de 2005. Mas assim como na história de muitos 
outros grupos de desenvolvedores independentes 
de games, a dupla não era uma novata no mercado 
de criação de jogos eletrônicos. Cheng havia 
trabalhado como programador especialista de 
Inteligência Artificial na Relic Entertainment,
uma empresa comprada pela antiga THQ.

Como Cheng sabia que tentar o voo solo não era uma 
coisa simples, ele conseguiu fundos para criar a Klei 
Entertainment a partir da venda das ações da THQ que 
ele havia ganhado ao trabalhar na Relic. Além disso, 
ele solicitou um empréstimo de dez mil dólares ao seu 
irmão. E com essa ajuda financeira, a Klei Entertainment 
foi criada, contando com 11 empregados até 2009.
Antes de se tornar um dos fundadores da Klei 
Entertainment, Alex Garden era o CEO da Relic. 
Acreditando no potencial por trás das ideias 
interessantes de Cheng, Alex deixou a presidência 

Mesmo assim, essa perspectiva não assustou o 
pessoal do Klei Entertainment, que se consolidou 
como uma das empresas indies que mais sabem 

fazer games estratégicos e de sobrevivência com maestria. 
Hora de conhecer mais sobre a história desse time.

Vivendo e aprendendo
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da Relic para ajudar o amigo a caminhar com as próprias pernas 
nesse mercado tão competitivo. No entanto, Alex não permaneceu 
muito tempo na Klei e, logo depois de ter ajudado Cheng a fixar sua nova 
empresa, ele partiu em busca de outras oportunidades. Depois de passar por muitas 
outras companhias, Garden retornou em 2016 para a presidência da Relic.

Além das várias produções próprias que a Klei 
desenvolveu, a empresa também auxiliou outros 
estúdios na criação e lançamento de games. Uma 
delas foi a Slick Entertainment com o jogo N+, em 
que a Klei trabalhou na adaptação do título original 
(N) de sua versão em Flash para o Xbox Live Arcade. 

N+

Em 2008, a Klei começou o desenvolvimento 
de Sugar Rush, um MMO casual, porém, em 
2010 o trabalho no game foi interrompido 
e o projeto cancelado — o primeiro 
jogo abandonado da empresa.
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O primeiro título da companhia foi 
Eets, lançado em 27 de março de 
2006 para PC e, mais tarde, em 2010 

para Mac OS X. O game tinha uma 
ideia simples, em que um coelho 

esquisito precisava cruzar o 
cenário para alcançar um 
alimento. O interessante 
estava no fato que o 
usuário não controlava os 
movimentos do personagens, 

mas os diferentes mecanismos 
que existiam nos níveis 
para guiar o coelho até 
seu objetivo (como nos 
games da série Mini Mario). 
Uma versão melhorada 

do título foi lançada antes 
de sua versão para Mac, 

intitulada Eets: Chowdown, 
contando com 120 novos níveis!

Recentemente, a Klei Entertainment adquiriu a Slick Entertainment. 
Seu fundador, Nick Waanders, era amigo de Cheng desde a época em que ambos 
trabalhavam na Relic, o que facilitou a fusão entre as duas empresas. Porém, mais do 
que bons negócios, a Klei Entertainment também sabe fazer ótimos games.
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Lançado em um momento que games do gênero 
de sobrevivência surgiam aos montes no mercado, 
Don’t Starve convida o jogador a ajudar um jovem 
cientista chamado Wilson a permanecer vivo quando 
ele se encontra perdido em um mundo estranho 
e escuro. É preciso buscar alimentos e permanecer 
tanto são de corpo quanto de mente, já que ele 
vai encontrar criaturas bizarras e até sobrenaturais 
pelo seu caminho sempre dispostas a devorá-lo. 

Vivendo e aprendendo

O primeiro grande sucesso que a empresa produziu e que garantiu seu 
reconhecimento como uma desenvolvedora de games independentes de 
qualidade foi Don’t Starve. O game lançado em 2013 para PC, através 
do Steam, é um survival de mundo aberto com um visual que parece 
ter saído de algum filme de Tim Burton (a Klei admitiu que artisticamente 
se inspirou no estilo do diretor de cinema conhecido por seus temas góticos).

Don’t Starve 
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Don’t Starve possui um modo “Aventura” que adiciona mais alguns 
elementos na trama muito rasa do game, em que mostra seu confronto com 

o rival Maxwell. Porém, o grande sucesso por trás do título está nas variadas 
formas que Wilson pode morrer. A quantidade de possibilidades de sobrevivência 

é tão grande quanto os modos que o protagonista pode conhecer seu fim. 

