#5 - ano 1 - JANEIRO 2013

supernovo.net

o
n
a
o
d
s
e
r
o
h
l
e
os m

s
a
t
s
o
p
a
s
e
as melhor
o
n
a
o
m
i
x
ó
para o pr

Leandro de Barros
editor
@leco90

O

editorial

Olá, amigos! Bem-vindos à mais uma edição da SuperMag, a
revista digital mensal do Supernovo. A última edição de 2012
finalmente já está no ar e, como é o nosso estilo, quase que ela
atrasa e só sai em 2013.

E qual o motivo de tanto atraso dessa vez? Bem, essa é uma edição especial. Num esforço conjunto, a equipe do Supernovo conseguiu preparar
mais de 100 páginas de conteúdo para essa edição. Tudo bem que o Especial Melhores 2012 – Melhores 2013 ocupa 99 páginas, mas continua
um presentão.
Como eu já falei, a nossa trupe de macacos loucos se reuniu pra definir o
que de melhor surgiu em 2012 no Cinema, nos Games, na TV e nos Quadrinhos e o que de mais interessante e importante vem por aí no ano que
se inicia. Mas não se esqueça: essa iniciativa não é para ser uma via de
mão única. Nós queremos saber o que VOCÊ considera o Melhor de 2012
e por qual lançamento do ano que vem você está mais ansioso. Dê a sua
opinião no Botecão do Jack, na nossa página no Facebook, no próprio
site ou nos mande um email (contato@supernovo.net).
Para terminar esse breve editorial, ficam os votos de um Feliz 2013 para
todos os que acompanham o Supernovo. Que o ano que se inicia seja badass motherfucker pra caramba, que
não falte saúde, dinheiro e diversão
pra todos nós. Continue com a gente no ano que vem, que tentaremos
ir audaciosamente onde nenhum
homem jamais esteve *complete aqui com alguma piada
pornográfica*

Feliz 2013!

jackresponde
“Pessoal do Supernovo, quero sugerir uma pauta pro podcast ou pra
revista: Como fazer filmes ruins ficarem melhores! É isso, continuem
assim. Um abração!”

– Breno Souza, por email.

Como fazer filmes ruins
ficarem melhores: acabando-os no meio. Ou
inserindo zumbis, robôs,
ninjas e piratas.
De nada, Hollywood. Eu
faço isso pelo amor à
humanidade.
“A SuperMag #4 está óóóótima!
Adorei demais. Senti falta do Multiverso e do Descaralhando a Banana
(cadê o Jack?), mas os outros conteúdos valeram a pena. Fiquei com
vontade de jogar Hitman: Absolution e Medal of Honor: Warfighter
depois dos textos de vocês (e perdi
o tesão em Assassin’s Creed 3, sou
influenciável mesmo, me julguem).
Vi Cloud Atlas por meios ~obscuros~ e concordo com a crítica de
vocês (aliás, adorei o texto sobre O
Hobbit e aquele do Crepúsculo). Até
mais”

– Renato castro, por e-mail

“Fala, galera! Tudo bem? Meu nome é Aline Izumi e mando esse email pra
dizer que acompanho o Supernovo há algum tempo. Leio o site, ouço o BananaCast e baixo a SuperMag todo mês. Vocês estão de parabéns! Aproveito
pra pedir que vocês coloquem o Jack Mankey pra escrever mais vezes, ele é
bem engraçado! Beijinhos!”

– Aline Izumi, por e-mail

O email da senhorita Izumi foi escolhido com muita imparcialidade e o fato de ser eu a responder não tem absolutamente
nada a ver com isso, parem de fazer acusações falsas e maldosas. Agora que estamos esclarecidos, vamos lá. Em primeiro
lugar, eu concordo com você, dona Izumi. Eu realmente acho
esse tal de Jack Mankey (eu) muito engraçado. Além de engraçado, ele (eu) também é lindo, simpático, bem de vida, misterioso e sagaz. Me ligue.
Você quer que eu escreva mais vezes? EU ACHEI QUE VOCÊ
ERA MINHA AMIGA E GOSTAVA DE MIM! Sua sugestão foi
transmitida aos chefes, sua vira-casaca.

críticas, dúvidas e sugestões
para:
carinho!
contato@supernovo.net Jack responderá com

Óóóótima mesmo? Nossa, bee, que baphoo!
O alto escalão de Supernovo, que está de pijamas e pantufas
no sofá tomando cerveja, pediu pra avisar que o Multiverso
e o Descaralhando a Banana voltam na próxima edição da
SuperMag, e agora cito, “PORQUE SIM, C*RALHO, PARA DE
ENCHER O SACO, MACACO IMBECIL”.
Obrigado à todos vocês.
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13 coisas para 2013
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4

o seu site preferido
agora cabe no seu
bolso
Fala a verdade, você nao imaginava que seu bolso era tão
grande assim?
“Agora eu posso
estar com o Supernovo 100% do
tempo! No meu
celular! Nunca estive mais feliz!”
- leitor escolhido aleatoriamente que não foi pago
pela nossa equipe

Disponível para iOS, Android,
Symbian, Nokia 3310, Máquina de Costura, Calculadora Científica, GameBoy
Color e Rádio à pilha.
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Uma Jornada
Muito esperadA
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o HobbiT
Uma Jornada Inesperada

E

u me lembro agora de uma velha piada (que tinha muito mais
graça na minha memória, é
verdade), em que um homem
chamado Tavares acaba morrendo
durante uma operação policial. Um
dos seus colegas é incumbido de dar
a péssima notícia à esposa do falecido,
mas não sabe como abordar a situação. Quando a hora chega e ele está
de frente com a mulher, a melhor saída
que ele consegue pensar é dizer:

Frodo (Elijah Wood), não esperava viver
e que nós mal esperávamos para ver.

“A senhora é a Viúva
Tavares?”

Na trama dessa aventura, que se passa 60 anos antes dos eventos da trilogia O Senhor dos Anéis, Bilbo recebe
de Gandalf (Ian McKellen) um convite
para ingressar na comitiva de Thorin
Escudo-de-Carvalho (Richard Armitage), que pretende recuperar o reino de
Erebor, tomando do seu avô pelo dragão Smaug.

Obviamente que o nosso herói não
teve imaginação nesse caso. Você não
chega para a mulher do Tavares (e nós
nunca soubemos se o Tavares era um
Capitão, um Tenente ou qualquer outra coisa) e simplesmente entrega a má
notícia. Aliás, nem se o Tavares tivesse
sobrevivido e estivesse no hospital naquele momento aquela seria a abordagem correta. O herói da nossa piada
deveria ter dito as incríveis qualidades
que o Tavares tinha antes de despejar
a bomba.
Mas não vamos nos alongar demais
nisso, vamos falar sobre as incríveis
qualidades de O Hobbit: Uma Jornada Inesperada. Ok, ok, não me olhem
assim. Nosso “Tavares” não morreu,
muito pelo contrário. Mas vocês vão
querer ouvir as boas notícias primeiro.

“Copiaram demais aquele
tal de Senhor dos Anéis”

Em O Hobbit: Uma Jornada Inesperada, Peter Jackson nos leva novamente
até a Terra Média imaginada por J.R.R.
Tolkien para contar a aventura que Bilbo Bolseiro (Martin Freeman), o tio de

A reação inicial ao começar a projeção é uma só: como é bom voltar ao
Condado! As primeiras cenas de Uma
Jornada Inesperada são um presente incrível dado por Jackson aos seus
expectadores. Foi muito difícil ver O
Hobbit finalmente sendo adaptado
aos cinemas, então esse “agrado” inicial cai muito bem.

Começando por um dos aspectos
mais chamativos, é dificílimo não se
apaixonar pela Terra Média retratada
por Peter Jackson. Cenários lindos,
ambientações impecáveis, maquiagem, efeitos, criaturas incrivelmente
realistas… dá pra sentir a paixão que os
envolvidos no projeto tiveram ao cuidar de cada detalhe na hora de trazer
esse mundo (tantas vezes imaginado
por tantas pessoas diferentes) à vida.
Duas cenas, ainda no comecinho do
filme, vão retratar o que eu digo. A primeira é a cena onde o Bilbo mais velho
(brevemente vivido por Ian Holm) conversa com Frodo e começa a relembrar
a sua história. Se essa cena não tocar
o seu coraçãozinho, você está morto
por dentro. A segunda é a cena onde
Smaug invade a Montanha Solitária e
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toma o Reino dos Anões para si, com
takes de tirar o fôlego de tão bonitos
e coloridos, com uma produção tão
bem feita e um ritmo cuidadosamente
equilibrado.
Outra coisa que merece um elogio
particular é o elenco do filme. Se você
der uma olhada só nos nomes (que
começam com Ian McKellen, Martin
Freeman, Richard Armitage, e terminam com Hugo Weaving, Cate Blanchett, Andy Serkis e Christopher Lee),
você já fica impressionado com o
elenco do filme, mas é em cena que
cada um deles faz valer a sua reputação. Ian McKellen volta a viver Gandalf, o Cinzento (muito mais divertido
do que o Branco, na opinião do ator)
e é muito bom vê-lo em cena, assim
como Martin Freeman, que faz um
Bilbo assustado e cheio de caretas, a
exata impressão que temos do personagem ao ler o livro. O Gollum de
Andy Serkis é um espetáculo à parte e
consegue ser repulsivo e divertido de
vê-lo em cena. Armitage incorporou
muito bem a seriedade de Thorin Escudo-de-Carvalho, o único anão a ter
atenção no filme. Fora ele, nós saímos
do cinema lembrando o nome apenas
do Balin (Ken Stott), do Bombur (Stephen Hunter) – impossível não rir dele
em cena – e do Kili (Aidan Turner), particularmente útil em certo momento
do longa.
Bem, agora que nós já sabemos que O
Hobbit tem tudo aquilo que a Trilogia do
Anel mostrou nos cinemas, que a Terra
Média está de volta, que é tudo lindo e
maravilhoso, hora de falar do Tavares.
Pois é.
Eu vou escolher as minhas próximas
palavras com muito cuidado, pois elas
podem ser as minhas últimas (Registro
Mental: parar de exagerar na dramatização). Os principais problemas de O
Hobbit: Uma Jornada Inesperada são
o seu ritmo narrativo e a sua estrutura.
São duas coisas diferentes, mas nós falaremos de tudo junto porque eles estão muito interligados.

Não sei se o amigo leitor sabe (acredito que sim), mas O Hobbit é um único livro, não tão grande assim, que se
transformará em três filmes. Os famosos Apêndices escritos por Tolkien
também serão adaptados, para enriquecer um pouco mais esses três filmes. E aí nasce o problema.
Num filme “normal”, nós temos três
atos bem separados: o início, o desenvolvimento e o fim. Em Uma Jornada
Inesperada, nós temos um início (eu
identifiquei pelo começo da projeção)
e nós temos um fim (o momento em
que o lanterninha me expulsou da sala
porque ele tinha de fechar o cinema).
Fora esses dois momentos específicos, é complicado saber onde começa
e onde termina cada parte do filme ou
para onde a trama vai ou vem.
O longa começa com a história dos
anões e a sua jornada para expulsar à
pontapés o dragão Smaug de Erebor.
Só que no meio do caminho, Peter

Jackson começa montar os eventos
que dão início à história de O Senhor
dos Anéis e é aí que O Hobbit deixa de
ser O Hobbit e passa a ser um prelúdio
de O Senhor dos Anéis (sim, eu notei
que essa sentença soa estranha, mas
confie em mim: é a que melhor traduz
essa situação). Em determinado momento do filme, nós não estamos mais
focados na jornada dos anões (aliás,
por bons momentos, nenhum dos 13
anões do filme aparece em cena) e só
focamos no mal que ressurge. O foco
na jornada dos anões só volta mais pro
fim do filme.
A impressão que fica é que Peter Jackson pegou os capítulos de O Hobbit
destinados ao primeiro filme, abriu
essa história no meio e foi adicionando pedaços dos Apêndices e de outros materiais para transformar tudo
num suculento sanduíche Tolkieniano.
Quem já leu O Hobbit e O Senhor dos
Anéis nem vai ligar para essa mistura
(pelo contrário, vai comemorar e vibrar
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como uma gazela saltitante a cada
cena!), mas quem não está tão embrenhado assim na Terra-Média ficará
perdido com essas constantes mudanças de direção do longa.
Mas é só isso de “ruim”, meus amigos,
eu juro. Nada que vá realmente estragar a sua experiência. Pode tirar o semblante de preocupado do rosto, nosso
Tavares já está recuperado e receberá
alta amanhã.

A Polêmica dos 48fps
Infelizmente, eu não consegui ver O
Hobbit em 3D e rodando à 48 quadros
por segundo, que gerou tanta polêmica
com as críticas estrangeiras. Apenas dois
cinemas suportam a tecnologia por aqui
e os dois são bem longes de mim.
A versão em 24fps, a contagem normal
de todos os outros filmes, não decep-

ciona em nenhum momento. Eu tive algum problema
em olhar tudo no começo,
mas foi devido à minha iminente cegueira e não à qualidade técnica do filme. Se
você está preocupado com
essa história de frames por
segundo, não se preocupe: a
versão “normal” é normal mesmo e não vai te atrapalhar em
nada.
Porém, se você tiver a oportunidade de ver o longa em 48 quadros por segundo e em 3D, eu
recomendo que veja. Afinal, ele
foi filmado assim e é um marco na
história do cinema ver um longa
nesse formato. Você não perderá
nada na versão em 24frames, mas
ganhará uma experiência sem igual
com os 48fps. Mais do que isso, eu
não posso dizer mesmo.

Resumindo
Uma Jornada Inesperada é um filme
muito bom. De verdade. Fãs sairão dos
cinemas plenamente satisfeitos (cantarolando a música dos anões – QUE
É MUITO BOA!, tanto nos momentos
mais emotivos quanto nas cenas de
ação), não-fãs também. Peter Jackson decidiu transformar O Hobbit num
“prelúdio de verdade” de O Senhor dos
Anéis e não numa “história que se passa antes da Trilogia do Anel” e isso gera
um ou outro problema no filme, mas
é algo pequeno perto da experiência
final.
Vá sem medo ao cinema, O Hobbit:
Uma Jornada Inesperada vale o seu ingresso. O que resta é esperar pelo ano
que vem, quando a aventura continuará em A Desolação de Smaug.
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“4 é o arredondado de
3,1415927”
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C

ostumamos dizer nas intermináveis discussões sobre cinema que temos no
quartel general do Supernovo que, se um filme consegue gerar algum tipo de reflexão após os seus
minutos de projeção, este filme cumpriu seu papel enquanto obra artística.
A quantidade de filmes ‘’sem alma’’,
sem coragem de gerar algum tipo de
debate, é tão grande que quando surge uma obra sensível e que não exclui
ninguém mesmo abordando temas
estritamente religiosos, ficamos impressionados. É justamente isso que o
diretor Ang Lee, já oscarizado por O Tigre e o Dragão (lembre-se que ele nos
fez acreditar em guerreiros que pulam
de árvore em árvore), consegue fazer
com o tocante As Aventuras de Pi (Life
of Pi, 2012), forte candidato a algumas
categorias do Oscar e do Globo de
Ouro.
O filme é uma adaptação do livro (que
eu não li) escrito por Yann Martel, cujo
nome é o mesmo do título original do
filme, e narra a história de Piscine Molitor Patel, jovem indiano curiosíssimo.
Sua família é dona de vários animais
que vivem em um zoológico na Índia,
e quando o governo para de dar apoio
ao trabalho, eles decidem migrar para
o Canadá, onde conseguiriam vender

os animais. De navio, a família e as dezenas de animais rumavam em direção
ao destino quando uma tempestade
fez o navio naufragar, e Pi (apelidado
dado ao personagem por ele mesmo)
acaba em um pequeno bote salva-vidas na companhia de uma zebra, um
orangotango, uma hiena (dopada de
remédios) e um tigre de bengala chamado Richard Parker. A partir daí, Pi
começa a passar por inúmeras provações, e sua fé é colocada em cheque.

Pi é um personagem extremamente curioso. Hindú por criação, quando
ainda garoto, Pi experimentou o catolicismo e o
islamismo.
Em um determinado momento do filme, um debate entre seu pai, um homem extremamente racional e que
parece não crer em explicações divinas para o entendimento do mundo,
explicita a ideia de que você não pode
acreditar em todas as crenças ao mesmo tempo. Se isso acontecer, é porque
você, de fato, não acredita em nenhuma. Se não há entrega total do indivíduo para somente uma ideologia, não

faz sentido ter crença alguma. O fato
é que Pi, com suas três religiões, é um
personagem interessante e complexo
pois consegue enxergar um complemento, uma espécie de dependência
e harmonia que as religiões precisam
para viverem juntas. Só a figura de uma
criança, pura e honesta, consegue
agradecer um deus hindu por tê-lo
apresentado a Jesus Cristo. Ao contrário do que o seu pai acredita, Pi não
vê problema em crer nos numerosos
deuses indianos, no Deus da igreja católica e no Alá muçulmano. Algo ali
lhe complementa, e assim como boa
parte da humanidade, a busca pela explicação de tudo vem de uma força
maior.
Melhor do que o personagem é a
abordagem que Ang Lee aplica a história. Não nos cabe esclarecer o final
do filme, mas vale dizer que ao sair
do cinema, o espectador terá que fazer uma escolha. Escolha essa que se
assemelha a do ouvinte da história, no
caso o jornalista que pretende transformar a história de Pi em um livro.
Já na vida adulta, Pi conta ao jornalista exatamente como aconteceu sua
jornada em busca da sobrevivência, e
promete que, ao final de sua história, o
jornalista passaria a acreditar em Deus.
Assim acontece conosco, ouvintes
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dessa magnífica história, dotados de
uma imensa diversidade de crenças e
credos, decidir qual dos dois relatos é
o preferido, e qual tomaremos como
verdade.
Ang Lee, junto do roteiro de David Magee, é extremamente feliz ao fazer isso.
Em um filme onde é quase impossível
não haver descrenças sobre a história
fabulesca que está sendo contada, e
jogar ao espectador a escolha de acreditar ou não, é fantástica. Um exercício
proposto pelos idealizadores do filme
que consiste, somente, em um exercício de fé.

