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Ser um sucesso de ocasião é fácil. Tudo o que você precisa fazer é ga-
rantir um bom resultado uma vez. Aquele que atinge o estrelado por 15 
minutos não precisa se preocupar em construir uma escada antes ou em 
deixar um legado pra depois. Não há passado e não há futuro quando 
você está no topo uma única vez. O difícil é manter o lugar de cima. A 
sequência é sempre mais difícil do que a primeira vez.

Obviamente, nós não fazemos ideia do que seja isso, já que nunca fo-
mos um sucesso. Mas, guardadas às devidas proporções, nós podemos 
dizer que a primeira edição da SuperMag, lançada no final de Agosto de 
2012, teve uma audiência bem maior do que a gente poderia imaginar. 
Portanto, nos resta entregar uma segunda edição melhorzinha para todo 
mundo.

Desafiando as leis universais que ditam que um dia tem 24 horas, nós 
trabalhamos cerca de 36 horas por dia para que essa revista pudesse ser 

publicada antes de 2014, além de manter o Supernovo atualizado, os 
podcasts em dia e tudo mais. Por isso, caso a revista atrase, saiba que 
estamos fazendo o possível para entregar um material de qualidade 
para vossa senhoria.

Na edição desse mês, temos uma passada de olhos no que vem 
por aí na terceira temporada de The Walking Dead, um especial 
bem bacana sobre o futuro da Marvel nos quadrinhos, um ba-
lanço sobre o primeiro ano do reboot da DC, críticas de vários 
filmes que estreiarão/estreiaram nos últimos/próximos dias 
e até mesmo um especial PES 2013 vs FIFA 13, para você 
saber qual game de futebol comprar nessa semana.

Não é preciso dizer que você tem a obrigação cívica e 
moral de mostrar essa revista para um amiguinho, caso 
goste do que está escrito por aqui, certo? Se você não 
fizer isso, o Bicho-Papão vai te pegar de noite.
Espero que goste das besteiras que escrevemos, foi 
tudo de coração!

Boa leitura!

uma sequência
o peso de

EDIToRIAL
Leandro de barros

editor
@leco90
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jackresponde
Parabéns pela ótima revista, muito con-
tente com a grande evolução que o Su-
per novo teve em três meses (período 
em que conheço o trabalho de vocês). 
A revista está ótima, diagramação foda, 
design muito bom (que ta idêntico ao do 
site, que faz uma linkagem muito boa) e 
a redação impecavelmente maravilhosa.  
Gostei muito das matérias, principalmen-
te a matéria do Cabeça de Teia, pois sou 
fã assumido de quadrinhos e também do 
Homem Aranha, ri muito com o Top Five 
vilões do Spidey e concordo plenamente 
com o Leco em dizer que o Quesada é o 
maior vilão de todos! 
Enfim, fica aqui meu feedback e estou 
esperando ansiosamente pela última 
quarta feira de Setembro!

Kaique Barros – por email

Kaique, seu email foi muito bonito e en-
cheu o coração dos redatores do Super-
novo, mas eu preciso puxar a sua orelha. 
O Leco passou uma semana inteira fa-
lando dessa bendita piada do Quesada 
como maior vilão de todos. Todo santo 
dia o filho de uma *censurado* chega-
va e dizia: “Mandei bem com aquela do 
Quesada, né?”. Você está apenas vali-
dando um comportamento ruim.

De resto, obrigado pelo email. A segunda 
edição da SuperMag está ainda melhor, 
porque dessa vez eu participo! Vá ler o 
meu texto.

Vcs são simplesmente ESPETACU-
LARES, leiam denovo...ESPETACU-
LARES! PARABÉNS! :D

Bruno Dantas – no Botecão do Jack

“Alô, chefe? Então, pode 
pagar o Bruno. Sim, sim, 
ele elogiou direitinho. 
Faz o depósito aí, beleza? 
Tchau, abraço!”

Fico sensacional galera parabéns pela revista. Obrigado por falarem de POI amo 
essa série, tenho certeza que vai virar mania logo, logo. Adorei a matéria dos Mer-
cenários. Cara faz muito tempo que não vejo uma revista assim tão boa. Eu com-
prava a Revista SET não sei se alguém conhecia ou conhece, ela já parou circular, 
era super completa sobre cinema (que era o foco principal), séries, dvd e HQ, con-
cluindo, Supernovo está no caminho certo, vamo que vamo galera, o mercado 
brasileiro precisa de uma revista assim, mesmo que seja digital o que já uma evo-
lução na minha opinião.

João Paulo – no Supernovo

Fala, João. Os colegas aqui pediram para agradecer pelo comentário. A lendária 
Revista SET ficou ofendidíssima com a comparação, mas não se pode agradar à 
gregos e troianos. Já mencionei que a edição desse mês tem um texto meu, logo 
é bem melhor do que a primeira? Vai ler!

Cara, não existe uma revista no mer-
cado brasileiro que dialogue com o 
público nerd da forma como a Super-
Mag pode dialogar. Por favor, procu-
rem uma editora.

Tales Marques
no Botecão do Jack

Tales, é que você ainda não 
me viu dialogando com o 
público (feminino) nerd. Eu 
vou de “Oi, eu sou um ma-
caco falante” para “Cuidado 
com a mão no joystick” pas-
sando por “Pois é, eu já en-

trevistei o Homem de Ferro”. 
Infelizmente, os manés daqui 
não sabem o caminho para 
procurar uma editora, então 
elas vão ter de nos procurar. 
Em todo o caso, já reenviei 
o seu comentário para os 

LAMBDA LAMBDA LAMBDA 
do JovemNerd pra ver se eles 

fazem a caridade.

críticas, dúvidas e 
sugestões para: 

 

contato@supernovo.net

jack responderá com carinho!
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cinema
Looper, Selvagens, Juiz Dredd, Ted e Vizinhos Imediatos de 3º 

Grau

games
Resident Evil 6, PES 2013 versus FIFa 13, Tony Hawk’s Pro Skater 

HD

novos 52: ano um
Um acerto de contas sobre o aniversário de um ano do reboot 

da DC Comics

marvel now
Saiba tudo sobre a nova iniciativa da marvel nos quadrinhos com 

um especial de 13 páginas.

fall season
The Walking Dead, The Following e Last Resort

calendário das séries
as estreias de outubro nesta Fall Season

multiverso
Estreamos um novo blog, dentro da revista, pode não fazer sen-

tido para você e essa é a intenção

jack solta o verbo
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E 
ncare seu futuro e lute contra o 
seu passado. Essa é a frase usada 
no marketing de Looper, e é um 

paradoxo estranho se você analisar 
bem essas palavras. O longa é escrito 
e dirigido por Rian Johnson – que diri-
giu o sensasional episódio Fly da quar-
ta temporada de Breaking Bad, aquele 
da mosca. 

A produção se passa inicialmente no 
ano de 2042 e segue a história de Jo-
seph “Joe” Simmons (Levitt) que traba-
lha como “Looper” para a máfia. O que 
é um Looper? É um cara que que re-
cebe criminosos do futuro no passado 
e mata essas pessoas. Os Loopers só 
são pagos quando finalizam o serviço, 
ou seja, matam o cidadão e se livram 
do corpo. Um belo dia ensolarado no 
milharal o Looper Joe encara o ve-
lho Joe que foi enviado para ser exe-
cutado. Sim, ele tem que matar o seu 
“eu” tiozão. Parece confuso mais soará 
agradavel ao assistir.

O velho Joe escapa, e a máfia então 
caça o novo Joe enquanto ele foge e 
ao mesmo tempo caça o seu “eu” ve-
lho. Filmes com viagem no tempo po-
dem sempre cusar confusão como a 
franse anterior, basta ter atenção.

Temos Gordon-Levitt o novo 
queridinho das produções ame-
ricanas, e o grande destaque de 
A Origem, e temos também Bru-
ce Willis, um dos melhores da sua 
geração em filmes de ação, e que 
ainda está em plena forma. O re-
sultado? Uma ficção-científica 
com um pé na ação clássica e bem 
executada. Eu citei Breaking Bad no 
início para explicar outro trunfo do 
filme, a inteligência. O roteirista e di-

retor por trás da obra, Rian John-
son, sabe trabalhar muito bem os 
personagens elaborados. Aliás, 
sabe elaborar ótimos perso-
nagens. E os diálogos, mesmo 
que não lineares, fazem sentido 
e são executados de forma fan-
tástica, como o tal episódio da série 
americana que eu citei.

A certo ponto do filme os dois “eus” da 
mesma pessoa conversam sobre pa-
radoxos de viagem no tempo e o ve-
lho “eu” muda de assunto, reclaman-
do que essas conversas não chegam 
a lugar nenhum e dão dor de cabeça. 
Faça o mesmo, seja oldschool e não 
se prenda aos detalhes paradoxais fisí-
co-científicos da obra, o filme é muito 
mais elaborado, inteligente, envolven-
te e sagáz que isso, desfrute da história.

Gordon-Levitt faz estragos e Willis 
mostra que está completamente em 
forma e pronto para mais. Eu li em al-
gum lugar uma analogia à O Mágico 
de Oz, dizendo que Looper tinha cé-
rebro, coragem e coração. O que é 
perfeito para esse filme que pode ficar 
marcado até como um clássico.

looper
eder augusto
editor
@edaum

“ é homicídio ou suicídio?”



7

O 
consagrado Oliver 
Stone mais uma vez 
nos traz um thriller de 

ação com temas bem polêmicos no 
seu plot, configuração esta que con-
sagrou o diretor vencedor de dois Os-
cars da Acadêmia.

O filme conta a históra de dois ami-
gos, Chon (Taylor Kitsch) e Ben (Aaron 
Johnson), que fabricam a melhor ma-
rijuana de toda a Califórnia e levam o 
negócio deles sem violência, como o 
próprio Ben descreve a certo ponto do 
longa: o negócio deles é 99% livre de 
violência, 1% restante é por conta de 
Chon, ex-militar que esteve na guerra 
do Afeganistão e não é muito adepto 
de conversinhas.

Além de amigos, os dois estão numa 
relação à três com Ophelia, ou O como 
ela prefere ser chamada por ser bipolar. 
Aqui está um detalhe imperceptível do 
filme mas que fará muito sentido para 
você NÃO sair reclamando da sala de 
cinema. O filme começa com O (Bla-
ke Lively) dizendo que ELA vai contar 
uma história. Ou seja, é a visão bipolar 
dela para o ocorrido. E o filme todo se 
desenvolve com a narração de O, que 
não te deixa esquecer um minuto que a 
visão dela é o que você está assistindo.

Além 
disso tudo, vale ressaltar o ter-

ceiro núcleo dessa história que é com-
posto por Elena (Salma Hayek) dona 
de um cartel mexicano interessada na 
droga de Ben e Chon, e por seu primo 
e capacho Lado (Benicio Del Toro).

O desenrolar do longa, como já foi 
dito, é a visão de O para os aconteci-
mentos, a tendência de Stone e mes-
clar a bipolaridade dela já surge nos 
companheiro dela que são o oposto 
um do outro. Enquanto Ben é tranqui-
lo, sereno e ligado a natureza, Chon 
é mais explosivo, violento às vezes, e 
guarda alguns traumas de guerra.

Aaron Johnson e Taylor Kitsch sur-
preendem liderando o filme, realmen-
te eles fizeram uma parceria muito boa 
e surpreenderam com protagonistas. 
Benicio Del Toro é um show à parte 
como Lado, muito caricato e seguro do 
que está fazendo. Blake Lively é ok, mas 
deixa o filme belo ao menos. E John 
Travolta é um ótimo alívio para os mo-
mentos de tensão, ele vive um agente 
da DEA (tipo combate às drogas) e é 

c o r -
rupto, ajuda tanto cartéis, como 

o de Elena, como ajuda produtores in-
dependentes como Ben e Chon.

Oliver Stone traz para a mesa assuntos 
polêmicos como o trafico de drogas 
protegido por policias corruptos, a pre-
sença forte dos carteis mexicanos nos 
EUA, a violência necessária no mundo 
das drogas, o relacionamento à três, 
estupro, até homossexualidade porque 
não. E lembre-se, tudo na visão de O 
– sim, estou fazendo como ela, te lem-
brando disso para não deixar você co-
meter perjúrios ao comentar o filme.

A selvageria pode não estar explicita 
para alguns, mas para outros pode ser 
tanta que até incomoda. Tudo vai de-
pender da sua visão dos fatos e da sua 
tolerância aos temas. Talvez essa seja a 
principal crítica do filme. Selvagens é fil-
me sincero em certos momentos, bem 
contruído e apoiado sob a visão de uma 
menina sonhadora que vive um relacio-
namento à três com dois traficantes de 
marijuana. 

“ cabrón!”

o que é ser selvagem?
eder augusto
editor
@edaum
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D 
epois de 17 anos de ter apare-
cido nos cinemas pela primeira 
vez (sim, nós estamos velhos 

demais), o Juiz Dredd volta às telonas 
para tentar emplacar uma franquia 
cinematográfica mais uma vez, des-
sa vez interpretado pelo competente 
Karl Urban (Star Trek).

Infelizmente, a saga do Juiz deve ficar 
mesmo por aqui, já que o longa não 
conseguiu nem mesmo pagar o seu 
orçamento ($50 milhões de dólares, 
baixo para os padrões) nas bilheterias. 
Mas a razão para esse mau desempe-
nho nos cinemas é a má qualidade do 
filme?

Não, muito pelo contrário. Juiz Dre-
dd é um ÓTIMO filme, com todas as 
letras maiúsculas e serve como uma 
aula de como se transpor uma HQ 
para os cinemas.

O longa tem tudo aquilo que os qua-
drinhos de Juiz Dredd tem: violência, 
satírica política, uma pegada crua, fria 
e verdadeira. Apesar do baixo orça-
mento, o filme apresenta bons efei-
tos, cenas belas e uma qualidade 
visual incrível (principalmente nas ce-
nas gravadas com a câmera Phantom 
Flex, capaz de rodar 2500 frames por 
segundo e criar aquelas cenas lentas).

Na trama do longa, o Juiz Dredd (Karl 
Urban) e a novata Anderson (Oli-
via Thirlby) são chamados para uma 
ocorrência num condomínio de 200 
andares, que é uma espécie de mega-
favela vertical, comuns na Mega City 

One, uma cidade-estado gigantesca. 
Ambos acabam presos no lugar e pre-
cisam enfrentar a traficante Ma-Ma 
(Lena Headey), responsável por ven-
der uma droga chamada Slo-Mo, que 
dá a sensação de desaceleração do 
tempo. A partir daí o filme se desen-
volve todo basicamente no mesmo 
cenário, que é o tal condomínio de 
200 andares, uma solução inteligente 
do roteiro para o problema do orça-
mento apertado. 