Além disso, a expansão Don’t Starve Together, que adicionou o modo cooperativo 
ao game melhorou a experiência a adicionou um nível maior de estratégia e uso 

de recursos para permitir que uma dupla de amigos 
permaneça viva o maior tempo possível.

O game recebeu diversos elogios e uma boa 
recepção da comunidade de jogadores, 

mesmo com diversas reclamações 
sobre o nível alto de dificuldade 
e a funcionalidade de morte 
permanente que podia frustrar os 

usuários mais desavisados que não 
soubessem bolar boas formas de 
sobreviver. Don’t Starve foi portado 
mais tarde ao PS4 como Don’t Starve: 

Giant Edition, com todos os DLCs já 
lançados. Ele ainda foi adaptado para 

Android e iOS em uma versão mais compacta.

Don’t Starve Togheter
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Agora você me 
vê… agora não
Com o sucesso de Don’t Starve, 
a Klei Entertainment percebeu 
que games que exigem mais 
pensamento estratégico do 
jogador pertenciam a um gênero 
que eles tinham talento para 
explorar. Foi nessa ideia que eles 
se inspiraram para desenvolver 
Invisible, Inc. O game não era de 
sobrevivência, mas sim um título de 
estratégia de turnos com stealth. 

O que o diferenciava de 
outros games similares era a 
incorporação de elementos 
roguelike em seu gameplay, que 
tornavam a experiência mais 
envolvente e interessante.
Invisible, Inc. foi lançado em 
2014 para PC, Mack OS e Linux. 
Somente mais tarde, em 2016,    
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o título foi 
adaptado para 
PS4 e também 
para dispositivos 
com iOS, em 
uma versão mais 
simples. Com um 
visual mais arrojado 
que remete ao ar 
de ficção científica 
da história, o game 
parece muito familiar 
àqueles que já 
conhecem a franquia 
XCOM, enfatizando 
a furtividade, 
planejamento 
estratégico e 
espionagem. Através 
de partidas de turnos, 
o jogador precisa 
cumprir missões em 
ambientes com visão 
isométrica e realizar 
várias tarefas como 
furtar documentos 
importantes ou 
desativar câmeras de 
segurança. Tudo isso 
com um limite de 
tempo que mantém 
o jogador apreensivo 
a cada passo.
O principal incentivo 
que o game 
proporciona ao 
jogador para que 
cumpra todos os 
objetivos da missão de 
forma correta é que 
ao fazer isso ele pode 
desbloquear agentes 
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diferentes. 
Cada novo 
personagem 

possui habilidades 
diferentes que tornam 

o gameplay mais 
dinâmico e ampliam as 
possibilidades de estratégia. O 
nome do game vem da empresa 
Invisible, Inc., que na trama é 
uma agência de espionagem 
que, assim como muitas outras 
corporações, derrubaram 
diversos governos e assumiram 
o controle de países inteiros.
Originalmente, o game iria 
se chamar Incognita. Esse é 
justamente o nome da IA que 
a Invisible, Inc. utiliza para 
coordenar e instruir seus agentes 

no game para cumprirem suas 
missões de forma adequada. 
Porém, o título foi renomeado para 

Invisible, Inc. devido às melhores 
recepções de usuários que testaram 

o game com esse nome. Em 2015, a 
Klei lançou um DLC para o jogo, com 

o nome de Contingency Plan, que 
adicionava novos agentes, missões, 
tipos de inimigos, armas e outros itens, 
além de estender a campanha principal. 
Junto de Don’t Starve, esses títulos são 
ótimas opções para quem procura um 
game feito com cuidado e com várias 

formas de serem jogados, já que a Klei 
Entertainment sabe realmente desenvolver 

seus jogos pensando em como o jogador 
vai “pensar em jogar”, e não em apenas jogar.
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DIVULGAÇÃO
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Revista Nintendo Blast 96
Neste mês, Revista Nintendo Blast Nº 96 viaja 

pelos mundos com Super Mario Odyssey! 

Ainda nessa edição, Saiba como se dar bem em Splatoon 
2, as novidades de Pokémon Ultra Sun/Moon e mais!

Baixe já a sua!

http://www.nintendoblast.com.br/2016/09/revista-nintendo-blast-n-96.html


Confira outras edições em:

gameblast.com.br/search/label/Revista

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