O visual
Já que citamos o Oscar no início do
texto, fica aqui a minha previsão. O
Oscar de melhores efeitos especiais
PRECISA ser dado a este filme. O tigre
Richard Parker é, em 95% do filme, feito em CGI. Os detalhes de sua musculatura, a sombra, a plasticidade e naturalidade de seus movimentos... Tudo é
espetacular. Não saberia dizer quando
o tigre era feito totalmente em CGI ou
se ali havia alguma captura de movimento num fundo verde, tamanha a
perfeição da animação. Não há reclamações quanto a isso. As tempestades,
os peixes... Tudo é extremamente bem
criado e detalhista, nunca deixando
transparecer algo inorgânico. Um trabalho, mais uma vez, ESPETACULAR.
A fotografia também merece extremo
destaque. Feita pelo chileno Claudio
Miranda, responsável pela fotografia
de Clube da Luta, os belíssimos quadros abertos retratando a imensidão
do Oceano, com a variabilidade de
cores usadas a noite, tornam o filme
memorável do ponto de vista estético.
Em vários momentos onde Pi tem sua
fé testada, o filme ganha tons de contos de fadas, e é nesse momento que a
fotografia ganha força.
O maior (e único) problema está no
infantil uso do 3D. Feito para dobrar o
número do ingresso, o 3D é utilizado
aqui de forma totalmente desregu-

lar. Hora com planos absolutamente memoráveis e simbólicos, lotados
de carga emocional, hora malfeitos e
desfocados. Por conta da pouca profundidade de campo que um barco
pode oferecer, o 3D é anulado em boa
parte do filme.

A edição e a composição
da narrativa.
As aventuras de Pi sofre o mesmo
problema de O Hobbit. Por colocar o personagem principal já velho
contando sua aventura, não importa o que ele irá narrar, já saberemos
que ele nunca correu algum risco de
morte que valha a compra. Isso pode
prejudicar muita gente, e o filme fica
demonstrando, de forma até cansativa, através de rápidas transições do
mar onde Pi estava, para a os cenários calmos onde o já adulto Pi está
contando sua história. A narração
por vezes se mostra desnecessária, já
que o didatismo de ao mesmo tempo mostrar algo, e falar sobre a mesma coisa, pode irritar. A máxima do
cinema de ‘’não fale, mostre’’ não é
aplicada aqui.
Porém, como foi dito anteriormente,
a edição se salva quando consegue
imprimir um ritmo extremamente
convidativo e empolgante, mesmo
tendo em tela um tigre, um hindu
magrelo, um bote salva-vidas e um
imenso oceano. Os 127 minutos
passam absurdamente rápido, e isso
é louvável.

As atuações
Suraj Sharma interpreta Pi na adolescência, ou seja, durante a fatídica história de busca a sobrevivência.
Na vida adulta, Pi é interpretado pelo
sempre convincente Irrfan Khan (O
Espetacular Homem Aranha). Ambos são sensacionais quando precisam demonstrar carga dramática em
suas falas, ou quando rendem piadas
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involuntárias envolvendo religão e
crenças. Os dois precisam de destaque, pois o primeiro teve que trabalhar sozinho durante as filmagens,
já que é humanamente impossível
contracenar com um tigre. E é incrível o trabalho feito por ele... Por outro lado, a cena que mais me emocionou (e os chiados de narizes no
cinema não me deixam mentir) é de
total responsabilidade de Irrfan Khan,
que sozinho, num fundo desfocado,
consegue passar toda a sua sutileza e
emoção ao narrar sua história ao jovem jornalista.
Todo o elenco é bom, seguro.

Vale o ingresso do 3D?
Ou vou no dia do desconto?
O filme não só vale o ingresso integral no dia de movimento, como vale
levar o máximo de pessoas possíveis
ao cinema. Ang Lee que estava vindo
de filmes não muito bem realizados,
mostra que ainda está em plena forma, e que só precisa de um bom argumento para contar uma excelente
história.
Tocante, sensível e extremamente
pertinente aos dias atuais de intolerância e guerras religiosas. Quem dera
fossemos como Pi, que não vê problema em acreditar em Deus, Alá, e
Ganesh. As aventuras de Pi é coeso e
debate a força da fé, que está presente na vida humana em cada momento
de sua existência. Talvez você tenha
fé que a explicação que você precisa
está na ciência, como afirma o pai de
Pi. Mas você tem total fé nisso, e exatamente aí que está a grande virtude
do filme.
Um grande filme.
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detona ralph
Imagine um mundo
onde os personagens do
jogo de arcade têm suas
próprias vidas…
Como uma versão game de Toy Story,
Wreck-It Ralph tem uma quantidade
infinita de aventura, personagens realmente divertidos em mais essa incrível
animação da Disney! E, embora 2012
tenha sido um ano relativamente bom
para o género de animação, com filmes como Brave, Pirates! Band of Misfits, Frankenweenie, Hotel Transylvania,
entre outros, destinados para todas as
idades Wreck-It Ralph parecia um pouco menos promissor do que os outros,
mas acabou sendo um dos melhores
do ano.
Situado no mundo dos videogames,
Ralph é um vilão de arcade típico, que
está cansado de ser mau e decide se
tornar um herói. Em uma tentativa de
começar uma nova vida, Ralph “salta
de jogo” para um chamado Be Hero e
depois de passar por problemas caóticos, acaba em um jogo de corrida de
kart chamado Sugar Rush. Nesta CandyLand, conhece uma menina chamada Vanellope quem está determinado a ser aceita entre os corredores
de Sugar Rush e ainda quem sabe, ganhar uma corrida de kart...

de outros personagens fazem rápidas
aparições e alguns tem até algumas falas... Mario por exemplo não entra em
cena, embora seja mencionado mais
que uma vez. E, mesmo aqueles que
não são familiarizados com o maravilhoso mundo dos videogames, com
certeza irá dar boas risadas.
Como é típico dos filmes da Disney,
Wreck-It Ralph é repleto de personagens memoráveis. O personagem-título, Ralph, embora ainda um pouco
do lado genérico, é um incrível protagonista. Vanellope é uma menina
um pouco sarcástica e sim, as vezes, é
muito mais irritante do que se poderia
inicialmente esperar mas na verdade,
acaba por nos cativar. Outros personagens são inesperadamente divertidos
como Fix-It Felix Jr. é um verdadeiro
bom samaritano do filme, enquanto
a comandante Jean Calhoun é uma
doce e romântica garota, por debaixo

de toda sua armadura. E ainda, o personagem mais memorável, o Rei Candy, que é a forma absurda de líder e é
quem comanda Sugar Rush (embora
ele possa ser comparado facilmente
com o Chapeleiro Louco para alguns).
A animação é simplesmente maravilhosa…! As cores brilhantes, os ambientes, os personagens são todos
fantásticos. A história do filme é bem
pensada e verdadeiramente inteligente. E realmente gostei dos temas do
filme: O que significa ser um verdadeiro herói? Como pode o objetivo do
personagem principal se tornar um sucesso? E assim por diante...
Geralmente, os filmes da Disney e Pixar
dão muita emoção em suas histórias,
o que faz com que o tom do filme se
tornam muito doce. Porem, Wreck-lt
Ralph tem coração o suficiente para o
tornar do início ao fim, um filme muito
divertido para toda a família.
Onde os produtores declararam seu
amor aos jogos para a telona e assim,
fazendo esta delícia maravilhosa nostálgica!

“não me olhe assim, 4
tá de bom tamanho”

Detona Ralph é um filme de vídeo
game, e enquanto filmes baseados
em jogos têm uma reputação de ser
relativamente horrível, este excede
qualquer. Talvez parte do seu sucesso
vem do fato de que ele se adaptar ao
mundo do jogo de vídeo, em vez de
adaptar um jogo individual… Ele brinca
com tudo o que é há de bom e ruim
do universo gamer de uma forma que
não irá insultar os jogadores, mas sim
os fazendo rir, enquanto concordam
com determinado fato! Bowser, Sonic,
Q*Bert, Pac Man, Dig Dug e dezenas
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Ronaldo D’Arcadia
Colunista (Crítica Daquele Filme)
@RonaldoDarcadia

o futuro é agora
O gênero Sci-Fi definitivamente vem com tudo
no próximo ano, para
alegria dos entusiastas.
E a SuperMag resolveu
selecionar aqueles que
prometem chamar muita atenção.

É

possível dizer que o cinema
encontra um de seus melhores
momentos quando decide investigar os prováveis caminhos
futuros da humanidade. O termo ficção
científica é praticamente um sinônimo
de apuro visual e ideias mirabolantes,
algo instigante e bem alocado para os
dias de hoje,
em que

mentes pulsantes se proliferam a cada
minuto.
Se em 2012 tivemos poucos títulos
relevantes do gênero (como “Prometheus” e “John Carter – Entre Dois
Mundos”, ambos fracos do ponto de
vista cinematográfico), em 2013 teremos uma enxurrada de lançamentos,
e a SuperMag reuniu aqui alguns dos
mais visados:

Elysium
Depois de ter escrito e dirigido a obra
prima documental “Distrito 9”, Neil
Blomkamp continua a trilhar os caminhos do sci-fi com “Elysium”. A história
se passa em 2159, em um mundo separado em dois grupos: os ricos, que
moram na estação espacial Elysium,
e os pobres, que herdaram um decadente planeta Terra.
O mote principal do filme é a busca
pela igualdade, e para isso, todo aquele clima de politicagem dilacerante
estará presente (assim como visto em
Distrito 9).
Os lados dessa batalha serão repre-

sentados: pela secretária do governo chamada Rhodes (Jodie Foster)
- cuja principal motivação é manter
o luxuoso banquete do poder em
Elysium, banindo os imigrantes – e o
cidadão comum, Max (Matt Damon),
que monta, meio que no desespero,
um elaborado plano que visa equilibrar novamente os pesos desta balança.
Além dos atores já citados, o elenco
contará também com os brasileiros
Wagner Moura, Alice Braga, Sonia Braga, e com a mente criativa do desenhista Syd Mead - que esteve por trás
da produção de clássicos como “Blade
Runner”, “Tron” e “Aliens – o Resgate”.

After Earth
Depois de quase destruir sua carreira
com os lamentáveis “A Dama na Água”,
“Fim Dos Tempos” e “O Último Mestre do
Ar”, M. Night Shymalan mostra que ainda
possui alguma credibilidade em Hollywood ao anunciar o interessante “After
Earth”, que traz Will Smith e Jaden Smith
como pai e filho que realizam um pouso
forçado em um planeta que foi evacuado pelos humanos 1.000 anos antes.
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Lá, eles terão de sobreviver aos perigos do local inóspito, tudo no melhor estilo “Survivor”. É válido lembrar
que o roteiro (apesar de possuir a
colaboração de Shymalan) ficou nas
mãos de Sthephen Gaghan (“Traffic:

com robôs imensos e fortemente armados - algo à altura da tarefa.
Todo mundo sabe que Del Toro é um
entusiasta de filmes sci-fi, recheados
de fantasia e muitos monstros, e com
“Pacific Rim” ele presta uma homenagem a este clássico estilo japonês
de se contar histórias. No elenco teremos Idris Elba, Charlie Day, Rinko
Kikuchi e, como sempre, Ron Perlman. A Warner também está preparando um cofre gigantesco.

Depois de abandonar a direção de “O
Hobbit: Uma Jornada Inesperada”,
Guillermo del Toro precisava de algo
massivo, e assim o fez com o caríssimo Blockbuster “Pacific Rim”, dos
estúdios Warner Bros. (o longa está
avaliado, aproximadamente, em Us$
200 milhões, e pretende fazer frente
ao “O Homem de Aço” de Snyder no
verão de 2013.)
Na história, vemos o planeta Terra ser
invadido por criaturas monstruosas
do fundo do oceano, e para derrotar
esta ameaça, a raça humana se veste

Desde que foi lançado em 1985, o
livro homônimo de Orson Scott era
cotado para uma adaptação cinematográfica, mas isso nunca rolou, pelo
menos até 2010 quando o diretor
Gavin Hood (do excelente “Tsotsi” e
do fraco “X-Men Origens: Wolverine”) assinou para dirigir e roteirizar o
projeto.
A história segue o treinamento militar do garoto Ender Wiggin (Asa Butterfield). Após 70 anos de um terrível
ataque alienígena, uma escola militar
no espaço foi montada com a intenção de moldar jovens guerreiros, que
se preparam incansavelmente para
um possível novo ataque.
O mais maneiro: todo esquema de
treinamento para as batalhas será
fortemente alicerçado pelo uso de
videogames. No elenco, além de
Butterfield, teremos Abigail Breslin,
Ben Kingsley, Viola Davis e Harrison
Ford.

Ninguém Sai Limpo”, “Syriana – A Indústria do Petróleo”) e o ex-jornalista e roteirista de games Gary Whitta,
fato que deixa o diretor concentrado
apenas nas funções visuais e narrativas da história, elementos que domina muito bem.

Pacific Rim

Ender’s Game

The World’s End (Especulação)
Edgar Wright (diretor e roteirista) e Simon Pegg (ator e roteirista) irão finalizar
em 2013 sua “Cornetto Trilogy” (formada inicialmente por “Shaun of The Dead”
e “Chumbo Grosso”) com o filme “The
World’s End”. E de acordo com o diretor, a obra pode ser uma espécie de ficção cientifica social, ao estilo de John
Christopher e John Wyndham – autores conhecidos por trabalhos clássicos
de sci-fi como “The Day of the Triffids”,
“The Kraven Wakes” e “The Midwich
Cukoos”. De qualquer forma, estamos
esperando avidamente.
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Oblivion
Depois de lançar seu primeiro trailer,”Oblivion” foi taxado por alguns
como “uma colagem de tudo que já
foi feito em filmes de sci-fi”. No entanto, é certo dizer que o visual apurado
do diretor Joseph Kosinki (Tron: Legacy” ) chama atenção.
No filme, Tom Cruise é Jack Harper,
um mecânico de drones que faz parte
de uma longa batalha entre humanos
e alienígenas invasores. Mas as coisas
começam a ficar interessantes quando
sua aeronave pousa na Terra e ele se
encontra com a misteriosa Julia (Olga
Kurylenko), que possui informações
reveladoras sobre a guerra vigente.
O estúdio Universal está animado com
o filme, sendo que o chefão Adam Folgeson descreveu o roteiro como “um
dos mais belos com o qual cruzamos”.
Esta é uma boa notícia, levando em
consideração que o maior problema
de “Tron: Legacy” foi seu roteiro medíocre, o que minou todo o visual arrojado. Estamos de olho.

Robot & Frank
Este filme independente (que custou
um pouco mais de US$ 3 milhões) é
uma mistura inteligente de drama e
sci-fi. A história acompanha a estranha
parceria de Frank – um ex-detento
idoso que sofre com um princípio de
demência – e o “robô” - que foi adquirido pelo filho de Frank para ajudar o
pai com tarefas rotineiras na casa e lhe
fazer companhia.
Depois de muita resistência (o que
provavelmente trabalha bem humor
e drama), Frank percebe que o robô
pode lhe ajudar a realizar um crime
bem articulado.
Filme de golpe com robô? Bem interessante, não!? A direção é do estreante
Jake Schrier, que costumava conduzir
clipes musicas e comerciais de TV na

Inglaterra. A fita já saiu de forma errante em alguns lugares, mas será lançada
enfaticamente em 2013 – TALVEZ no
Brasil também.

Gravidade
Algo que venha das mãos e mente de
Alfonso Cuarón necessita de extrema
atenção, principalmente após o incrível “Filhos da Esperança”.
A trama de “Gravidade” não poderia ser
mais simples: uma dupla de astronautas (interpretados por George Clooney
e Sandra Bullock) tenta seguir em frente após sobreviver a um acidente em
sua estação espacial.
Em uma sessão especial, em que trechos do filme foram exibidos para a
crítica internacional, a atuação de Bullock foi descrita como “uma das melhores de sua carreira”. Mas as expectativas estão mesmo apontadas para
a direção de Cuarón, que promete ser
deslumbrante.

Star Trek Into Darkness
E o que falar sobre “Star Trek Into Darkness”? Pelos trailers que já saíram,
podemos ver que este novo épico scifi, dirigido por J.J. Abrams, será pura
adrenalina, assim como seu antecessor.
A maioria da tripulação do primeiro
filme está de volta, com a adição de
Alice Eve, como a Dra. Carol Marcus,
e Benedict Cumberbatch, como John
Harrison, o vilão da fita.
O plote é o seguinte: após serem chamados de volta para casa (Terra), a
equipe se depara, novamente, com
uma força incontrolável, que ataca a
Starfleet e deixa o planeta mergulhado no caos. Sobra para o Capitão Kirk
e sua equipe a missão de realizar uma
caçada humana atrás deste algoz, um
homem vil e com sede de destruição
em massa.
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“Grshjaduuurgaargrrrr”
- Zumbi de TWD elogiando o
Zumbi de Bolso

“Minha mãe não deixa
ouvir” - Carl
“Concordo tanto que copio todos os argumentos”
- Concorrência

REVIEWS DE THE
WALKING DEAD
EM ÁUDIO
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games

Lançado pela Ubisoft no final do ano, Far Cry 3 era
uma das grandes esperanças de bons jogos em 2012.
O título se aproveita de uma jogabilidade sand-box
para contar a história de Jason Brody, um jovem
americano que vai para um arquipélago sinistro passar férias. Tudo corre bem até que algo vai mal, já dizia o provérbio chinês que eu acabei de inventar, e o
grupo é sequestrado por piratas modernos – aqueles
que não lembram nem de longe o Jack Sparrow.
Depois de conseguir escapar, Jason precisa abraçar
o lado mais sobrenatural e místico da ilha e encontrar
o seu próprio caminho, para ser capaz de salvar seus
amigos e família.
Continue lendo para saber o que a gente achou do
jogo!
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No instante seguinte, Alice entrou na
toca atrás dele, sem ao menos pensar
em como é que iria sair dali depois...

C

om uma citação de Alice no País das Maravilhas,
de Lewis Carroll, se iniciar
Far Cry 3. Assim, do alto
da minha arrogância intelectual e literária, me dou ao direito de começar essa análise com a mesma frase,
apesar de não dar o uso que nenhuma das outras obras deu.

É difícil começar a falar de
Far Cry 3 como um todo,
principalmente porque
eu alternei momentos de
raiva intensa e de contentamento com o jogo, por
isso não me decidi ainda se
gostei ou não.
Em todo o caso, ele causou alguma
reação em mim, o que já é um ponto positivo. Dessa forma, acredito que
o melhor seja começar a descrever
como funciona Far Cry 3 para quem
ainda não teve a chance de jogar (ou
já teve e quer saber mesmo assim).
Basicamente, Far Cry 3 é um sandbox
em primeira pessoa, que coloca o jogador no fictício Arquipélago Rook,
no Pacífico Sul. Quando eu digo sandbox, eu digo sandbox de verdade,
daquele tipo em que você nunca fica
sem ter o que fazer e pode sair por aí
ignorando a trama principal do game.
Algo como GTA, mas maior em tamanho e sem a blindagem moral. Algo
como Skyrim, mas menor em visão e
em coisas para se fazer.

pode explorar um cenário GIGANTESCO, envolvendo praias, cavernas,
montanhas, vilarejos, rios, cachoeiras
e a imensidão do oceano. Para fazer essa exploração, o personagem
pode dirigir carros, jipes, quadrimotos, asa-deltas, lanchas, jet-skis, barcos ou ir a pé. No meio do caminho,
algumas torres de rádio estarão disponíveis para serem escaladas, liberando informações no mapa que o
jogador possui. Além disso, piratas
e postos de controle inimigos serão
encontrados. Para se livrar deles, o
jogador pode ir como um ninja, se
esgueirando e limpando o local silenciosamente, ou aproveitar o cenário
e encarnar o Rambo, cuspindo bala
como se não houvesse amanhã. Isso
porque eu nem comecei a falar dos
animais disponíveis para caça (ou
para TE ATACAR), que incluem
crocodilos, tigres, leopardos,
cães, ursos, pavões, dragões
de Komodo, javalis, porcos,
veados, búfalos, tubarões…

Leandro de Barros
editor
@leco90

Num resumo: o mundo
de Far Cry 3 é incrivelmente vivo. Basta uma
pequena
caminhada pra conferir que o
jogador não está sozinho nem em seus
momentos de maior
solidão. Há sempre
algo pra fazer, alguém pra caçar,
um animal pra
ficar de olho ou
um posto inimigo
pra conquistar.