Um dos grandes méritos de Juiz Dre-
dd é não se apoiar em velhos clichés 
na construção dos seus personagens. 
Por exemplo, há uma espécie de re-
lação mestre-pupilo entre Dredd e 
Olivia. Em outros filmes, essa relação 
seria pintada com o Dredd sendo o 
fodão e sempre tendo um defeito 
para notar até o final do longa, quan-
do Olivia mostraria o quanto apren-
deu com ele. Em Juiz Dredd, isso não 
acontece: a relação dos dois é bem 
justa e natural. Esse é apenas um dos 
exemplos de como o longa dá uma 
inovada em termos de estereótipos 
de personagens, desenvolvendo-os 
de maneira diferente do esperado.

Para concluir, Dredd é aquilo que você 
sempre quis ver numa adaptação de 
quadrinhos: qualidade e fidelidade re-
sultando num filme muito bom para 
fãs e quem não conhecia a série. É um 
(aparente) fracasso de bilheteria, mas 
que ganhará status de filme cult nos 
próximos anos. Mas aí já será tarde 
demais…

juiz dredd
O Julgamento já chegou!
Leandro de barros
editor
@leco90

“ A sentença é 4 estrelas porque 
eu sou a Lei, rapá”
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I
mpossível assistir Ted e não lembrar 
das famosas sérias animadas cria-
das pelo diretor Seth MacFarlane, 

fazendo sua estréia como diretor de 
cinema nessa comédia romantica de 
fantasia non-sense que é o longa es-
trelado por Mark Wahlberg, Mila Kunis 
e pelo próprio Seth, que dá voz ao ur-
sinho Ted.

A comédia conta a história de um me-
nino com problemas de socialização 
que, por falta de amigos, pede em se-
gredo que o seu novo urso de pelúcia 
ganhe vida. Com diria um tal Capitão, 
missão dada é missão cumprida e o 
urso ganha vida. Mas e quando o me-
nino crescer? Foi nesse pensamen-
to que MacFarlane criou o roteiro do 
filme. Bom, o urso cresce também. 
Se torna uma celebridade problemá-
tica, se envolve com drogas, bebidas 
e mulheres e estraga a vida do pobre 
John (Wahlberg) e isso reflete, e mui-
to, em seu relacionamento com Lori 
(Mila Kunis).

Os diálogos do filme são repletos 
de palavrões. O que nesse filme 
não é ruim, uma vez que a his-
tória não é genial e seu grande 
trunfo são as piadas sujas e es-
cancaradas. Definitivamente não 
há limites que possam delinear o 
rumo das piadas, tem para todos 
os gostos e tamanhos. Diversão e 
gargalhadas garantidas ou seu di-
nheiro de volta (não sei de nada!).

A visão satirizada da sociedade e 
costumes americanos, que são carac-
teristicas domininates no trabalho 
de MacFarlane, estão impregna-

das em Ted mesmo que passem desa-
percebidas num mundo das gargalha-
das pastelonas.

Mark Wahlberg está ok em seu papel, 
já Mila Kunis está bem à vontade, talvez 
por já trabalhar com o diretor em Family 
Guy. Mas quem rouba a cena é Seth Ma-
cFarlane. Ele escreveu, dirigiu e atuou 
muito bem, o seu urso Ted está sensa-
cional! E o CGI do urso também está 
de tirar o chapéu para o relativamen-
te baixo orçamento do longa ($50M) 
comparando com os Blockbuster que 
rondam os $200M. Dá para comparar 
até com Paul – O Alien Fugitivo (2011) 
filme de Simon Pegg que tem um visual 
parecido, porém com uma qualidade 
um pouco mais baixa.

Completamente politicamente in-
correto e com piadas total-
mente sem pudor, Ted é 
uma comédia engra-
çadíssima. Não espere 
dele um filme com 

e x p l i c a ç õ e s 
cientificas 

assim como você não tem explicações 
para Brian, o cão falante de Family Guy. 
A pegada é a mesma. Você assistirá à 
um filme de certa forma non-sense 
e muito engraçado, que é o que Seth 
MacFarlane se propôs a fazer desde o 
ínicio e é o que você deve comprar.

Curiosidades para os curiosos: a nar-
ração do longa é feita por Patrick Ste-
wart, famoso por ser estrela do meme 
face palm (na verdade, por ser um dos 
Capitães de Star Trek – de onde vem o 
meme) e viver o Professor Xavier nos 
três primeiros filmes dos X-Men. E mais 
uma curiosidade: o filme Flash Gordon, 
que John e Ted idolatram, 
existe de verdade 
e o protagonis-
ta participa do 
longa.

Ted é isso, 
simples, en-
g r a ç a d o , 
divertido e 
vale a pi-
poca que 
você vai 
comer.

ted“ fuck you thunder!”

eder augusto
editor
@edaum

http://twitter.com/edaum
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S 
e você procura por uma co-
média leve, Vizinhos Imedia-
tos de 3º Grau pode ser uma 

pedida interessante, que vai te di-
vertir num nível normal, sem mais, 
nem menos. O novo filme de Ben 
Stiller vem com um elenco interes-
sante, um pé na ficção científica, 
engraçado e com um visual bacana.

Quatro sujeitos comuns juntam-
se para formar o grupo de vigilân-
cia da vizinhança. Porém tudo não 
passa de uma desculpa para esca-
parem de suas vidas sem graça, ao 
menos uma vez por semana. Tudo 
muda quando acidentalmente eles 
descobrem que a sua cidade foi in-
vadida por extraterrestres que se 
passam por humanos. Eles não têm 
outra escolha: devem salvar a vizi-
nhança e o mundo!

A premissa é bem manjada e é aé 
que entra a parte da diversão, para 
tirar o holofontes da velha história 
de “salvação de uma invasão alie-

nigena feita por um grupo peque-
no de seres humanos que nem sa-
biam o que estava acontecendo”. 
Acho que além disso, o filme tem 
um toque de dramas do cotidiano 
que funciona legal e tira a cara de 
comédia pastelão que poderia exis-
tir aqui, foi uma mistura que casou 
legal e aliviou entre as piadas e os 
aliens.

Jonah Hill em cena é ótimo, nós 
já o elogiamos em Moneyball – O 
Homem que Mudou o Jogo e em 
Anjos da Lei e confesso estar ansio-
so por vê-lo em Django Livre. Ben 
Stiller vive um tal de Ben Stiller, co-
nhecem? Sim, o papel de sempre. 
Me surpreendi muito com o Vince 
Vaughn, já tinha visto uma ou ou-
tra coisa dele, mas realmente neste 
longa ele está dividindo as atenção 
com Jonah Hill, cada um com seu 
estilo de comédia. O sempre bom 
Richard Ayoade vai sem compro-
meter. Já Rosemarie DeWitt tem 
uma atuação muito aquém, mas 

quem se importa com isso quando 
ela aparece de lingerie? Enfim…

“Mas Edaum, uma comédia com 
extraterrestres, como são os efeitos 
especiais?”

Bom, o filme não exige muito deles, 
mas são bacana. De verdade. Os 
E.T.s estão bem construídos, as ex-
plosões e raios bem feito. Tá legal, 
ponto.

O grande trunfo é a química en-
tre os atores, estavam entrosados, 
conseguiram ligar bem as piadas e 
um filme normal de invasão alieni-
gena (guardado as devidas propor-
ções) tem ótimos pontos de alívio 
cômico alternado com piadas inte-
ligentes e até mesmo piadas de hu-
mor negro.

“ tem et vei!”

eder augusto
editor

@edaum

http://twitter.com/edaum
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promoção

busca implacável 2
l i a m  n e e s o n

05 de outubro - nos cinemas

eu não sei quem 
você é, mas se você 
não participar, ele 
vai te encontrar e 
te matar

participe já!

concorra a 20 pares de ingressos para ver o 
filme nos cinemas

http://supernovo.net/cinema/promocao-cultural-busca-implacavel-2/
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games

resident 
           evil6

Defeituosa e divertida. Essa é a 
Capcom voltando as origens.
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A 
desenvolvedora japonesa Cap-
com é uma das poucas em-
presas que se mantêm viva no 

mercado de games com poucos lan-
çamentos anuais e com somente duas 
grandes franquias consolidadas. A pri-
meira é Street Fighter, que desde 1992 
vende milhões de unidades para quase 
todas as plataformas. A outra é Resident 
Evil, que está presente desde a geração 
Playstation e se garante como uma das 
franquias mais ovacionadas pelos fãs do 
gênero survival horror.

Como não tivemos nenhum jogo da 
mais famosa série de lutas este ano, a 
balança comercial da empresa ficou 
por conta dos zumbis mais amados 
dos consoles. Resident Evil 6 chegará as 
prateleiras brasileiras no dia 9 de outu-
bro, e o jogo vem com a proposta de 
revolucionar a jogabilidade contestada 
nos dois últimos games da linha princi-
pal da franquia.

A partir do quarto game, a série Re-
sident Evil começou a lançar os seus 
jogos com uma abordagem diferen-
te. Resident Evil 4 passou de game de 
sobrevivência a shooter com zumbis. 
O que é bem diferente, já que um dos 
maiores problemas do game está atre-
lado a jogabilidade, como por exemplo, 
a impossibilidade de andar e mirar ao 
mesmo tempo. Para os desenvolvedo-
res da Capcom o ato de atirar merecia 
um momento único, e em Resident Evil 
6 isso não acontece. A versão de de-
monstração disponibilizada nas redes 
PSN e Live nos revela uma jogabilidade 

muito mais rápida e fluida, envolven-
do cambalhotas acrobáticas, liberda-
de para pular obstáculos e, vejam só, a 
possibilidade de mirar e andar ao mes-
mo tempo.
Com essa aceleração na mecânica de 
jogo, a série assume de vez que vai se 
manter na ação dos tiros e na veloci-
dade. Os ataques físicos, tão pouco ex-
plorados nos dois últimos games, foram 
repaginados e estão mais poderosos. É 
possível largar a arma por uns momen-
tos e sair dando chutes e pontapés em 
uma penca de zumbis famintos e levar 
pouco ou quase nenhum dano.

Um problema que se mostrou muito 
relevante foi a câmera. A perspectiva 
sem lógica em determinados momen-
tos da jogatina atrapalham e muito a 
jogabilidade. Algo bem abaixo do es-
perado está os gráficos. Obviamente, 
a versão que jogamos é a de demons-
tração, mas acho difícil acreditar que 
poucos dias após a liberação da demo 
o game sofrerá correções a tempo de 
estar nas prateleiras. As texturas es-
tão muito ruins e a falta de iluminação 
em certos lugares do cenário contribui 
para a frustração dos jogadores, já que 
se espera uma evolução em relação ao 
game anterior.

Uma das apostas é o modo multiplayer, 
que também está disponível para testes 
na versão de demonstração. O pouco 
que pudemos testar no modo coo-
perativo já deixou claro que a diversão 
está garantida para aqueles que pre-
ferem ter companhia na hora de jo-

gar. Toda a construção dos cenários e a 
interação com as portas, por exemplo, 
está interada com a adição de mais um 
personagem à tela.

O grande trunfo da Capcom deve estar 
mesmo na história do game, que pre-
tende retornar as origens. Um dos pro-
blemas apontados pelos fãs da série era 
justamente o argumento dos jogos 4 e 
5, e aqui, com a volta de alguns perso-
nagens, a história parece estar tentando 
retomar a boa fase.

Vamos esperar pelo o game completo. 
Como fã da série, 
espero que Leon, 
Chris e compa-
nhia nos tirem 
várias horas 
de matan-
ça frente aos 
zumbis.

Pedro Luiz Fraga
editor
@PedroLuiz7

http://twitter.com/PedroLuiz7
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E 
sse era o título que te prometia 
reviver as manobras alucinantes 
do passado em 720p , com um 

precinho camarada, no teu console. 
Cumpre? Em partes. Tony Hawk’s Pro 
Skater HD traz as fases mais clássicas 
dos seus dois primeiros e consagra-
dos títulos para uma versão dos novos 
consoles.

Precinho camarada? Check. A versão 
está disponível na PSN, Live e Steam 
com um preço bem inferior aos gran-
des lançamentos do mercado, pelo 
jogo que é vale mais do que a pena, 
é uma diversão garantida para os mo-
mentos de ócio.

Reviver as manobras? Check. O jogo 
é ótimo, a mesma jogabilidade con-
sagrada com gráficos bem legais, os 
mapas clássicos como School e Wa-
rehouse estão presentes e dão aquela 
sensação de nostalgia. Você vai ouvir 
as clássicas músicas que marcaram os 
títulos de Tony Hawk como No Cigar, 
Superman e You. Sim, você vai se sen-
tir com 12 anos de novo.

A mecânica de jogo segue o mesmo 
molde dos clássicos, em cada mapa 
você tem uma volta de 2 minutos e 
tarefas a cumprir, como coletar obje-
tos iguais, as letras da palavra SKATE, 
bater três níveis diferentes de score 

(High, Pro e Sick), saltar obstáculos, às 
vezes realisando manobras específi-
cas. Enfim, a mesma praça o mesmo 
banco. É possível melhorar pontos de 
habilidade em seu skatista escolhido 
usando o dinheiro ganho nos mapas. 
E também comprar shapes personali-
zados. E só.

Mas nem só de flores esse jogo é fei-
to. Um pecado imperdoável é o fato 
replay. O jogo tem apenas 10 skatistas 
e 7 mapas. E só. Não tem o famoso 
map creator do Tony Hawk’s Pro Ska-
ter 2 que tornou o jogo um dos me-
lhores da época, dando a ele um fator 
replay incrível já que você poderia criar 
seus mapas como desejasse e ainda 
criar personagens. Nada disso é 
permitido na versão HD. Ou-
tra negativa é a ausência do 
Multiplayer, hoje em dia jogo 
sem esse modo é jogo fada-
do a ficar encostado.

No resumo da obra, vale a 
pena? Sim, por que não valeria? 
Poderia ser melhor, é verdade, 
poderia durar mais tempo, 
te dar possibilidade de 
passar mais tempo em 
frente a tv, criando mapas 
e fazendo as suas pró-
prias competições. Mas a 
sensação de poder jogar 
aquele título que ocupou 

centenas de horas da sua infância 
no seu console atual e com gráficos 
atuais, porém sem perder o encanto, 
isso não tem preço para um gamer.

tony hawk’s 
    pro skaterHDeder augusto
editor
@edaum

http://twitter.com/edaum
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A 
Konami, com o lançamento de 
PES 2012, amargou uma esta-
tística terrível. Para cada unida-

de de Pro Evolution Soccer vendida, 
10 unidades de FIFA eram vendidas. 
Agora eu me pergunto: O PES 2012 
foi tão ruim assim? Definitivamente 
não. 

