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O  ano é 1988. Você, uma garotinha de 8 
anos de idade, está super alegre 

porque acabou de ganhar um Phantom 
System com os jogos Ghostbusters, 
Gauntlet, Super Pitfall e Crime Busters. 
Super Pitfall...Pitfall, o nome remete a 
ótimas memórias de suas versões para 
Atari 2600 e MSX (Pitfall II), e que você 
jogou muito entre os anos de 1983 e 1986. 
Portanto, ele será o primeiro cartucho  
a ser jogado. 
 
Do topo de seus 8 anos, eufórica, você se 
deslumbra com o jogo. Pitfall Harry agora 
tem um revólver que pode matar os sapos 
que guardam as escadarias. E mais, nosso 
aventureiro  também pode nadar! Como 
esse jogo é divertido! Vão-se dois anos, 

você mapeia todos os 
segredos do jogo e consegue 

terminá-lo sem dar 
importância ao fato de que ele 

não é como os outros já experimentados no 
console. Você sabe que ele é diferente, mas 
não consegue explicar o porquê. 
 
30 anos depois, você já sabe que o game foi 
desenvolvido pela Micronics, que roda a 30 
frames por segundo, que tem um péssimo 
código de colisão e é cheio de bugs - como 
todos os jogos desta empresa no NES. E, 
olhando para trás, entende que aquele 
momento “mágico” a tornou uma mulher 
que aprecia essas nuances totalmente fora 
de prumo dos jogos da Micronics. Não dá 
pra presumir se a experiência de outros 
gamers foi a mesma, mas muitos aqui no 
Brasil tiveram seu primeiro contato com 

jogos feitos pela Micronics por meio 
do Super Pitfall em seu clone de NES, 
seja o Phantom, Dynavision, Turbo 
Game ou Top Game. 
 

 
A Micronics foi uma empresa de 
desenvolvimento de jogos third party 

situada em Chuo-ku, Osaka - 
Japão. Como muitas empresas 
terceirizadas de 
desenvolvimento da época, ela 
apenas creditava a produtora do 
jogo (Capcom, SNK, Taito, entre 
outras). Pouco se sabe sobre 
quem trabalhou para a empresa. 
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Pesquisas revelam os 
nomes de Masahiko 
Tsukada e Kazuo Yagi 
como pessoas ligadas à 
Micronics. Yagi foi o 
fundador e era o principal 
programador da empresa. 
 
Sabe-se que músicos 
profissionais como 
Tsugutoshi Goto, Kimio 
Nomura, Hisashi 
Matsushita  e Mamoru 
Fujisawa (também 
conhecido como Joe 
Hisaishi) foram 
contratados para fazer a 
trilha sonora de alguns 
jogos da Micronics. Para o 
NES, a desenvolvedora 
programou os jogos 1942, 
Ghosts 'n Goblins, Athena, Ikari 
Warriors, Ikari Warriors 2, Elevator Action, 
Thundercade, Tiger Heli, Twin Cobra, além 
do já mencionado Super Pitfall, que foram 
lançados no ocidente, e também aqueles 
que, para nossa infelicidade, ficaram 

confinados no Japão: '89 Dennou Kyuusei 
Uranai, Bloody Warriors: Shan-Go no 
Gyakushuu, Daiku no Gen-san 2: Akage no 
Dan no Gyakushuu, Exed Exes, Geimos, 

Jongbou, Ninja-kun: Ashura no Shou, 
Onyanko Town, Outlanders, Son Son, 
Stick Hunter: Exciting Ice Hockey, 
Zoids: Chuuou Tairiku no Tatakai, Zoids 
2: Zenebasu no Gyakushuu,  
entre outros. 
 
Eles também desenvolveram jogos 
para MSX 2, Mega Drive, PC Engine e 
SNES. Durante a geração dos 16 bits, 
aproximadamente a partir de 1993, 
eles passaram a ser chamados de 
Khaos. Pouco se sabe sobre o fim da 
Micronics/Khaos que, depois de 
desenvolver alguns poucos jogos para 

o SNES, sumiram do mapa. 
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Pode-se dizer que você sente na pele 
quando está “apreciando” um jogo da 
Micronics no NES. Suas características mais 
marcantes são: animação pouco fluída, 
scrolling de tela nada suave, física estranha 
baseada em números inteiros em vez de 
reais, animações de pulo, queda e 
movimento bem quebradiços, código de 
colisão horrível e um som de Pause  
bem característico. 
 
Sem falar em bugs como: ser acertada por 
inimigos invisíveis no Ghosts ‘n Goblins, cair 
das escadas no Super Pitfall, mesmo não 
tendo apertado o pulo ou mexido no 
direcional, morrer no Ikari Warriors e 
renascer presa dentro de uma pedra, tendo 
que esperar o próprio jogo começar a 
disparar mísseis em você até que perca a 
vida e volte em outra posição, entre  
outras bizarrices. 

Muitos de seus jogos são absolutamente 
odiados pela comunidade devido a esses 
glitches e a  sua péssima qualidade geral, 
entretanto a qualidade do código e dos jogos 
foram aumentando à medida em que o time de 
desenvolvimento ganhava experiência. O port 
de Twin Cobra é bastante fiel ao arcade e, 
apesar de pequenos problemas, é bastante 
divertido e de qualidade decente. 
  
Um fato interessante na história da Micronics 
no NES é que eles foram responsáveis pelo 
desenvolvimento de dois dos jogos 
considerados entre os mais difíceis da 
plataforma: Ghosts ‘n Goblins e Ikari Warriors. 
 
Os bugs, a péssima resposta aos controles, a 
animação travada e a lentidão certamente não 
contribuem, mas, em minha opinião, Ghosts ‘n 
Goblins não é tão difícil como falam. Basta um 
pouco de paciência e de prática para vencê-lo 
sem usar continues. 
 
Já que citamos Ikari Warriors (suspiros...), sua 
versão original do arcade já era um “comedor 
de fichas” com dificuldade abusiva, no entanto 
havia apenas uma fase relativamente longa. 
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Contudo, o “port” para o NES possuía 4 
estágios tão ou mais longos que o único do 
arcade, cheios de inimigos, glitches, 
slowdowns, flickerings e, para piorar, os 
personagens Ralf e Clark andam de forma 
extremamente lenta no jogo - pelo menos 
até você conseguir um power-up “SS” no 
meio do estágio 1 e não morrer  
depois disso.  
 
Além disso, se morrer sem pegar um power
-up de coração, você acaba perdendo todos 
os que já conseguiu na aventura. O mesmo 
acontece se o jogador passar de estágio e 
não ter pego um coração e não ter morrido. 
Só consigo lhe desejar boa sorte! Foram 2 
anos praticando todos os dias para 
conseguir domar essa fera! 

 
 
Amados (por poucos malucos como eu) ou 
odiados, os jogos da Micronics deixaram sua 
marca na vasta biblioteca de jogos do NES 
pelas suas peculiaridades. Eles possuem 
charme e dificuldade próprios, que podem 
ser apreciados por quem gosta de coisas 
exóticas e não se importa em ter que 
empregar bastante tempo e esforço para 
dominar todos os bugs que tentam impedir 
seu progresso. Game on, garotas! 
 