Na pele de Jason Brody, o jogador
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o lado b
da história

E

u já rasguei elogios ao mundo
de Far Cry 3 na página anterior. E são elogios merecidos,
já que esse cenário transforma o jogo em algo divertidíssimo de
se jogar. É muito bom mesmo. Some
isso aos gráficos absurdamente lindos – Far Cry 3 é um dos jogos mais
lindos do ano – e o jogo já ganha
muito com todo mundo.

Porém, nem tudo são
flores e há um lado B
nessa história. O jogo
tem defeitos e eu falarei
deles agora. Começarei
com o primeiro e mais
irritante: parece que
Far Cry 3 foi feito às
pressas.
No saudoso PlayStation 1, os desenvolvedores usavam alguns truques pra dar uma caprichada nos
games. Eles abriam o editor de imagens equivalente ao Photoshop na

época (acho que era algo chamado
Paint) e desenhavam um dos mapas
do jogo ali. Então eles importavam
aquela imagem pro jogo e definiam
os lugares onde o jogador não podia avançar (como paredes e afins)
e nós tínhamos um mapa estático
e bem desenhado: Final Fantasy VII
e IX tinham muito disso. Porém, um
ponto negativo vinha com essa tática: alguns pontos do mapa ficavam
bugados. Tecnicamente, havia, sei lá,
uma ponte em algum lugar que tinha
um problema de transponibilidade e
era difícil atravessá-la. A gente sentia umas “travadas”, alguma coisa do
tipo. Mas eram ossos do ofício no
PsOne. Ter esse tipo de erro em um
jogo 15 anos mais novo do que Final
Fantasy VII é, no mínimo, imperdoável.
Eu cansei de ficar “travado” em algum lugar porque tinha um pedaço
de metal de 5cm de altura na minha
frente e eu não podia avançar, tinha
de pular pra sair dali. Eu desafio qualquer leitor desse texto à escalar todas
as torres de rádio das Ilhas Rook sem
cair uma única vez por erros de mo-

vimentação do cenário ou não ficar
travado uma única vez nas escadas
de algum lugar.
É por isso que eu acredito que Far Cry
3 tenha sido feito às pressas. O sistema que permite que uma granada
exploda e faça o mato/casa ao redor
pegar fogo funciona perfeitamente.
O sistema que controla os animais e
faz com que um leopardo cace um
pavão na sua frente enquanto você
reza pra não ser visto funciona perfeitamente. O sistema que permite
que você voe de asa-delta, desça na
praia, mate um inimigo na furtividade, pegue a faca dele e arremesse
em um outro pirata, saque seu arco
e mate à flechadas outros dois inimigos e termine com o grupo jogando
uma granada, funciona perfeitamente. Mas o sistema que faz com que
o seu personagem suba uma escada
ou passe por um pedaço de pau no
chão, não funciona. Feito às pressas,
tenho certeza.
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“Como é que você sabe que eu sou
louca?”, disse Alice. “Você deve ser”,
disse o Gato, “Senão não teria vindo
para cá.”

V

ocê deve ter notado que
eu ainda não falei nenhuma vez sobre a trama do
game. Eu explicarei brevemente: na próxima página eu dou a
minha teoria COM SPOILERS sobre
o que achei da trama de Far Cry 3.
Escolhi fazer dessa maneira, já que
há uma certa polêmica sobre rolando na internet, com alguns críticos
descendo a madeira e o roteirista
falando que ninguém entendeu e
blablabla.
Porém, preciso citar alguns aspectos aqui para quem ainda não zerou
e quer saber uma opinião sobre: Far
Cry 3 tem, superficialmente analisando, uma trama de vingança relativamente barata, mas dá elementos que instigam a analisar o jogo
mais profundamente, o que revela
que as coisas podem ser bem mais
interessantes do que estamos acostumados.

Além disso, Vaas é um
dos melhores personagens de games criados
em 2012 e vê-lo em
ação é uma das melhores experiências de Far
Cry 3.
Pra completar, só falta falar do
modo cooperativo do título, que

é bem divertido e entretém com qualidade. Você
se divertirá jogando com
amigos. Se eu posso sugerir
algo, eu digo que o melhor
é jogar o coop primeiro e
depois a campanha, pois
será divertido reconhecer
alguns lugares onde você
já esteve jogando com
seus amigos. Mas esqueça
a possibilidade exploratória que a campanha single
-player tem – isso vale para
o multiplayer competitivo
também.
Uma das coisas interessantes de se escrever
uma análise de games
é que você consegue
alinhar os seus pensamentos e definir
o seu sentimento sobre o jogo.
Depois
dessas
páginas escritas,
chego a conclusão de que
eu gostei de Far
Cry 3. Ele tem
defeitos sim, mas
é super-divertido
e proporciona uma
liberdade e um mundo vivo que praticamente nenhum outro
jogo do ano soube fazer. Se tiver a chance
de jogar, não hesite.

Eu já te contei
a definição... de
insanidade?
23

a minha
teoria sobre
a trama de
far cry 3
* este texto contém spoilers

A

trama de Far Cry 3 é um
pouco polêmica por alguns motivos. De um lado,
estão os críticos do game
(que são compostos por críticos da
imprensa especializada e alguns jogadores), que afirmam que o jogo
tem uma pegada racista e um pé na
idiotice. Afinal, nós vemos um rapaz
branco dos EUA que vai até uma ilha
distante, conquista aquele povo (que
em alguns momentos o vê como o
Messias enviado para a Terra, quase), “comparece” na delicinha local e
ainda se torna o líder da parada toda,
tudo à base de porrada e muita bala.
Do outro lado está Jeffrey Yohalem, roteirista do jogo, que diz que
ninguém “desvendou a charada do
jogo”, o que quer dizer que ninguém
entendeu o que estava ali. Na verdade, Yohalem dá uma entrevista MUITO esclarecedora ao RockPaperShotgun, que eu recomendo vivamente
que vocês leiam depois de jogar Far
Cry 3, já que as respostas dele ajudam
muito a entender um pouco o que
é o jogo. Nos próximos parágrafos,
tentarei expor a minha opinião sobre
dois pontos da história do game: O
Que Eu Acho Que Aconteceu e O
Que Eu Acho Que Isso Significa.

O Que Eu Acho Que
Aconteceu
Um dos pontos chaves pra entender o que está acontecendo em Far
Cry 3, na minha opinião, são as citações de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. A primeira
coisa que elas fazem, claro, é estabelecer uma ligação entre as duas
obras. Quem já leu Alice no País das
Maravilhas sabe que nunca chegamos a ter uma certeza se Alice foi
mesmo à um mundo mágico ou se
ela está alucinando/sonhando com
tudo aquilo. Dessa forma, acho que
o mesmo se passa em Far Cry 3.

Minha teoria é que não
existe Ilhas Rook. Está
tudo na cabeça de Jason,
que simula os comportamentos que ELE espera que existam ali.
Toda aquela Ilha é construída por ele
e todos os personagens são representações da cabeça dele de certos aspectos que ele espera ou da
maneira como ele vê a sua vida. Por

exemplo, levando em conta vários
diálogos da namorada dele (“Eu esperei por tanto tempo pra ter ver assim, todo crescido”) e nas ações do
próprio Jason no começo do jogo, é
possível deduzir que ele nunca teve
o destaque que o irmão mais velho
e militar teve, provavelmente vivendo na sombra dele. A primeira coisa
que acontece? O irmão morre, dando espaço para Jason crescer.
Vendo dessa forma, vários acontecimentos no jogo ganham novo
sentido, embora eu queira pular direto para o final. No fim de Far Cry 3,
duas opções são dadas ao jogador:
ele pode matar a ex-namorada e ficar na Ilha com Citra, para assumir
seu papel como Guerreiro dos Rakyat, ou ele pode libertar seus amigos e ir embora dali. Eu imagino, em
termos de história, que essas escolhas signifiquem, respectivamente,
abraçar a sua loucura ou escolher a
sanidade. Os desenvolvimentos de
ambas as escolhas justifica minha
impressão: se você escolher Citra (a
insanidade), ela mata Jason. Se você
escolhe os amigos, Jason sai da Ilha
tentando ser um homem melhor.
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O Que Eu Acho Que
Isso Significa
Levando em conta as declarações
do roteirista do game, eu sou obrigado a ver Far Cry 3 como uma
sátira ao mundo dos games (e das
“““histórias””” em geral) e aos jogadores em si. O final com Citra é o
mais emblemático nesse sentido,
na minha opinião. Como vemos
tudo sempre pelos olhos do Jason,
a ideia que temos é que se escolhermos ficar na Ilha, passaremos a
ser o grande líder do lugar, adorado
pelos Rakyat e badass motherfucker. Mas não é isso que acontece.
Depois de fazer sexo com Citra, Jason é morto pela mesma, mostrando que ele sempre foi usado por
TODOS os lados (impressão que eu
tive durante a jogatina e que me fez
escolher o outro final).
Esse “choque” liga a dúvida de que
as coisas não são bem como a gente achava e nos leva a dar uma revisada no jogo. No fim, a impressão
final que tenho é que nós, como
gamers, mergulhamos de cabeça
em um jogo e passamos a aceitar o
que nos é mostrado e pulando tudo

apenas para ter os cinco minutos de diversão, sem analisar tudo
por completo. Um exemplo disso
é quando caçamos um animal em
FC3 para retirar a sua pele.

Jason mata o animal,
tira as estranhas do bicho E GUARDA, deixando a pele no chão.
Eu vou pegar a pele e fico com as
estranhas? Isso me incomodou,
mas eu segui sem comentar, sem
nem saber porquê.
Sendo honesto, metade dessas
conclusões só vieram depois que
li as declarações de Yohalem e eu
considero ESSA a principal falha de
FC3. Falta, em algum momento,
aquele BANG! Que te faz passar a
analisar as coisas de uma diferente perspectiva. Sabe aquelas ilusões
de ótica que se aproveitam de falhas do nosso cérebro, que costuma adicionar coisas no que vemos,
e nos enganam? ISSO é Far Cry 3,
só que faltou o game mostrar a língua e tirar um sarro da gente – só
que a gente não espera NADA do

tipo. Faltou, como diz o próprio
Yohalem, um tutorial pra dizer que
a trama do jogo é muito mais do
que a gente está acostumado, que
nos desafia intelectualmente muito mais do que estávamos acostumados. Eu achava que FC3 seria
mais um jogo com uma história fraquinha, que serviria só como uma
“desculpa” pros sistemas do game.
FC3 é justamente uma sátira DISSO e de mais alguns estereótipos
e clichés. Muita gente achou que
o game era racista quando colocou um homem branco detonando
uma ilha estrangeira, quando o próprio game brinca com isso dando à
Jason o apelido de Branca de Neve.
Para concluir (que me alonguei mais
do que deveria e tenho certeza que
o nosso diagramador vai querer me
matar por romper o limite de palavras), eu digo que jogarei Far Cry 3
novamente, com essa nova perspectiva, só para ter a experiência
completa do jogo. Recomendo que
você faça o mesmo.
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editor
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HORIZON TRAZ
AINDA MAIS FORÇA À
FRANQUIA

A

busca pelo realismo sempre foi o alvo das empresas
de games. E, além disso,a
diversão também nunca
poderia estar fora dessa busca pela
aceitação do público que as grandes
empresas buscam incessantemente.
Ano após ano ou game após game, as
apostas em novas tecnologias, novas
maneiras de se explorar uma temática específica ou incrivelmente aleatória são altamente grande. Em alguns
casos, essas apostas caríssimas aca-

bam dando muito certo: o game vira
um sucesso, o público delira, a crítica
venera. Outras podem acabar de um
jeito catastrófico para a produtora.
Vimos isso muito recentemente acontecendo com várias empresas, vários
estúdios nesses últimos anos. As apostas em jogos de corrida podem não ser
muito grandes, em alguns casos, como
em outros jogos com uma temática diferente. É preciso dizer que todas as
fichas apostadas em Forza: Horizon
vão trazer bastantes frutos à produtora e grande diversão ao público.
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O Equilíbrio faz
a Força!

O

que vemos em Horizon é
exatamente o equilíbrio
existente- e necessárioentre um game de corrida
arcade e um simulador. Isso acaba se
tornando o maior artifício que a experiência de se jogá-lo pode trazer
a quem joga o jogo. E explora muito
bem o fator dos ‘sonhos’ dos gamers
que aguardaram tão ansiosamente
pelo lançamento.
Na trama, você é transportado para o
Colorado, onde acontece um evento
anual chamado Horizon está prestes a começar. 250 corredores, 216
pistas disponíveis, dezenas de carros
utilizáveis. Você é um corredor desconhecido- o famoso ‘novato- que
acaba de conseguir a entrada para o
evento nos últimos instantes- como o
jogo nos mostra assim que iniciamos
o modo ‘Um Jogador’.
Nos primeiros minutos, o evento é
apresentado a você de uma maneira
excelente, colocando o seu imaginário para funcionar, se você já pensou
alguma vez em ‘Como seria ser um
corredor do Velozes e Furiosos’, e por
aí vai. O que acontece no festival Ho-

rizon é mágico: shows de múltiplas
bandas atuais e bem fortes no mercado e as corridas magníficas pelas ruas
ou circuitos do Colorado que alegram
aos fãs da alta velocidade.
Nesse evento, há várias classificações
quanto aos eventos, e é seu trabalho
ir crescendo na competição, ganhar
status dentro dela e chegar ao topo
do que é o maior festival de velocidade do mundo. Como disse antes, essa
parte mais ‘humana’ é bem tratada
pelo game, quando o foco é realmente o fato de você mesmo ter que se
destacar, mesmo que seja pelas diferentes classes e carros. Seja numa velocidade absurda ou numa velocidade
menor, nos carros de classe D ou E.
A velocidade, inclusive, é um dos
grandes diferenciais entre Horizon e
os outros jogos da franquia Forza, que
veio crescendo absurdamente nos últimos anos, superando Gran Turismo
no decorrer deles. O jogo deixa de
ser somente ‘corrida, corrida, corrida’
para te dar a chance de viver dentro
do jogo, viajando pelas múltiplas rodovias existentes em Colorado, desde
as montanhosas àquelas que beiram a

grande represa que gera a eletricidade ao estado. A variabilidade quanto
ao foco da franquia é claramente percebida nesse caso, o que traz um ar
muito maior de novidade- e possível
longevidade- daqui para frente.

Os tipos de corrida e os
tipos de carro. Sim, você
quer comprar.
Mas continuando: no jogo, você pode
escolher entre os circuitos de corrida
oficial, os de corrida de exibição e as
corridas de rua.
Comecemos pelos oficiais: são aqueles que te dão a oportunidade de ganhar mais nível no jogo, de acordo
com os ‘pontos’ que cada um atribui
a uma certa colocação do jogador no
fim da corrida. Esses pontos servem
para quê? Bom, para conseguir passar
de pulseira, como o jogo mesmo diz,
assim conseguindo ainda mais corridas alternativas e que vão proporcionar mais pontos ainda para que você
avance no quesito ‘pulseiras.
O interessante é que mesmo que você
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não tenha uma classificação final tão
boa, você ganha pontos para poder
prosseguir, não há nenhuma ditadura
quanto a isso.
As corridas de exibição são as mais
divertidas de todas, ou pelo menos é
a segunda melhor. Nestas, você tem
que correr contra algum outro tipo de
veículo; Não entendeu? Eu explico:
você corre com um carro ‘ferradão
das galáxias’ contra um zepellin, por
exemplo. Ok, não zepellin, mas contra

um balão ou até mesmo um avião. E
é sinistro concorrer com esse tipo de
transporte, porque a disputa é acirradíssima em todos os momentos, sem
brincadeira. Um milionésimo de segundo que você perca ao fazer uma
curva de modo errado pode custar a
você alguns minutos, nos quais você
terá que recomeçar a corrida.
A melhor parte ainda não chegou.
Além de correr com esses carros, ao
fim das exibições você ganha o carro!
Sim! Magnífico, certo? E para melhorar tudo, uma grande quantidade de
créditos também é adicionada na sua
conta, fazendo você se sentir pode-

roso logo nas primeiras horas de jogo.
Mas não vá comprando todos os carros bonzões que aparecem logo de
cara! Você pode ganhá-los nas exibições, então fique esperto.
As corridas de rua são as mais sinistras
de todas. Como a qualidade gráfica
do jogo é impecável, se torna simplesmente muito prazeroso correr
pelas montanhas do Colorado num
pôr-do-sol, por exemplo. Carros velozes, ausência de regras e sem bom

senso dos outros corredores. E uma
grandesíssima quantia em créditos ao
primeiro que cruzar a linha de chegada. Isso resume bem o que eu quero
dizer.
Essas corridas são as que exemplificam claramente o que eu digo quando
comparo Horizon a Need For Speed
em vários momentos, por exemplo.
No caso de NFS, você corre por correr, mas em Horizon, você quer correr mais e mais, independentemente
do quê esteja acontecendo. Você só
tem carro ruim? Você quer correr. As
opções do mercado virtual de carros
não é muito extensa, mas lá só estão

aqueles carros que você quer comprar, de verdade. Por exemplo: em
vários jogos de corrida, eu via tipo um
Celta à venda. Quem compraria um
Celta para correr frente a grandes outras marcas de carro? Parece que em
Horizon, eles pensaram de maneira
lógica. Claro que há carros que você
não vai querer comprar aqui, mas esse
não é o ponto: só se você realmente
precisar comprar você vai gastar seus
créditos.