Inúmeras grandes mudanças foram 
aplicadas a versão 2012 de Pro Evolu-
tion Soccer, e esse fracasso pode ser 
atribuído, pelo menos no Brasil, a au-
sência da liga nacional de futebol. O 
FIFA sempre contou com os times do 
Brasileirão; tudo bem que nem sempre 
eram todos licenciados, mas ninguém 
se importa com o Atlético Goianiense, 
né? Para mudar esse quadro, a Kona-
mi investiu pesado no Brasil e correu 
atrás de todos os 20 times da série A 
do Brasileirão. Em PES 2013 teremos 
os times, seus uniformes e jogadores 
perfeitamente selecionáveis, e isso é 
um ponto bastante crucial para que as 
vendas do game aqui no Brasil voltem 
a crescer.

Sobre as mudanças vistas na versão 
passada temos, entre muitas outras, 
um aperfeiçoamento significativo nos 
gráficos. A torcida continua sendo um 
problema... Mas a expressão facial dos 

jogadores e as ações dentro de cam-
po são o máximo que um jogo de fu-
tebol já alcançou. A Konami investe 
milhões todos os anos em captura de 
movimento, e em relação ao seu rival 
FIFA, o PES ganha essa mini-disputa. 
Ainda nos gráficos, os desenvolvedo-
res japoneses prometem para a ver-
são 2013 do game um aprimoramen-
to ainda melhor na construção dos 
estádios, por exemplo, aplicando uma 
grama 3D. O sistema de edição de 
estádios também está de volta, dessa 
vez mais aprimorado. É possível, por 
exemplo, criar um estádio no estilo 
mais brasileiro possível: cheio de bu-
racos e com irregularidades. Quando 
há chuva, esse campo vai encher-se 
de barro... Isso não só aumenta o rea-
lismo das partidas como pode torná
-las mais divertidas.

Deixando os outros atributos um 
pouco de lado, vamos partir para o 
que interessa: a jogabilidade. Na ver-
são 2012 tivemos inovações que fo-
ram aprimoradas para a nova versão 
do game, como por exemplo, o  re-
curso do ‘’Full Control’’, que permite 
ao jogador ter controle total da bola, 
permitindo dribles e jogadas mais tra-
balhadas. O jogador terá total con-
trole sobre a força imposta no chute, 
e com o ângulo certo, será mais fácil 
marcar gols. Na versão de demons-

tração do game pudemos experi-
mentar esse recurso, e posso afirmar 
que é algo muito benéfico. É possível 
fazer lançamentos como aqueles que 
Ronaldinho Gaúcho fazia na época 
do Barcelona, com precisão igual ou 
superior.

A cada nova mudança na jogabilida-
de, podemos constatar que a Konami 
realmente planeja fazer deste o game 
de futebol mais brasileiro depois de Ro-
naldinho Soccer 97. Algo que foi adicio-
nado ao sistema de jogo de PES 2013 é 
o chamado ‘’Deft touching’’, que nada 
mais é do que uma espécie de drible rá-
pido, no melhor estilo futebol de salão. 
Quer algo mais brasileiro que isso? Um 
exemplo prático: Você está com o pior 
jogador do time em estatísticas perto 
da linha de fundo e ele está muito mar-
cado; com os comandos certos e pre-
cisos você poderá dar toques rápidos 
com o controle da bola e assim se livrar 
do marcador a poucos centímetros do 
final do campo.

Com essas mudanças nos resta dizer 
que gostamos muito da versão de de-
monstração liberada pela Konami, e 
esperamos o lançamento de Pro Evo-
lution Soccer 2013. Será muito diverti-
do jogar os clássicos nacionais como 
Palmeiras e Corinthians, Vasco e Fla-
mengo e tantos outros. Só não vale 
dar carrinho!

pes
       2013

Pedro Luiz Fraga
editor
@PedroLuiz7

http://twitter.com/PedroLuiz7
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fifa13
C 

hegou a vez de falarmos então 
de quem está com vantagem 
no placar, o carro-chefe da EA 

Sports. O FIFA 12 se tornou o jogo mais 
vendido de esportes do ano em vários 
países, inclusive no Reino Unido onde 
a tedência é por jogos manager. Ficou 
5 semanas seguidas (e outras mais) no 
Top 1 de vendas de todos os gêneros, 
estando a frente de jogos como Batt-
lefield 3, Call of Duty: Modern Warfa-
re 3 e o aclamado The Elder Scrolls V: 
Skyrim.

Mas o FIFA 12 foi tudo isso? Sim, foi. E 
o FIFA 13 vem com a missão de conti-
nuar à frente no placar e consolidar a 
franquia. As promessas são poucas, até 
porque o anterior era um completo si-
mulador de futebol.

Se o PES 2013 vem com um ótimo 
Controle Total de Bola o FIFA responde 
muito bem aprimorando o seu con-
trole de bola, que já era muito superior 
ao concorrente japonês. A facilidade 
(entenda por realidade) em conduzir a 
bola ir para o mano a mano com o ad-
versário está ainda mais próxima de se 
jogar futebol de verdade. Ok, a execu-
ção não é a coisa mais fácil do mundo. 
Mas na vida real também não é.

O Impacto de Jogadores que já era 
uma melhoria do FIFA 12, mas que 
teve algumas reclamações de bugs, foi 
melhorada no novo título americano. 
Nota-se apenas se você for um exímio 
detalhista.

Os Gráficos estão bem melhores, real-
mente uma surpresa já que o jogo da 
Konami sempre ganhava nesse quesi-
to, e nesta novo embate o confronto 

está muito esquilibrado. As linhas mais 
suaves e estrutura totalmente refeita 
dos jogadores contribuem para essa 
melhoria de encher os olhos. As ani-
mações foram também todas refeitas.
O grande trunfo do FIFA sempre foi a 
quantidade de equipes disponíveis em 
relação ao seus concorrentes ao longo 
de 20 títulos já lançados. Porém esse 
ano, pelo menos para nós brasileiros, 
a coisa está mudando. O PES traz o 
Brasileirão com 20 clubes licenciados, 
a Liga Europa, a Champions League e 
a Copa Libertadores da América. Tudo 
Licenciado. Enquando o FIFA só traz 10 
clubes brasileiros licenciados. É uma 
pena essa virada de jogo. Desta vez so-
mos todos obrigados a concordar que 
a qualidade venceu com larga vanta-
gem a quantidade.

Mas para fechar o maior ponto positi-
vo entre os dois games, sem dúvida, é 
a maravilhosa nova ferramenta do FIFA 
13. O Match Day. E você agora se per-
gunta o que é o Match Day, eu explico:
A EA resolveu dar vida útil ao seu jogo, 
e criou essa ferramente, quando co-
nectada à internet, busca informações 
reais e implementa nos planteis do 
jogo. Sincroniza escalações, suspen-
sões, lesões, resultados, transferências, 
rumores. Enfim, TUDO, real. Você jo-
gará 365 dias por ano o futebol real 
que você vê na televisão.

Isso consodolida o FIFA 13 como um 
verdadeiro simulador de futebol virtual 
no sentido mais literal que essa expres-
são possa ter. Enquanto isso seu con-
corrente japonês migra cada vez mais 
para o lado arcade do futebol. Será que 
um dia teremos duas variações do fu-
tebol virtual?

eder augusto
editor
@edaum

http://twitter.com/edaum
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gráficos
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jogabilidade

replay

multiplayer

apito final e 
acaba o décimo 
terceiro tempo, 
confira o placar 

da partida
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quadrinhos

ano um
os novos 52
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Leandro de barros
editor
@leco90

reboot, pra quê?
P   

ra poder dizer se o reboot da 

DC Comics valeu ou não a 

pena, é preciso saber, em pri-

meiro lugar, qual era a intenção da 

editora com a iniciativa. Para algo 

óbvio (AHVÁ), mas acaba sendo 

algo que gera um pouco de con-

fusão.

Em Setembro de 2009, três anos 

atrás, ocorreu uma mudança sutil, 

mas importante. A DC Comics dei-

xou de ser a DC Comics e passou 

a ser a subsidiária de quadrinhos 

da DC Entertainment. Não ligue o 

Batsinal ainda, eu não estou tiran-

do sarro da sua cara. Essa mudança 

REALMENTE foi importante, já que 

mudou quem mandava no negócio.

“Mas a DC Comics não é a mesma 

coisa que a DC Entertainment?”, 

você se pergunta. Eu respondo que 

é sim. Só que também não é.

A DC Entertainment passou a man-

dar na DC Comics. Novos edito-

res chefes (Jim Lee e Dan DiDio) 

foram efetivados, o roteirista que 

mais vendia revistas (Geoff Johns) 

foi elevado ao cargo de chefe cria-

tivo e outras mudanças foram fei-

tas. Num resumo: os interesses da 

DC Entertainment podiam não ser 

os mesmos do da DC Comics. Mas 

eles mandavam. E o que eles que-

riam era vender quadrinhos e trazer 

mais gente para a indústria. Para 

isso, vamos de reboot!

Toda essa volta dada pelo texto foi 

apenas para dar alguma base na ra-

zão da DC ter realizado esse reboot 

no seu universo nos quadrinhos e 

pavimentar o caminho para explicar 

o porquê de Os Novos 52 ser um 

sucesso.

A última pesquisa sobre as vendas 

de quadrinhos nos EUA, realizada 

em Agosto de 2012, mostrou que 

o mercado americano cresceu de-

mais nos últimos meses. Compa-

rando Agosto de 2011 com Agosto 

de 2012, o aumento nas vendas foi 

de 14,22%. Se levarmos em conta 

todo o ano de 2012 até aqui com 

o mesmo período do ano passa-

do, a diferença sobe para 20,51%. A 

DC vem controlando o TOP 10 de 

quadrinhos vendidos em todos os 

meses e alternado no domínio do 

mercado com a rival Marvel.

N
o dia 31 de Agosto de 

2011, a DC Comics publi-

cou nos EUA e para todo 

o mundo em formato digital 

duas das mais importantes HQs 

lançadas pela editora nos últi-

mos anos. Falo de Flashpoint #5 

e Justice League #1, que criaram 

uma nova linha temporal para o 

Universo DC e deram um ponta-

pé inicial nessa nova fase da edi-

tora, respectivamente.

Porém, foi em Setembro que Os 

Novos 52 realmente foram para 

as bancas e o negócio começou 

a andar. Um ano depois, qual o 

balanço dessa iniciativa da DC? 

Valeu a pena? Vai continuar, vai 

mudar? Quem ficou pelo cami-

nho? Quem vem por aí? Qual a 

postura dessa nova DC Comics?

É o que vamos tentar responder 

nessa pequena chapuletada em 

um ano de material publicado 

pela editora. 

Pegue sua capa, ligue para o Bat-

man e me siga.

http://twitter.com/leco90
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era pra vender?
então vendeu...
H 

á um consenso quando se fala 

sobre Os Novos 52 da DC. Pa-

rece inegável que o número de 

vendas nos quadrinhos norte-ameri-

canos aumentou muito nos últimos 

anos (as tabelas mensais confirmam 

isso), mas exatamente o quão bem su-

cedido tem sido o reboot da DC?

Tentando chegar à um número para 

avaliar, nós pegamos a média de ven-

das de alguns títulos da editora antes 

do reboot e comparamos com a mé-

dia desses mesmos títulos depois do 

Vamos falar de 
números

reboot. Antes de mostrar os dados, vale 

uma pequena explicação de como o 

processo foi feito.

Em primeiro lugar, nós selecionamos 

apenas as revistas que existiam antes 

do reboot e continuaram existindo 

dentro de Os Novos 52. Num exemplo 

mais específico, não dá para comparar 

os dados da revista do Aquaman ou da 

Mulher-Gato, já que eles não possuíam 

títulos mensais pré-Novos 52.

As médias foram montadas compa-

rando um ano antes do reboot (Se-

tembro 2010/Julho 2011) e o ano de 

2012. Nós não contamos o mês de 

Agosto de 2011, já que a DC só publi-

cou as minisséries de Flashpoint nes-

se período e não consideramos os 

primeiros meses do reboot, já que as 

vendas foram muito acima da média, 

justamente pelo fato de ser uma novi-

dade e tudo mais. O objetivo é pegar 

a média e não o extraordinário, certo? 

Todas as estimativas de vendas para a 

obtenção das médias foram fornecidas 

pelo ComiChron.com

título
Justice League

Detective Comics

Action Comics

Batman

Batgirl

média Pré-Reboot*
49.725

39.189

40.265

65.439

25.576

média Pós-Reboot*
132.176

91.776

91.838

130.304

49.099

variação
165.8%

134.1%

128%

99.12%

91.97%

sERIEs MAIs BEnEfICIADAs CoM o REBooT

título
Green Arrow

Green Lantern Co.

Birds of Prey

Superboy

Batman and Robin

média Pré-Reboot*
34.660

55.698

32.981

30.880

63.854

média Pós-Reboot*
26.806

45.386

29.652

31.566

65.443

variação
-22.65%

-18.51%

-10%

2.21%

2.48%

sERIEs MEnos BEnEfICIADAs CoM o REBooT

É importante lembrar ao analisar esses números, que o fato de uma revista aumentar ou diminuir as vendas não significa 

necessariamente que ela está à salvo do cancelamento ou irá ser cancelada. Batman and Robin, por exemplo, pratica-

mente não alterou a sua média mensal, mas possui bons números. Já Batgirl, que praticamente dobrou a sua média, ainda 

segue com vendas apenas razoáveis.
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U 
ma das características mais in-
teressantes do Novo Universo 
DC é o fato de que, dessa vez, 

todos os personagens começam jun-
tos na linha de partida. Apesar de al-
guns personagens (Batman e Lanterna 
Verde, por exemplo) praticamente não 
terem tido mudanças nas suas cro-
nologias, todos os principais heróis da 
DC já começam suas revistas mensais 
bem estabelecidos e situados nessa 
nova realidade.

Essa sensação de ponto de partida 
para todo mundo, cria um senso de 
universo compartilhado mais apro-
fundado, além de permitir que alguns 
grandes heróis, que andavam perdidos 
na vida, reencontrassem o caminho 
para a grandeza. Apesar de muita gen-
te ter se beneficiado desse recomeço, 
poucos se aproveitaram tanto quan-
to o Aquaman, o Superman, a Mulher
-Maravilha e o Flash. E não, não estou 
falando de vendas dessa vez.