 
Beatrice Iank, curitibana, nascida em 1980. 
Joga videogames desde 1983, é fã de jogos 
antigos, principalmente plataforma, arcade 
e beat'em ups. Ainda é entusiasta de jogos 
de luta e grande fã do Zangief. 
(Twitter: @BeaIank) 
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M eu primeiro console, que ganhei aos 
12 anos, foi um Master 

System de segunda 
mão. Nele, além de 
conhecer o mundo 
dos jogos, ou pelo 
menos me iniciar 
nele, conheci uma 
saga que me 
acompanharia dos 
13 anos até hoje: 
PHANTASY STAR! 
 
Primeiro RPG que 
joguei sem saber 
direito o que isso 
significava, foi paixão 
à primeira vista. 
Destaque para o fato 
de que na época era 
novidade um jogo 
possuir “bateria 
para backup”, ou 
melhor: para cinco 
(!) backups 
diferentes, além, é 
claro, do primeiro 
protagonista do 
sexo feminino que 
conheci. 

 
Vale lembrar que 

Phantasy Star tem 
2 jogos além de sua 

série canônica. A 
saga foi 

lançada para 
outros 

consoles e 
com 

versões 
diferentes, tanto 

em relação aos 
personagens quanto aos 
locais, mas mantendo 
sempre a temática da 
defesa de um sistema de 
planetas de forças 
malignas. 
 
Phantasy Star começa 
na cidade de Camineet, 
no Planeta Palma, um 
dos três planetas do 
sistema solar de 
Algol. Nero, irmão da 
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protagonista Alis, morre 
lutando contra as forças 
malignas do déspota 
Lassic, que, em troca da 
imortalidade, compactua 
com forças sombrias. 
  
Para vingar a morte do 
irmão e libertar Algol das 
forças malignas, Alis e seu 
aliado, o guerreiro Odin, 
lutam contra Lassic. 
Durante sua jornada, ela 
encontrará mais 2 
amigos: Myau, um gato 
“fantástico”, e Noah, ou 
Lutz (nome que varia a 
cada país), além de mapas 
para os intermináveis labirintos.  
 
Estive perto de zerar o jogo, porém a 
locadora onde eu alugava minhas fitas 
fechou (snif !) e não encontrei outra 
próxima. O meu amado Master System 
descansou durante longos 10 anos até ser 
doado para um primo. 
 

 
O tempo foi passando e a saudade de um 
game 8 bits aumentou. Estávamos no ano 
de 2007, quando ganhei meu primeiro 
computador e descobri um vício 
incontrolável: e-m-u-l-a-d-o-r-e-s! Não 
deu outra: de cara já foi o Kega, emulador 
de Master System, Mega Drive e Game 
Gear. E dá-lhe downloads e “w get” nos 
sites de roms... Pude relembrar todos os 
games que marcaram minha vida: Psycho 

Fox, Alex Kidd (todas as versões, em 
especial Miracle World e The Lost Stars), 
Sonic, Choplifter, Hang-On, Out Run e, claro, 
Phantasy Star. E foi nesta busca que veio a 
surpresa: por não ter um console Mega 
Drive, eu desconhecia a saga completa 
(Phantasy Star 2, 3 e 4 só foram lançados 
para Mega Drive). E agora, com o emulador 
em mãos, finalmente iria jogá-los. 
 

Atenção, SPOILERS sobre os jogos! 
 
O primeiro a ser “descoberto” foi Phantasy 
Star 2, e nesta versão a história muda um 
pouco: ao invés de Palma, o planeta na qual 
a aventura se inicia é Motávia - o planeta de 
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areia, que foi completamente convertido de 
seco e árido para totalmente fértil graças ao 
trabalho de Cérebro-Mãe no controle da 
irrigação e demais fatores climáticos e que, 
no final, acabará sendo um problema… 
 
Já se passaram 1.000 anos depois que Alis 
libertou Algol das garras do tirano Lassic. O 
protagonista agora é Rolf, que junto de Nei, 
uma Numan ou New Human (uma espécie 
de humana geneticamente modificada), o 
Caçador Rudo, a Guardiã Anna, a Ladra Shir, 
a médica Amy, o biólogo Hugh e o mecânico 
Kain, irá investigar o porquê da invasão de 
monstros em Motávia e o descontrole do 
clima neste planeta. 
 
Entre as surpresas deste jogo, a primeira é 
que você não precisa necessariamente sair 
“caçando” seus amigos como em Phantasy 
Star 1. Noah, por exemplo, é encontrado no 
fim de uma caverna infernal. Quanto aos 
demais, basta voltar à sua casa após a 
conquista de alguns itens e término de 
missões e eles estão esperando por você! 

Embora haja 8 personagens diferentes para 
jogar, é permitido usar somente quatro 
deles. Você não verá mais Palma... Ele é 
destruído numa explosão no enredo do jogo. 
 
Outro detalhe são os labirintos: se você os 
odiou em Phantasy Star 1, aqui você 
enlouquecerá, mesmo com a perspectiva em 
2D, que permite uma visualização 
panorâmica, bem diferente dos labirintos de 
PS1 nos quais o jogo acontece em  
primeira pessoa.  
 
Como de costume em Phantasy Star, você 
terá que perambular nas intermináveis 
torres para encontrar armas especiais e 
outros itens. 
 
Os personagens são os mesmos, ou quase 
isso: Rolf, o protagonista, assim como Alis 
em PS1 é polivalente, com ataques e 
habilidades de todo o tipo. Amy, que age às 
vezes como a personagem Myau (de 
Phantasy 1), é ótima para aplicar curas, mas 
cuidado, é fraquíssima em ataques e morre 

muito fácil, como Noah – 
que no PS1, pelo menos, 
era ótimo em magias. 
Rudo e Anna, são como 
Odin, os reis dos ataques 
pesadões. Shir é uma 
fracota que só serve 
para roubar itens raros e 
caros. Hugh e Kain só 
prestam para ataques e 
missões que envolvam 
biomonstros e robôs, 
respectivamente.  
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Fora isso, morrem a 
toda hora no jogo. Noah? 
Ah sim, ele reaparece no 
jogo, mas não para se 
integrar à equipe… 
(humpf, metido!) 
 
Ei, peraí, mas e a Nei? A 
garota de maiô roxo com 
orelhinha de elfo? Ela é 
excelente em ataques e 
a principal aliada de Rolf 
enquanto o resto da 
equipe não aparece.  
 
Contudo, morre na parte 
do jogo em que ela 
enfrenta a “versão má” 
dela, a Nei 1 ou Neifirst. Sim, a Nei é um 
clone desta vilã que parece querer se vingar 
dos que fazem clones e vamos ter que nos 
virar o resto do jogo sem ela. 
 
No restante do game, o tema abordado 
parece ser bem mais tecnológico do que no 
primeiro Phantasy Star, lidamos com 
clones, monstros criados em laboratório. 
Em PS2, para ressuscitar um personagem 
temos que recorrer ao laboratório de 
clones, ao contrário do outro jogo, onde 
parecia predominar mais a magia, em que 
os monstros surgiam das forças más de 
Lassic, que era ressuscitado em uma Igreja. 
 

Saindo da loucura deste segundo título da 
série, vamos ao mais famoso caso de amor 
e ódio da saga: Phantasy Star 3 – 
Generations of Doom. 
 
Como este jogo foi feito por uma equipe 
diferente de seus antecessores, ele destoa 
muito da saga como um todo: desde o estilo 
dos gráficos, aos monstros, personagens e 
principalmente da história, o que gerou 
desconforto em boa parte dos fãs. 
 