As opções refinadas contam desde
marcas conhecidíssimas mundialmente, como a Ferrari, por exemplo,
até a algumas das quais você nunca
ouviu falar. O que é bom em Horizon?
Ele te dá liberdade. Liberdade, sim,
para se esbaldar nas compras sem
se preocupar, sem medo de ser feliz,
como diz o ditado.
Os carros são baratos. Muito baratos.
Ok, alguns são só para aqueles viciados que já jogaram por 40 horas. Mas,
por exemplo, em todos os jogos de
carro que você já jogou, com certeza
você já quis comprar uma Ferrari. Que
atire a primeira pedra quem nunca
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quis ser dono de uma Ferrari, seja real,
seja cibernética. Pois bem, Horizon
facilita as coisas para você. Esses pequenos sonhos podem ser facilmente atingidos no decorrer do jogo. Não
que seja muito fácil, mas, por exemplo, você pode comprar uma Ferrari
por 75 mil créditos!
Bom, para quem passava horas e horas buscando dinheiro para comprar
um carrão destes em outros jogos,
até que está bom, afinal, é muito divertido.

A valorização da
diversão
Em tantos e tantos jogos de corrida
que já joguei, sempre acabava abandonando o progresso porque tudo era
simplesmente chato demais. Demais.
Não tinha graça. Mas em Horizon, os
produtores parecem que fazem de
tudo para que você jogue, jogue, jogue e nunca se sinta cansado- pelo
contrário, você só quer jogar mais.
Quer um simples exemplo disso?
Suponhamos que você tenha que
chegar num evento que está longe
de você, láááá ao extremo norte do

mapa. Até você chegar lá, demora um
pouco (na verdade bem pouco, pois
as rodovias são bem diretas). E para
evitar que você desligue o seu vídeogame imediatamente, o que eles fizeram? Além de deixar o carro bem real,
com o modo de guiar e etc, em Horizon você tem os pontos dos patrocinadores, que te dão MUITOS, mas
MUITOS créditos no decorrer do jogo.
São vários os desafios, e cada um
‘promovido’ por uma patrocinadora diferente. Por exemplo: temos o
de drift, o de draft, o ‘bônus de quase acidente’ e muitos outros. Ou seja,
conforme você realiza alguma dessas
opções (são várias) você vai ganhando pontos, atingindo ranks diferentes
até que no fim de cada rank você ganha milhares de créditos.
Outra sacada muito boa foi o fato de
que, durante a sua campanha, você
pode ganhar carros lendários de forma bem fácil. De vez em quando,
saem anúncios nas rádios de alguns
carros que estão perdidos em celeiros. Cara, esses carros são demais. São
carros lendários que simplesmente
foram esquecidos em celeiros, e no
total são 11, se não me engano. Até os
caras das rádios se assustam quando
descobrem sobre o carro.

O realismo REAL
Não estranhe o título, é isso mesmo. Forza Horizon atinge um nível
de realismo que eu nunca tinha visto
antes. A começar pelo fato lá de algumas páginas atrás, quando afirmei
que você realmente se sente dentro
do evento. A interação que as pessoas na rádio tem com você é muito grande, ainda mais com o diálogo todo traduzido para português, e
com muitos sotaques diferentes, o
que aumenta muito na experiência
de jogo.
Além disso, os gráficos são de morrer. Lindíssimas as imagens do jogo,
sinceramente. Os cenários do Colorado são impecáveis, parece que
isso tudo saiu de uma produção cinematográfica holliwoodianas, até.

Balanço geral
Ao fim de tudo, Horizon é um jogo
grandioso que faz jus à sua reputação, de alguns, de melhor jogo de
corrida de todos, superando até o
seu concorrente Sônyco (BA dum
tss). A mecânica de jogo, os gráficos
e principalmente a diversão que o
jogo proporciona são fatores muito
maiores e que superam os pequenos
erros (como alguns bugs no modo
multyplayer) mas com certeza o que
tem que ser corrigido no próximo
não é grande.
Não joguei Gran Turismo 5, mas tenho que dizer: ele tem que ser o jogo
quase perfeito para superar Horizon,
que tem essa classificação no momento.
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A segunda
e
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tem
Homeland
Vale lembrar que o texto
pode ter alguns spoilers e se
você não viu a segunda temporada que chega no Brasil
pelo canal FX, então veja primeiro para depois ler.

H

omeland foi daquelas séries que depois da primeira temporada ficou claro que, ou a história seria
muito curta, ou se tornaria uma coisa
completamente desfigurada, chata e
obviamente feita para lucrar o máximo possível. Acho que essa opinião é
unânime.
Na metade dessa segunda temporada, acho que esse sentimento aumentava, a certeza de que poderia ser
a última ou penúltima temporada era
cada vez maior, mas uma volta impressionante no fim coloca a série no
jogo novamente, Damien Lewis renova contrato para mais 5 temporadas
e você me pergunta: tem estofo para
tudo isso?
Definitivamente, depois dessa volta

do roteiro, tem!
A segunda temporada de Homeland
foi melhor que a primeira em todos
os aspectos. A história com um toque maior de suspense que a primeira temporada. A obsessão de Carrie
por Brody, a presença de Abu Nazir,
o jogo político de Walden e o corporativismo de Estes e Saul. O desfecho
da temporada foi digno de um filme
de David Fincher. Todas as peças do
quebra-cabeça se juntaram e fizeram
sentido para que o plano de Abu Nazir
tenha existido e como foi executado.
Enquando a CIA pensava que manuseava Brody e o usava como espião,
Nazir manuseava o FBI, a CIA e Brody.
Certo dia ouvi do nosso glorioso Leco
a melhor definição possível para Homeland:

Retratar a rivalidade
entre USA e a Al Quaeda
e mostra quem está certo numa rivalidade onde
estão todos errados.

Eder Augusto
editor
@edaum

Brody foi descoberto,ajudou a CIA,
fez parte do plano de Nazir indiretamente e no fim ficou como culpado.
Ou talvez seja ele mesmo o culpado e esse é o chame de Homeland:
você nunca sabe o que vem a seguir.
No retorno da terceira temporada
veremos Brody fora do radar por um
tempo, Saul no comando e Carrie
melhor estabelecida dentro da CIA.
A mesma Carrie que achou que Brody era o terrorista e foi submetida ao
tratamento de choque por isso com
alegação de não estar em seu completo juízo mental, olha o tipo de volta que a série pode dar, portanto não
vale de nada especular.
Até agora Homeland foi a melhor
série do ano sem dúvidas, brigará na
frente pelos prêmios de 2013 novamente. Excelentes atuações, uma
super trama bem construída e com
bons alicerces para se estender um
tempo sem perder a qualidade. E esse
estofo todo conseguindo no seu segundo ano é completo mérito dos
roteiristas que conseguiram dar uma
volta na história que parecia fechada
e abrir um leque de possibilidades.
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A terceira
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W
Vale lembrar que o texto
pode ter alguns spoilers e se
você não viu a terceira temporada que chega no Brasil
pelo canal FOX, então veja
primeiro para depois ler.

A

credito que as terceiras
temporadas
geralmente
são as melhores. Pode não
ser uma regra, como pode
ser apenas uma impressão pessoal,
afinal cada um tem um gosto e um
certo número de séries na bagagem
- vai lá espertão, tenta assistir todas
as do mundo, vai. The Walking Dead
é uma das provas dessa teoria, já que
é a partir dela que desenvolvo minha
defesa.
Em uma primeira temporada a série
precisa se fazer existir, se fazer vender. The Walking Dead fez isso muito bem. Se foi ela que encontrou um
público forte que estava escondido
no mundo underground ou se foi a

massa que elegeu seu gênero como
a nova febre ainda não sabemos, mas
é impossível negar que a partir das
cenas protagonizadas por Rick e seu
grupo muita gente, mas muita, muita
gente por aí passou a dizer que adora zumbis. Os errantes se espalharam
pelo mundo e principalmente pelas
telas.
Já uma segunda temporada precisa
ser fiel as expectativas da primeira,
manter suas características e mostrar que a trama pode se desenrolar
por novos caminhos, mas é preciso ter cuidado para não se perder.
Apesar de um final épico boa parte
da segunda temporada foi arrastada, a cada episódio víamos as mesmas discussões, os mesmos dilemas
e os mesmos objetivos. O público se
manteve fiel ainda que dedicassem
seu ódio a Lori e Carl, além de é claro
a vontade de deixar Sophia para trás.
A cada semana mais gente se juntou
a horda e como já dito, em um final
memorável a série encontrou a linha

Roberta Rampini
editor
@rampinii

narrativa perfeita, a dela.
A terceira temporada com raízes já
firmadas, testes e ajustes feitos, tem
assim então a chance de ser a melhor.
Essa não se preocupou em seguir os
traços das histórias com zumbis mais
básicas. Decidir seguir com a pegada
da HQ que faz tanto sucesso e deixar
para trás as teorias de conspiração da
ciência dos filmes antigos foi a cartada de mestre. O sucesso de The Walking Dead está intimamente ligado a
escolha de falar sobre sobreviventes
e não sobre zumbis.
No fim de 2012 acompanhamos o
massacre dos personagens que só
atrapalhavam e principalmente o
progresso dos que hoje fazem parte
de um elenco bem construído. Rick
ainda mantém a sua essência, mas
sem estranhar suas mudanças entendemos que nesse novo mundo é
preciso ter uma nova postura. É disso que a terceira temporada de The
Walking Dead nos falou, postura.
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Deixando a fazenda para
trás ficaram por lá também os sonhos de um
paraíso, o lugar perfeito para se viver agora
é uma prisão, o fato de
estarem atrás das grades não é degradante é
reconfortante, ao menos
estão seguros.

que o caminho do sucesso continue sendo construído com esperteza pelos seus produtores. Temos a
chance de acompanhar um dos fenômenos da era do entretenimento,
a chance de fazer parte desse processo e por isso devemos aproveitá
-lo ao máximo.

M

esmo uma cidade que
mantém os hábitos da
antiga sociedade que
conhecemos não é
mais o sonho de todos nós. O pior
da nata política é personificado na
forma de um homem que se alto
proclama Governador, mas para os
nossos heróis não há mais espaço
para a democracia.
Enquanto acompanhamos o amadurecimento de Carl percebemos
que nada melhor que uma criança
para mostrar o quanto somos adaptáveis. Dar a terceira temporada o título de a melhor até agora é dar aos
personagens o destaque que eles
merecem. Mesmo que a atuação de
Michonne seja esquisita a personagem mantém os fãs que trouxe da
HQ. Daryl se mantém no hype sendo o herói perfeito, o braço direito
do líder do grupo é focado em seus
próprios princípios, é leal e bondoso sem precisar ser um bundão para
tudo isso. Glenn e Maggie consagram a teoria de que em tempos de
crise o amor se torna algo mais fácil,
não apenas entre duas pessoas, mas
para os que estão ao seu lado.
A aposta é que em 2013 a teoria de
que as terceiras temporadas são as
melhores se concretize com a metade final desta. E mesmo assim fica
o desejo e a esperança de que The
Walking Dead não tenha encontrado seu ápice nessa tal temporada,
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A sétima
e
d
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r
o
p
tem
Dexter
A desconstrução
de Dexter
Vale lembrar que o texto
pode ter alguns spoilers e se
você não viu a sétima temporada que chega no Brasil pelo
canal FX, então veja primeiro
para depois ler.

tagonistas. Tanto Dexter (Michael C.
Hall), quanto Debra (Jennifer Carpenter), passaram por um processo
de redescobrimento de si mesmo e
da relação que possuem.

A

Dexter, nosso glorioso protagonista,
teve de começar a lidar com o fato
de Debra saber do seu segredo. A jornada que o serial killer passou nesses
episódios eliminou dois dos aspectos
mais importantes da vida de Dexter:
os seus troféus e o seu Dark Passenger. Os primeiros foram queimados
após a investigação de LaGuerta –
e para acalmar Debra – enquanto o
segundo sumiu com influência de
Hannah.

Se eu precisasse escolher um tema
para essa temporada de Dexter, eu
escolheria a desconstrução (e reconstrução) dos nossos irmãos pro-

Já Debra, passou por uma jornada
diferente. Vendo seu mundo começar a desabar depois de descobrir
a verdade sobre o irmão, a Tenente
do Departamento de Homicídios de
Miami lidou com MUITA pressão esse
ano, que a dobraram até um nível
onde o certo vira errado, o errado vira
errado e o talvez passa a ser errado
também, que é pra não mudarmos
muito. A situação chegou a tal pon-

ntes de começar, vamos
esclarecer algumas coisas
aqui. Esse texto terá spoilers
sobre a sétima temporada
de Dexter, mas prometo não estragar muito. Vocês precisam entender
uma coisa: a ideia é dar uma geral na
temporada inteira, então eu preciso citar alguns acontecimentos para
contextualizar as minhas opiniões.
Mesmo assim, tentarei não dizer que
o Masuka morre no último episódio.

to que Debra passou pela mudança
mais brusca desde o início da série,
se tornando uma nova personagem.
Apesar de tomarem 90% do tempo
de tela e serem o foco da série, nem
só de Irmãos Morgan sobreviveu essa
temporada de Dexter. O ano contou
que MUITAS tramas paralelas, que
nem sempre conseguiram satisfazer o expectador. Os dois principais
exemplos desse tipo de trama foram
a jornada de Quinn (Desmond Harrington) e o desfecho da história de
Louis (Josh Greene). O primeiro se
meteu no meio da máfia russa que
estava atrás de Dexter, se apaixonou
por uma stripper, voltou a ser corrupto, matou um mafioso e, no fim
das contas, ficou deixado para trás
pela sua namorada – e deve engatar alguma coisa com Jamie (Aimee
Garcia) na próxima temporada. O
segundo foi o aspecto mais decepcionante da temporada: Louis prometia ser um grande vilão esse ano,
aparentemente sabendo o segredo
de Dexter – já que ele enviou ao protagonista a mão da prostituta cortada pelo Assassino do Caminhão de
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Gelo na primeira temporada. Porém,
contudo e todavia, ele não sabia do
quão perigoso Dexter era e ainda foi
descartado pelos roteiristas de maneira vergonhosa. Aparentemente,
os responsáveis por Dexter se arrependeram do que fizeram e trataram
de cortar esse fio de história o mais
rapidamente possível.
Em termos de vilões, a sétima temporada de Dexter se saiu bem nesse
aspecto. O primeiro deles foi Isaak
(Ray Stevenson), que engatou uma
relação de amizade e ódio com Dexter. Como o nosso protagonista matou o namorado de Isaak, ele passou
a perseguir Dexter incessantemente,
o que fez com que a máfia ucraniana
decidisse apagá-lo do mapa. Devo
dizer que a ideia de fazer com que os
espectadores se relacionassem com
Isaak funcionou bem – e mesmo a
sua participação na temática “amor”
da temporada foi bem feita – e a sua
morte foi sentida. A segunda vilã foi
LaGuerta (Laurén Velez), que iniciou
uma verdadeira cruzada para descobrir a verdadeira identidade do
Açougueiro de Bay Harbor e limpar
o nome do Sgt. Doakes (Erik King).
Como todas as cruzadas, essa só poderia terminar em sangue – numa
cena que levaria Dexter ao seu limite
moral, mas acabou tendo mais impacto em Debra.

Agora, a expectativa para a última temporada de Dexter é gigante.
Meu palpite inclui Batista (David Zayas), um dos personagens que mais
sofreu e mais merece se dar bem,
abandonando a ideia de se aposentar para tentar descobrir quem matou LaGuerta – eu tinha certeza que
ELE morreria, policial perto da aposentadoria é um perigo. Como nós
vimos nessa temporada, Batista costuma ter um “sentido-aranha” quando as coisas não se acertam muito
bem em cenas de crime e provavelmente pegará algum erro cometido
por Dexter e Debra. Se alguém terá
de caçar os novos Bonnie e Clyde,
então que seja Batista. Qualquer que
seja o desfecho dessa disputa, eu ficarei satisfeito.

Porém, a talvez principal vilã – com
milhares de aspas nessa palavra – foi
Hannah McKay (Yvonne Strahovski).
Sempre ambígua, Hannah navegou
na linha que divide o perigo e a atração, tanto com Dexter quanto com
os espectadores. Sempre sem saber
se podíamos ou não confiar na loira,
ela ocupou o papel que já foi de Lila
(Jaime Murray), Lumem (Julia Stiles)
e pode vir a ser de Debra: o interesse
amoroso que entende e aceita Dexter. Talvez a melhor decisão tenha
sido deixá-la livre e ganhar algum
tempo pra pensar em como utilizá-la
no futuro.
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isclaimer: Um ranking desse tipo, por definição, é uma
tentativa arrogante e egocêntrica de catalogar a própria opinião como se fosse a “Lei Universal da Verdade”, normalmente com
péssimos resultados. Exceto quando
sou eu a fazer o ranking, nesse caso eu
estou sempre certo e realmente sou a
Lei Universal da Verdade. Mas não vamos nos alongar, eu preciso explicar
meus critérios antes de começarmos.
A verdade é que eu joguei bem menos
games em 2012 do que o necessário
para falar com propriedade sobre o assunto. Tudo bem que eu sempre falo
com propriedade sobre qualquer coisa, mas gostaria de ter jogado alguns

títulos para ter uma visão mais completa do cenário gamer em 2012. Por
exemplo, eu não tenho um Xbox 360
e nem tenho acesso à um em nenhum
tipo. Isso significa que eu nem cheguei
perto de Halo 4, um dos “jogos do ano”
de muita gente. Ele não estará na minha lista, obviamente (SPOILER!). Fez,
indie exclusivo pro Xbox 360 e muito
comentado esse ano, também não
passou pelas minhas mãos. Ainda falando de indies, só consegui ver alguns
gameplays de Hotline Miami e também não testei o jogo. Ainda.
Dos “super-comentados” pela crítica
especializada, eu também não joguei
The Walking Dead: The Game (mas já
me sinto na posição de presenteá-lo

com o troféu Jogo Com o Título Mais
Confuso – nunca sei se é The Walking
Dead, The Walking Dead: The Game,
The Walking Dead: Season One, etc) e
XCOM: Enemy Unknown. Ou seja, eu
NEM CONSIDEREI esses jogos na hora
de montar o ranking. Não sei se algum
deles entraria ali em alguma das posições, mas eu nem brinquei com eles.
Aviso dado, vamos lá.