Faz tempo desde que esses três he-
róis da DC não possuíam revistas tão 
elogiadas e não eram tão respeitados 
dentro da indústria dos quadrinhos. 
Depois de um período apagada, a Mu-
lher-Maravilha voltou a ter destaque 
dentro do Universo DC, tanto no seu 
título próprio (que explora a mitologia 
grega aplicada aos quadrinhos da edi-
tora, beirando as histórias mais som-
brias de super-heróis) quanto na revista 
da Liga da Justiça, sendo peça-chave 
da última saga da equipe e iniciando 
seu namoro com o Superman.

Já o Flash, após ser o responsável dire-
to pelo reboot da editora, ganhou uma 
das revistas mais sólidas e interessan-
tes d’Os Novos 52. Se você, adorável 

e sensível leitor, acha que o Flash “só 
corre”, é porque você não conhece o 
Barry Allen escrito por Brian Buccella-
to e Francis Manapul e desenhada por 
este último. Bem inventiva e trazendo 
algumas novidades ao Velocista Escar-
late (que tal colocar o Flash pra pensar 
na mesma velocidade do seu corpo?), 
o título mensal do herói ainda se des-
taca muito pela sua composição grá-
fica e diagramação espetacular, típica 
do título do herói mais rápido de todos.

O Homem de Aço pode ter passado 
por alguns problemas com a sua revista 
mensal principal, que teve de trocar de 
roteirista às pressas após George Pérez 
deixar o comando do título após Super-
man #6, mas a versão do Superman de 
Os Novos 52 foi muito bem recebida 
pelos fãs. Mais jovem, mais violento e 
menos “certinho”, o novo Último Filho 
de Krypton foi talhado para uma nova 
geração de leitores, tentando não afas-
tar muito quem sempre foi fã do herói.

Porém, nenhum desses três heróis evo-
luiu tanto entre os fãs de quadrinhos do 
que o Aquaman. Desenhado pela ta-
lentosíssima equipe brasileira composta 
por Ivan Reis, Joe Prado e Rod Reis, e 
escrito por Geoff Johns (conhecido por 
resgatar heróis no limbo), o Aquaman de 
Os Novos 52 é sensação entre os leito-
res da DC. Com uma pega mais leve do 
que o habitual, brincando muito com 
as clássicas piadas que os fãs de qua-
drinhos sempre fizeram com o herói, a 
revista mensal do Aquaman conseguiu 
audiência o suficiente para mostrar que, 
na verdade, o Rei de Atlântida sempre 
foi um personagem mal-compreendi-
do pela maioria. Ele não fala com peixes 
e pode sim sair na porrada com qual-
quer um!

os grandões
estão de volta



23

a dc está virando
a marvel?

pressão editorial

E 
u leio quadrinhos há algum 

tempo, embora tenha come-

çado a acompanhar mais rela-

tos da indústria americana apenas re-

centemente. Sabem como é, antes da 

internet não havia muita informação 

confiável disponível e o interesse não 

era exatamente grande.

Assim, minha idéia de como são os 

bastidores das grandes editoras de 

quadrinhos dos EUA é baseada em 

relatos recentes de vários artistas e 

escritores que trabalharam na Marvel 

e na DC. Portanto, eu sempre tive a 

impressão de que a Marvel pressiona-

va muito mais os seus artistas do que 

a DC.

Hoje, quando nós vemos um Grant 

Morrison anunciando que não vai mais 

escrever quadrinhos de super-heróis 

ou acompanhamos o Rob Liefeld xin-

gando muito no Twitter, nós começa-

mos a perceber que a criação da DC 

Entertainment não mudou apenas 

a linha editorial da DC Comics, mas 

mudou também a postura de traba-

lho dentro da Distinta Concorrência.

A ideia que nós temos, olhando de 

fora, é que a editora parou de deixar o 

destino dos seus personagens à cargo 

dos seus escritores e passou a deter-

minar ela mesma o que deve ou não 

acontecer, além de ordenar sucessi-

vas alterações nos textos e nos dese-

nhos de cada edição publicada.

Tirando o controle do destino dos 

personagens dos escritores, os edi-

tores da DC parecem ter criado um 

ambiente propício para o desenvol-

vimento de furos e gafes nos roteiros 

das suas publicações. O exemplo mais 

gráfico disso é a história de Tim Drake.

Nas primeiras edições de Os Novos 52 

(Teen Titans #1 e Batman #1) foi dito 

que Drake havia sido um Robin, assim 

como nas revistas pré-reboot. Como 

a cronologia desse Novo Universo DC 

é muito confusa, as datas não batiam 

e não fazia muito sentido o Batman 

ter tido tantos Robins então pouco 

tempo. Foi então que Scott Lobdell, 

roteirista de Teen Titans, apareceu 

para dizer que Tim Drake nunca foi o 

Robin, mesmo com a sua própria re-

vista afirmando o contrário. Para aca-

bar com os conflitos, a DC alterou o 

texto de Teen Titans #1 e começou a 

vender novas edições da revista, com 

o texto corrigido.

Esse caso apenas mostra que a au-

sência de comando dos escritores e o 

excesso de controle dos editores ge-

rou (e vai gerar) muitas incongruên-

cias pelo caminho, além de mais al-

gumas perdas no staff da editora. Por 

enquanto, as vendas tem compensa-

do o esforço mas e no futuro?
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marvel (e) agora (?)
C 

hega outubro e, com ele, o 
tão anunciado início de Marvel 
NOW, a nova fase da Casa das 

Ideias nos quadrinhos. Se você é um 
leitor de quadrinhos de super-heróis 
iniciantes ou um leitor afastado e esta-
va perdido nesse vendaval de notícias 
e teasers da iniciativa da editora, nós 
preparamos essa matéria para te ajudar 
a entender  o que está acontecendo. 
Porém, se você é do tipo que acompa-
nha todas as novidades, não precisa se 
sentir excluído: nós te abraçamos nes-
se momento e sussuramos bem baixi-
nho no seu ouvido: “Tem material pra 
você também nas próximas páginas”.

Sendo assim e assim sendo, vista seu 
uniforme, não esqueça de checar se 
o seu equipamento está em ordem, 
ligue para os Vin-
gadores e vamos 
desbravar o futuro 
do Universo Mar-
vel nos quadri-
nhos.
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P 
ra poder entender alguns con-
ceitos chaves de Marvel NOW, 
nós precisamos saber o que 

gerou essa iniciativa da editora. De 
onde surgiu a necessidade de se 
criar essa novidade? Qual o ponto 
de ignição (hã, hã? Entendeu a re-
ferência maldosa à DC?) para essa 
atitude da Marvel? Se eu pudesse 
dar apenas uma resposta, eu diria: 
Avengers vs. X-Men.

Nas últimas décadas, criou-se o 
costume de se criar uma mega-sa-
ga de verão por ano nos quadrinhos 
de super-heróis norte-americanos. 
Essas mega-sagas costumam ser 
eventos grandiosos, que colocam o 
futuro dos universos em jogo e que 
necessitam da intervenção de todos 
os heróis possíveis. Algumas des-
sas mega-sagas são bem elogiadas 
pelos fãs, como a Guerra Civil por 
exemplo. Outras, são bem criticadas 
pelos leitores (Universo Amálgama, 
essa é com você). Mas a verdade é 
que elas são bem lucrativas, o que 
faz com que as editoras continuem 
investindo nessas iniciativas.

Em termos artísticos, as mega-sa-
gas são a culminação do ano que 
se passou e a base para o ano que 
se “inicia”. Ou seja, a saga de 2012 
mostra o ápice dos acontecimentos 
que a antecederam e prepara o ca-
minho para o que vem por aí. E qual 
a saga de 2012? Avengers vs. X-Men!

AvX, como é carinhosamente cha-
mada, começa no espaço, bem lon-
ge da Terra. E começa de maneira 
bem destrutiva. Num planeta des-
conhecido, a Força Fênix (uma das 
entidades mais poderosas, destrui-
doras e temíveis do Universo Mar-

vel) oblitera um planeta só porque… 
bem, provavelmente porque esta-
vam reprisando X-Men 3: O Con-
fronto Final (quando a Fênix apare-
ce nos cinemas). Eu considero esse 
um bom motivo para destruir um 
planeta. Continuando, a Fênix pro-
move seu estrago habitual e resolve 
se dirigir para a Terra novamente, à 
procura de um(a) novo(a) hospedei-
ro(a), talvez para se vingar dos res-
ponsáveis por aquele filme (motivo 
não confirmado).

Na Terra, os Vingadores e os X-Men 
conseguem prever a chegada da 
Força Fênix e reagem de formas di-
ferentes: enquanto a equipe lidera-
da pelo Capitão América começa a 
elaborar um plano para descobrir 
quem será o hospedeiro da Força 
Fênix e tirá-lo do planeta, os mu-
tantes são convencidos por Ciclope 
que a chegada da entidade cósmica 
é uma boa notícia. Veja bem, a Fê-
nix é destruição, mas também é re-
nascimento. O Caolho acredita que 
a jovem Hope Summers, a “mutan-
te-messias”, é a garota destinada a 
salvar a raça mutante e acredita que 
ela como hospedeira da Fênix pode 
ser capaz de cumprir esse destino.

Não é preciso ser um gênio para 
ver a faísca para a batalha: com vi-
sões opostas de como lidar com 
a situação, Capitão América e Ci-
clope levam os seus liderados ao 
campo de batalha pela posse de 
Hope Summers. Some essa “faísca” 
ao altamente inflamável rancor do 
passado que os dois lados sempre 
guardaram, e o fogo pega alto. Os 
dois lados do Universo Marvel, que 
tão distante eram, agora colidem 
com força.

antes do futuro, 
o passado
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A 
vengers vs. X-Men nada mais é do que a receita perfeita 
para uma reformulação. Veja comigo: divida o Universo 
Marvel em dois grupos; coloque-os para  guerrear; some 

os poderes cósmicos de uma entidade com a capacidade de al-
terar a realidade; tempere com a volta da Feiticeira Escarlate, tam-
bém com a capacidade de alterar a realidade. Deixe esquentar 
por alguns meses na banca e pronto: você tem a desculpa para a 
sua reformulação.

Marvel NOW é exatamente isso: uma reformulação. Durante o 
final de 2011 e o começo de 2012, a Casa das Ideias anunciou 
o cancelamento de várias revistas. Enquanto isso, alguns artistas 
anunciavam o seu desligamento das revistas que trabalhavam. 
Brian Michael Bendis, por exemplo, saiu do comando das revistas 
dos Vingadores depois de 8 anos lá. Ed Brubaker deixou a revista 
do Capitão América, também depois de estar por lá durante 8 
anos. Esses são apenas dois exemplos, mas o acontecimento se 
repetiu em vários títulos, com vários funcionários. Tudo isso foi 
feito para poder reformular os quadrinhos da editora após AvX.

Artistas trocarão de revistas, personagens trocarão de visual e 
perspectiva, a organização do Universo Marvel vai mudar. ISSO é 
Marvel NOW. E está acontecendo AGORA!

Nas próximas páginas, você poderá acompanhar o que nós sa-
bemos até agora sobre cada personagem dentro dessa nova vi-
são do Universo Marvel. O que acontecerá com os Vingadores? E 
os X-Men? Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha, 
Thor? Quem, quando, onde e como? Espero que todas as suas 
dúvidas sejam sanadas durante as minhas próximas palavras.
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S
teve Rogers é uma das figuras 
mais icónicas da Marvel. O Ban-
deiroso costuma agir como o 

ponto final nas discussões que surgem 
entre os outros heróis da editora. Por 
sua experiência e capacidade, Rogers 
lidera os Vingadores, a super-equipe 
da Casa das Ideias. Porém, também foi 
o próprio Sentinela da Liberdade um 
dos causadores de todo o conflito de 
Avengers vs. X-Men, já que ele nunca 
soube como negociar a situação com 
os mutantes. Dessa forma, nós deve-
remos ver o Capitão América em duas 
posições em Marvel NOW: uma na 
sua própria revista, cuidando dos seus 
próprios problemas, e outra fazendo a 
ligação entre Vingadores e mutantes, 
dentro da equipe Uncanny Avengers 
(falaremos mais sobre a seguir).

Com roteiros de Rick Remender (Un-

canny X-Force) e artes de John Ro-
mita Jr. (Amazing Spider-Man), a nova 
revista do Capitão tem a responsabi-
lidade de suceder uma das eras mais 
populares do Sentinela da Liberdade. 
O trabalho feito por Ed Brubaker nos 
últimos 8 anos foi alvo de elogios por 
parte da crítica e dos fãs. Era de se 
esperar que Remender e Romitinha 
fossem seguir o caminho trilhado por 
Brubaker, certo? ERRADO! A nova re-
vista do Capitão vai pegar uma nova 
rota logo nas primeiras edições.

Segundo o próprio Remender, a 
abordagem que ele deve dar à nova 
revista do Capitão América é mais 
baseada na época em que Jack Kir-
by trabalhava com o herói. Com base 
nas entrevistas do novo roteirista do 
título, as próximas histórias do Capi-
tão América devem ter um ar aventu-
resco e (quase) inocente, que devem 
lembrar os filmes do 007 e do Indiana 
Jones. Remender trazer esse tipo de 
vilão dono de “bombas loucas” e tudo 
mais, fugindo um pouco da pegada 
mais taciturna e baseada na Segunda 
Guerra que Brubaker usava.

O primeiro arco da revista (que deve 
durar 5 episódios), mostrará Rogers 
lutando contra Armin Zola na Dimen-
são Z. Enquanto isso, nós acompa-
nharemos flashbacks da infância do 
herói, quando ele crescia no Brooklyn 
e assumia a personalidade que fez 
dele o Super-Soldado.

O ponto mais polêmico da revis-
ta deve ser o novo vilão criado por 
Remender: o Caveira Verde. Bas-
ta lembrar que o maior inimigo do 
Capitão se chama Caveira Vermelha 
e nós já podemos começar com as 
piadas envolvendo o fato do novo 
vilão “não estar maduro”. Além dis-
so, a motivação do Caveira Verde 
também não é a mais convincente: 
chateado com a poluição, o vilão 
decide que a humanidade é a cau-
sa de todos os problemas da Terra 
e quer transformá-la em adubo para 
as plantas. Seja como for, com uma 
pegada sci-fi e aventuresca, a nova 
revista do Capitão promete ser algo 
bem diferente do que a gente estava 
vendo. Isso será uma coisa boa? Só 
o tempo dirá.

o sentinela 
da liberdade
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N
a última década, Tony Stark 
passou por períodos contur-
bados na sua vida como su-

per-herói, gênio, bilionário, playboy e 
filantropo na última década. Primeiro, 
Stark foi alçado ao posto de Secretário 
de Defesa dos EUA. Nada melhor do 
que ter um herói capaz de construir 
sua própria armadura e se tornar um 
Vingador como Secretário de Defe-
sa, certo? Mas isso era pouco para o 
magnata.