Passados muitos anos depois da explosão 
de Palma, o protagonista, o Príncipe Rhys, 
está prestes a se casar com uma bela moça, 
Maia, encontrada desacordada por ele numa 
praia. Entretanto, ela é sequestrada por um 
Layano, um enviado da feiticeira Laya, que 
tem ódio pelos orakianos (raça de Rhys) e 
quer destruí-los de qualquer forma. 
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Phantasy Star 3 é bem 
morno, mas com ótimos sons 
e gráficos. O diferencial na 
jogabilidade aqui são as 
cavernas - agora com aquela 
perspectiva gostosa tipo 2D e 
sem os infernais elevadores 
de PS2 - muito mais fáceis e 
que deixam o jogador livre 
para se preocupar com que o 
mais interessa, ou seja, 
personagens e itens! O ponto 
baixo é o enredo, bem 
distante do resto da saga e 
que você pode escolher entre 
quatro finais diferentes, 
dependendo de qual 
casamento fará. 
 
Dos personagens - ainda no mesmo ritmo 
de PS1 - são cinco: com Rhys, sendo 2 
andróides (Mieu e Wren) e 3 humanos (Lyle 
- que não é flor que se cheire; Lena - uma 
das candidatas a noiva do príncipe Rhys; e o 
próprio, é claro). Mieu no começo morre 
sem parar, mas quando ganha mais força,  
torna-se muito útil nas curas. 
 
Depois da lenga-lenga de PS3, nada melhor 
do que o fenomenal, colossal e incrível 
Phantasy Star 4: The End of the Millenium. 
 

É simplesmente o melhor jogo da saga. É 
tão bom que, enquanto você joga, a 
interação com o jogo conta a história toda, 
parte por parte, como se você estivesse 
num filme! 
 
Com uma extraordinária amarração com 
todos os episódios anteriores (em 
proporções e formas diferentes), Phantasy 
Star 4 faz com que a saga possa ser quase 
que contada num jogo só! 
 
Jogabilidade “delícia”: você pode escolher 
cinco personagens entre 10 (seriam 11, mas 
um deles é um falso ajudante), e as 
novidades são os ataques combinados: 
você pode combinar ataques de dois 
personagens diferentes, gerando um mega 
ataque (vale ressaltar que, em comparação 
com PS1, os chefes de PS4 não são 
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moleza), além de gravar macros, ou seja, 
deixar pré-determinado o que cada 
personagem fará durante uma batalha (quem 
irá curar, quem irá combinar o ataque com 
quem, quem fará a barreira protetora, etc..), de 
forma a poder planejar melhor suas batalhas 
contra inimigos mais fortes. Os labirintos são 
como os de PS3, 2D e sem muitas 
dificuldades, que não são o pior do jogo. 
 
A dificuldade neles ficará por conta dos 
monstros, bem mais numerosos nesta edição. 
Os gráficos e sons também não ficam atrás, 
elas são diferenciadas para batalhas comuns e 
especiais, como também para missões 
oferecidas ao longo do jogo. 

A história é fantástica: já se passaram 1.000 
anos desde PS2, e o protagonista é Chaz, que 
a princípio é apenas um jovem órfão, porém, 
quando se une à caçadora Alys Brangwin, 
torna-se seu parceiro oficial na profissão de 
caçadora de monstros, e ambos acabando 
descobrindo sobre o que se passa em  
Algol desta vez. 
 
As ligações diversas com os jogos anteriores 
são surpreendentes: a Força Negra; o 
Darkfalz reaparece, na forma do mago Zio, ou 
dele mesmo; e Lassic também volta, 
transformado em um Zumbi procurando  
por vingança.  
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Em Phantasy 4 também há diversos robôs 
inimigos, como em PS2, e até um reencontro 
com “Filha” - um computador similar ao 
Cérebro-Mãe de PS2. 
 
Tais ligações ocorrem também na forma de 
novos personagens, que agora incluem raças 
diferentes: um Dezoriano, Raja, sarcástico e 
piadista nas piores horas; um Motaviano, 
Gryz; e há uma “melhoria” nas raças 
convencionais: dois andróides: Demi e Wren 
(que não é o mesmo de PS3), além de mais 
Éspers - os mágicos da mesma classe de 
Noah (ou Lutz, como preferirem), como Rune 
(que depois descobre-se que é a 
“reencarnação” de Noah) e Kyra, uma Ésper 
mais jovem. Não poderia faltar também um 
Numan, a Ryka, raça presente em Phantasy 2. 
 
Outro ponto importante: certas habilidades, 
como o uso da técnica mágica MEGI, não são 
conquistadas com o simples aumento de 
nível, como nos games anteriores. Será 
preciso enfrentar batalhas especiais  
para consegui-las. 

 

 
Terminada a série canônica (Phantasy 
Star 1, 2, 3 e 4), temos os jogos 
“diferenciados” e da nova geração, os 
quais não poderia deixar de mencionar. 
Um bastante curioso é Phantasy Star 
Gaiden, lançado apenas para Game Gear, 
ele tem exatamente o mesmo estilo dos 

anteriores: batalhas, itens, personagens, 
etc; porém os protagonistas são Mina e Alec 
que iniciam a aventura após o encontro de 
um pergaminho. O jogo é bem fácil e leve, e 
o vínculo com a série canônica é o 
aparecimento da própria Alis, de Phantasy 
Star 1, que estivera num longo  
sono criogênico. 
 
Bom, este é só o começo do meu reencontro 
com Phantasy Star. Ainda pretendo explorar 
(com um PC mais respeitável para rodar nos 
emuladores de Playstation 2) os remakes de 
Phantasy Star 1 e 2 e os Generation 1 e 2, 
com seus gráficos e sons incríveis, além de 
Phantasy Star 0, do Nintendo DS. 
 
 
Cristina Simões é técnica de informática e 
joga desde os 12, começou com o Master 
System e o Game Gear, apesar de também 
curtir muito jogos da Nintendo. Seus 
gêneros favoritos são tiro, aventura e RPG. 
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Por Samantha Thiesen 
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O  uso de desenhos, linhas e demais 
expressões gráficas no corpo objetiva 

a diferenciação do indivíduo dentro dos 
grupos sociais onde interage ou se insere. 
Sentir-se diferente ou destacado é de 
grande valia na maioria dos casos, visto 
que o ato de tatuar-se é quebrar normas 
sociais, religiosas e morais. 
 
A prática da modificação corporal, além de 
tornar o indivíduo destacado e diferente 
nos grupos sociais, caracteriza-lhe como 
uma figura “interessante”, “bizarra” ou 
“exótica”. Pode servir como uma via de 
rememoração histórico-cultural e 
construção de uma identidade exclusiva, 
uma pele que pode revelar informações 

sobre a trajetória de vida e de quem é 
aquele livro aberto, com a pele sendo 

as folhas e rasgos. 
 

O ato de marcar a pele, 
conhecido como tatuagem 

(do tailandês “tatau “, e 
mais tarde do inglês 

“tattoo”), consiste no 
processo de introduzir 
debaixo da epiderme 
substâncias corantes, 
vegetais ou minerais, 
revelando sinais, 
linhas, pontos ou 
desenhos com o 
objetivo de passar 
uma mensagem a 
quem vê, que 
observa cada 
linha traçada. A 
arte na pele pode 
identificar 



membros de tribos, figurar como uma 
homenagem para alguém querido, um 
protesto, representar um passado triste ou 
feliz, um luto, entre outros significados. 
 