»
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diablo iii

epois de longos 12 anos desde o lançamento de Diablo II, finalmente a Blizzard terminou o desenvolvimento de um dos jogos mais aguardados da história
recente dos games. Tudo bem que os fãs não esperaram por 12 anos – eles passaram uns 8 anos brincando com
o Diablo II – mas a espera foi INTENSA. Tão intensa que foi praticamente impossível para almas incautas como a minha aproveitar um pouquinho de Diablo III nos primeiros dias do game.
O famigerado Erro 37 – culpa dos servidores lotados – virou
piada na Internet no começo do ano, tal foi o caos instaurado
pela gana de jogadores pelo mundo à fora. A verdade sendo dita,
parte disso foi culpa da própria Blizzard. A empresa fez com que
fosse obrigatório jogar a campanha single-player do game conectado à Internet, o que causou o peso extra nos servidores
da empresa. Talvez durante a fase de desenvolvimento do título
essa tenha sido uma boa ideia – eu não saberia dizer – mas ficou claro que o plano não deu certo depois do game lançado.
Azar, esse erro custou algumas posições de Diablo na lista, já
que o game é MUITO viciante. Sua jogabilidade parece simples
à distância, mas um olhar mais atento revela a verdade: ela é
simples mesmo. Mas isso não significa, em nenhum momento,
que seja ruim. Pelo contrário, a simplicidade gera uma facilidade
incrível no processo Executar Ação -> Obter Recompensa, que
acaba viciando o jogador. Durante a jogatina, nós nos sentimos
como um daqueles ratos de laboratório, tendo a certeza que
estamos sendo mantidos ali à custa de queijos de recompensa
(que, nesse caso, possuem a forma de armas e outros bónus).
Mas é bom. Com moderação, Diablo III é um excelente desestressante e merece figurar nessa lista.

E

por falar em games desestressantes, olhem só quem
veio parar por aqui. A THQ passa atualmente por uma
grave crise financeira, temendo ter de liberar suas franquias por moedas de ouro (que valem mais do que dinheiro) na tentativa de sair do buraco. Porém, nem só de más
notícias se fez o ano de 2012 para a empresa. Além da perspectiva do fim do mundo em dezembro (e do consequente fim
das dívidas caso isso aconteça) – cenário que até o fechamento
dessa edição ainda não estava descartado – a THQ pôde comemorar o lançamento de Saints Row: The Third em 2012. O jogo,
que pode ser confundido com uma cópia de GTA pelos menos
observadores, vendeu bem nesse ano que se encerra e recebeu boas críticas por parte da imprensa especializada, fazendo
com que a THQ já colocasse lenha no fogão pra ver se produzia mais um título da franquia. Se eu precisar definir o game em
uma palavra só, essa seria “divertido”. Saints Row: The Third é um
dos games mais divertidos que eu joguei esse ano. Que outro
título de 2012 dá a oportunidade do jogador se vestir como um
cowboy do Velho Oeste Americano, matar alguns zumbis, participar de um sádico reality-show, usar um carro-canhão para
atirar pessoas no rio, voar por aí com um avião militar e ainda
ter tempo de salvar uma amiga ao som de I Need A Hero, da
Bonnie Tyler? Isso ajuda a definir Saints Row: The Third: o jogo
é uma grande mistura. Ele consegue ser bem desafiador em alguns momentos, apenas para entregar momentos non-sense
pouco depois para liberar a tensão. Quanto maior o bom humor
de quem joga, mais divertido Saints Row se torna. Além de tudo,
uma personagem do game é dublada pela Sasha Grey (e outro
pelo Hulk Hogan). Poderia ficar melhor?

4

Saints Row: The
Third
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u já falei muito sobre Hitman: Absolution na última
edição da SuperMag. Já comentei seus acertos,
que são muitos, e seus erros, que não são tantos
assim. Analisei meticulosamente a nova criação da
IO Interactive publicada pela Square-Enix. Minha opinião
mais extensa você pôde/poderá conferir na edição anterior
da nossa revista.

3

hitman: absolution

A única coisa que eu posso dizer para justificar a presença
de Hitman: Absolution nessa lista é que eu ainda não parei de jogar o game mesmo depois de já tê-lo zerado duas
vezes. Atualmente eu estou tentando conseguir uma pontuação especial na fase do Ataque das Saints e tenho jogado o modo multiplayer (onde os jogadores criam Contratos
e distribuem online) com uma certa insistência. Honestamente, não me vejo abandonando Hitman: Absolution por
um bom tempo.

S

em medo de parecer demagogo, precipitado ou qualquer outro adjetivo que ponha minha capacidade analítica em causa, eu devo dizer que Journey é o jogo mais
bonito do ano. Disparado. Nada de Far Cry 3, Halo 4 ou
Black Ops 2. Journey é, de longe, muito mais bonito do que todos eles – e o com a melhor trilha sonora também.
Criado pela That Game Company, Journey é praticamente a versão jogável do ditado “menos é mais”. Sofisticadamente simples,
o game possui apenas dois botões, nenhum texto e um objetivo
fácil: andar pelo mundo até chegar ao topo de uma montanha
onde há uma luz estranha.
Depois de jogar Journey por um tempo, eu bolei uma teoria que
diz que o game é o oposto ideologicamente de games como
Diablo III ou Black Ops 2, por exemplo. Enquanto os dois exemplos citados são jogos que estimulam o jogador (cumpra objetivo -> ganhe recompensa), Journey é um jogo que é estimulado
pelo jogador. Enquanto você joga, você acaba completando “lacunas” deixadas por Journey. No fim das contas, a minha opinião é que Journey é tão bom quanto o seu clima, a sua disponibilidade em abraçar o game.

2

journey
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dishonored

M

e responda uma coisa: o que faz com que você
goste de um jogo? A pergunta é mais complexa do que parece e mentes mais capazes do
que a minha já se debruçaram sobre a questão
em debates regados à balas de goma.
Um conjunto de fatores me faz gostar de um jogo. Alguns
mais importantes, alguns não tão impactantes, mas eles
precisam estar em sintonia. Eu gosto de jogos com boas
ideias. Elas podem estar na história do jogo ou na sua jogabilidade, mas eu curto games que me apresentem coisas
que eu não tinha visto antes em outros lugares. Algo muito
importante nessa história de “boas ideias” é que elas precisam ser bem executadas. Se você tem uma boa ideia para
o roteiro do jogo, faça questão de construir um mundo ou
uma trilha sonora ou qualquer outro recurso que ajude essas ideias a brilharem. Se você tem uma boa ideia para o
sistema de jogo do seu game, tenha certeza de gastar todo
o seu esforço em refinar esse sistema para que essa ideia
funciona.
A Arkane Studios tinha boas ideias de sobra e se esforçou
para que essas ideias fossem bem executadas. O resultado
disso foi Dishonored, publicado pela Bethesda Studios, e o
jogo do ano na minha singela opinião.
Novamente, eu já fiz uma análise mais completa do título
em uma SuperMag anterior (na SuperMag #3), mas eu recomendo vivamente que você experimente Dishonored. A
indústria não produziu nada melhor em 2012.
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chegada a hora do clássico balanço de fim de ano...
Tivemos um 2012 cheio de sequências de grandes
franquias, mas tivemos também o surgimento de
novas séries e possibilidades no mundo dos games.
Ao longo do ano escrevemos sobre inúmeros lançamentos,
e alguns se destacaram por sua qualidade, inovação etc. Eis,
então, a minha seleção do ano, com os jogos que mais me
tiraram energia vital e produtividade. Aí vai:

»
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história dos Transformers nos games é um tanto complicada. Aqui temos o problema dos jogos licenciados de
filmes, que quase nunca conseguem satisfazer os fãs por
conta da falta de capricho que esse tipo de game costuma receber. Como num ato iluminado, a High Moon Studios
e a Activision produziram, em 2010, War for Cybertron, o melhor
game sobre os robôs transformistas já feito, ignorando completamente a franquia cinematográfica. Cheio de recursos e com uma
história muito mais envolvente e desenvolvida, War for Cybertron
conquistou a todos e elevou o grau de expectativa para a sequência, que narraria o fim do planeta Cybertron, terra natal dos Transformers. Assim nasceu Fall of Cybertron, dois anos depois.

5

Transformers: Fall of
Cybertron

Para poder me entreter, o game precisa, no mínimo, me prender. E Transformers: Fall of Cybertron consegue fazer isso de
forma absolutamente natural. É extremamente fácil se apegar a
causa dos Autobots porque, após os acontecimentos do game
anterior, sua terra natal está entrando em colapso. O jogador já
entra na história derrotado. A única maneira de sobreviver é deixar o planeta, e logo no início do game, o jogador é automaticamente inserido no meio da batalha. Além de comandar o grande
líder Optimus Prime, você comanda Bumblebee e vários outros
soldados Autobots em diferentes capítulos da história. A jogabilidade é extremamente rápida e simplista, possibilitando ações ao
mesmo tempo úteis e divertidas, como por exemplo a possibilidade de pular de uma plataforma na forma de robô e chegar ao
chão na forma de carro.
Com um poder incrível de imersão, o jogo te coloca em um cenário de guerra e destruição. Lasers voam por toda parte, assim
como peças de robôs e explosões. É o jogo mais frenético do
ano, e também o quinto game da minha lista.

O

representante automobilístico da lista, e também o
melhor simulador esportivo já feito. A Codemasters
é responsável pelo desenvolvimento anual desse
emulador da fórmula 1, categoria mais importante
do automobilismo mundial. Desde 2010 o jogo vem mostrando
qualidade na jogabilidade e gráficos impressionantes.
O grande lance, e também a grande mudança em relação ao
game anterior, está no desafio que o jogador enfrenta para conseguir algum futuro na carreira automobilística. O jogo é extremamente difícil, e exige absoluta destreza e perfeccionismo na
hora de pilotar. Tudo é pretexto para dificultar a sua vida, desde
a chuva até a areia que o vento traz para a pista. E isso agrada,
pois a reclamação mais ouvida nos últimos tempos está ligada a
facilidade que os games andam apresentando. O modo carreira,
tão elogiado desde o início da franquia, também foi aprimorado.
Como um bom simulador de corrida, o game tenta incluir as
questões humanas dentro do contexto das provas e treinos de
qualificação. Sua equipe lhe dará um objetivo. Se cumprir, ótimo. Terá a chance de, mais adiante, lutar por uma vaga em uma
equipe melhor. Se não cumprir, fique esperto ou será demitido.
Extremamente detalhista e cheio de recursos utilizáveis, F1 2012
aproxima-se do máximo que a geração atual consegue suportar
em quesitos gráficos e desafia com seu elevado grau de dificuldade. Sem dúvida, o melhor simulador oficial já feito.

4
f1 2012
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grata surpresa do ano vem pelas mãos da não tão badalada Arkane Studios, desenvolvedora pouco conhecida e que teve o apoio da aclamada Bethesda (Skyrim,
Rage) para publicar um dos melhores games do ano
(para muitos, o melhor). O único problema que não o coloca
na primeira colocação é a personalidade que Corvo, personagem principal, apresenta. Não há muito para se explorar dentro
de sua própria história, e por isso não consegui me identificar.
Faltou um desenvolvimento maior de suas motivações. Tirando
esse pequeno detalhe, todo o resto é sensacional.
Quem acreditava que os FPS estavam em plena decadência
teve que rever os seus conceitos após jogar Dishonored. O jogo
funciona no esquema ‘’stealth’’, e privilegia o jogador que não
faz muito ‘’barulho’’ para concluir suas missões. É possível sair
correndo na frente dos guardas, mas a consequência não vai
ser muito agradável. Corvo é um guarda-costas extremamente
habilidoso, e ao longo do jogo vai aprendendo técnicas que ajudam na vingança que ele jurou completar.

3

dishonored

A grande sacada do jogo é a liberdade que o jogador tem para
traçar o seu destino. É possível ser cauteloso e silencioso nas
batalhas, e fechar a história principal sem matar ninguém. Como
também é possível sair matando absolutamente todos os guardas que aparecerem pela frente, causando o maior alvoroço nos
cenários steampunk meticulosamente construídos. Dishonored
prioriza a jogabilidade, o desafio e a diversão, deixando a paranoia gráfica um pouco de lado. Ainda ouviremos falar muito de
Corvo, Dishonored e Arkane Studios.

C

om o ano sensacional que a desenvolvedora Ubisoft
teve, faltava a ‘’cereja do bolo’’. Dona de Assassin’s
Creed, Splinter Cell e outros grandes, a empresa demorou a lançar o terceiro game da franquia FarCry.
E... bom... a espera valeu a pena. Sem dúvida, o jogo mais esperado por mim. Superou as minhas expectativas e ainda adicionou
algo inédito na franquia: um vilão de respeito! Vaas, assim como
o resto dos personagens, ganha uma dublagem espetacular, e
envolvem o jogador de forma muito natural (e até assustadora,
em alguns momentos).
O excelente aprimoramento gráfico que FarCry 3 recebeu, junto
do design do cenário, cria uma das melhores atmosferas da geração. Aqui controlamos Jason Brody, um americano mimado
que precisa passar de vez para a vida adulta com a banal missão
de libertar seus amigos das mãos de piratas traficantes no coração da África. Temos um mapa gigantesco para ser explorado
e inúmeras missões para cumprir. Assim como o game antecessor, todas as particularidades de uma floresta africana contam como um organismo vivo pronto para te derrotar. Animais
tentam, a todo instante, te tirar do jogo, assim como os piratas
espalhados por todo o mapa.
Um fps de respeito com uma campanha bastante extensa. Far
Cry 3 está sendo elogiado por muita gente, alguns até dizendo
que este é o melhor FPS já feito. Certamente não é o melhor,
mas já está dentro da lista dos grandes títulos.

2
far cry 3
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borderlands 2

O

meu primeiro lugar é controverso. Dishonored
e FarCry, por exemplo, são jogos muito mais
detalhistas e bem trabalhados, mas a 2K anda
desenvolvendo os jogos mais divertidos dos últimos tempos... E o que é mais engraçado: o game parece
mal feito de propósito. Depois de The Darkness II, ficou claro que a empresa não prioriza os gráficos detalhistas, mas
investe pesado na diversão e no humor.
Em Borderlands 2 voltamos ao universo futurista e western
que havia sido apresentado no jogo anterior. Dessa vez com
um RPG de ação muito mais refinado e cheio de missões
engraçadas. Lembro-me de ter que recuperar páginas de
uma revista pornô para um dos personagens do jogo... O
sistema de classes do jogo prioriza a interação do modo
cooperativo, e está justamente nesse segmento que Borderlands 2 é o jogo do ano. Não houve, em 2012, jogo que
possibilitasse campanha com 4 jogadores mais divertida e
sólida. Cada personagem possui uma característica, e para
fechar a missão principal do jogo é necessário que a sintonia entre os jogadores esteja em dia.
A história, além de engraçada, é envolvente e te faz odiar o
vilão Handsome Jack desde o início do jogo. No mínimo
18 horas de campanha cooperativa para chegar até a missão final, que é muito bem trabalhada. Ótima trilha sonora,
infinidade de armas e um robozinho cativante (Clap-trap!)
fazem de Borderlands 2 o meu game do ano, e também um
dos meus preferidos!
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ntes de começar jogando na cara da sociedade
quais foram os melhores jogos de 2012, precisamos citar algumas regrinhas para uma boa convivência entre nós:

- Só jogos lançados em 2012 estão valendo. Eu sei que a
regra parece óbvia, mas uma galera já reclamou na página do Supernovo no Facebook que nós não lembramos de
“Skyrim” ou “Battlefield 3” quando perguntamos quais eram
os melhores jogos do ano;
- Essa é a MINHA opinião, baseado no que EU joguei. Tudo
bem que eu levei em conta algum material extra, reviews de
games que eu não joguei e tudo mais, mas é complicado
colocar no Top 5 um game que eu nem cheguei perto, né?
- Se você discorda de alguns dos itens da lista, diga-nos
quais os 5 melhores jogos do ano na sua opinião através do
email contato@supernovo.net

»

Ronaldo D’Arcadia
Colunista (Crítica Daquele Filme)
@RonaldoDarcadia
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Transformers: Fall of
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A

jogabilidade eficiente e inventividade
deste game são seus maiores méritos.
Temos diversos personagens jogáveis,
cada um com suas particularidades
- além de todos se transformarem em carros,
tanques, jatos e helicópteros. Um shooter em
terceira pessoa impecável, com excelentes gráficos, história envolvente, trilha sonora arrasadora
e dublagens excepcionais. A High Moon Studios
e Activision estão de parabéns! Diversão do início
ao fim.

V

erdade seja dita: a história central de
“Max Payne 3”, que tem como foco
uma família brasileira, é fraca e caricata, mas ela se salva com os flashbacks
e questões psicológicas depressivas do personagem principal. No entanto, estes problemas são
atenuados quando vemos o trabalho excepcional da Rockstar na questão gráfica, de jogabilidade e level design. A violência é edificante (eu não
sou sádico, ok?!), e ganha contornos cinematográficos com as opções de slow motion. Você
não se cansa nem por um minuto.

4
max payne 3
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dishonored

ishonored poderia se sustentar apenas
com sua incrível história, só que ele vai
muito mais além. Suas diversas opções
de jogabilidade, que se focam no stealth,
são memoráveis. A parte gráfica não decepciona, mas também não apresenta nada grandioso.
Em compensação os levels são elaborados com
perfeição, um trabalho inspirado. A equipe estrelar de atores por trás das dublagens também é
destaque, e conta com: Susan Sarandon, Chloë
Grace Moretz, John Slattery e Carrie Fisher (a
princesa Leia).

A

o jogar “Borderlands 2” parece que
você já chegou ao futuro dos games.
Seu imenso, colorido e vívido universo
aberto é algo fora do comum. O sistema de armas lhe faz, pelo menos, dar tiros de teste
de aproximadamente umas 200 armas diferentes. A violência está mais perceptível e orgânica
em comparação ao primeiro jogo (com cabeças
explodindo e tudo mais). Algumas campanhas
são difíceis e motivadoras, o sistema de direção
e combate de carros é impecável, assim como
a inteligência artificial dos diversificados bandidos e robôs. Por fim, a história também funciona
bem, trazendo muito humor, e deixando aquele
clima de “continua” no final. Não pense duas vezes... Jogue agora!

2
borderlands 2
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far cry 3

Quando joguei “Far Cry 2”, gostei de seu resultado, principalmente técnico. Mas faltava coração naquela história, e
após seu desfecho (que foi um dos piores já vistos), fiquei
curioso em relação ao que viria a seguir.
Em “Far Cry 3” tudo é muito diferente. O jogo é, acima de
tudo, fortíssimo em sua personalidade. Sua trama é simples,
mas traz personagens marcantes, sendo os destaques o vilão Vaas, sua irmã Citra, e Brody, nosso protagonista.
O roteiro abusa de elementos enriquecedores, alicerçados
por viagens alucinógenas, que possibilitam caminhadas
psicodélicas por cenários vivos e batalhas épicas com demônios gigantes - além de uma lap dance inesquecível. A
jogabilidade é perfeita, e o sistema de customização geral
se revela intuitivo. O universo aberto é o mais interativo já
criado - nele, você pode ser atacado por diversos animais a
qualquer momento, além de ter a liberdade de se pendurar
em uma asa-delta e atravessar a ilha enquanto aproveita a
vista.
A Ubisoft, inteligentemente, inseriu em “Far Cry 3” elementos presentes na franquia “Assassin’s Creed”, como a liberação do mapa por conquista de torres e dominação de
locais inimigos. O sistema de cura por plantas colhidas e o
incentivo à caça de animais para conseguir couro - e assim
upgrades diversos - é muito inteligente. O tom fantástico
que a trama assume em certo período se revela diferenciado, e as tatuagens, que representam novas skills, são um toque de classe. Sem dúvida o jogo do ano na minha opinião.
Menções Honrosas: “Spec Ops The Line”, “Ghost Recon
Future Soldier”, Hitman: Absolution”, “Prototype 2”, “Sniper
Elite V2” e “Mark of the Ninja”.
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a vozinha de caju
da equipe do
supernovo com
você!
“BananaCast programas especiais sobre a cultura pop”
- 78% de aprovação da
família dos participantes

“Podcast da Redação - resumo
semanal de notícias e sessões
particulares de
bullying.”
Nenhum animal é ferido
ou maltratado durante as
gravações desse programa
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isclaimer: No top de Cinema, os filmes levados em conta são os que estrearam em território nacional em 2012,
mesmo que internacionalmente o filme tenha estreado em
2011 ou até vá estrear só em 2013.