Exercendo seu cargo político, Tony pas-
sou pela saga Extremis, onde ele recebeu 
o soro Extremis e passou a ter a habilida-
de de interagir com qualquer tecnologia, 
inclu- sive a sua armadura. 

Depois disso, veio a 
Guerra Civil, quan-
do o Homem de 
Ferro liderou a 
tropa do Governo 
contra os coman-
dados pelo Capitão 

América. O bom tra-
balho efectua-

do por Tony 
o colocou 
no cargo de 
Diretor da 
S.H.I.E.L.D. 
Seria esse o 
topo para 
o ego-

cêntrico 
herói? 

Como tudo que sobe desce, a vida de 
Tony começou a ir para baixo (e mui-
to rapidamente). Depois de falhar em 
deter a Invasão Secreta, o Homem de 
Ferro é destituído do cargo de direc-
tor da S.H.I.E.L.D. Pior, a própria agên-
cia é cancelada. No seu lugar entra a 
H.A.M.M.E.R. e Norman Osborn como 
o Patriota de Ferro. Tony é caçado e 
acaba alcançando um estado vege-
tativo. Muita água passa por debaixo 
da ponte, ele chega até à forjar armas 
nos fornos de Asgard e à tentar der-
rotar a Fênix em AvX. Mas, e AGORA? 
Qual o próximo passo para o Homem 
de Ferro? O que mais falta acontecer 
com ele?

A nova revista do Ferroso será escrita 
por Kieron Gillen e desenhada por Greg 
Land e deve mostar o herói numa es-
pécie de “jornada pelo Santo Graal”. 
Como diz Gillen, a nova revista do herói 
se focará nele se questionando sobre si 
mesmo e tentando descobrir como o 
Universo funciona, graças às suas inte-
rações com a Força Fênix em AvX.

Kieron Gillen disse que o seu trabalho 
com Tony Stark envolverá dois gran-
des temas. O primeiro deles, mais im-
portante, é justamente essa pegada 
Arturiana com o protagonista, mos-
trando Tony Stark procurando enten-
der como as coisas funcionam, por-
que ele faz o que faz e tudo mais. A 
segunda, com menos destaque mas 
com muita força, vai se basear na re-
lação do herói com as mulheres da 
sua vida. Desde a sua mãe até Pepper 
Potts, passando pelas modelos e afins 
que ele leva pra cama ocasionalmen-
te. A ideia é (não oficialmente) tentar 
aproximar mais o Tony Stark do Uni-
verso Padrão da Marvel ao Tony Stark 

vivido por Robert Downey Jr. nos ci-
nemas.

Em termos de formato, veremos uma 
revista que trará histórias com uma es-
cala gigantesca – afinal, Tony estará 
tentando descobrir como o Universo 
funciona. Porém, será um título que vai 
experimentar muito. O primeiro arco 
durará 5 edições. Cada uma dessas 
edições terá um estilo, um vilão dife-
rente e uma armadura nova. A primei-
ra mostrará essa nova “visão” do herói. 
A segunda terá uma pegada ao estilo 
Bruce Lee. Brincando com o conceito 
de que Stark agora é um “Cavaleiro do 
Santo Graal”, a edição mostrará ele indo 
para um torneio. A terceira edição será 
uma história de ninjas, com o Homem 
de Ferro tentando se infiltrar em algum 
lugar. A quarta será uma história de hor-
ror e a quinta uma história romântica e 
científica. Cada edição trará novas ilu-
minações e pensamentos ao herói. Gil-
len pretende reproduzir nesse primeiro 
arco uma espécie de “construção” do 
novo Tony Stark. Pegando peças aqui, 
peças ali, experiências de lá e daqui.

Novos inimigos, novos desafios, no-
vas armaduras (uma delas líquida) e 
um novo Tony Stark, isso é que Marvel 
NOW deve nos trazer.

o homem de ferro e 
a busca pelo santo 
graal
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T 
hor, o deus do trovão, tem sido 
muito participativo nas últimas 
grandes sagas da Marvel, ape-

sar de ter tido uma vida bem afastada 
dos outros heróis na sua própria revis-
ta. A Essência do Medo, saga que veio 
antes de AvX, foi baseada no núcleo 
asgardiano e mostrou o Thor como 
principal protagonista. Em AvX, o deus 
do trovão enfrentou praticamente to-
dos os grandes inimigos dos Vingado-
res e, vergonhosamente, apanhou de 
todo mundo.

Na sua própria revista, ele vem cui-
dando de uma situação desesperado-
ra em Asgard. Eu não posso falar mui-
to mais para não dar spoilers e evitar 
que os leitores desse texto venham 
até a minha casa com tochas na mão 
e desejo por sangue.

Sendo assim, o que nós podemos es-
perar do Thor nessa nova fase da Mar-
vel? Podemos esperar 3 Thors. Wait, 
what?

A nova revista do herói terá roteiros 
de Jason Aaron e artes de Esad Ribic 
e terá três linhas temporais diferen-
tes. Uma delas, mostrará um jovem 
Thor, intrépido, agitado e orgulhoso 
guerreiro. Outra, mostrará o Thor que 
conhecemos, o Vingador e principal 

símbolo da força de Asgard. A última 
mostrará o Thor do futuro, centenas 
de anos no futuro, como o último Rei 
de Asgard, depois de algo muito ruim 
ter acontecido.

Segundo a descrição do próprio Aa-
ron, o título será uma espécie de Ano 
Um e Batman: O Cavaleiro das Trevas 
(a HQ de Frank Miller, não o filme de 
Christopher Nolan) junto com o “pre-
sente” do Universo Marvel. Tudo isso 
ligado por um vilão: Gorr, o assassino 
de deuses. Gorr basicamente é um 
serial killer de deuses que viaja pelo 
universo acabando com seres imor-
tais da maneira mais brutal possível.

Além disso, a nova revista do deus do 
trovão será absolutamente receptível 
para novos leitores. Aaron idealizou 
o título de maneira que mesmo você 
que não é profundo conhecedor do 
núcleo asgardiano da Marvel pos-
sa ler e se sentir confortável com o 
novo título. Uma das atitudes toma-
das pelo escritor foi praticamente eli-
minar o elenco coadjuvante nas pri-
meiras edições da revista. O objetivo 
é realmente focar no Thor e, agora, 
ele terá 3 Thors para focar. Quem 
precisa de coadjuvantes quando se 
tem três linhas temporais para cui-
dar?

3x
thor
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E 
u devo confessar que nunca fui 
exatamente um grande fã do 
Hulk. Você deve estar se per-

guntando o porquê disso (eu sei que 
está, não minta) e a verdade é que eu 
realmente não sei dizer.

Eu reconheço que o Hulk foi criado 
com uma premissa bem interessante. 
Numa espécie de paralelo com a his-
tória de O Médico e o Monstro, o Dr. 
Bruce Banner sofre um acidente com 
uma bomba de raios gama e aca-
ba assumindo essa condição de ter 
um gigante verde dentro de si, pron-
to para ganhar forma quando Banner 
fica com raiva. A ideia central do per-
sonagem é simples, mas ao mesmo 
tempo muito simbólica e efetiva. Eu 
costumo de gostar personagens que 
seguem esse modelo.

Porém, o Gigante Esmeralda nunca 
me atraiu muito. Até agora.

Depois da sua arrebatadora presença 
em Os Vingadores, filme dirigido por 
Joss Whedon, eu já estava ansioso para 
conferir algum material do Hulk. Some 
isso ao fato da nova revista do herói 
ser escrita por Mark Waid, o cara que 
vem colecionando prémios graças ao 
seu trabalho com o Demolidor, e nós 
temos um dos títulos mais aguardados 
dessa nova fase da Marvel.

O melhor é que Mark Waid deve re-
petir a “fórmula do sucesso” do De-
molidor no seu trabalho com o Hulk. 
Segundo o escritor, ele vai pegar o per-
sonagem e levá-lo um pouco de vol-
ta para o seu conceito original, apesar 
de mudar um pouco a abordagem. O 
Hulk sempre foi um personagem que 
falava sobre o que acontece quando 
a gente perde o controle e sempre viu 
seus poderes como uma maldição. 
Na verdade, ele foi o primeiro com 
essa postura. Agora, Waid deve entre-
gar ao Hulk uma atitude mais heróica 
em relação aos seus poderes, graças 
à uma parceria entre o Gigante Esme-
ralda e o Dr. Bruce Banner.

Uma das frases mais interessantes 
ditas pelo escritor durante a divulga-
ção do novo título é que agora o Hulk 
não será retratado como uma bom-
ba-relógio, mas como uma arma de 
destruição em massa programada. O 
personagem deve explorar áreas lon-
gínquas do Universo Marvel, como a 
Zona Negativa, Lemuria e Jottunheim. 
Ou seja: se você pretende fazer uma 
viagem de férias para esses lugares, 
fica o aviso para conversar com o seu 
corretor de viagens.

De tudo mais que podemos falar so-
bre a nova revista do Hulk, que estréia 
em Novembro lá fora, destaca-se dois 
temas: o primeiro, as novas parcerias 

e 
novos vilões para o 

personagem. Bruce Banner voltará 
a ter um laboratório para chamar de 
seu e, com ele, alguns assistentes in-
sanos por topar trabalhar com o Hulk. 
Porém, a parceria que mais chama 
a atenção é a de Maria Hill, que será 
uma das personagens principais da 
série. Em termos de vilões, não es-
pere por ver os rostos de sempre. O 
Hulk enfrentará quem ele não costu-
ma enfrentar.

O outro tema é a tal polêmica arma-
dura do Hulk, que apareceu em algu-
mas artes de divulgação. Leinil Yu, que 
assumirá as artes do título, disse que o 
conceito da armadura é interessante, 
já que a própria necessidade da arma-
dura revela uma certa vulnerabilidade. 
A coisa ganha ares de ironia quando o 
título da revista é O Indestrutível Hulk.
Já Mark Waid, porém, pede por con-
fiança nesse quesito. Segundo o es-
critor, a armadura existe por motivos 
específicos. “Ninguém olhou para o 
Hulk, o personagem mais forte e du-
rão da Terra e disse ‘Sabe o que ele 
precisa? Ele precisa de uma arma-
dura’. Confiem em mim, nós somos 
mais inteligentes do que isso”, disse.

Ok, vamos confiar em Mark Waid.

o indestrutível

HuLk
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D 
epois da saga 3, quando o To-
cha Humana morreu (opa, se 
ele já voltou à vida então não 

é mais spoiler!), o Quarteto Fantástico 
nunca mais foi o mesmo. Aliás, o Quar-
teto Fantástico não mais existiu. O Se-
nhor Fantástico, a Mulher Invisível e o 
Coisa fundaram a Fundação Futuro ao 
lado do Homem-Aranha e passaram a 
mirar no futuro e no lado mais tecnoló-
gico da Marvel.

Porém, agora o Tocha Humana está 
de volta. Apesar de não ter muita im-
portância dentro do confronto de AvX 
e não ser muito afectado pelo resulta-
do do combate, o Quarteto também 
ganhará uma nova revista e uma nova 
abordagem em Marvel NOW. Mais do 
que isso, o Quarteto ganhará uma nova 
formação.

Aproveitando que a turma toda está 
reunida novamente, o Senhor Fan-
tástico decide que o Quarteto vai tirar 
umas férias. Assim, ele constrói uma 
nave espacial capaz de viajar no tempo 
(como quem constrói uma casinha pro 
cachorro) e decide levar a família para 
viajar. Assim, os irmãos Sue e Johnny 
Storm, Ben Grimm, Reed Richards e os 
jovens Franklin e Valeria Richards, em-
barcarão em uma viagem pelo espaço 
e tempo.

Dessa maneira, a nova revista do Quar-
teto Fantástico vai cobrir essa viagem, 
numa série de histórias inspiradas em 
Angus King, ex-governador do estado 
americano do Maine, que viajou o país 
com sua família por seis meses. O Quar-
teto viajará pelo tempo e espaço, viven-
do altas aventuras da pesada durante 1 
ano (que deve durar apenas 4 minutos 
no “presente” do Universo Marvel).
Porém, para evitar correr danos desne-

cessários, o Quarteto decide convocar 
uma equipe reserva para os substituir 
enquanto eles estão fora. Nasce assim 
a nova formação do Quarteto Fantás-
tico, composta pelo Homem-Formiga, 
a Mulher-Hulk, a Medusa dos Inuma-
nos e uma nova personagem chamada 
Miss Thing.

Cada personagem dessa nova forma-
ção é pessoalmente escolhido por um 
membro do Quarteto clássico. O Se-
nhor Fantástico escolhe o Homem-For-
miga, o Coisa escolhe a Mulher-Hulk, a 
Mulher Invisível escolhe a Medusa e o 
Tocha Humana, que não havia escolhi-
do ninguém, pega a garota que dormiu 
com ele na noite anterior à viagem do 
grupo e escolhe como sua substituta. 
Descrita como “e se a Katy Perry virasse 
super-heroína?”, a Miss Thing usará um 
exoesqueleto do Coisa e será os “olhos 
do leitor” nessa confusão temporal que 
envolverá a revista do Quarteto Fantás-
tico e a revista da Fundação Futuro.

Bem, continuando. Na Fantastic Four, 
nós veremos a viagem do Quarteto. Na 
FF, nós veremos essa nova formação do 
Quarteto agindo na Terra. Basicamen-
te, eles ficarão substituindo os mem-
bros clássicos, já que eles não voltam 
no horário combinado. Pior: algumas 
semanas depois de partirem, um Tocha 
Humana acabado, caolho e maneta 
aparece pela fenda temporal que eles 
usaram para viajar. Ele diz que aquela 
fenda não pode ser aberta nunca mais.

Confusões temporais é o que nos espe-
ra em Fantastic Four e FF, as duas revis-
tas do núcleo do Quarteto Fantástico.  
A primeira terá textos de Matt Fraction 
e artes de Mark Bagley. A segunda tam-
bém terá textos de Fraction, mas os de-
senhos serão de Mike Allred.

o novo e o velho quarteto 
fantástico
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V 
ingadores, a super-equipe da 
Marvel. A equipe que nunca 
esteve tão em alta como está 

agora. Os Vingadores são os Beatles 
dos quadrinhos no momento, muito 
por causa do gigantesco sucesso feito 
pelo filme dirigido por Joss Whedon.

Com a chegada de Marvel NOW, após 
o fim da batalha de Avengers vs. X-
Men, o roteirista Brian Michael Bendis 
deixa o comando das revistas dos Vin-
gadores depois de assumir o cargo por 
8 anos. Mais precisamente, depois de 
reerguer os Vingadores e criar novas 
divisões dentro da equipe e promover 
membros como o Homem-Aranha e 
o Wolverine para o plantel do grupo.