Os primitivos se tatuavam para marcar os 
fatos da vida biológica: nascimento, 
puberdade, reprodução e morte. Depois, para 
relatar os fatos da vida social: virar guerreiro, 
sacerdote ou rei; casar-se, celebrar a vida, 
identificar os prisioneiros, pedir proteção ao 
imponderável, garantir a vida do espírito 
durante e depois do corpo. 
 
Em tempos antigos, observa-se que as 
tatuagens, assim como os piercings no nariz e 
na orelha, foram símbolos da subordinação das 
mulheres. Em diversos grupos sociais/tribais, 
elas não tinham escolha sobre isso. Dessa 
maneira, a mulher nunca foi “bem vista” por 
possuir tatuagens, e isso atravessou décadas. 
Até hoje presenciamos e (eu, no caso) 
sentimos na pele o preconceito contra uma 
mulher tatuada... Se tem símbolos de 
videogames, “pior” ainda, já que quem joga 
videogame é homem e mulher o faz para 
“aparecer” e ganhar parceiros  
(alô!!, estamos em 2019!) 
 
Como disse antes, a mulher tatuada ainda é 
vista (infelizmente) como uma transgressora, 
de pouca confiança e também como pessoa 
“fácil”. Mas, estamos aqui para dizer que NÃO! 
Não nos representam tais termos pejorativos e 
muito menos estamos “estragando” o corpo. 
Tatuagem é como maquiagem, é como roupa... 
Usa quem gosta, quem curte e, sinceramente, 
se não gostar...paciência! 
A tatuagem é algo muito pessoal, muito 
expressivo da história de vida e da 
personalidade de quem carrega os desenhos, 
riscos ou escritos no corpo. 
 
Dessa forma, o ato de enfeitar o corpo, nosso 
único e sagrado templo, pode ser usado para 
demonstrar histórias e amores no mundo dos 
videogames. Muitas jogadoras gostam de 

expressar quem é seu personagem, franquia 
ou console preferidos. Em várias 
convenções de tatuagens e eventos do 
universo geek/nerd observamos uma 
timidez das meninas para com fechamentos 
de braço ou certas tatuagens relacionadas a 
games. Seria pelo receio de sofrer 
preconceito? 
 
Sabemos que uma parcela da comunidade 
gamer ainda possui uma visão fechada e 
conservadora frente à presença de 
mulheres e sua crescente 
representatividade na comunidade. Muitas 
meninas sofrem ataques e ameaças 
simplesmente por serem jogadoras.  
Fica aqui a questão: onde estão as jogadoras 
tatuadas com a temática gamer? 
 

 
Samantha, também conhecida como 
Pandora, é gaúcha tatuada, bibliotecária e 
historiadora. Fã nº1 do Sonic e devota do 
Master System. 
(Instagram: @littlearcanist) 
 
 
trechos do texto são integrantes do meu 
TCC sobre tatuagem e informação, no curso 
de Biblioteconomia/UFRGS. As tatuagens 
desta matéria são minhas mesmo. 
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A tualmente, é bastante comum 
vermos mulheres protagonizando 

jogos de vários estilos. Mas quando se 
trata de jogos antigos, não é bem 
assim. Em Street Fighter II, por 
exemplo, a minha escolha sempre era 
a chinesa Chun-Li. Achei o máximo 
quando foi adicionada uma outra figura 
feminina ao elenco do jogo em Super 
Street Fighter II: The New Challengers: 
Cammy. 
 
Eu era do tipo que usava como critério 
para escolha dos jogos o fato de haver 
um personagem feminino jogável, 
portanto, até jogos da Barbie eu curti 
na infância. Durante todo esse tempo 
acompanhando os games, conheci 
várias personagens do sexo feminino 
fabulosos, que não se resumiam a uma 
donzela que era salva pelos mocinhos, 
mas sim, mulheres (ou garotas) que 
protagonizavam histórias e tinham 
grande importância em toda a trama. 
 
A seguir, apresento uma pequena lista 
de jogos protagonizados por 
personagens femininos que valem 
muito a pena conhecer. Tenho certeza 
que muitos deles já são conhecidos por 
boa parte do público retrogamer, mas 
se você ainda não jogou e quer saber 

por que 
aquela personagem é tão querida, 
vale a pena dar uma chance. 
 

 
A icônica série de RPGs 
Phantasy Star teve o seu 
início em dezembro de 
1987 no Japão. No 
primeiro jogo, conhecemos 
a protagonista Alis Landale, 
uma jovem de Palma que 
busca vingança pela morte do 
seu irmão, Nero. No decorrer da 
sua jornada, ela encontra 
vários amigos como Myau, 
Odin e Lutz, e parte em 
busca do Rei Lassic (que na 
verdade é controlado por 
um ser maligno) para 
restaurar a paz em Algol. 
 
Phantasy Star é um RPG com 
uma temática futurista e um 
universo muito bem elaborado, 
com diversas raças, planetas e 
uma história envolvente. Alis, 
por sua vez, é uma garota 
forte e determinada com 
habilidades dignas de uma 
boa heroína dos RPGs.  
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Samus Aran, a protagonista que 
surpreendeu muita gente por ser mulher, 
não teve a sua primeira aparição no Super 
Nintendo. Na verdade, o seu primeiro jogo 
foi Metroid para o NES, em 1986. É ali que 
vemos a icônica revelação da personagem. 

Porém, Super Metroid é considerado pela 
maioria dos fãs o seu melhor jogo (inclusive, 
há quem diga que ele é um dos melhores 
jogos de todos os tempos!). 
 
Além de aperfeiçoar toda a inovação trazida 
pelo seu antecessor, Super Metroid ainda 
introduziu habilidades singulares que foram 
muito importantes para o futuro da franquia 
(por exemplo, o “Moon Walk”, que permite 
que Samus atire enquanto anda para trás). E 
trouxe também elementos que seriam 
fundamentais não só para Metroid, mas 
também para os jogos de plataforma em 
geral, como o mapa de navegação e uma 
forma mais ampla de explorar o seu mundo. 
 

 
Uma escolha bastante óbvia, certamente, 
mas Tomb Raider é uma franquia que até 
hoje conquista os fãs de aventura. Os jogos 
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novos já têm uma pegada bem mais 
cinematográfica, com muita ação e uma 
trama mais completa, mas foi graças às 
suas origens que Tomb Raider se tornou  
o que é hoje.  
 
Em 1996, fomos apresentados à Lara Croft, 
uma arqueóloga que encarava perigos que 
deixariam Indiana Jones com as pernas 
bambas. Ela enfrentava ursos, crocodilos, 
dinossauros e ainda sobrevivia a 
enigmáticas armadilhas em templos 
antigos com muita coragem e 
determinação. Lara Croft é, definitivamente, 
uma personagem memorável. Tanto que a 
franquia protagonizada por ela atravessou 
gerações e ganhou, novamente, uma 
adaptação cinematográfica. 
 

Obra da gigante Squaresoft, Parasite Eve é 
um jogo que mistura RPG e survival horror 
em uma fórmula única e muito efetiva. No 
jogo controlamos Aya Brea, uma policial da 
N.Y.P.D., que deve lutar contra Eve, uma 
criatura maligna com superpoderes que 
ameaça a vida na Terra. 
 
