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Mais que uma sequência das aventuras com as engraçadas criaturas, game convida o usuário 
a virar inventor 
 
Se você não quiser desenvolver novas etapas, pode escolher opções gratuitas disponíveis na 
internet  
 
Mais que uma sequência para o inventivo game lançado em 2008, LittleBigPlanet 2, que acaba 
de chegar às lojas, é uma verdadeira ferramenta de criação de jogos no PlayStation 3.  
 
Com alguma prática e disposição, o jogador consegue dar vida às suas próprias fases e, quem 
sabe, revelar um talento até então desconhecido, o de designer de jogos.  
 
Caso o jogador, por outro lado, chegue à conclusão que não tem habilidade (ou paciência) 
para dar vida a suas próprias fases, não há problema: você encontra um grande número de 
criações disponíveis on-line; é só baixar e se divertir.  
 
Alguns candidatos a designer mais obstinados chegam a criar jogos inteiros a partir de 
LittleBigPlanet 2, incluindo gêneros complexos como games de tiro ou até mesmo RPGs.  
 
O modo multijogador de LittleBigPlanet 2 suporta até quatro participantes e, agora, com a 
possibilidade de incluir contagem de pontos, as disputas ficam ainda mais interessantes.  
 
É uma adição que serve bem, principalmente quando o jogo em questão é de esporte, corrida, 
quebra-cabeças, ação ou aventura. Sim, o editor de jogos de LittleBigPlanet 2 pode fazer tudo 
isso.  
 
Entretanto, as partidas on-line às vezes sofrem com problemas de conexão, o que pode 
atrapalhar a experiência em fases que exigem maior performance.  
 
O game também dá ao jogador o poder de "programar" a inteligência artificial de personagens 
controlados pelo computador. É possível criar animações, o que ajuda a dar um clima para os 
jogos ou mesmo a contar o enredo por trás deles.  
 
O toque final para as criações fica por conta de uma seleção de adesivos, peças decorativas e 
todo tipo de material (vidro, metal, esponja, borracha, etc.  
 
SACKBOY 
 
Para os fãs da versão original de LittleBigPlanet, há muitas novidades para explorar: o 
Sackboy, simpático boneco de pano que tornou-se mascote do PlayStation, está de volta para 
se aventurar por mais de 40 fases.  
 
O Sackboy ganhou alguns equipamentos novos para auxiliá-lo em sua jornada, como um 
gancho que permite superar certos obstáculos dos cenários, além de uma poderosa luva que 
serve para pegar e atirar objetos.  
 
Talvez a traquitana mais versátil seja mesmo o Creatinator, que, a princípio, lembra um 
daqueles capacetes de mineiros, com uma lanterna acoplada, mas vai muito além: o acessório 
é capaz de criar praticamente qualquer coisa, conforme a vontade do jogador, de água para 
apagar incêndios até foguetes.  
 
Para completar, LittleBigPlanet 2 é compatível com as mais de 2 milhões de fases criadas pela 
comunidade para a primeira versão da série.  
 
Alguns níveis chegam até a ficarem visualmente mais agradáveis com a continuação, que traz 
uma tecnologia gráfica aperfeiçoada.  



 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 9 fev. 2011, Tec, p. F7. 