Mas isso não importa. O fato é: sai 
Bendis e entra Jonathan Hickmann, 
que estava escrevendo o Quarteto 
Fantástico antes dessa reformulação. 
Hickmann terá a função de assumir 
os Vingadores justamente após eles 
saírem de uma batalha contra os X-

Men. Nós não contaremos quem sai 
ganhando essa disputa, então não se 
preocupe muito.

Além de Avengers, Hickmann assumirá 
também os roteiros de New Avengers, 
outra revista da equipe. Os dois títulos 
sairão duas vezes por mês nos EUA, 
sempre intercalados. Duas revistas dos 
mesmos personagens, pelo mesmo 
escritor, saindo de maneira intercalada. 
Terão os dois títulos histórias “conjun-
tas”? Segundo o autor, não. As tramas 
de Avengers e New Avengers dopem 
se completar, mas mais no sentido de 
referências do que de qualquer ou-
tra maneira. No exemplo dado por 
Hickmann, é possível que um persona-
gem precise de um item em Avengers 
e esse mesmo item é citado na edição 
seguinte de New Avengers. A simbo-
logia maior para essa relação entre os 
títulos são os temas escolhidos para 
cada revista: de acordo com o autor, 
Avengers será sobre “vida”, enquanto 

New Avengers será sobre “morte”.

Mas e sobre a nova formação dos Vin-
gadores? Quem continua e quem sai 
da equipe? Agora, os Vingadores serão 
compostos por 18 (sim, eu disse DE-
ZOITO!) membros, entre eles: Capitão 
América, Hulk, Thor, Homem de Fer-
ro, Homem-Aranha, Mulher-Aranha, 
Gavião Arqueiro, Viúva Negra, Capi-
tã Marvel, Wolverine, Falcão, Míssil e 
Mancha Solar.

Basicamente, a casca-grossa dos he-
róis da Marvel, mais alguns mutantes. 
O destaque (pelo menso pra gente) é o 
Mancha Solar, que é brasileiro. Quem 
sabe não é dessa vez que o Mancha 
Solar ganha o mesmo destaque e ado-
ração do Blanka, de Street Fighter?

Agora só resta esperar pelo começo 
do trabalho de Hickmann e Jerome 
Opeña (responsável pelas artes da re-
vista), em novembro.

avengers... 
assemble noW!
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os x-men do passado...
no presente!

C 
omo você reagiria se, de re-
pente, você fosse parar no 
futuro? Muitos anos no futu-

ro. E se fosse chegasse lá e visse que 
você se tornou algo que realmente 
não esperava que se tornasse? E se o 
seu “eu” do futuro fosse uma decep-
ção pra você? E se o seu “eu” do fu-
turo estivesse morto e todos os seus 
amigos vivos?

Essas são algumas das perguntas que 
movem a novíssima All-Star X-Men, 
revista com roteiros de Brian Michael 
Bendis e artes de Stuart Immonem.

No título, os cinco membros iniciais 
dos X-Men (Ciclope, Jean Grey, Fera, 
Anjo e Gelo) acabam parando no pre-
sente do Universo Marvel. Exato, os 5 
do passado vão para o presente. Os 
cinco adolescentes encontram suas 
versões adultas (com a óbvia exceção 
da Jean Grey) e precisam trabalhar 
com essa novidade.
O baque para os jovens é muito gran-
de, claramente. Afinal, Jean está mor-
ta e o Ciclope foi um dos responsáveis 
por uma guerra entre mutantes e Vin-
gadores. Se eles chegam do passado 
se amando e considerando que são 
inseparáveis, eles descobrem que o 
mundo não é bem assim no presente.

All-Star X-Men deve assumir o posto 
de uma das principais revistas do nú-
cleo mutante da Marvel assim que for 
lançada, em outubro. Isso acontecerá 
porque a revista não se trata de uma 
minissérie ou algo do tipo. Os cinco 
X-Men originais vieram para ficar. Eles 
irão realmente passar a viver no pre-
sente do Universo Marvel.

Além disso, All-Star X-Men vai seguir 
a nova linha da Casa das Ideias para 
as revistas dos mutantes: focar mais 
no resto do Universo Marvel. O há-
bito das revistas dos mutantes é se 
focar em problemas mutantes. Os 
X-Men estão sempre enfrentando 
vilões mutantes e suas histórias fi-
cam presas nesse leque limitado de 
temáticas. Porém, o plano da Mar-
vel é liberar essas “amarras” e deixar 
os mutantes brincarem com o 
resto do Universo Maverl. Al-
l-Star X-Men será uma dessas 
revistas.

Mas, eu sei o que você deve es-
tar pensando. “Querido redactor, 
apesar da sua inteligência notável 
e da sua incrível capacidade de se 
expressar, você não me engana. 
Eu sei que essa revista só foi cria-
da para ressuscitarem a Jean Grey!”. 
Querido leitor, por incrível que pa-

reça, você está certo. Exatamente 
isso, a revista é uma das formas en-
contradas pela Marvel para trazer a 
Jean de volta. 

Bendis, o autor do título, disse em 
entrevista que onde quer que ele 
vá, onde quer que haja um evento 
da editora, os fãs pedem a heroína 
de volta. “Só que eles não querem 
a Jean reencarnada, eles não que-
rer uma Jean revista. Eles querem a 
Jean”, disse o roteirista.

Com a promessa de Bendis de me-
xer com o mundo dos mutantes do 
mesmo jeito que ele mexeu com o 
dos Vingadores à 8 anos atrás e com 
uma premissa polêmica, All-Star X-
Men é uma das revista para se ficar 
de olho nos próximos 
meses.
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E 
finalmente, depois de dar uma 
olhada mais detalhada nas prin-
cipais revistas de Marvel NOW, 

nós chegamos até a peça central do 
tabuleiro que está sendo montado 
pela editora. Uncanny Avengers é a 
rainha do jogo de Xadrez da Marvel. 
O zap do truco da Casa das Ideias. O 
Allejo do time de futebol da editora. 
A Scarlett Johansson das atrizes de 
Hollywood. Acho que vocês já en-
tenderam a idéia.

Se você está lembrado no começo 
dessa longa análise, eu disse que AvX 
colocava os dois “grandes núcleos” 
da Marvel, os Vingadores e os X-Men, 
em ponto de colisão. Como no fim 
de toda guerra, lições são aprendidas. 
As lições aprendidas em AvX leva-
rão os líderes dos dois lados a tomar 
uma atitude para unir os o Universo 
Marvel: a criação da equipe Uncanny 
Avengers.

Basicamente, Uncanny Avengers 
será um time composto por mutan-
tes e Vingadores. Uma espécie de X-
Men + Vingadores. Porém, não espe-
re por uma equipe formadinha cheia 
de abraços e apertos de mão. O time 
não estará 100% funcional durante, 
pelo menos, os primeiros meses do 
título.

Idealizado pelo Capitão América, o 
grupo será composto pelo Havok, 

a Vampira, a Feiticeira Escarlate e o 
Thor. Apesar de ser o responsável por 
formar o projecto, o Capitão América 
não será o líder do time. Essa função 
será do Havok, irmão do Ciclope.

Cada personagem possui, segundo 
Rick Remender (escritor do títu-
lo), uma razão para es-
tar na equipe. Cada 
um deles vai evoluir 
sua própria visão do 
mundo e de si mes-
mo enquanto a equipe vai 
se formando. O Havok vai 
trabalhar com o fato de ga-
nhar as luzes da ribalta pela 
primeira vez, se compara-
do com o irmão Ciclope. O 
Thor irá lutar para manter as 
pessoas a salvo e age como 
uma espécie de “neutralidade”, 
já que para ele, humanos e 
mutantes são a mesma coisa. 
A Feiticeira Escarlate começa a 
se reestabelecer na sociedade como 
uma heroína, após os eventos de Di-
nastia M e a Vampira completa o ci-
clo de “inimiga dos Vingadores” para 
“membro dos Vingadores”.

Dessa maneira, Uncanny Avengers 
é o título-símbolo da nova fase 
da Marvel. Uma revista que une 
os mutantes ao “universo normal” 
da Marvel, com novas ideias (nem 
todas boas) e a tentativa de mudar 

os rumos das coisas. Se nós quere-
mos compreender o novo Universo 
Marvel, temos de começar por olhar 
essa revista, que terá textos de Rick 
Remender e artes de John Cassaday 
e deve ir às bancas (e em formato di-

gital) no dia 10 de 
outubro.

uncanny avengers
a peça central do
tabuleiro
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as apostas

Avengers Arena
Você já leu Battle Royale ou Jogos 
Vorazes? Pois bem, imagine a com-
petição dessas duas obras, que co-
locam adolescentes para lutar até a 
morte em um ambiente selvagem. 
Agora pegue essa competição e 
encha de adolescentes poderosos. 
Pronto, você tem Avengers Arena, 
uma das novas séries da Marvel. O 
título mostrará um grupo de perso-
nagens jovens da editora batalhan-
do até a morte em uma ilha criada 
pelo vilão Arcade. Apesar da maio-
ria deles ser desconhecida, o desta-
que fica para a X-23, a “filha/clone” 
do Wolverine que vai participar da 
brincadeira.

N em só de heróis bem estabelecidos e revistas estabelecidas se faz o re-

lançamento da Marvel. A nova fase da editora também traz espaço 

para novos títulos e novos grupos. Três revistas 

se destacam entre essas novidades.

Thunderbolts
Na minha modesta opinião, essa é a 
revista nova mais promissora de Mar-
vel NOW. A revista vai trazer uma nova 
formação para os Thunderbolts, grupo 
composto por “ex-vilões” e desvirtua-
dos da vida. A nova versão do time será 
liderada pelo homem que deu nome 
ao grupo, o General Thunderbolt Ross, 
também conhecido por aí como Hulk 
Vermelho. Ao seu lado, estará o sem-
pre perigosíssimo Justiceiro, a perigosa 
Elektra, o novo Venom e o engraçadalho 
Deadpool. Juntos, eles devem esparra-
mar muito sangue, tripas e coisas coisas 
por aí. O mote da revista é simples: “O 
mundo não seria um lugar melhor se 
aqueles filhos de uma égua da máfia e 
crime organizado estiverem mortos?”. 
Deixem o Capitão América, o Thor e o 
Homem de Ferro cuidarem dos assun-
tos místicos. Os Thunderbolts vão cuidar 
da merda de verdade.

Cable and the X-Force 
Sabe nos filmes da franquia Missão 
Impossível, quando o personagem 
do Tom Cruise é um espião no co-
meço e no final de cada filme, mas 
é perseguido enquanto tenta salvar 
o mundo no resto do longa? Bem, 
assim será Cable and the X-Force. 
E essa descrição não é inventada 
por mim, mas pelo próprio autor 
da série, Daniel Hopeless. A nova 
equipe criada por Cable (e com-
posta por Colossus, Dr. Nemesis, 
Forge e Domino) vai tentar salvar 
o mundo enquanto é procurada e 
acusada de ser uma das organiza-
ções terroristas mais perigosas do 
planeta. Vida difícil…
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fall season

the walking dead

e o  bicho vai pegar!
olê-lê, olá-lá, o governador vem aí

16 de outubro. Esse é o dia que marca a estréia da terceira tem-
porada de The Walking Dead no Brasil, pela Fox. Além de ser a 
série com zumbis mais assistida da TV americana (a única?), a 
nova temporada de The Walking Dead ainda é muito aguardada 
pelos fãs dos quadrinhos de Robert Kirkman. Por quê? Simples-
mente porque ela promete mostrar aquilo que fez com que a 
história de Rick Grimes deixasse de ser apenas um quadrinho 
de zumbis e passasse a ser uma história com lugar cativo na 
cultura pop contemporânea.

Então, numa iniciativa inédita 
nos últimos 5 minutos, nós 
decidimos que seria de bom 
tom explicar para os queridos lei-
tores da SuperMag o que vem por 
aí nos próximos episódios da série. 
Tudo sem spoilers, obviamente.

Pegue seu chapéu de cowboy, 
algumas munições e vamos 

andando.

t3
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a prisão
S 

e você viu o final da segunda 
temporada de The Walking Dead 
(se não viu, melhor ir ver antes de 

seguir lendo), você viu que o grupo de 
Rick e dos outros sobreviventes está 
se dirigindo até uma prisão. Não no 
sentido metafórico ou simbólico, mas 
no sentido literal mesmo. Eles estão 
indo de encontro com uma prisão, 
um lugar onde a nossa sempre glo-
riosa sociedade prende os seus mal-
feitores. Uma espécie de “cantinho da 
disciplina” de quem não está mais na 
escola.

Por incrível que pareça, uma prisão 
é, na verdade, um abrigo incrível em 
caso de apocalipse zumbi. Veja bem, 
eu não sei quão bem você conhe-
ce o funcionamento de uma prisão, 

mas ela é construída com o objetivo 
de não deixar sair quem está preso 
lá dentro. Curiosamente, esse meca-
nismo costuma funcionar de manei-
ra oposta, não deixando entrar quem 
está fora. Olha que genial, você pode 
ir dormir um dia, trancar a sua cela e 
ter a certeza de que vai acordar sem 
ter um zumbi lambendo sua orelha.

O motivo da Prisão ser tão especial 
para os fãs dos quadrinhos de The 
Walking Dead se deve ao fato dela ser 
a principal locação do grupo na sé-
rie. O grupo de Rick fica na Prisão por 
MUITO tempo e MUITA coisa acon-
tece por lá. Muita mesmo. Demais. 
Não posso nem falar pra não contar 
spoilers, mas acredite: você não viu 
nada ainda.

Leandro de barros
editor

@leco90
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a michonne
U 

ma das personagens mais que-
ridas entre os fãs de quadrinhos, 
a Michonne (pronuncia-se “Mi-

choun”) fará sua estréia de verdade (já 
que ela já tinha aparecido no final da 
segunda temporada) agora na terceira 
temporada.
Mas quem é essa misteriosa ameri-
cana armada com nada mais do que 
uma katana japonesa e ainda anda 
com dois walkers ao seu lado?

Michonne era uma advogada bem 
sucedida que vivia uma vida subur-
bana antes da infestação zumbi co-
meçar. Divorciada, mãe de duas filhas 
e fã de futebol americano, a vida de 
Michonne ruiu quando o apocalipse 
começou. Depois de perceber que 
os Walkers não atacam uns aos ou-
tros, Michonne cortou os braços e as 
mandíbulas do seu namorado e seu 

melhor amigo (que viraram zumbis) 
e os usa como “escudos” contra os 
zumbis.