A trama de Parasite Eve é complexa e foi 
inspirada em um livro homônimo do 
escritor japonês Hideaki Sena. O terror já 
começa nos primeiros minutos do jogo 
quando vemos a clássica cena na qual Eve 

faz todo o público de uma ópera sofrer 
combustão espontânea, restando apenas 
Aya em meio à tragédia (essa foi uma cena 
que realmente me chocou bastante). Apesar 
das continuações, o primeiro Parasite Eve é 
definitivamente uma obra-prima e título 
quase obrigatório para quem ama RPGs. 
 

Septerra Core é um RPG de PC que 
surpreende muita gente pelo seu estilo 
semelhante aos lançados para os consoles. 
O jogo é protagonizado por Maya, uma 
jovem de uma cidade chamada Oasis. Maya 
parte em uma jornada pelos World Shells na 
tentativa de impedir os planos malignos do 
Escolhido Lord Doskias, que busca  
poder do Criador. 
 
Apesar de ter gráficos pré-renderizados e 
um visual que pode parecer datado, 
Septerra Core é um RPG simples, com um 
bom sistema de batalhas e uma história 
com diversas ramificações, o  que a torna 
mais rica e envolvente. 
 

 
Lançado para Nintendo 64, Perfect Dark é 
um jogo de tiro em primeira pessoa que se 
passa em um universo de ficção científica. 
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Sua trama envolve alienígenas, espionagem e 
conspirações secretas, tudo isso com um 
toque de comédia inigualável e uma 
personagem feminina marcante: Joanna Dark. 
 
Inspirada em personagens bastante 
conhecidas da cultura pop como a sedutora 
Agente X-27 (do filme Desonrada, de 1931), 
Nikita (La Femme Nikita, de 1990) e a agente 
Dana Scully, de Arquivo-X, Joanna Dark é uma 
agente com grandes habilidades de combate, 
espionagem e operações secretas. O diretor 
Martin Hollis escolheu Joanna para o papel 
justamente por acreditar que os jogos 

deveriam ter mais personagens femininas. 
Hoje ela é conhecida como a protagonista de 
um dos melhores jogos de tiro do Nintendo 
64, com uma excelente trama e um 
multiplayer viciante. 
 

 
Beyond Good & Evil é um clássico cult de 
ação e aventura que acompanha a repórter 
investigativa Jade. Com habilidades em artes 
marciais, Jade e seus aliados buscam por 
evidências de uma grande conspiração 
mundial envolvendo seres de outro planeta. 
É preciso solucionar puzzles e enfrentar 
diversos inimigos para conseguir provas 
fotográficas de uma organização secreta. 
 
Apesar da recepção ruim do público na época 
do seu lançamento, Beyond Good & Evil foi 
muito aclamado pela crítica, e hoje é muito 
popular entre os fãs de aventura. Jade é uma 
personagem corajosa, que luta pela justiça a 
todo custo. Seu principal objetivo é proteger 
as pessoas que ama, sobretudo o seu tio 
adotivo Pey'j, Double H, os órfãos que vivem 
com ela em Hillys e o cachorro Woof. 
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A Valve é muito conhecida por sempre lançar 
jogos revolucionários, e com Portal não foi 
diferente. Desenvolvido como um sucessor 
espiritual do independente Narbacular Drop, 
Portal trouxe uma nova maneira de elaborar 
puzzles em um jogo, com um sistema de 
passagens azuis e laranjas interconectadas, 
formando um portal. 
 
Mas o que parece uma ideia simples, foi 
muito bem explorada pelo time da Valve, 
resultando até mesmo em uma continuação 
com um multiplayer muito divertido. Portal é 
protagonizado por Chell que, além de ser 
muda, carrega um passado misterioso e é 
constantemente submetida às câmaras de 
teste a mando da GLaDOS, um sistema de 
inteligência artificial criado pela Aperture 
Science. Portal é um jogo curto, mas que vale 
muito a pena pela diversão e inovação na 
forma de solucionar puzzles. 

 
Se você gosta de histórias de ninjas, 
certamente vai adorar Tenchu: Fatal 
Shadows, o quarto jogo de uma das 
franquias de ninjas mais legais da história 
dos videogames. Assim como os outros 
jogos de Tenchu, ele se passa no Japão 
feudal e tem tudo que um bom jogo de 
stealth deve ter.  
 
Protagonizado por Ayame e pela ninja 
estreante Rin, Fatal Shadows é um dos jogos 
mais queridos da franquia graças ao seu 
combate balanceado e a possibilidade de 
seguir inimigos nas sombras. As fases do 
jogo foram designadas especialmente para 
não haver aquela famosa sensação 
frustrante de tentativa e erro, muito 
presente no gênero stealth. Este é um jogo 
que agrada tanto os veteranos quanto quem 
está começando agora. Além de uma 
repaginada no visual, o jogo ainda ganhou 
novos movimentos ninja garantindo uma 
experiência mais realista. Além disso, as 
duas protagonistas têm histórias muito 
interessantes que se conectam à medida em 
que a trama se desenrola. 
 
Estas são apenas algumas sugestões de 
jogos protagonizados por personagens 
femininas que se destacam para mim. Tive 
que deixar alguns jogos de fora desta lista, 
mas com certeza falarei sobre eles 
futuramente. Agradeço pela leitura e espero 
que tenham gostado de conhecer ou 
relembrar estes grandes jogos 
protagonizados por mulheres. 
 
 
Soraia Barbosa, Sora – é carioca do interior e 
joga videogames desde “que se entende por 
gente”. É a responsável pelo Canal Central 
Pandora (Facebook: /centralpandora7 – 
Twitter: @sorarenard 
Instagram: @centralpandora) 
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I magine como seria poder lutar contra a 
opressão e vencer?! Enfrentar os mais 

diversos inimigos com dedicação, foco e 
alma, já que a liberdade do seu povo depende 
do êxito da sua missão... Ter um propósito 
maior que você mesmo pelo qual lutar!!! 
 
Hoje falaremos sobre Dandara, um jogo 
brasileiro produzido pelo estúdio Long Hat 
House de forma independente (indie). 
 
O game foi desenvolvido inicialmente para 
dispositivos mobile devido a sua jogabilidade 
inusitada. A protagonista, que dá nome ao 
jogo, move-se saltando e prendendo-se em 
paredes rapidamente, desafiando as leis da 
gravidade em Sal, local onde se desenvolve a 
trama (o que torna o jogo um deleite para 
quem curte um speedrun de respeito).  

 
Porém, a proposta do jogo foi bem aceita e 
ele se tornou multiplataforma, figurando, 
inclusive, entre os primeiros jogos indies a 
serem anunciados para o Nintendo Switch. 
 
Enfrentando inimigos como figuras 
autoritárias e seres místicos e militares, 
encontrando power-ups para aumentar sua 
vida e melhorar suas habilidades, Dandara 
passa de fase em fase ao estilo 
Metroidvania, desafiando as  
habilidades do jogador.  
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A protagonista foi inspirada em Dandara 
dos Palmares, esposa de Zumbi dos 
Palmares, símbolo da luta contra a 
escravidão no Brasil. Logo, não podemos 
deixar de mencionar a enorme gama de 
elementos da cultura brasileira 
incorporados ao jogo. É normal, no meio da 
jogatina, deparar-se com referências à 
Tarsila do Amaral ou até ambientações 
inspiradas em livros de George Orwell. 
 