»

Ronaldo D’Arcadia
Colunista (Crítica Daquele Filme)
@RonaldoDarcadia
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indie game: the movie

ocumentários nunca ganham a
devida atenção em premiações,
ficando renegados a uma categoria própria. Menos destaque ainda tem os documentários independentes,
como este “Indie Game: The Movie”, que
explora o universo de games independentes (como “Braid”, “Fez” e “Super Meat Boy”)
de maneira analítica, emotiva, melancólica e
brilhante. Minha alegria ao ver um excelente
doc sobre games foi imensa, pois afinal, o
tema ainda não havia sido abordado de maneira contundente pelo cinema. Um grande
filme.

O

último capítulo da saga de Nolan foi sem dúvida o filme mais
aguardado do ano, e mesmo
com seus problemas, é um
desfecho épico para a trilogia do Homem
Morcego (uma das melhores do cinema).
Temos ação espetacular, personagens memoráveis, carga dramática impactante, trilha sonora sensacional, entre outros adjetivos. Um dos maiores filmes de 2012, sem
dúvida.

4

Batman: O Cavaleiro
das trevas ressurge
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E
3

007: Operação skyfall

u sinceramente não esperava muita coisa deste. Foi então que me
deparei com a direção perfeita de
Sam Mendes - algo impressionante. As cenas milimetricamente elaboradas
do longa oferecem uma fluidez perfeita,
que só não supera as inventivas opções
de iluminação e fotografia do diretor. Interpretações fortes, roteiro aprofundado,
e um dos melhores vilões do cinema (cortesia de Javier Bardem) fecham o pacote.

P

erfeição. Está é a palavra que define a direção de Wes Anderson,
um dos melhores diretores vivos.
Sua personalidade excêntrica
domina seus filmes de uma maneira tão
peculiar, que ela simplesmente não pode
ser emulada (e muitos tentam). Suas opções de trilha sonora são sempre excepcionais, sua simetria nos remete a algo
“kubrickiano”, e seu humor inteligente
nos lembra o melhor de Woody Allen –
após tomar ácido. “Moonrise Kingdom” é
poesia em forma de cinema.

2

moorise kingdom
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1

o hobbit:
uma jornada
inesperada

C

omo não reverenciar este filme? A adaptação de Jackson
para o clássico da fantasia de
J.R.R. Tolkien é transcendental. Atores reais em 48fps aparentemente confundiram o cérebro de boa parte
da audiência, que esperava ver um filme,
e não algo real... e é exatamente por isso
que nos momentos não reais temos o ápice deste novo formato, algo que será inteiramente compreendido no futuro, em
uma produção toda feita em CG – provavelmente “Avatar 2”. No mais, poucas palavras não podem descrever a emoção de
assistir a uma obra como essa.
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isclaimer: No top de Cinema,
os filmes levados em conta
são os que estrearam em território
nacional em 2012, mesmo que internacionalmente o filme tenha estreado em 2011 ou até vá estrear só
em 2013.
O ano ainda não acabou, e como já
é de costume, os filmes que deverão concorrer aos grandes prêmios
internacionais ainda não chegaram
ao Brasil. Porém, com tudo o que
foi visto no ano, já podemos traçar
uma linha de pensamento, e selecionar aqueles que mais me chamaram a atenção. De tudo o que vi,

posso afirmar que esse foi um ano
particularmente fraco, ainda que
com boas surpresas. Por isso, chegou o ingrato momento de escolher somente cinco filmes que fizeram o Pedrinho interior se alegrar.
Lembrando que optei por escolher
um representante de cada gênero,
e só depois de analisados, decidi
ranquear. Então vamos lá!

»

Pedro Luiz Fraga
editor
@PedroLuiz7
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A

princípio, Anjos da Lei parecia mais uma comédia
besteirol sem ‘’alma’’, sem acréscimo. Assisti sem
pretensão, sem expectativa alguma, e ao sair do
cinema, me dei conta de que essa era uma das
melhores comédias do ano. Primeiro porque explora assuntos presentes no cotidiano adolescente, e segundo porque tira sarro da geração que escolheu ser nerd por status.
Isso já vale o filme.

5

anjos da lei

Outro ponto que me fez gostar demais desse filme é a sintonia que a dupla de atores principais tem. O subaproveitado Channing Tatum e o sensacional Jonah Hill. O primeiro
escolhe papéis um tanto fracos, mas já começa a dar pistas
de que poderá render ótimos filmes, como é o caso aqui.
Já Jonah Hill, imortalizado por seu papel em Superbad, se
vê numa crescente evolução interpretativa (Moneyball ta aí
para provar isso). No filme os dois interpretam policiais recém formados que reforçam o estereótipo do nerd e do
atleta do colegial. História simples, mas que se apóia nas
piadas atuais e nas gags visuais.
Analisando a obra, vemos que ela não tem nada espetacular. É um filme de comédia absolutamente simples, mas
que dentro de sua proposta, consegue ser acima da média.
Dentre as comédias do ano, essa é a minha preferida.

O

ano de 2012 serviu para silenciar muita gente que criticava a tecnologia 3D e suas intenções mercadológicas. Assim
como o terceiro colocado da minha lista, Pina é a demonstração definitiva de que a ferramenta do 3D, nas mãos capacitadas e criativas de um grande diretor, pode se tornar algo espetacular.
Além de emocionar com a narrativa construída por depoimentos marcantes, Pina é a amostra que os quesitos técnicos podem (e devem) ser
levados em conta quando empregados da forma correta.
Na direção está Wim Wenders, um importante diretor e precursor do
novo cinema Alemão, que abusou da sensibilidade e da elegância para
homenagear e prestar um gigantesco tributo as grandes coreografias
de Pina Bausch, uma das mais importantes coreógrafas do mundo. No
documentário somos convidados a conhecer os integrantes da companhia de dança de Pina, que após sua morte (Pina faleceu pouco antes do
início das filmagens) optaram por continuar espalhando a graciosidade
de suas coreografias, e através de seus depoimentos em off, nunca diretamente, contam como foi o trabalho e a vida dessa grande intérprete.
Winders usa o 3D de forma excepcional, sempre trabalhando com grande profundidade de campo. E através dessa linguagem, o documentário
cria uma viagem surrealista de sensações e emoções através da dança,
tão intensa e graciosa. Fiquei absolutamente emocionado ao sentir as
dores e o desespero que os coreógrafos passavam com suas expressões
corporais. Pina é excepcional quando enaltece da forma mais merecida
essa que é uma das expressões artísticas mais antigas do mundo, e que
ainda não é valorizada pela maioria da população brasileira. Um verdadeiro espetáculo interpretativo.

4

pina 3d
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ais uma grata surpresa do ano. Pouco se falava desse filme antes de seu
lançamento, e assim que todos tiveram a oportunidade de conferir a
adaptação dos quadrinhos ingleses de Juiz Dredd, o resultado foi unânime.
O filme é sensacional, e provou mais uma vez que para se fazer um filme de
qualidade não é necessário um orçamento astronômico, e sim muito empenho, criatividade e boas sacadas. Com a inusitada censura de 18 anos no
Brasil, o filme conseguiu ser extremamente violento, mas ao mesmo tempo
aliou a plasticidade e a beleza... Se é que isso é possível.

3

dredd

Mais fiel que a primeira adaptação com Sylvester Stallone, o filme narra uma
ação executada por Joe Dredd e uma aspirante ao cargo de juiz de Mega
City One, megalópole da mitologia do personagem. O interessante é que
90% do filme se passa num complexo de mais de 200 andares, onde toda a
ação acontece. Com essa sacada, foi possível reduzir custos, por exemplo,
de locações. Se você limita o espaço, teoricamente, fica mais barato filmar.
E é nesse complexo que conseguimos enxergar os três pontos que diferenciam Dredd do resto dos filmes de super heróis. A já citada censura mostrava
que a violência seria crua e sem cortes, e é o que de fato acontece. Com o
advento do slow-motion (Muitíssimo bem justificado dentro do contexto do
filme), a violência é retratada de forma visceral e fetichista. O 3D é extremamente bem trabalhado justamente nas cenas em que o slow-motion é utilizado, criando cenas detalhistas e honestas, possibilitando a total visualização
de um corpo se chocando ao chão, por exemplo.
Essa atenção visual atrelada as boas e seguras atuações de Karl Urban como
Dredd, e Lena Headey como a vilã inexpressiva (e psicopata) do filme, criam
a obra mais surpreendente e satisfatória do ano. O problema é que se você
não conseguiu ver em 3D, nem adianta mais. Um filme para ser visto como
se deve... no cinema!

C

om a expectativa alta em relação a essa obra, fui ao cinema com
medo de me decepcionar. É claro que do diretor de Central do Brasil e de Diários de Motocicleta nós não podemos esperar nada além
de um filme eficiente. E de fato, desde o primeiro plano com a câmera na
mão que Walter Salles utiliza, já entendemos o que o diretor quer passar. E
é com extrema facilidade que Na Estrada explicita sua ideia e homenageia
a geração beat.
Walter Salles, de fato, não conseguiu ser completamente fiel em sua adaptação, mas fez pequenas adaptações que, no fim, representam a mesma
essência do livro. Aqui, o ato de viajar representa uma liberdade quase inimaginável nos dias atuais, onde o próprio modelo de sociedade capitalista
não permite que larguemos tudo para vagar sem rumo, sem destino, sem
objetivo. É a busca interior que todos nós fazemos quando questionamos
sobre o nosso papel na sociedade, ou sobre o nosso objetivo. O interessante é que Na Estrada conta com um elenco de atores que seguram o
filme de forma genial, e de quebra, silencia muitos corneteiros. Temos Sam
Riley encarnando o escritor em formação Sal Paradise, de forma contida e
confusa. Temos também um expressivo e inconsequente Dean Moriarty, interpretado de forma brilhante por Garrett Hedlund (Tron: o legado). E, para
a surpresa da maioria, Kristen Stewart interpretando a tocante Marylou. Um
papel extremamente difícil e que é encarnado com total naturalidade e delicadeza pela subestimada Stewart.
Em Na Estrada, a arte é tratada com entusiasmo. Além de debater sobre a
procura pela inspiração, o filme ainda resgata a sensação de liberdade que
a jovialidade possibilita ao ser humano. Mais ainda, o filme consegue dar
consequências fortes aos que buscam, somente, vagar sem rumo.

2

na estrada
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Drive

cada filme que faz, Ryan Gosling evolui. Seja na atuação ou na
escolha dos projetos. Drive foi, de longe, o maior acerto da carreira do ator e também o melhor filme de seu currículo. Feito
para ser visto exclusivamente no cinema, Drive é a personificação da cultura oitentista que tanto gosto... A trilha sonora, o visual, as
ações. Tudo remete a época em que os filmes de ação eram, de fato,
filmes de ação. Além disso, Drive usa Ryan Gosling para mostrar um dos
melhores personagens do ano, mesmo sem falar muito.
No filme conhecemos o Motorista, um dublê de Hollywood que decide
entrar para a vida do crime como piloto de fuga. A única coisa que ele
sabe fazer é dirigir. Pouco se sabe dele, e seu jeito extremamente fechado implicam nas pouquíssimas falas que o ‘’homem sem nome’’ (poucos
entenderão a referência) tem. Para mim, uma das maiores virtudes desse filme está na capacidade que o diretor Nicolas Winding Refn, junto
do roteiro escrito por Hossein Amini, tem em conseguir passar absolutamente todos sentimentos e emoções do personagem, sem precisar criar
diálogos a moda Tarantino. Drive tenta mostrar que simples palavras, na
maioria das vezes, não conseguem descrever o que queremos, de fato,
expressar.
Costumo dizer que nasci na época errada. E Drive nos transporta aos
anos 80 sem se passar nessa década, somente com a fotografia, a direção de arte e a trilha sonora. Que trilha espetacular... A batida melancólica
das músicas oitentistas que tocam nos carros do Motorista, contrastando
com a noite propositalmente morta de Los Angeles, criam a atmosfera
perfeita para desenvolver esse personagem tão misterioso e complexo
do ponto de vista sentimental.
Violência crua, atuações impecáveis. Drive é o meu melhor filme do ano.

58

Eder Augusto
editor
@edaum

edaum

top5filmes

E

u achei 2012 um ano interessante para o cinema. Ótimos
filmes estrearam e eu tive o
prazer de acompanhar quase
todos nas telonas do cinema para trazer em primeira mão a nossa opinião
sobre cada película.
2012 foi o ano de James Bond, aliás, foi
o ano de Daniel Craig. O inglês emplaca dois filmes como protagonista na
minha lista de preferidos, os dois primeiros lugares são dele.
Deixei de fora o clichê O Hobbit – Uma
Jornada Inesperada, mesmo ele tendo
vaga no meu top cinco decidi deixa-lo
de fora da lista por ele aparecer em
outra lista nessa edição, é um grande filme, mas queria repetir o menos
possível. Dredd vale uma bela menção

honrosa, grande filme de 2012 levando em conta o que se propôs a fazer,
mas optei por deixa-lo fora da lista dos
cinco, ficaria na lista se fossem dez.
Outro que gostei muito esse ano foi
Selvagens de Oliver Stone, mas o longa recebeu algumas críticas pesadas, e
como diz nossa ilustríssima Rampinii:
“Eu gostei porque eu gostei ué!”, reconheço que a obra de Stone tem falhas.
Batman – O Cavaleiro das Trevas
Ressurge também ficou muito perto de entrar nos “meus cinco” mas
o fator repetição o deixou de fora, é
um grande filme de 2012, uma épica
conclusão da trilogia Nolan. O tridente da comédia de 2012 com Anjos da
Lei, Ted e O Ditador vale a pena uma
olhada, mas não couberam no meu
top 5.

A lista vai se basear em filmes que estrearam em território nacional no ano
de 2012, ou seja, pode haver filmes de
2011 mas que só chegaram por aqui
em 2012 e até mesmo a ausência de
filmes de 2012 que só chegam por
aqui em 2013. Deixo como sobre aviso
que filmes como Zero Dark Thirty, As
Aventuras de Pi, Os Miseráveis, Cloud
Atlas e outros muito falados, principalmente em época de Oscar, estão fora
da minha lista exatamente por não os
ter visto ainda.
Esta é uma lista pessoal, estamos preparados? Então vamos lá!

»
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m seu primeiro longa de grande porte, Rian
Johnson reúne Bruce Willis e Joseph Gordon
-Levitt com um entrosamento perfeito, uma
ficção científica com sentimento e uma história
envolvente cujo próprio nome a descreve na perfeição.
No longa, Gordon-Levitt interpreta Joe, um assassino
que trabalha para uma organização do futuro. Sua função é simples: alvos são enviados do futuro para que
ele os mate no passado. O problema começa quando
ele percebe que seu novo alvo é ele mesmo mais velho
(Willis).

5

looper

Além das ótimas atuações de Willis e Levitt o filme nos
entrega uma história literalmente redonda, uma ficção
bem construída, que não exagera nas explicações mas
que ao mesmo tempo não te deixa com dúvidas na cabeça.
Uma ótima surpresa de 2012.

C

omo não falar da super equipe da Marvel?
Impossível. Talvez tenha sido o filme mais
aguardado do ano, ou ao menos dividiu esse
posto com o fim da trilogia Batman, e cumpriu tudo e ainda nos estregou mais. Não é um filme
profundo, pensante ou com uma história surpreendente. Mas poxa, com Homem de Ferro, Thor, Capitão
América, Hulk, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Nick Fury,
Agente Caulson e até a Robin (entendedores, entenderão), precisa mais alguma coisa?
O filme cumpre as expectativas todas, nos entrega um
ótimo filme de ação com efeitos interessantes e toda a
essencia Marvel de ser. O mais cartunesco dos filmes de
hérois de quadrinhos até agora, Joss Whedon merece
todo o destaque por isso, já que ele idealizou toda a coisa e conseguir mostrar isso na grande tela.

4

os vingadores
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ator, diretor e roteirista Ben Affleck vem para
seu terceiro longa como diretor, e devo dizer
que cada vez mais eu gosto dele nessa função. Até nem me importo dele protagonizar
os filmes que dirige, acho que deve contribuir para sua auto-confiança. Eu diria que Argo pode despontar como um
sério longa a receber algumas indicações da Acadêmia, e
Direção pode ser uma delas facilmente.
Argo retrata a história de um agente da CIA (Affleck) especialista em extrações que precisa resgatar 6 americanos foragidos e abrigados na casa do embaixador canadense no
Irã. Isso ocorreu durante a Crise de Reféns no Irã onde 52
norte-americanos foram feitos reféns por 444 dias de 1979
à 1981 após um grupo de protestantes Iranianos tomarem a
embaixada americana pedindo extradição do Xá Reza Pahlevi (O título Xá é um título muito semelhante à Rei).

3

argo

Depois de algumas ideias absurdas chegam a conclusão de
que a “menos ruim” de todas elas é fingir a produção de
um grande filme de Hollywood e entrar no Irã para escolher
locações, e sair com os 6 americanos como parte da equipe do filme. Eu destaquei o “menos ruim” porque em certo
momento do filme, o personagem vivido pelo brilhante Bryan Cranston diz isso ao Ministro da Defesa para defender a
ideia perante às outras e conseguir a aprovação.