E essa katana que ela usa? Como ela 
conseguiu? Embora a sua origem 
possa ser alterada na série, Michonne 
conseguiu a sua katana nas HQs ao ir 
até a casa de um vizinho, quando os 
zumbis surgiram. A advogada jurava 
ter visto o vizinho adolescente pro-
blemático destruir uma cerca e matar 
um gato com a katana antes de do 
apocalipse e se lembrou disso quando 
estava em apuros.

Agora, ela sai por aí procurando sobre-
viventes e retalhando zumbis, como a 
badass que é. Se você sentia que fal-
tava awesomeness em The Walking 
Dead, Michonne é a sua resposta.
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o governador
U 

m dos vilões mais odiados dos 
quadrinhos norte-americanos 
nos últimos anos, o Governa-

dor faz a sua aguardada estréia na sé-
rie de TV de The Walking Dead.

Vivido por David Morrissey, o Gover-
nador atende pelo nome de Philip 
Blake. Há um certo spoiler nessa parte 
do nome, então eu não vou me apro-
fundar nesse lado, deixando apenas o 
nome pelo qual ele é chamado nos 
quadrinhos.

O Governador ganhou esse título 

após conseguir manter uma (parte) de 
uma cidade livre da infestação zumbi. 
Blake comanda Woodbury, um local 
com casas, apartamentos e uma vida 
o mais próxima do normal possível 
dentro das circunstâncias. Mas não 
se engane por esse aparente sucesso 
humanitário. O Governador é um ho-
mem cruel e apaixonado pelo poder 
que tem e será um obstáculo tremen-
do para Rick, Michonne e os outros.

Curiosamente, o escritor Robert Ki-
rkman (autor dos quadrinhos e ro-
teirista da série de TV) sempre disse 
que nenhum dos seus personagens 
era inspirado em alguém real. Muitos 
deles tinham algumas características 
dele próprio, mas eram pessoas in-

ventadas em sua maioria, 
exceto o Governador. Ele, 
nas palavras de Kirkman,  
“é exatamente como Joe 
Quesada”.

FOX, todas as terças-feiras 
às 22h, horário de Brasília, a 
partir do dia 16 de outubro.

Não se esqueçam 
de curtir os podrese-
nhas dos episódios 
no Supernovo.net!

onde
assistir



42

A 
nova série da ABC com temáti-
ca militar estava fora dos gran-
des holofotes dessa fall season 

até divulgar na internet o seu piloto na 
integra. Surpreendeu, pela positiva. A 
série segue a tripulação do submarino 
USS Colorado que está em opeção no 
alto-mar quando recebe uma ordem 
do Governo americano para lançar 
todos os seus mísseis nucleares (18) 
contra o Paquistão.

Surpresos com a ordem, eles con-
frontam o Governo, que até então 
não estava em guerra com o país, ain-
da mais pela ordem ter partido do ca-
nal secundário de comunicação, que 
só deveria ser usado para o caso do 
canal principal (Pentágono) ser toma-
do. Ao perceber que não era isso o 
que estava acontecendo a tripulação 

se nega a realizar a operação e come-
ça então uma caçada aos desertores, 
que acabam atracando o USS Colora-
do em uma ilha ficticia chamada Sain-
te Marina.

A série irá se desenvolve em cima des-
se plot. Seu piloto foi bem executado 
e o grande trunfo é a explicação mili-
tar para o que estava ocorrendo que 
foi bem feita sem ser cansativa, o que 
agrada até aos que não entendem 
muito dos tramites de um exercito. E 
o melhor, não pareceu fantasioso.

Nunca podemos jungar uma série 
apenas pelo seu piloto, por mais que 
ele seja awesome, mas se fizermos 
isso com Last Resort, a série tem po-
tência para ser a grande surpresa des-
sa fall season.

eder augusto
editor

@edaum

http://twitter.com/edaum
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U 
m dos vilões mais odiados dos 
quadrinhos norte-americanos 
nos últimos anos, o Governa-

dor faz a sua aguardada estréia na sé-
rie de TV de The Walking Dead.

Vivido por David Morrissey, o Gover-
nador atende pelo nome de Philip 
Blake. Há um certo spoiler nessa parte 
do nome, então eu não vou me apro-
fundar nesse lado, deixando apenas o 
nome pelo qual ele é chamado nos 
quadrinhos.

O Governador ganhou esse título 

S 
e você gosta de cenas fortes e 
explícitas com uma pitada de 
suspense e ação, The Follo-

wing é a série certa para você. Tendo 
como protagonista um consultor do 
FBI interpretado pelo ator Kevin Ba-
con, o novo seriado da FOX não eco-
nomiza em três itens: sangue, susto e 
suspense.

Devo confessar que não sabia prati-
camente nada sobre a série antes de 
assistir ao primeiro episódio, então 
logo que percebi que se apoiava na 
fórmula já batida de tantos seriados 
(FBI + consultor = resolver os crimes 
e encontrar um serial killer) fiquei 
um pouco cética. E talvez seja por 
esse motivo que eu gostei tanto de 

The Following; ela me surpreendeu.

O enredo fluía calmamente e, então, 
quando menos era esperado, algo 
acontecia. Ou uma cena tensa estava 
rolando e você já imaginava o que iria 
acontecer, mas pensava: “é claro que 
eles não vão mostrar isso, né? Eles 
serão mais Sutis e vão fazer outr-- “ 
Bam! Seu coração vai à boca e suas 
mãos aos olhos. Foram tantos pulos 
de surpresa e sobressaltos que aca-
bei perdendo a conta. E mesmo que 
você não goste de levar susto (as-
sim como eu), assista The Following, 
porque vale muito a pena e foi, sem 
sombra de dúvida, um dos melhores 
e mais interessantes pilotos que eu já 
tive a oportunidade de ver.

the following

Luana Gonçalves
editor
@itsclicheiknow 

em 2013

http://twitter.com/itsclicheiknow
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terça-feira, dia 2 de outubro
Hart of Dixie (CW)
Raising Hope (FOX)

Quarta-feira, dia 3 de outubro
Supernatural (CW)

Quinta-feira, dia 4 de outubro
30 Rock (NBC)

Domingo, dia 7 de outubro
The Cleveland Show (FOX)

Segunda-feira, dia 8 de outubro
90210 (CW)
Gossip Girl (CW) 

terça-feira, dia 9 de outubro
Dr. Horrible’s Sing-Along Blog (CW)

Quarta-feira, dia 10 de outubro
Chicago Fire (NBC) 
Nashville (ABC)
Arrow (CW) 

Quinta-feira, 11 de outubro
It’s Always Sunny in Philadelphia (FX)
The Vampire Diaries (CW)
Beauty and The Beast (CW)

Domingo, dia 14 de outubro
The Walking Dead (AMC)

terça-feira, 16 de outubro
Emily Owens, M.D. 

Quarta-feira, dia 17 de outubro
American Horror Story (FX)
Suburgatory (CBS)

Sexta-feira, dia 19 de outubro
Whitney (NBC)
Community (NBC)
Nikita (CW)

terça-feira, dia 23 de outubro
Happy Endings (ABC)
Don’t Trust in B—- in Apartament 23 
(ABC)

Sexta-feira, dia 26 de outubro
Touch (FOX)

Sexta-feira, dia 2 de novembro
Last Man Standing (ABC)
Malibu Country (ABC) outubro

calendário
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http://www.lojaoscinefilos.com.br
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multiverso

estréia!

N
uma situação extraordinária, 
nós decidimos estrear o novo 
blog do Supernovo, o Multiver-

so, com um texto dentro da SuperMag, 
a revista digital mensal desse tão nobre 
e respeitado site.

Você que está lendo essas palavras 
cravadas para sempre nesse arquivo 
digital deve estar se perguntando “o 
quê?” ou talvez apenas um “Dafuq”. 
Explicarei.

Além das notícias diárias, das críticas 
de cinema, dos gameplays comenta-
dos, dos dois podcasts semanais e da 
própria revista, o Supernovo também 
possui alguns blogs internos. Um de-
les, por exemplo, é o Combo 5, onde 
postamos artes conceituais de artistas, 
fanarts e material parecido.

O Multiverso será mais um desses blogs 
internos. “E como ele funcionará? Qual 
o seu objetivo?”, pergunta o impávido 
e corajoso leitor. O Multiverso será um 
blog para nós, do Supernovo, e vocês, 
do outro lado da telinha, darmos asas à 
imaginação. Só que menos frufru.

A ideia do blog é imaginar cenários “E 
se…” e tentar trabalhá-los um pouco 

mais. Por exemplo, vamos imaginar 
como seria o mundo “se o homem ti-
vesse aprendido a voar no século XIV”. 
Partindo dessa premissa, nós criamos 
um cenário. Esse cenário será postado 
sempre no começo do mês e, depois 
disso, entra a participação dos leitores 
e dos outros colaboradores.  Para não 
deixar o mês inteiro sem conteúdo 
nenhum, nós publicaremos pequenos 
contos e histórias baseados nos cená-
rios criados.

Então, em termos mais práticos, fica 
mais ou menos assim: 

Postamos o cenário do mês durante 
os primeiros dias do mês. Depois disso, 
leitores e colaboradores podem enviar 
textos baseados naquele cenário para 
publicação. No começo do mês que 
vem, entra outro cenário e aí vai.

Contudo, para a ideia ir pra frente, é 
preciso a participação de todo mundo. 
Se você sempre quis escrever alguma 
coisa (eu sei que você sempre quis, 
não minta para mim), essa é a hora. 
Deixa de vergonha, arranja um tempo 
na sua agenda e ‘bora escrever, rapaz/
mocinha!
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A 
tualmente, o ser humano é a 
única raça inteligente do pla-
neta Terra. Ok, ok, ignorância 

da minha parte, os outros animais tam-
bém são inteligentes, cada um com o 
seu nível de capacidade.

Mas e se houvesse uma outra raça que 
tivesse se desenvolvido como a gente 
e criado sociedade, linguagem, tecno-
logia… enfim, que fosse “inteligente”, 
numa definição mais simples. Como 
seria a nossa vida? Como seria o nosso 
planeta? Pare um pouco para imaginar 
um mundo assim.

Pronto? Se você pensou numa Terra 
onde humanos e elfos convivem paci-
ficamente, numa Terra onde nós viaja-
mos por aí nas costas de dragões inte-
ligentes ou numa Terra futurista onde 
pessoas azuis andam por aí, permita-
me dizer que você deve ter tido uma 
péssima nota em História na escola. 
Exato, você não precisa imaginar mui-
to porque nós já dividimos a Terra com 
outra espécie inteligente!

Não, eu não estou falando dos Repti-
lianos e não, eu não acho que os livros 
de Game of Thrones são reais. Me dei-
xe terminar de escrever, rapaz. Pare de 

me interromper. Ora, francamente…

Enfim, voltando. Há uns 30 mil anos 
atrás, quando nossa espécie ainda en-
gatinhava nessa história de “ser moder-
no” (nós já existíamos há muito mais 
tempo, mas ainda não era moda ser 
moderninho – eram outros tempos), 
quando impérios ainda não tinham 
sido forjados pela lâmina de guerreiros, 
quando máquinas não sobrevoavam o 
mundo e quando o Corinthians ainda 
não tinha sido campeão da Libertado-
res. Naquela época, os Homo sapiens 
(nós), disputávamos a Península Ibé-
rica com os famosos Homo erectus. 
Eu estou tentando resistir bravamente 
para não fazer uma piada sem graça 
aqui, então vamos avançando.

Segundo os estudos arqueológicos 
que eu achei no Google, aparente-
mente os Homo erectus eram até um 
pouquinho mais avançados do que 
nós na época . Basicamente, eles eram 
mais fortes, mais musculosos, com o 
cérebro maior e ainda tinham maior 
resistência ao frio. Se eles eram tão 
pica da galáxia assim, porque nós não 
vemos um Homo erectus quando va-
mos até a padaria comprar um pãozi-
nho? Bem, depende muito da região 

quem você frequenta (olha a piada 
sem graça aí), mas a verdade é que es-
ses nobres seres já foram extintos há 
muito tempo, justamente quando eles 
deram de cara com nós, os fodelões 
que gerem essa pedra flutuante aqui.

Uma das razões atribuídas à nossa vi-
tória contra os Homo Erectus (além 
da homofob… ok, ok, eu já entendi, 
tem “homo” no nome, que engraça-
dão) foi o período de gestação das 
fêmeas dessa espécie. Enquanto as 
nossas mulheres levam 9 meses para 
gerar um Homo sapienzinho (vulgo, 
um novo guerreiro), as mulheres deles 
levavam 12 meses pra criar um mons-
trengozinho. Isso aí, mulherada! Muito 
bem!

Mas vamos encerrar um pouquinho a 
aula de História e partir para a especu-
lação. Nós já sabemos que dividimos 
a Terra (segundo os registros, por mais 
ou menos 500 mil anos) com uma 
outra espécie inteligente (espécie essa 
que gerou várias sub-espécies, inclusi-
ve uma chamada de “Hobbits” – juro). 
Os Homo erectus morreram, mas e se 
eles não tivessem morrido? E se eles 
tivessem evoluído junto com a gente 
para dividir o planeta?

e se...
nós dividíssemos o planeta com 
outra raça inteligente?

Leandro de barros
editor

@leco90
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O 
k, temos então duas espécies 
dividindo o planeta. A porra-
da é iminente, certo? Certo. 

Se nós já brigamos entre nós, imagi-
ne se nós ainda tivéssemos uma outra 
galera aí pra extravasar os nossos ins-
tintos mais violentos. Nós viveríamos 
em guerra durante milénios, séculos, 
anos, meses, semanas, dias e horas. 
Mais guerra do que já tivemos. Como 
resultado de toda essa violência, tería-
mos 2,5 cenários. Um deles, envolveria 
a extinção de uma das espécies (por 
isso que é 1,5) e o outro seria a trégua 
em algum momento. Como a extin-
ção de um dos dois não tem graça, 
vamos partir para o cenário da trégua.

Para tentar entender o “presente” des-
se cenário, precisamos olhar para o 
nosso passado. A sociedade ocidental 
se desenvolveu predominantemente 
na Europa,  se expandindo para outros 
continentes através dos barcos por-
tugueses, ingleses, holandeses, espa-
nhóis e afins. Depois disso, como boa 

erva daninha, essa “socieda-

de” absorveu outras sociedades e as-
sim foi. Agora, considerando que nós 
dividíamos a Península Ibérica com 
eles (e a Península Ibérica é compos-
ta pela Espanha e por Portugal, caso 
você tenha dito uma nota tão ruim 
em Geografia como teve em Histó-
ria), nós podemos colocar um poder 
de “divulgação” igual em ambas as es-
pécies. Isso geraria um mundo bem 
“misturado”. Não teria esse negócio de 
“na África só tem Homo erectus”, se-
ria uma parada bem misturada. Como 
eles são mais fortes e com mais resis-
tência ao frio do que nós, lugares mais 
inóspitos teriam mais propensão à ter 
Homo erectus, enquanto nós ficaría-
mos ali nos lugares mais tranquilos, 
como florzinhas que somos.

