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>>  Mais de 25 bilhões de músicas já foram
baixadas pelos usuários da iTunes Store,
anunciou a Apple. A música número
25.000.000.000 foi “Monkey Drums” (Goksel
Vancin Remix) de Chase Buch, e foi comprada
por um usuário da alemanha, chamado
Phillip Lüpke. Ele ganhou um cartão
presente de 10 mil euros (cerca de R$ 27 mil).

>>  O iPad da Apple foi um sucesso de vendas
entre computadores pessoais (PCs) no
último trimestre do ano. No Natal
americano, uma em cada seis pessoas
comprou o aparelho da Apple, segundo uma
pesquisa da Canalys.

>>  Mesmo com o avanço de novas mídias e da
expansão do acesso à internet, o rádio
continua sendo um dos principais veículos
de informação dos brasileiros. Segundo a
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio
e Televisão (Abert), o rádio está presente em
88,1% dos domicílios do País, perdendo
apenas para a televisão, que tem
penetração de cerca de 97%.

Artista usa software e
DNA para recriar rostos

CLIQUE  AQUI
por Alexandre Fontoura » alexandre@afontoura.com.br

Tamagotchi é relançado 
em aplicativo
A fabricante japonesa Bandai quer reviver a febre dos bich-
inhos de estimação virtuais da década de 1990 com o
lançamento de um aplicativo para Android do Tamagotchi.
O programa recria o brinquedo
de plástico em formato de ovo
que se tornou sensação
após ser lançado no Japão
em 1996. A novidade foi
anunciada em parceria
com a Sync Beatz Enter-
tainment e simula o brin-
quedo original. Os
usuários têm que cuidar
do animal de estimação
virtual apertando botões
que simulam a alimen-
tação, a disciplina e brin-
cadeiras com o bichinho. Por
enquanto, o programa está
disponível apenas para disposi-
tivos Android, mas chegará em
breve à App Store.

UU
ma artista americana está usando o
computador para recriar rostos de
estranhos a partir de objetos joga-
dos fora e que contêm DNA. Com

um programa que ela mesma desenvolveu,
Heather Dewey-Hagborg analisa as amos-
tras que coleta em
lugares públicos e
renderiza os rostos.
Na foto, na ponta de
cigarro, artista en-
controu DNA de um
homem de olhos
castanhos com ori-
gem leste-europeia .
O projeto Strangers
Visions ("Visões es-
trangeiras") surgiu

quando Heather observava um quadro.
"Havia um quadro rachado e um cabelo
preso nele. Fiquei muito curiosa". "Fiquei
pensando sobre a cultura popular da ciên-
cia forense e me perguntei o que era real-
mente possível", disse. O material genético

que serve de base
para a nova-iorqui-
na é encontrado em
pontas de cigarro,
chicletes e fios de
cabelo. A análise
que o software faz
identifica traços he-
reditários, como
cor dos cabelos e
dos olhos, etnia e
sexo do indivíduo

Encanador trintão
Um dos mais populares videogames da história, Mario Bros. completa três décadas este ano. Novos títulos da franquia estão previstos 

» ROBERTA MACHADO

Q
uando surgiu nas telas
de fliperama em 1981,
Mario era somente um
conjunto de pixels que

pulava os barris jogados por
Donkey Kong para impedi-lo de
resgatar uma princesa. Na épo-
ca, ele era chamado simples-
mente de Jumpman, e era visto
como coadjuvante. Dois anos
depois, o encanador seria batiza-
do e ganharia um irmão, dando
início à mais bem-sucedida fran-
quia na história dos videogames.
Trinta anos depois de lançar a
versão arcade de Mario Bros., a
Nintendo já vendeu mais de 210
milhões de jogos estrelados pelo
italiano de boné vermelho, que
ainda conquista crianças e adul-
tos fãs do seu enorme universo,
repleto de personagens e cená-
rios de personalidade única.

O modelo de Mario Bros. re-
presentou uma verdadeira revo-
lução na história dos videoga-
mes, aperfeiçoando o modelo de
plataforma. Diferentemente das
telas paradas de jogos primitivos
como Space invaders e Centipe-
de, o personagem, desde o co-
meço, pulava de um ponto para
outro num cenário em movi-
mento, matando inimigos em
direção ao fim de cada fase. O
modelo se tornaria praticamen-
te padrão para os jogos desen-
volvidos na década de 1990. “Os
jogos acabaram seguindo essa
linha de side scrolling, que con-
siste em andar para a lateral. Ele
não criou, mas refinou o estilo, e
inspirou jogos como o Alex kid e
muitos outros. Essa mecânica
ainda funciona hoje em dia, e
está muito presente nos jogos
para celulares”, explica Vinícius
Godoy de Mendonça, professor
do curso de especialização em
tecnologia de jogos digitais da
PUC do Paraná.

Os amantes de jogos antigos
se mantêm fiéis à formula, e im-
pulsionam a venda desse tipo de
modelo até hoje. Para o estudan-
te de artes plásticas e entusiasta
de videogames Tiago Almeida, 26
anos, a dinâmica intuitiva de co-
mandar Mario permanece mais
interessante do que a de jogos de
temática adulta e gráficos sofisti-
cados. “Mario é uma fórmula in-
falível para mim. Crianças gos-
tam de GTA e Call of Duty, mas
nintendista é só tiozão. Assim,
você vê qual jogo é para criança e
qual é adulto”, compara. Tiago
tem cinco gerações dos consoles
da Nintendo e coleciona os jogos
do encanador italiano, além de
promover encontros bimestrais

sobre os jogos da fabricante.
Engana-se quem acha que

os cenários graciosos, com tar-
tarugas dançantes e nuvens sor-
ridentes, são feitos para jogado-
res menos habilidosos. “Os ga-
mes antigos são bem mais difí-
ceis, de uma dificuldade extre-
ma. Eu tinha ‘mini-infartos’
quando caía num buraco”, re-
corda Henrique Vieira, 27 anos,
estudante de música. Assim co-
mo o amigo Tiago, ele aponta
que os primeiros títulos com
Mario eram garantia de armadi-
lhas complicadas e muitas ho-
ras de esforço. “Mesmo com sis-
tema de salvar, levei meses para
terminar. Até eu descobrir que
algumas fases tinhas mais de
uma saída e concluir 100% do

jogo demorou muito”, conta.
Anos depois de finalizarem as
aventuras pela primeira vez,
eles continuam se reunindo pa-
ra reviver os momentos da in-
fância e trocar experiências.