M

illennium: Os Homens Que Não Amavam As Mulheres ou The Girl with a Dragon Tattoo é um remake americano, dirigido pelo grande David Fincher, e
baseado no homônimo sueco e no primeiro livro
de uma trilogia best-seller do jornalista sueco Stieg Larsson.
Harriet Vanger desapareceu 36 anos atrás sem deixar pistas na
ilha de Hedeby, um local que é quase propriedade exclusiva da
poderosa família Vanger. Apesar da longa investigação policial a
jovem de 16 anos nunca foi encontrada. Mesmo depois de tanto
tempo seu tio decide continuar as buscas, contratando o jornalista investigativo da revista Millennium, Mikael Blomkvist (Craig),
que não está em um bom momento de sua vida, enfrenta um
processo por calúnia e difamação. Mas, quando o jornalista se
junta a Lisbeth Salander (Rooney Mara), uma investigadora particular nada usual, incontrolável e anti social, a investigação avança muito além do que todos poderiam imaginar.
A história envolve uma trama bem entrelaçada, personagens
completamente complicados, como é o caso de Lisbeth Salander (Rooney Mara), que ganhou uma adaptação com uma mini-pitada de feminidade que a deixou ainda mais encantadora
e complexa. David Fincher conduziu a história de uma maneira
bem compreensível, e nada exagerada, o caso não é explicado
duzentas vezes durante o filme, mas a maneira como apresenta
os fatos é tão simples e clara, que mesmo com os vários membros de uma família enorme, você consegue fazer as ligações
de primeira.
O grande filme do ano se não fosse a surpresa à seguir.
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007:
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skyfall

E

sse é o único filme repetido na lista de meus colegas, eu não pude tirá-lo de minha lista pelo motivo
simples de ele sempre ser o meu “top one”. Eu poderia abdicar dele mas Sam Mendes nos entrega um
007 perfeito em Skyfall. Um 007 real plausível, alguns mais
fanáticos até diriam: “Um 007 darknightizado!”.

Um ótima história, triste história, sem gadgets do futuro,
sem carros mirabolantes, apenas uma shotgun e uma casa
velha, um pouco de fogo e uma fotografia sensacional.
Depois de uma operação em Istambul acabar de forma desastrosa, James Bond (Daniel Craig) desaparece e as identidades de todos os agentes infiltrados do MI6 vazam na
internet. Como resultado, M (Judi Dench) se torna o alvo
de uma investigação governamental sobre suas ações na
situação. Quando a própria agência é atacada, a volta repentina de Bond dá a M um pretexto para caçar Raoul Silva
(Javier Bardem), um homem perigoso que afirma ter uma
conexão pessoal com os dois – porém, enquanto Bond segue um rastro de Londres até o Mar da China Meridional,
sua lealdade a M é desafiada quando ele descobre perturbadores segredos de seu passado.
Eu provavelmente tenho de rever minhas desavenças com
Daniel Craig, já que cada vez gosto mais de suas atuações,
e dessa vez não foi diferente. Aliás, foi o melhor James Bond
do britânico. Javier Bardem está espantosamente bom
como Raoul Silva, psicótico, esquisito e assustador, ficará
marcado como um grande vilão.
Enfim, Skyfall é o meu melhor filme do ano, sem tirar nem
por ninguém na lista, sempre foi o eu melhor.
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isclaimer: As séries levadas em conta são todas
que foram vinculadas durante o ano de 2012, mesmo que sua temporada atual tenha começado em
2011 e/ou só vá acabar em 2013.

Como séries de tv a maioria das pessoas acompanham pela
data de lançamento americana, não vamos restringir esse
ranking apenas à datas nacionais.
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ão se deixe levar pelo fato da série ter sido
cancelada, pelo contrário, aproveite para
encará-la como uma experiência completa, com começo, meio e fim bem cuidados. A estreante de 2012 deixará as telinhas com
a promessa de um fim adequado ao tempo de duração.

5

last resort

Teoria da conspiração e o patriotismo americano
são colocados em jogo. Talvez o mistério e os diversos núcleos com interesses diferentes tenham sido
o que afastou o grande público, mas aos interessados vale a pena dedicar seu tempo a tentar descobrir porque o governo atacou os próprios soldados
e acompanhá-los contra uma ilha nativa governada
por uma milícia, contra sua nação e até eles mesmos.

E

la era uma boa proposta que em 2012 soube
evoluir. Aproveitando - talvez ao máximo - a
onda de releituras dos contos de fadas a trama permite que o mundo mágico e o real se
mesclassem, oferecendo ao telespectador uma dança
por entre os cenários. Tudo isso, dizem é inspirado nos
quadrinhos Fábulas da DC.
Um dos grandes pontos da série é a produção (e não
os efeitos hein galera) que torna seres mágicos possíveis e ao mesmo tempo mantém o encanto que o tipo
de história pede. O destaque fica para a narrativa entrelaçada. Os diversos contos precisam coexistir e formar uma única história, assim para justificar o excesso
de bruxas más, monstros, princesas e é claro mundos,
muitas vezes vemos um mesmo personagem ocupar vários papéis. No começo esse jogo era confuso,
mas agora na segunda temporada contando com o
background da primeira mais pontas foram amarradas
mostrando o quão interessante pode ser o Rumpelstiltskin, a Fera Crocodilo.
Com alguns bons episódios e outros nem tanto Once
Upon a Time ganhou muitos fãs com uma simples fórmula mágica, contar histórias que são sucesso há milênios.

4

once upon a time

66

M

ais mainstream impossível - e essa foi uma
ótima escolha de palavras. Max sempre foi
pobre e ferrada enquanto Caroline perdeu toda sua fortuna quando o pai vai para
a cadeia, trabalhando na mesma lanchonete as duas
resolvem se juntar e abrir uma empresa de cupcakes.
Sim, cupcakes, eu disse que a ideia era mainstream e é
essa toda a graça de 2 Broke Girls.

3

2 broke girls

Para quem gosta de referências atuais a série é um
prato cheio. Escolhida pelo povão no People’s Choice Awards como a nova comédia de TV favorita, Duas
Garotas em Apuros (como foi ridiculamente traduzida
para o Brasil) é uma sitcom que brinca o tempo todo
com hipsters, nerds, outras séries e tudo o que hoje
provavelmente está pela sua timeline.
Aproveite o tempo livre para rir dessas doces meninas
que fazem bolinhos de cerveja e bacon.

S

e Game Of Thrones concretizou a fantasia de George R. R. Martin outra série foi
o ingrediente necessário para disseminar
a pandemia zumbi de Robert Kirkman. Lado a
lado as duas séries ditam o que é querido pela
nossa geração.
Acompanhar a terceira temporada de The
Walking Dead em 2012 foi observar uma história continuar subindo sem previsões de atingir o pico máximo. Os personagens evoluíram,
a trama caminhou para lugares mais densos e
particulares e é claro os produtores começaram a se fazer do público para concretizar a
experiência que é assistir The Walking Dead.

2

the walking dead
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game of
thrones

“É, talvez, o melhor épico de
todos os tempos”
á diria Marion Zimmer Bradley, a autora
de As Brumas de Avalon. A grandeza de
As Crônicas de Gelo e Fogo está em seu
tempo, o fato de existir no hoje é o que as
torna tão certeiramente eternas. O sucesso da
série é o grande responsável e a prova da minha
teoria.

J

Pense em como você se refere a obra, em seu
nome original, As Crônicas de Gelo e Fogo ou
com o nome da série, Game Of Thrones, ignorando até a tradução do título do primeiro volume. Dividir sua história entre várias mídias e narrativas fez de Game Of Thrones um sucesso em
sua totalidade e graças a série, hoje uma imensa
legião de fãs escolheu consumir cada aspecto
desse universo.
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»
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american horror
history

pesar de não estar tão boa quanto a última temporada, a série de Ryan Murphy
conseguiu um lugar no meu Top 5 porque
continua assustadora. E não é esse o objetivo? Não é nada como fantasmas e maldições,
que mexe com as crenças e superstições de várias pessoas; e erra em acrescentar à equação uma
constante alienígena que não faz sentido e parece meio deslocada (pelo menos, por enquanto) ao
resto da história. A parte realmente interessante é o
fato de lidarem com a loucura, a paranoia e a doença mental como um conto de terror. Afinal de contas, nada mais assustador do que algo reconhecido
por todos como real e que pode acontecer com
qualquer um a qualquer momento.

É

bem legal acompanhar uma série desde o início e vê-la crescer, errar, acertar e amadurecer.
Acabamos nos sentindo ligados a ela como se
fossemos irmãos mais velhos, estando juntos
nos momentos bons e ruins da vida, desejando vê-la
fazer mais e mais sucesso. Todos possuem aquela série (ou filme, livro, HQ) que gosta de um jeito diferente,
que tem ciúme bobo, que trata como um caçula. No
mundo da televisão, Suits é a minha caçula de um ano
e meio.
Em 2012, a temporada foi mais madura que a primeira,
mais densa, mais dramática. A leveza de antes continua, as pitadas de comédia ainda estão lá, junto com
as inúmeras referências a clássicos do cinema. Só que
agora dividem espaço com histórias em que os personagens são colocados em situações difíceis, nas quais
acabamos conhecendo suas personalidades e histórias de vida melhor. Até que dá saudade da época em
que tudo era lindo, não tinha tanta angústia e obstáculos a serem ultrapassados, mas para quem diz que
mudança nunca é uma coisa boa, Suits está aí para
provar o contrário.
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downton abbey

epois de preconceitos, desencontros, (muito) drama e um lindo episódio especial de
Natal, o casal favorito de Downton Abbey finalmente deixou suas diferenças para trás e
juntou os laços nessa terceira temporada. Mas como
alegria de fã dura pouco... Mal dá tempo de colar os
pedacinhos do coração que foi quebrado pouco a
pouco durante todo esse tempo e eles já destroem
tudo de novo com a morte de uma das personagens
mais queridas de Downton. A caçula da família deixou
um bebê e um marido idealista para trás – culpa do
Lord Grantham, na opinião de quem escreve, mas não
vamos guardar rancores, pois não é saudável. Vamos
focar nas coisas boas, como a libertação do Mr. Bates
e o brilhante futuro profissional da Edith, e esperar a
próxima temporada. Até lá, deve dar tempo de reconstruir os corações partidos.

T

em que ter muita coragem para fazer com que
seu personagem principal diga, logo na primeira
cena de um seriado norte-americano, que não,
os Estados Unidos da América não são a melhor
nação do mundo. Ferir o orgulho de muitos de seus compatriotas é um pequeno preço a se pagar para ter um resultado tão bom quanto a excelente série The Newsroom.
Com ela, Aaron Sorkin - já consagrado por trabalhos como
A Rede Social e The West Wing – mostra os bastidores
de um telejornal noturno e os dramas nas vidas pessoais
desses profissionais. Profissionais mesmo. O elenco conta com ótimas atuações de Jeff Daniels, Sam Waterston e
Olivia Munn.
Além disso, The Newsroom traz abordagens atuais sobre a
ética jornalística, a influência das corporações na escolha
de pautas, a pressão com fontes e mais. Além disso, para
deixar tudo ainda mais realista, os fatos apresentados no
telejornal aconteceram de verdade. A linha do tempo da
série foi atrasada em alguns anos para que notícias verdadeiras fossem utilizadas e, assim, Sorkin pudesse fazer
com que seus personagens agissem do modo no qual repórteres deveriam ter agido. Tem coisa mais idealista do
que isso? Praticamente uma aula de jornalismo sem sair
de casa.
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sherlock

izem que chegar ao topo é difícil,
mas que manter-se lá que é realmente o grande desafio. Aparentemente, isso não se aplica a Steven
Moffat, Benedict Cumberbatch, Martin Freeman e cia. Em sua temporada de estreia,
Sherlock cativou uma enorme legião de
fãs e até mesmo a crítica, com suas histórias brilhantes, bem escritas e bem
interpretadas, o que só fez aumentar
a expectativa para a segunda leva de
episódios da série.
E Moffat não decepcionou. Com um
enredo incrivelmente amarrado,
sem deixar nenhuma ponta solta, Irene Adler aparece em cena
para mostrar um lado do “único
detetive consultor do mundo”
que não havíamos visto, assim
como Jim Moriarty retornando
novamente para a alegria, indignação e tristeza de todos (nessa
mesma ordem). Resumindo em
três palavras - uma para cada episódio da temporada - Sherlock é: fenomenal, excepcional e magnífico! Se
você já assiste, sabe que esses adjetivos
se encaixam perfeitamente em uma
descrição da série. Se não, tomara
que esse seja o empurrão que faltava
para você começar a assisti-la.
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Como séries de tv a maioria das pessoas acompanham pela
data de lançamento americana, não vamos restringir esse
ranking apenas à datas nacionais.
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esde que Rick Gervais surgiu com o genial
conceito do “The Office” britânico, muitos
clones surgiram (felizmente), incluindo o
“The Office” americano e este “Parks and
Recreation”. A série, conduzida pela hilária Amy
Poehler e sua personagem Leslie Knope, está cada
vez melhor, assim como o entrosamento do time
de atores.

5

Parks and recreation

Toda a abordagem política, que esmiúça as dificuldades de órgãos públicos em cidades pequenas, é
genial, e nesta quinta temporada até mesmo o vice-presidente Joe Biden deu as caras em um dos
episódios (Knope tem uma tara incontrolável pelo
político). Ficou entre as melhores em minha opinião.

O

comediante Louis C.K. é um sujeito sensacional (Rafinha Bastos que o diga, pois ele
copiou tudo que o cara faz). Sua brilhante
série “Louie” é composta basicamente por
quadros de stand up e cenas aleatórias de situações
imensamente insanas, que falam principalmente de
relacionamentos com mulheres malucas, paternidade
e sua insegurança como ser humano (o oposto dele
nos palcos).
Muito bem dirigido, o show também oferece uma trilha
sonora jazzista de extrema qualidade. A terceira temporada terminou de maneira excepcional, (SPOILER)
quando Louie é cotado para substituir David Latterman
no Late Show (FIM do SPOILER). Estes últimos episódios, além de hilários, trabalham muito bem o drama. É
algo completo, inteligente e rico de significados.

4

Louie

74

A
3

homeland

qualidade de “Homeland” surpreende.
Nesta temporada os roteiristas nos irritaram com algumas “situações familiares”,
mas toda a eletrizante trama terrorista
envolvendo o casal Carrie Mathison (Claire Dannes) e Nicholas Brody (Damian Lewis) está cada vez
melhor, e para quem assistiu a segunda temporada
- que terminou a pouco -, sabe que este é o momento em que as coisas vão realmente pegar fogo.
“Homeland” oferece atuações premiadas, direção
focada e roteirizarão inteligente. Imperdível.

I

nfelizmente Fringe está chegando ao fim nesta
quinta temporada, e nada melhor do que terminar
de maneira épica. Fringe é sem dúvida a melhor
série inconsistente de todos os universos. Sua história é de dar nó na cabeça de qualquer um, e nesta
quinta temporada tudo mudou mais uma vez. Temos
como cenário um futuro distópico maneiríssimo , com
a equipe Fringe lutando contra o controle dos Observadores. Até agora a temporada ofereceu momentos
épicos para a história do show, como o capítulo “Black
Botter”, em que Walter passa o tempo inteiro em uma
viagem de ácido. Será triste vê-la partir.
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game of
thrones

rodução e direção intocáveis, interpretações viscerais, personagens que se aproximam da audiência
com facilidade. Só pela última cena da segunda
temporada, “Game of Thrones” merece o prêmio
de melhor do ano (obviamente o contexto está implícito).
Esta adaptação dos livros de George R. R. Martin não é apenas uma série, é muito mais. A expectativa criada por seus
capítulos não foram superados por nenhuma outra em
2012. Que venha o inverno!
Menções Honrosas: The Walking Dead , Veep, Breaking Bad,
The Simpsons, The Big Bang Theory e South Park.
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isclaimer: À esse ponto da
SuperMag, você já deve
ter entendido a nossa
“pegada” na hora de definir um ranking com os melhores do
ano. Você já viu os três rankings anteriores, de cinema, games e séries
de TV, e chegou a hora de conferir
as melhores coisas que saíram nesse ano na indústria dos quadrinhos.
Como sempre, vale dar algumas
explicações das nossas opiniões.
O primeiro ponto é que escolheremos lançamentos que o público
brasileiro pôde comprar em 2012.
Simples assim. Before Watchmen,

por exemplo, entra na lista, já que
era possível comprar as edições
em formato digital via Comixology.
A série solo da Hit-Girl, com roteiros de Mark Millar e artes de John
Romita Jr., não está disponível para
compra online, então não entra no
Top.
Fora isso, nós também consideramos eventos e acontecimentos do
mundo dos quadrinhos em 2012
que merecem atenção. Dito isto,
vamos lá dar uma conferida no que
de melhor rolou em 2012 em termos de histórias em quadrinhos.

»
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urante a San Diego Comic-Com 2012, a DC
Comics e o escritor britânico Neil Gaiman,
autor de obras como Stardust, Coraline e
Deuses Americanos, iriam produzir um prelúdio de Sandman, uma das séries mais famosas do selo
Vertigo.

5

Anúncio do prelúdio
de Sandman

A notícia pegou todo mundo de surpresa, mas se revelou como uma boa coisa. Na época, a DC Comics
já tinha começado a publicar Before Watchmen, também um prelúdio de uma graphic novel de sucesso dos
anos 80. O problema é que Before Watchmen havia
gerado uma boa polêmica por não ter o envolvimento
de nenhum dos criadores originais da série. Nem Alan
Moore e nem Dave Gibbons trabalharam no prelúdio
de Watchmen, porém Neil Gaiman estará envolvido no
prelúdio de Sandman, o que nos dá mais confiança no
projeto.
A série só deve sair no ano que vem (o que já garante
que ela estará na nossa lista de coisas para ficarmos
de olho em 2013), mas o seu anuncio mostrou que, se
por um lado existe uma necessidade de expandir séries bem sucedidas, essas expansões não precisam ser
ruins ou deturpações das obras originais.

E

m 2012, a Panini trouxe ao Brasil Os Novos 52, o reboot da DC Comics. Não discutindo a qualidade das
novas revistas (que, fazendo um balanço geral, eu
gostei), é preciso fazer notar algumas das ações que
a editora tomou para fazer esse lançamento rolar.
Em primeiro lugar, a novidade mais chamativa: a Panini diminuiu o intervalo entre os lançamentos nos EUA e no Brasil. Talvez motivada pelo fato da DC Comics ter começado a
vender TODA a sua linha em formato digital para o mundo
todo, a editora italiana começou a lançar Os Novos 52 no
Brasil com um intervalo de 9 meses do lançamento nos EUA.
Ainda não é o intervalo ideal para o público, mas já é uma
melhora. Que não ficou sem resposta dos leitores, claro.
As vendas de Os Novos 52 foram um sucesso no Brasil (pelo
menos pelo que soubemos da Panini). Claro, alguns mixes
foram engavetados pela ausência de vendas (Frankenstein,
Agente da S.O.M.B.R.A., por exemplo), mas alguns estouraram tiragens nas bancas.
Para completar, com quem eu converso sobre o lançamento
de Os Novos 52 no país, só ouço elogios. Desde a tradução
das revistas até a pontualidade da Panini foram bem recomendados para mim. Dessa forma, pelos pontos positivos
causados pela editora e pelo público, dá para destacar o lançamento de Os Novos 52 no Brasil como um dos destaques
do ano.
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alvez seja cedo para dizer, mas é possível que
2012 seja conhecido no futuro como o ano do
início de uma nova onda de mangás e animes no
Brasil. Muita gente deve lembrar dos anos 90 e
começo dos anos 2000, quando os quadrinhos e as animações oriundas da Terra do Sol Nascente dominavam as
bancas e as TVs nacionais. De um tempo pra cá, essa força
diminuiu muito, mas promete voltar nos próximos anos.
Um dos sinais dessa “volta”, “nova onda” ou seja lá o termo
que você quiser dar, foi o relançamento de dois dos mangás mais populares no Brasil: Dragon Ball e Samurai X. A
Panini começou a publicar novamente a história de Goku,
criada por Akira Toriyama, em formato mensal, dividida em
42 volumes. Já o mangá de Samurai X, começou a ser relançado no Brasil pela JBC, com o nome original (Rurouni
Kenshin) e com uma nova tradução.