Como essa sociedade se desenvol-
veria? Bem, imaginem uma tribo. 
Quem manda na parada é normal-
mente o guerreiro mais forte (e eu 
estou inventando isso – é o guerrei-
ro mais forte mesmo?). O que im-
porta é que a nossa sociedade seria 
voltada ao militarismo. O exército 

vai mandar, já 

que estaremos sempre em guerra.

Renato Russo uma vez disse “Uma 
guerra sempre avança a tecnologia, 
mesmo sendo guerra santa, quente, 
morna ou fria”. Por mais que Russo não 
gostasse disso, as palavras dele pos-
suem verdades. A busca incessante 
por novas formas de matar seres vivos 
acaba evoluindo a nossa tecnologia e 
duas sociedades forjadas no calor da 
batalha teriam muito disso. Por exem-
plo, é bem provável que Leonardo Da 
Vinci inventasse o avião nessa realida-
de. Com o avião E a bomba atómica. 
O avião, a bomba atómica e ainda ti-
vesse tempo para sobrevoar uma ci-
dade inimiga, jogar a bomba atómica 
de lá e voltar para a casa à tempo de 
terminar a Erectisa, retrato de uma 
moça Neandertal que ele conheceu 
nas trincheiras inimigas. Santos Dum-
mont iria, muito provavelmente, gas-
tar a sua fortuna na construção de 
uma armadura robótica, depois de ter 
sido sequestrado e preso numa caver-
na inimiga. Depois desse evento, ele 
se tornaria um super-herói, ao lado de 
Albert Einstein, que teria inventado o 

soro do super-soldado.

um planeta dividido, 
uma espécie mais unida
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O 
k, brincadeiras à parte, a so-
ciedade evoluiria tecnologi-
camente muito mais rápido 

do que a nossa evoluiu, mas muito 
mais lentamente em termos humani-
tários. Sabe aquelas campanhas para 
ajudar na África ou ajudar as vítimas 
do Tsunami mais recente? Esqueça 
tudo isso. O maior gesto humanitário 
que poderíamos fazer seria jogar uma 
bomba nessa galera pra terminar o 
sofrimento deles.

Uma coisa a se levar em conta é que 
os Homo erectus desenvolveriam re-
ligiões, economia, política e artes dis-
tintas das nossas. Eles teriam pinturas, 
histórias e deuses diferentes dos nos-
sos. Aliás, nós mesmos teríamos uma 
cultura diferente nesse cenário. É alta-
mente improvável que pessoas como 

Shakespeare ou Van Gogh existissem 
nessa realidade. É o princípio da Teo-
ria do Caos: se uma borboleta conse-
gue causar um tufão na Flórida (uma 
Butterfree, provavelmente), imagi-
nem o que uma espécie inteiramente 
nova não faria. Ou seja, digam adeus 
à Hamlet, Romeu e Julieta e A Noite 
Estrelada. Mas nós (e eles) teríamos 
gente tão capacitada quanto.

E acho que por hoje já deu de especu-
lar. Provavelmente veríamos um mun-
do cheio de tensão, cheio de regras, 
preconceito e guerra por muitos, mui-
tos anos. É possível até que chegás-
semos à Marte e outros planetas bem 
antes do que chegaremos, é provável 
que destruiríamos o planeta numa he-
catombe nuclear em 1829. Escolha a 
sua época e monte a sua história! 

supernovo.net/blogs/multiverso
em breve
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descaralhando
a banana

soltando o verbo, rá!
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eu, latino, cauê e os 
babacas

jack mankey
dono do Boteco

@jack_mankey

Oi. 
Essa é a última vez que 
um texto meu começa 
com oi, acho tosco, quer 

ler lê sem eu ser legalzinho porque 
não sou vlogayro. A única informa-
ção que importa aqui e no resto do 
universo é que eu sou o Jack Mankey 
e sim, é com “a” igual o Pokemon. 
Você deve me conhecer do Botecão 
do Jack, um grupo no Facebook para 
quem é doente mental o suficiente 
para ler o Supernovo, ou talvez do 
próprio logo dessa joça. Falando na 
joça, estou aqui obrigado, uma posi-
ção que não estou acostumado, eu 
vou fazer o favor de retribuir a trolha 
no rabo de quem está me forçando a 
escrever.

Agora que já sabemos qual é a parte 
importante da coisa, ou seja, eu e mi-
nha existência, vamos definir alguns 
pontos sobre o que você, pessoa 
sem amigos vai querer chamar de re-
lação: Eu vou falar sobre o que eu ti-
ver vontade e se não tiver relação ne-
nhuma com nada, adivinha de quem 
é o problema? Pois é, do chefe. Você 
tem todo o direito de me mandar 
sentar uma jibiraca depois de ler o 
bagulho, assim como eu tenho todo 
o direito de cagar para a sua opinião. 

Essa é a nossa diferença.
Agora que estamos acertados, eu 
vou abrilhantar o seu dia com a mi-
nha capciosa opinião sobre essa pa-
lhaçada envolvendo o Latino, o Cauê 
Moura, Nhonho de óculos e o tal do 
Gangnam Style.Primeiro o que vem 
primeiro: o tal Psy e a música. 

Eu tenho um revertério intestinal cada 
vez que eu vejo um cidadão compar-
tilhando essa porra dessa música no 
Twitter, no Facebook, no Tumblr ou 
seja lá aonde.  Normalmente, os anjos 
de luz que compartilham essa fantás-
tica canção são os mesmos servos de 
Belzebú que ficavam o dia inteiro re-
clamando do Michel Teló e do Ai Se 
Eu Te Pego há uns meses atrás.

Ou seja, vamos tentar compreen-
der o absurdo da situação: existem 
pessoas (seres humanos adultos e 
completamente funcionais) que re-
clamavam de um cidadão de um país 
exótico que gravou uma música que 
ninguém (fora os habitantes do seu 
próprio país) entendiam e que tinha 
uma melodia grudenta. Essas mes-
mas pessoas parecem endeusar um 
cidadão de um país exótico que gra-
vou uma música que ninguém (fora 

os habitantes do seu próprio país) 
entendem e que tem uma melodia 
grudenta. Vocês já entenderam o 
mico que estão pagando ou eu vou 
precisar desenhar?

“Ah, mas Jack, você 
está sendo idiota. O 

Gangnam Style é uma 
música sobre uma re-

gião coreana e seu 
povo e retrata os cos-
tumes deles, você é 

muito idiota”.

Cara, faça o favor de se matar. De-
pois disso, volte aqui pra terminar de 
ler o que eu estou dizendo. O tal do 
Gangnam Style fala sobre um cara 
que admira as moças de Gangnam 
(um bairro rico de Seul), que são cer-
tinhas de dia e periguetes de balada à 
noite. No refrão, o teu amigo Psy diz 
que ele também é assim e tem o “es-
tilo de Gangnam”. Basicamente, ele 
está falando que sabe fazer o Tche-
rerere e que se ele te pegar, você vai 
ver.
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“Tá bom, a música tem 
os mesmos defeitos 

dos sucessos nacionais, 
mas o Psy é carismáti-
co, divertido e não se 

leva à sério”

Carismático e divertido é o meu ovo 
esquerdo. Se você gostasse mesmo 
de malucos “divertidos e carismáti-
cos” (o quão escroto é achar alguém 
“divertido e carismático”?) você saía 
por aí dando pro Falcão. Aliás, perfei-
to: o Gangnam Style é o “Eu sei fazer 
o Tcherere” cantada pelo Falcão da 
Coréia mais afrescalhada. Eu tenho 
saudades sinceras de quando o Falcão 
era o referencial de carisma.

Enfim, esse era só meu desa-
bafo sobre a música em si. Se você 
quer ouvir, ouça, mas saiba que um 
cesto de filhotes de gatinhos é jogado 
dentro de um canil cada vez que você 
diz que essa merda é genial.

Eu não vim aqui exatamente para falar 
sobre o coreano, mas sobre a super-
treta que rolou na ~rede mundial de 
computadores~ brasileira, envolven-
do os sempre traquinas Latino e Cauê 
Moura.
Um resumo para você que não estava 

vivendo a internet nas últimas sema-
nas (a propósito, parabéns por saber 
como fazer o download desta revis-
ta). O Latino fez uma versão nacional 
do Gangnam Style, mas a #Família-
Gangnam não gostou e o Cauê moço 
atento (que também devia fazer o do-
wnload desta revista, repassem a su-
gestão) pegou o embalo e fez uma 
versão mandando o Latino tomar no 
cú. O ex-Kely Key quis brincar de pro-
testo, rolou vídeo resposta que não 
sabemos de quem veio e eu tô me 
sentindo o Leão Lobo da internet.

Pegar a música (que já era escrota) e 
deixá-la ainda pior foi um dos piores 
pecados que a alma do Latino poderia 
ter cometido. Eu o condeno a ser en-
rabado por um Charizard par-

ticularmente 
bem dotado por tal injúria. Mas antes 
da sentença, vamos ver se há um pin-
guinho de coerência nessa reação de 
vocês, seus vermes.

Basicamente, o argumento da inter-
net é: o Latino copiou a música do 
Psy e fez uma versão imbecil e sem 
conteúdo. Toda essa revolta é lidera-
da pelo mesmo cara que canta “FES-
TA DOS MEME” e “RAP DOS MEME”. 
HAHAHAHAHAHAHA Pera, eu disse 
vocês da internet tem argumento.
Nesse momento eu já começo a 

achar que vocês curtiram tanta tiri-
nha meme que o cérebro de vocês já 
derretou. Então vamos lá ver algumas 
coisas.

O Latino copiou o Gangnam Style? 
Claro que copiou, é essa a idéia (com 
acento que nóis é oldschool) de uma 
VERSÃO AUTORIZADA. Seria foda ele 
fazer uma versão dessa porra com 
um ritmo diferente, rapaziada. Vocês 
lembram do Cozinha Hardcore do 
próprio Cauê, que era a ~versão bra-
sileira~ do Epic Meal Time? É a mes-
ma merda, com uma diferença: o japa 
deixou. Foda-se se a #FamíliaGang-
nam não curtiu, o samurai deixou o 
Latino fazer aquilo.

E puta que pariu, deixem-
me falar do Cozinha Hardcore. Vai 
lá no raio primeiro vídeo do Cozinha 
Hardcore, tem lá uma parada dizen-
do assim, escrita pelo próprio Cauê “’É 
uma cópia do Epic Meal Time’ - ~hater 
gonna hate~”. APAPUTAQUEPARIO. 
Amigos, pau que bate em Chico, bate 
no Francisco. Me expliquem por que 
caralhos voadores o Latino é um filho 
da puta quando tem a autorização do 
Psy pra fazer uma merda de uma mú-
sica e o Cauê é o herói da resistência, 
o Che Guevara brasileiro quando co-
pia a porra do Epic Meal Time?
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A letra do Latino é pior do que a do 
Psy? É absolutamente o mesmo lixo 
tóxico. Não há nada que se aprovei-
te ali, no Gangnam Style, nos raps do 
Cauê, no Michel Teló, no Falcão, no 
Camaro Amarelo, nos filmes do Mi-
chael Bay, no programa do Nelson 
Rubens… tudo a mesma merda.

Sabe quando acontece alguma mer-
da gigante, tipo o pai jogar a criança 
pela janela e sua mãe fica achando 
que tem tanta opinião quanto o juíz? 
Que todo canal de TV mostra aquilo 
durante o intervalo do Big Brother? A 
Sônia Abraão fica o mês inteiro nisso 
porque finalmente encontrou pauta? 
Sabe por que isso acontece, bebê? 
Pau no cú de todo mundo que res-
pondeu porque tem gente para ver. 
Sabe qual a diferença entre a galera 
que cai no sensacionalismo da Sônia 
Abraão e vocês que estão dando dis-
like no vídeo do Latino por causa do 
Não Salvo e do Cauê? Vocês são vir-
gens.

“Jack, você é ha-
ter do Cauê?”

Não, eu prefiro dedicar meu ódio a 
quem escreve uma pala-
vra só em inglês 
no meio da 
frase que 
está em 
portu-
guês. 
Meu 

sentimento de ódio é algo puro de 
mais para ser doado a alguém que 
nem o merece, se o Cauê lesse mi-
nhas cartas perfumadas eu deixasse 
de usar memes eu até teria orgulho 
em tê-lo no meu círculo de ami-
gos, afinal é um cara inteligente e eu, 
como outro cara inteligente entendo 
que é preciso fazer alguns sacrifícios 
para espalhar a palavra.

Não é o Cauê, o Psy ou o Latino que 
me causam um câncer no coração. 
É você! Você que paga de revoltadi-
nho cagando regra e sendo babaca 
pra cacete. Os caras estão fazendo 
o deles. Honestamente, eu faria exa-
tamente a mesma coisa. Se vocês se 
comportam assim, tem mais é que 
meter o cabresto mesmo.
Agora que vocês sabem (e saber é 
metade da batalha, já diria os Coman-
dos em Ação), comecem a se portar 
de maneira menos vergonhosa na In-
ternet, ok?

E na próxima edição do Esta-
mos de Olho: você reclama 
de futebol e novela, mas 
compartilha meme 
o dia intei-

ro? Estamos de Olho!

Nah, brincadeira. Nem sei qual o pró-
ximo tema e o nome disso aqui não 
será ‘Estamos de Olho’, será ‘Desca-
ralhando a Banana’. Agora me dêem 
licença que eu vou ouvir o Gangnam 
Style de novo…



54

EIS aS CoLaboRaÇÕeS
Conheça os parceiros da SuperMag, que colaboram com conteúdo e 
apoio à revista

Curtiu a Revista? Quer colaborar?
supermag@supernovo.net

iCult Generation
Cultura Pop, Nerd, Resenhas de Livros, Séries 

de TV e Artigos.

Acesse:

http://www.icultgen.com.br

os Cinéfilos
Crítica colaborativa de cinema, notícias e po-

dcasts sobre o tema.

Acesse:

http://www.oscinefilos.com.br

Pipoca e nanquim
Cultura Pop especializada em quadrinhos e 

cinema, videlog e podcast!

Acesse:

http://pipocaenanquim.com.br

mailto:supermag%40supernovo.net?subject=Colabora%C3%A7%C3%A3o
http://www.icultgen.com.br/
http://www.oscinefilos.com.br
http://pipocaenanquim.com.br
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Games, Cinema, Séries de TV,
livros, HQs, animes, mangás, 
Música, Podcasts e Blogs.

supernovo.net »

http://supernovo.net
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