Em dupla

O personagem Luigi também
foi importante para o sucesso
da franquia. O irmão de Mario
deu aos jogadores a opção de
dividir os controles com os co-
legas numa aventura colabora-
tiva: em vez de competir em
corridas ou lutas, amigos e ir-
mãos podiam se ajudar para
completar o jogo em dupla. “Ha-
via outros jogos que permitiam
que duas pessoas jogassem ao

mesmo tempo, mas isso não era
comum na época. Pessoalmen-
te, acho que é muito importante
que crianças tenham mais opor-
tunidade de jogar juntas, em vez
de uma contra a outra”, opina Jo-
se Zagal, professor de desenvol-
vimento de games na DePaul
University e autor do livro A ética
do videogame (tradução livre).

A temática de união do jogo
agradou também a muitos pais,
que aprovavam a ideia dos fi-
lhos brincando unidos pelo
mesmo objetivo. Assim como
Luigi e Mario se ajudavam para
salvar a princesa Peach, a ad-
vogada Anna Raysa Reis,  24
anos, e o irmão, Thúllio César
de Lima, 30 anos, estudante de
direito, passaram muito tempo

trocando dicas para completar
a aventura de Super Mario Bros.,
game elaborado para o Super
Nintendo. “Às vezes rolavam
umas brigas para ver quem pe-
gava a fase bônus, mas ele (Thúl-
lio) tinha bastante paciência. Ele
me ensinava a fazer as coisas, e
quando tinha fase em que tinha
de voar, ele fazia para mim”, con-
ta Anna. Os dois passavam dias
se dedicando ao jogo e levavam
o console até mesmo em via-
gens. Diferentemente dos gêne-
ros de futebol ou do tipo shoo-
ting, os títulos de Mario eram re-
servados para a ação em parce-
ria. “Jogávamos um ajudando o
outro. Ela ia dando palpite, era o
copiloto”, resume Thúllio.

Evolução

No início, o título Mario se re-
feria a uma dupla de persona-
gens que só se diferenciavam pe-
las camisas vermelha e verde. A
partir do jogo seguinte, Mario
Bros. 2, Luigi ganhou nome pró-
prio e alguns centímetros a mais,
conquistando personalidade
própria. Nos títulos mais recen-
tes da série, o irmão mais magro
mostrou movimentos mais leves
e ágeis, apesar de um comporta-
mento medroso que enaltece o
heroísmo do companheiro baixi-
nho e mais velho. “No entanto,
ele está na sombra de Mario em
relação ao número de títulos e à
personalidade”, avalia Zagal.

O herói de camisa vermelha
permaneceu como protagonista,
mas as aventuras que surgiram
ao longo dos anos abriram espa-
ço para vários outros persona-
gens, que apareceram em corri-
das de kart, jogos de tênis e pe-
quenas festas de minigames de
tabuleiro. São dezenas de títulos
que saem como carro-chefe sem-

pre que a Nintendo lança um no-
vo console, garantindo as vendas
para um público que não quer
arriscar. “A Nintendo sabe que os
jogos de Mario vendem conso-
les, e que esse personagem e seus
jogos são a principal coisa que os
separa de outras companhias.
Eles são extremamente cuidado-
sos com os jogos de Mario e, na
minha opinião, o público sabe
disso”, ressalta Sean Kelly, diretor
do Museu da História do Video-
game, na California.

“Até mesmo os jogadores ca-
suais ou mesmo os pais sabem
que os jogos de Mario são sem-
pre uma aposta segura. Do ponto
de vista de um vendedor, esses
games têm mais valor que qual-
quer outra franquia”, aponta Ke-
lly. Fórmulas como o Mario Kart
se tornaram obrigatórias para
cada geração de games, e outras,
como o Mario Party, acumulam
nove sequências.

A Nintendo, por sua vez, conti-
nua a manter a franquia viva ao
ressuscitar a mesma fórmula de
30 anos atrás. Os consoles mais
modernos da empresa – Wii, DS,
3DS e Wii U – se dividem entre jo-
gos de gráficos modernos e o New
Super Mario Bros., que usa os
controles de movimento no velho
modelo de plataforma. Desta vez,
no entanto, o cenário alegre acei-
ta até cinco personagens por vez,
e explora o movimento do con-
trole sem fios para dar novas ha-
bilidades ao encanador e seus co-
legas. O título já acumula mais de
30 milhões de cópias vendidas, e
a empresa ainda planeja o lança-
mento de mais um jogo de kart e
da série de luta Super Mario
Smash Bros. para o sistema Wii U.
Aparentemente, este aniversário
será apenas mais um de uma lon-
ga vida do homenzinho de bigode
que conquistou o mundo.

Fã: Tiago (D) coleciona antigos consoles e games dos personagens

Mario (D) e seu irmão, Luigi:
dupla de heróis faz com que
amigos e irmãos brinquem
de forma colaborativa

Nintendo/Divulgação
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18 fev. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