 Resumindo, é um prato cheio para quem 
curte um bom jogo de plataforma 2D, ao 
estilo 16 bits e rico em história e cultura, 
trazendo, ao término do game, aquela 
sensação de que você realmente aprendeu 
algo novo, seja com a mecânica 
diferenciada de jogo, seja com o enredo. 
 
A equipe realizou um trabalho excepcional 
nos quesitos arte e trilha sonora, levando a 
obra a conquistar uma boa aceitação pelo 
seu público. Como ponto negativo do game 

(entretanto, aceitável), perde-se horas 
perambulando pelo mapa devido a 
manipulação da gravidade e falta de rotação 
em Sal, recurso planejado, provavelmente, 
para desafiar ainda mais o jogador. 
 
“Dandara” chegou no mercado dos indies 
chutando a porta com o propósito de 
revolucionar os jogos de plataforma 2D, 
transbordando atitude e imponência sob a 
imagem de uma bela e destemida heroína 
de blackpower.  
 
 
Dandara Bueno, mais conhecida como 
Ravennah, tem 26 anos e é fã de jogos de 
RPG, terror e aventura. 
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S into-me privilegiada por ter vivido na 
época de ouro das revistas de 

videogame do Brasil. Quando recebia a 
mesada era lei passar na banca e comprar 
as edições do mês. O tempo foi passando e 
com as muitas mudanças de endereço,  
acabei perdendo boa parte da minha 
coleção de revistas. Quando comecei a 
trabalhar, fui atrás dos exemplares perdidos 
e examinando o estado de conservação das 
revistas à venda, pensei que seria uma boa 
começar a digitalizar os exemplares que ia 
conseguindo e montar uma coleção digital. 
 

 
As revistas foram muito manuseadas por 
seus donos na época da compra e, somado 
a fatores como tempo, umidade, forma de 

acondicionamento, entre outros, é natural 
que haja uma deterioração do papel utilizado 
na publicação levando a revista a se 
desintegrar. Por estes motivos,  é 
recomendável digitalizar de forma a acessá-
la sempre que desejar em um dispositivo 
digital e, assim, poupar a publicação original, 
ou até mesmo imprimir uma nova cópia 
daquela revista favorita, caso você seja do 
tipo que prefere a versão física. 
 
Estas revistas que circularam em nosso país 
nas décadas de 80 e 90 fazem parte da 
memória gamer do Brasil e, portanto, 
possuem um enorme valor emocional e 
cultural. Já pensou que bacana poder mostrar 
às gerações futuras estas publicações e 
despertar neles o interesse e amor pelos 
games antigos? Estas publicações são vitais 
para manter vivo o amor pelos retro games e, 
assim, estimular remakes de vários jogos e 
consoles clássicos, como têm acontecido nos 
últimos tempos. 
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Há vários tutoriais em sites especializados 
ensinando formas de digitalização, cada um 
mostrando aquele que foi o melhor jeito 
para o seu autor. Não há uma fórmula 
definitiva, depende muito das preferências 
de cada um, mas vou compartilhar um 
pouco do que aprendi e utilizo: ao resgatar 
aquela revista antiga é bom fazer uma 
limpeza das páginas antes de colocá-las no 
scanner. Eu limpo com uma flanela a capa e 
página por página, delicadamente, para não 
danificar as folhas. 
 
Assim, tiramos o excesso de pó e sujeira 
que podem atrapalhar a digitalização, além 
disso, muitas pessoas também retiram o 
grampo das revistas para facilitar o 
processo. No caso daquelas publicações 
encadernadas (lombadas coladas), 
infelizmente não tem jeito: é preciso 
descolar as folhas para digitalizar e, uma 
vez feito, dificilmente a revista voltará a ter 
seu formato original. Aí cabe ao leitor a 
decisão de digitalizar esse tipo de 
publicação ou não. 
 
Depois das folhas limpas e dos grampos 
retirados, hora de digitalizar:  
 
 
1. Coloque a página em seu scanner 

certificando-se que a mesma não 
ficou torta na área de digitalização; 

 
1. Se tiver um livro mais grosso, uma 

prancheta ou uma tábua pequena 
que cubra toda a área a ser 
digitalizada, coloque-a sobre a folha 
que está no scanner, assim há 
diminuição da transparência da folha 
ao receber a luz do scanner evitando 
que o conteúdo que está no verso da 
página digitalizada apareça na sua 
imagem; 

2. Eu utilizo uma resolução de 300dpi, 
que considero boa para leitura no 
computador, tablets ou celulares; 

 
1. Salvo a imagem no formato .jpeg 

com a maior qualidade possível que o 
programa de edição de imagens 
permitir; 

 
1. Um bônus não obrigatório: se você 

tiver habilidade com edição de 
imagens, pode aproveitar e remover 
sujeiras e defeitos das páginas para 
deixá-las no arquivo digital como 
estavam no dia que você comprou na 
banca. Caso tenha interesse, há 
vários tutoriais na internet ensinando 
edição e tratamento de imagens. 

 

 
É uma questão pessoal, há quem prefira o 
pdf e outros o cbr. Dizem que no cbr a 
qualidade é superior, mas pela praticidade 
eu sempre prefiro o pdf. Contudo, para 
montar um arquivo cbr é bem simples: crie 
uma pasta com seus arquivos digitalizados 
(numere as páginas como 001, 002, 003 e 
assim por diante para ficar na ordem 
correta), comprima a pasta com o programa 
Winrar e depois troque a extensão de 
arquivos de .rar para .cbz utilizando a opção 
de renomear arquivos do Windows. 
 
Para a criação do pdf, crie uma pasta com os 
arquivos numerados como expliquei acima e 
utilize um conversor como o Acrobat para 
fazer o pdf. 
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Claro que sim! Quanto às revistas 
grampeadas você pode substituir o grampo 
enferrujado por um novo após digitalizar ou 
simplesmente deixá-la montada sem o 
grampo para evitar novo risco de manchar 
as páginas com ferrugem. 
 
Para as revistas encadernadas você pode 
mandar reencadernar naqueles locais que 
encadernam monografias (as capas duras, 
tipo enciclopédia, permitem agrupar vários 
volumes), utilizar o clássico espiral em 
papelarias ou simplesmente deixá-la com 
as páginas em ordem, porém soltas – fica 
ao seu critério. 
 
Para guardar as revistas, recomenda-se 
utilizar aqueles sacos plásticos com adesivo 
autocolante na ponta para lacrar (se você 
não pretende ficar manuseando as 
publicações constantemente), do contrário 
utilize um saco sem o autocolante. 
 

Para guardá-las, utilize caixas plásticas e 
deixe em um local limpo e seco, retirando 
para manutenção esporadicamente para 
evitar acúmulo de poeira, traças e afins. 
 
Pronto! Com poucos passos você terá sua 
coleção de revistas no formato digital e 
poderá levá-la sempre consigo para ler 
quando quiser, além de estar contribuindo 
com a preservação da memória destas 
publicações para serem conhecidas e 
desfrutadas também pelas gerações 
futuras. 
 
 
Vanessa Trojman, também conhecida como 
Panthera - paulista, gamer desde a infância, 
é retrogamer e fã de videogames portáteis, 
automobilismo e tênis. 
(Twitter: @panthera91) 
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A s personagens 
femininas aos 

poucos ganharam 
espaço em jogos de luta 
desde Star, do clássico 
Yie Ar Kung-Fu, até a consagrada 
lutadora Chun-Li, de Street Fighter II. Essas 
personagens e todas que vieram depois 
enriquecem o universo de cada jogo com a 
sua força e seu carisma.  
 
Mas já imaginaram jogos de luta onde elas 
dominam tudo, sendo a atração principal? 
Sim, eles existem! Então, vamos conhecer 
ou relembrar alguns jogos cujo elenco é 
praticamente todo composto por mulheres! 
 

 
A franquia da GIGA/TGL foi lançada em 
1993 e possui 11 jogos mais as versões de 

Advanced V.G. para PlayStation e Sega 
Saturn, sendo os últimos em estilo aventura 
e Visual Novel. 
 
O enredo era basicamente um torneio entre 
garçonetes de diversos restaurantes para 
determinar qual era a mais forte, permeado 
por uma trama sinistra. 
 
Talvez a versão mais conhecida entre os 
jogadores brasileiros seja a Super V.G., 
lançada para Super Famicom em  
julho de 1995. 

 
A série é classificada como Hentai - 
termo japonês empregado em 
obras que tenham forte conteúdo 
sexual. Apenas os jogos de Super 
Famicom e de PlayStation tiveram 
a pornografia removida (a versão 
de Saturn possuía um  
erotismo mais leve).  
 
Mesmo sendo marcado por um 
elenco feminino, há um 
personagem masculino, o jovem K-
1. Uma dica: procurem a abertura 
de Advanced V.G. 2, é 
simplesmente fantástica! 
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Jogos de luta lançados: 
 
• V.G. - Variable Geo (PC9800) 
• Advanced V.G. (Turbo CD, PlayStation e Sega 
Saturn, disponível na PSN japonesa) 
• V.G. II - The Bout of Cabalistic Goddess 
(PC9800)  
• Super Variable Geo (Super Famicom) 
• Advanced V.G. 2 (PlayStation, relançado no 
PSOne Classics) 
• V.G. Custom (PC) 
• V.G. Max (PC) 
 
 

 
Asuka 120% foi uma franquia produzida 
pela Fill-in-Cafe e distribuída pela 
FamilySoft e, em 1994, pela Kodansha. 
 
O jogo, que dispõe de apenas três botões de 
ataque, possui um ritmo bem frenético e 
permite a realização de combos 
destruidores. O enredo consistia, 
basicamente, em um torneio anual de luta 
na Ryoran Private School for Women. 
 
Em três jogos da série há a presença do 
único personagem masculino do jogo, 
Genichiro Shindo, o diretor da escola. 
Curiosamente, o último jogo foi feito de 
maneira não oficial para Sega Saturn. 

Jogos lançados: 
 
• Asuka 120% BURNING Fest  (FM Towns E 
Sharp X68000) 
• Asuka 120% Excellent BURNING Fest (FM 
Towns) 
• Asuka 120% Maxima BURNING Fest (PC 
Engine Super CD-ROM²) 
• Asuka 120% Special BURNING Fest 
(PlayStation) 
• Asuka 120% Excellent BURNING Fest 
(PlayStation) 
• Asuka 120% Limited BURNING Fest (Sega 
Saturn)  
• Asuka 120% Final BURNING Fest 
(PlayStation) 
• Asuka 120% Return BURNING Fest  (PC 

Windows) 
• Asuka Limit Over BURNING Fest (Sega 
Saturn, não oficial) 
 
 

 
Touki Denshou: Angel Eyes foi um jogo 
desenvolvido pela Graphic Research, 
publicado pela Tecmo e lançado no 
Japão em 1997 para Arcade e 
PlayStation. O game acabou sendo 
relançado posteriormente para 
PlayStation Portable (PSP), 
PlayStation 3 e PS Vita. 
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Misturando gráficos 2D com 3D, dispõe de 
8 lutadoras (mais 8 adicionais no 
PlayStation - a chefe final não é 
selecionável) que querem provar sua força e 
alcançar a dignidade para se  
tornarem anjos. 
 
Assim como Asuka 120%, a série possui 
combos devastadores, inclusive de 100%, 
com a possibilidade de fazê-los em pleno 
ar, no maior estilo Marvel vs Capcom. 
 

 
Sim, um dos Shoujos - tipo de 
mangá comercializado para o 
público jovem feminino - mais 
famosos do mundo também teve 
seus jogos de luta! Os games de 
Sailor Moon foram lançados para 
Super Famicom, 3DO, Sega Saturn 
e PlayStation.  
 
Basicamente, as sailors lutavam 
entre si e, curiosamente, os jogos 
lançados foram todos baseados na 
fase S ou Super S do  
anime clássico. 

Infelizmente, em alguns casos peca
-se muito na jogabilidade, mas eles 
têm o seu charme. Para os fãs da 
saga, a versão de Sega Saturn de 
Bishoujo Senshi Sailor Moon Super 
S: Shin Shuyaku Soudatsusen 
possui a transformação  
de Sailor Saturn! 
 
Jogos de Luta lançados: 
 
• Bishoujo Senshi Sailor Moon S: 
Jougai Rantou!? Shuyaku 
Soudatsusen  (Super Famicom) 
• Bishoujo Senshi Sailor Moon S (3DO) 
• Bishoujo Senshi Sailor Moon Super 
S: Zenin Sanka!! Shuyaku 
Soudatsusen (Super Famicom) 

• Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S: Shin 
Shuyaku Soudatsusen (PlayStation e  
Sega Saturn) 
 
 

 
Quem acompanhava animes entre os anos 
de 1990 e 2000, com certeza já ouviu falar 
de Saber Marionette J, que chegou a passar 
no saudoso canal Locomotion.  



O sucesso do anime rendeu um jogo de luta 
chamado Saber Marionette J: Battle Sabers, 
lançado para PlayStation em março de 
1997. Com gráficos 3D e estilo que lembra 
o de franquias como Tekken e Virtua 
Fighter, o jogo possui as já conhecidas 
marionetes de Otaru, Lime, Cherry e 
Bloodberry, as Saber Dolls de Faust, Tiger, 
Panther e Lynx (chamada no jogo de Luchs), 
as marionetes do imperador 
japonês, Tamasaburou e Baikou, 
além de uma nova personagem, 
chamada Apple.  
 

 
Imagine um jogo de luta apenas 
com personagens da SNK, como 
Mai Shiranui, Athena e Nakoruru? 
Essa foi a proposta de SNK Gals' 
Fighters, lançado para Neo Geo 
Pocket Color em janeiro de 2000. 
 
O enredo consistia em um 
torneio chamado The Queen of 
Fighters, organizado pela 
misteriosa Miss X, que na 
verdade é o Iori Yagami 
disfarçado. 

No torneio quem conquistar o 
primeiro lugar receberá o misterioso 
talismã K, capaz de realizar  
qualquer desejo. 
 
Uma das grandes surpresas do jogo, 
além do próprio Iori, é a personagem 
Yuki Kushinada, namorada de Kyo, 
que apareceu pela primeira vez  
em KOF 97. 
 

 
A franquia desenvolvida pela Examu 
nasceu em 2006, e foi lançada para 
diversas plataformas desde então. 
Com um elenco completamente 
feminino, a história começa com a 

jovem Heart Aino tendo que investigar 
acontecimentos estranhos no céu de Tóquio 
resultantes da tentativa de quebra de 
barreira entre o mundo místico e o nosso. 
Conforme a série avança, a história se 
desenvolve ainda mais com a adição de 
novas personagens. 
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Uma coisa interessante no jogo é a 
presença dos Arcanas, criaturas místicas 
que possuem ligação com as personagens 
do game. Dependendo do Arcana escolhido 
para a sua personagem, abre-se um leque 
de possibilidades para o jogador, desde 
estratégias utilizadas até combos a  
serem feitos.  
 
Jogos lançados: 
 
• Arcana Heart (Arcade, PlayStation 2) 
• Arcana Heart Full! (Arcade) 
• Arcana Heart 2 (Arcade) 
• Suggoi! Arcana Heart 2 
(PlayStation 2) 
• Suggoi! Arcana Heart 2: 
Tenkousei Akane to Nazuna 
(Arcade) 
• Arcana Heart 3 (Arcade, 
PlayStation 3, Xbox 360) 
• Arcana Heart 3: LOVE 
MAX!!!!! (Arcade, PlayStation 
3, PlayStation Vita, PC) 
• Arcana Heart 3 LOVEMAX 
SIXSTARS!!!!!! (Arcade, PC) 
• Arcana Heart CARD OF 
GLORY (mobile) 
 

 
A franquia desenvolvida 
pela Lab Zero Games 
(embora tenha 
enfrentado alguns 
problemas durante este 
processo) nasceu em 
2012 e possui o elenco 
majoritariamente 
feminino. A história do 
jogo ocorre no reino 
fictício de Canopy 
(baseado nos EUA dos 
anos 1940), onde as 

personagens lutam para obter o misterioso 
artefato Skull Heart, que é capaz de 
conceder desejos, mas que cobra seu preço. 
Ele só pode ser usado por aquela que 
possuir um coração puro, caso contrário, 
transforma quem o utiliza no  
monstro Skullgirl. 
 
Com jogabilidade divertida, visual meio retrô 
(ambos cheios de referências para quem 
curte jogos de luta) e uma trilha sonora que 
mistura rock, jazz e temas góticos, é um 
jogo que vale a pena conhecer. 
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Jogos lançados: 
 
• Skullgirls (Arcade, PsS3, Xbox 360, PC) 
• Skullgirls: Encore (Arcade, PlayStation 3, 
Xbox 360, PC, Linux, Macintosh) 
• Skullgirls: 2nd Encore (Arcade, PlayStation 4, 
PlayStation Vita, PC, Linux, Macintosh) 
• Skullgirls (Mobile) 
 
 

 
 
Nitroplus Blasterz: Heroines Infinite Duel é 
um jogo produzido pela Examu (a mesma de 
Arcana Heart) e publicado pela Nitroplus em 
abril de 2015, sendo baseado no doujin 
game Nitro+ Royale: Heroines Duel. Foi 
lançado para Arcade, PlayStation 3, 
PlayStation 4 e Microsoft Windows. 
 
Ele reúne várias personagens femininas de 
diversos jogos e visual novels da Nitroplus, 
bem como mangás e animes, nos quais 
seus escritores estão envolvidos. 

 
Com isso, temos, por exemplo, Saber de 
Fate/Stay Night, Ein de Phantom of Inferno 
e até a participação de Aino Heart, da 
franquia Arcana Heart da Examu, sem 
contar os personagens de suporte. E cada 
uma, claro, com motivações distintas  
para a luta. 
 
Possui gráficos bonitos e uma jogabilidade 
divertida e bem fluída. Destaco ainda alguns 
golpes “especiais” um tanto exagerados que 
fazem aquele estrago no oponente. Um jogo 
que, com certeza, deve agradar aos fãs  
de jogos de luta. 
 
 
Bianca Freitas, também conhecida como Bia 
Chun-Li, é carioca, joga videogames desde 
criança e é apaixonada pela franquia Street 
Fighter.  (Facebook: /biachunli ) 
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A  minha trajetória com Atari é longa e já 
passou por várias fases.  Tudo começou 

na década de 80. Como eu não tinha muito 
acesso a informações, nem se passava na 
minha cabeça o que era um videogame. 
 
Em uma das minhas idas à casa dos meus 
primos, tive a primeira experiência com o 
Atari 2600. Não foi muito empolgante 
porque, na verdade, eu nem joguei. 
Fiquei assistindo a todo mundo jogar. 
Meu pai foi camarada e perguntou se 
eu queria experimentar, mas, com 
medo de quebrar aquele fabuloso 
brinquedo, eu preferi ficar só 
assistindo mesmo. O jogo era 
Enduro. 
 
Tive uma segunda 
oportunidade de 
contato na 
casa de 
outros 
primos algum tempo depois. 
Novamente, todo mundo 
jogando e eu só olhando. 
Depois de muita insistência 
da minha irmã, eu acabei 
entrando na brincadeira. 
Dessa vez, o jogo era 
Frostbite e fiquei 
simplesmente encantada! Aquilo 
foi diversão extrema para mim! 
 
A partir daquele momento, eu sabia que 
precisava ter um videogame e passei a pedir 
de forma insistente para os meus pais. 
 

No Natal seguinte, abrimos nossos presentes 
um a um...Eu, ansiosa, percebi que embaixo da 
árvore havia um embrulho misterioso. Era um 
presente partilhado entre minha irmã e eu. 
Abrimos a caixa juntas, e quando ela leu a 
palavra “Videogame” eu sabia que finalmente 
meu sonho estava realizado!   
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Dentro de pouco tempo, o Atari 2600 já 
estava instalado na velha TV Telefunken. Ao 
ligar, o primeiro jogo foi Bobby is Going 
Home. Desse dia em diante, foram muitas 
disputas entre nós duas. Ficávamos horas 
tentando bater recordes uma da outra. 
Nosso jogo favorito era Condor Attack 
(atualmente eu tenho uma pontuação que 
está entre as mais altas nos  
rankings mundiais). 
 
O período de propaganda eleitoral era 
sempre muito esperado, pois, afinal de 
contas, era um luxo poder jogar videogame 
à noite enquanto passava horário político. 
Nessa época eu tive também muitos 

parceiros para a troca de cartuchos. A gente 
sempre queria uma novidade para jogar, 
mas ninguém tinha dinheiro para comprar 
novos cartuchos, então, a troca era uma 
maneira de ter mais variedade de jogos. 
 

Por volta de 1997, já não tinha mais com 
quem trocar cartuchos, mas eu continuava 
jogando. Fiquei sozinha com meu Atari até a 
abertura do Orkut. Lá entrei na comunidade 
Atari Lovers e comecei a interagir com o 
pessoal. Era muito bom conversar com 
outras pessoas que, mesmo depois de tanto 
tempo, ainda amavam esse console. De lá 
pra cá conheci muita gente, participei de 
projetos, joguei grandes partidas, disputei 
com bons jogadores e tive muitas conversas 
nostálgicas. Além das boas amizades, ainda 
tive a oportunidade de conhecer o meu atual 
namorado com quem também compartilho 
o amor pelos jogos. 
 

 
Claudia Maria, La Corujita, é 

mineira, gamer da década de 80 e 
continua jogando seu Atari 
(@la_corujita) 
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