3

Relançamento de
Dragon Ball e Samurai X

Para os fãs mais saudosistas, um tremendo de um convite para voltarem às bancas. Para os fãs mais novatos, a
oportunidade de conferir as obras que tanto ouviram falar.
Seja como for, minha mente de teórico da conspiração já
começou a trabalhar: seriam os retornos de Dragon Ball
e Samurai X às bancas uma espécie de isca? Algo do tipo:
‘Venham ver esses dois clássicos e aproveitem pra conhecer o que já temos e o que ainda teremos’? Prefiro acreditar que sim.

H

á muita coisa que podemos dizer sobre Scott
Snyder, inclusive que 2012 foi o melhor ano da
sua carreira. Assumindo a revista mensal do Batman em Setembro de 2011, Snyder liderou o Homem-Morcego na saga A Corte das Corujas, mostrando o
herói enfrentando um inimigo completamente novo e, ainda assim, fazendo com que a revista se tornasse o título mais
vendido da DC no ano. Depois disso, Snyder promoveu o
retorno do Coringa ao Universo DC, que vem rendendo algumas das melhores histórias do Cavaleiro das Trevas no
ano.
Além de cuidar do Batman, Snyder também escreveu em 2012
a mensal do Monstro do Pântano, outra das mais elogiadas
séries d’Os Novos 52. Há inclusive quem coloque o período
de Snyder com o personagem como um dos melhores que
o Monstro do Pântano já teve – e o personagem já foi escrito
por nomes como Alan Moore, Len Wein e Mark Millar.
Ainda vale a pena citar que Vampiro Americano, série de Scott
Snyder com desenhos de Rafael Albuquerque, se manteve
como uma das séries mais populares da Vertigo actualmente, mesmo com o hiato anunciado no fim de 2012.
A expectativa é que Snyder consiga manter o desempenho
positivo no ano que vem. Aguarde pela conclusão de Death
of the Family, uma história com o Charada, a mensal do Superman com artes de Jim Lee e uma nova na Vertigo.
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1Linha Graphic MSP

á algum tempo, Sidney Guzman começou o projeto MSP, que comemoraria os 50 anos de carreira de Maurício de Souza com releituras da sua
obra por vários artistas brasileiros. A iniciativa foi
um sucesso e acabou rendendo mais dois encadernados
parecidos.
Diante da resposta extremamente positiva do público ao
projeto, Guzman levou a marca MSP ao próximo estágio: as
graphic novels.
A linha Graphic MSP foi anunciada na FIQ 2011 e funciona
de uma maneira bem simples: um determinado artista pega
um personagem criado por Maurício de Souza e escreve
uma graphic novel sobre.
O primeiro lançamento da linha foi Astronauta: Magnetar,
com texto e arte de Danilo Beyruth (Necronauta). A revista foi uma das poucas unanimidades ao ano tanto com a
crítica especializada e tanto com o público, sinalizando um
dos maiores lançamentos no mercado nacional nos últimos anos. Uma segunda tiragem da revista já está no forno,
coisa rara para o mercado de quadrinhos brasileiro.
Pela ideia que todos nós sempre quisemos ver e pela execução sensacional, a linha Graphic MSP foi o principal acontecimento do ano no mundo dos quadrinhos.
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Disclaimer: Devo começar, aqui, ressaltando o quão nosso mercado de
quadrinhos evoluiu em termos de lançamentos no ultimo ano.
Em 2012 o mercado de HQS foi agraciado com alguns lançamentos muito
bem vindos, como, The Walking Dead,
Astronauta Magnetar, Pinóquio, Liga
Extraordinaria 1969, Neonomicon, Independencia ou Mortos, Casanova
Luxúria entre outros.
E devo dizer que esta lista é pequena,
visto tudo que chegou a minhas mãos
este ano.

Também devo ressaltar que os critérios que estabeleci, depois de pensar
um bom pouco, podem ser diferentes

daqueles que vão ler essa lista.

Quero falar um pouco da minha indecisão sobre o que colocar nessa lista,
quadrinhos que chegaram direto nas
livrarias, mensais, Graphic Novels. Tivemos alguns relançamentos marcantes
esse ano, como Os Supremos Vol. 1 e
2, Batman Filho do Demonio, Preacher
entre outros.
Mas depois de pensar a respeito vou
ficar apenas com o material inédito
que chegou por aqui tanto das bancas
quanto das livrarias.
Dito isso, espero representar nessa lista
um pouco do que todo mundo leu ou
que gostaria de ler e que foi lançado
esse ano.

»

Everton Benjamin
convidado
fb.com/everton2610
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ssa é bem recente, chegou às bancas agora em
novembro, custando 15,90. Escrita e desenhada
pelo Jeff Lemire. Aliás, essa é uma grande surpresa, pois o autor, também escritor do Homem
Animal, Frankenstein e Lja Dark, nos traz uma história sinceramente triste, ambientada num futuro pós-apocaliptico, tudo isso regado com ficção-científica de primeira,
transformando a história do 1º arco numa mistura de Road
movie à la Mad Max com Eu sou a lenda e um pouco da
inocência dos filmes Disney.
No primeiro arco somos apresentados à Gus, um menino Hibrido humano/animal, que após os eventos iniciais
é levado numa jornada junto com o outro personagem,
aparentemente principal também, da história Jeppard em
busca da Reserva, um local que,segundo este último, é
onde Gus ficará seguro.

5
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E no desenvolver da história somos apresentados a certos
personagens e acontecimentos que vão mudando tudo
que o menino conhece e que também é uma metafóra,
a meu ver, com certos aspectos da sociedade americana,
mostrando o puritanismo e a fé como ferramentas para
manter as pessoas ignorantes e acuadas, confundindo os
conceitos de certo e errado. Enfim uma ótima história.

sta série é uma grata surpresa que depois de seis
anos de seu lançamento chega até o Brasil. A Panini resolveu publicar este arco inicial recentemente
diretamente nas livrarias custando 49 reais.

Para quem não conhece Casanova é uma série lançada
pelo Matt Fraction, mesmo autor da série ótima do Homem de Ferro e da não tão ótima Essência do Medo, com
arte do ótimo Gabriel Bá e cores sensacionais da Cris Peter.
A trama gira em torno de Casanova Quinn, um agente
-ladrão que tem conflitos e mantém distância da sua família que faz parte de uma agência de proteção global,
depois de certos acontecimentos acaba sendo obrigado
(ou não) a trabalhar em conjunto com seu odiado (ou
não) pai e sua irmã gêmea, essa sendo a única pessoa
com quem aparentemente parece se importar, tendo
isso em comum com seu pai. E começa com isso uma
trama de espionagem, viagem no tempo, ação, mistério
e você querendo chegar ao final da história para entender o que se passa.
Enfim é uma HQ de qualidade, do tipo que se você piscar
você não entende o que se está passando e merece o
seu lugar na estante.

4
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ndependência ou Mortos, publicado exclusivamente pela
Nerd Books, R$ 49,00, selo do Jovem Nerd, é uma dessas
publicações. Lançada na metade do ano, me surpreendeu
pelo esmero do pessoal envolvido em fazer dela uma história
de qualidade e um projeto fisicamente bem acabado.
O plot da história é bem simples, trazer zumbis para a nossa era
colonial, mais precisamente situando tudo quando a familia real
fugiu de Portugal para o Brasil, mas, é tudo feito de uma forma interessante, apresentando o desenvolvimento dos personagens, já conhecidos nossos, e fazendo deles personalidades
que pouco lembram aquelas dos livros que tinhamos na escola,
claro, muito disso devido ao fato de ser um Mash-Up da nossa
história com uma invasão Zumbi.

3

Independência ou
Mortos

A ideia do Abu Fobyia (ninguém menos do que Fabio Yabu do
Combo Rangers e dos livros da Princesa do Mar, só eu eu notei
a discrepancia entre seus trabalhos?!) é bem legal e bem desenvolvida pelo pessoal do Jovem Nerd junto com o artista Harald
Stricker, o androide, tornam a leitura da HQ além de uma viagem
pela nossa história também uma divertida história sobre zumbis,
que estão mais na moda do que nunca.
Para encerrar devo ressaltar o trabalho de arte da revista, pois
cada quadro é bem planejado e cheio de detalhes, me lembrando George Perez (LJA e Vingadores) e o Don Rosa ( A Saga do
Tio Patinhas) pela capacidade de colocar o maior número de
detalhes possíveis em cada quadro.

S

urpresa do ano. Ninguém esperava este formato de lançamento, semelhante ao original. Pois a HQM além de
publicar os encadernados da série, que, devo dizer são
raros de encontrar por aí, resolveu lançar as edições de
32 páginas, mesmo formato usado nos EUA.
É meio manjado colocar TWD em um top 5, pois esses últimos
anos foram dominados pela série de tv, transformando numa
verdadeira febre, e colocando a série como uma figura permanente na mente das pessoas, tornando-se mais um ícone da
cultura Pop.
Mas dito isso, as primeiras edições chegaram agora às bancas e
trazem o começo da história e apresentação e desenvolvimento dos personagens, e para quem acompanha a série de tv vai
notar que a transposição do 1º episódio da tv é identico as duas
edições iniciais da série.
Também vale ressaltar que nesse arco inicial temos Tony Moore
na arte, e ele merece muito destaque, pois o desenhista seguinte, que aliás segue até hoje, não é tão bom quanto ele, nem na
diagramação das páginas nem no traço.
Enfim não vou dar Spoilers dessas edições, apenas vou ressaltar que vale a pena ser lida tanto por quem ja conhece a série
anterioremente, por quem acompanha a série de tv e por todo
mundo que gosta de uma boa HQ.

2
The Walking Dead
revista mensal
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astronauta:
magnetar

que é um Magnetar? Magnetar é uma estrela de nêutrons com alto valor de campo magnético.

O que nos remete isso? Ficção Científica de alta qualidade,
que exige certo nível de conhecimento de quem lê e mais
ainda de quem escreve.
E é assim nos apresentado o plot de Astronauta Magnetar,
80 páginas, de Danilo Beyruth (arte e roteiro) e as cores de
Cris Peter (olha ela aí de novo), Panini Comics, uma publicação da linha de Graphic Novels baseadas nos personagens do Mauricio de Sousa, que traz versões adultas dos
personagens da Turma da Monica.
A idéia surgiu depos do lançamento dos albuns da linha
MPS+50 em comemoração aos 50 anos da turminha. E
com Magnetar a linha começou muito, mas muito bem.
Com uma história que mistura elementos que vão desde
ficção-científica passando por viagens no espaço até uma
viagem ao interior do personagem Astronauta.
Danilo Beyruth fez uma ambientação muito legal, aprofundou o personagem e deu show na arte. A qualidade não
deve em nada à publicações internacionais de grandes editoras.
E, com certeza, é o melhor quadrinho publicado no Brasil
em 2012, pois nos traz um personagem que, embora não
seja um dos medalhões, é muito carismático e tem uma legião de fãs em conjunto com autores que sabem e tem carinho com o que estão fazendo tudo isso somado ao ótimo
acabamento da edição faz da HQ um marco das publicações nacionais.
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P

ode-se dizer que o ano de
2012 foi bem movimentado.
Início de uma nova era na DC
Comics, fim de algumas publicações na Marvel (como The Amazing Spider-Man) e um crescimento
enorme que pode ou não ser explicado pela hype dos quadrinhos causada
pelas produções cinematográficas no
decorrer do ano. Principalmente aqui
no Brasil, foi fácil perceber que 2012 foi
um ano muito feliz para os colecionadores de quadrinhos; Tivemos vários
lançamentos e relançamentos ao longo desses 12 e excelentes meses que
nos trouxeram até aqui: o juízo final do
que de melhor aconteceu nas páginas
ilustradas.
Eu levei em conta principalmente o
que aconteceu aqui no Brasil, o que

pude acompanhar de perto nas bancas e comic shops. Neste Top 5 com
certeza alguns outros títulos e outras
notícias ainda poderiam ter o seu lugar, mas esses com certeza foram os
temas que mais se destacaram nesse
ano. Seja na qualidade, seja no impacto que causaram, seja na importância
desses ‘eventos’, todos esses são excelentes dicas para você que quer começar a acompanhar o mundo dos quadrinhos ‘a partir de já’. Os outros Top
5 podem ter mais fatos internacionais,
mas é justamente essa variedade que
dá mais opções a você, caro leitor. Eis
o meu Top 5 de quadrinhos. E que venha 2013, que promete ser ainda mais
bombástico e emocionante, além de
surpreendente. Mas isso, todos os anos
acabam sendo...

»
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5

Dragon Ball e One
Piece, novamente
lançados

N

ada mais justo. Dois dos mangás mais conhecidos e aclamados da face da Terra foram brilhantemente relançados pela Panini, que merece palmas, muitas palmas pela
iniciativa. As histórias de Goku foram lançadas por aqui
nos primórdios dos anos 80 e foram até o fim, enquanto a saga de Monkey D. Ruffy não tinha sido completamente posta à venda aqui no Brasil, tinha parado na
edição 36. O que também enaltece o trabalho da Panini
é ter lançado ‘duas linhas temporais’ de One Piece; uma
começando da primeira edição e a outra, partindo do
último ponto de parada daqueles que acompanhavam
a história desde o princípio.

D

epois de tantas confusões num passado
nem tão distante assim aqui no Brasil (com
os cancelamentos de Lanterna Verde e outros lançamentos duvidosos- que azedaram
o paladar dos fãs) a reformulação de simplesmente todas as revistas da DC Comics finalmente chegou, em
junho (se não me engano) às prateleiras das bancas e
Comic Shops aqui no Brasil. O efeito disso foi quase
imediato: as vendas aumentaram- e muito- em relação às publicações anteriores. O editor-chefe da Panini,
Rogério Saladino, disse em entrevista coletiva na SPCon
que o objetivo não é fazer com que as pessoas ‘parem’
de comprar da Marvel, mas sim expandir ainda mais o
número de leitores brasileiros. E parece que eles conseguiram atingir esse objetivo em cheio. O sucesso que
aconteceu nos Estados Unidos também se deu aqui,
para o bem dos quadrinhos!

4
Os Novos 52

chega ao Brasil
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Os Novos 52 - Batman

m dos personagens mais conhecidos e aclamados da história também participou do Reboot da
DC que chegou no Brasil esse ano, e tenho que
dizer: a sua revista mensal é uma das melhores
dessa linha, com pequeníssimas controvérsias em meio aos
52 títulos. A revista Batman conta com um roteiro que consegue seguir uma linha de tiro longo e curto ao mesmo tempo, sendo que em cada um dos arcos- Batman, Detective
Comics e The Dark Knight- uma grande atenção na leitura
é necessária, o que te leva a adentrar ainda mais no universo
do Morcego, de uma maneira bem fluida no decorrer das
edições mensais, sendo que você leva certo tempo para ler,
você acaba sendo preso à história e vê um final eletrizante
a cada uma delas, tornando- o um verdadeiro aficionado
pelas histórias de Batman, que antes do reboot não tinham
qualidade nem comparável com as que vieram agora. Ah,
quem é o roteirista do arco Batman (o principal da revista)?
Scot Snyder. E para melhorar as coisas, Greg Capullo dá os
traços ao guardião de Gotham, adicionando ainda mais na
seriedade da revista mensal.

N

a verdade, todos sabíamos que isso era uma
questão de tempo. Com o sucesso imenso
da série de TV em solo tupiniquim, nada mais
lógico que lançar a origem de tudo aqui, não
é mesmo? Pois bem: a HQM Editora começou a lançar
as revistas mensais de The Walking Dead nas bancas,
com um tratamento excelente quando à qualidade da
revista: as páginas são de um couché diferenciado, mais
resistente do que o normal. Isso expandirá exponencialmente o sucesso dos zumbis pelo Brasil, definitivamente. E cada edição serve como uma pequena peça do
grande quebra-cabeça que nos Estados Unidos já reúne mais de 100 dessas. Será uma longa caminhada para
quem acompanhar a HQ, mas uma caminhada bem
agradável e a passos pequenos, eu diria. E é importante
saber: corra para a banca, porque TWD em quadrinhos
vende mais rápido que água doce...

2

The Walking Dead
mensal no Brasil
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batman: o filho
do demônio

atman: O Filho do Demônio teve um relançamento nesse ano de 2012 que merece destaque; Uma
das HQ’s mais marcantes da história do Morcego, foi colocada à venda esse ano nas melhores
Comic Shops e livrarias numa edição totalmente ‘remasterizada’, por assim dizer. Um arco esplendoroso merece um
tratamento de igual magnitude, e foi exatamente isso oo
que aconteceu: papel couché da melhor qualidade, capa
dura e com direito até a carta do editor da revista na época
em que foi lançada traduzida pelo caro Alexandre Callari. O
arco conta a história do filho de Bruce Wayne com Thalia
Al Ghul, o dito ‘Filho do Demônio’.Essa nova edição é para
ficar na estante de todos os amantes de quadrinhos e foi
um acerto e tanto da Panini Books, que para melhorar tudo,
disponibilizou a graphic novel por um preço bem acessível.

90

para os ouvidos

o que é?

E

stamos vivendo a era da informação. Parece um assunto batido, daqueles que você
ouve nas aulas de geografia
do colégio, mas é a verdade. Qualquer
um que tenha em casa um computador e uma conexão que lhe dê acesso
a internet pode, sem muito esforço,
se informar sobre qualquer assunto. É
por causa dessa era que muita gente adquire conhecimento sobre algo
e decide, assim como os primeiros
usuários da internet, produzir alguma
forma de conteúdo para expressarse ou para ocupar os seus momentos ociosos com algo divertido e útil.
Obviamente, essa era trouxe alguns
problemas, como é o caso da saturação de diversas ferramentas, como
os blogs de humor, por exemplo, que
reproduzem sempre a mesma fórmula. Se muita gente produz conteúdo,
é inevitável que o padrão de qualidade passe a existir, e daí surgem aqueles
que não produzem conteúdos muito
agradáveis. Como ferramenta livre, a
internet nos possibilita o ato de filtrar
tudo o que vemos a partir de nossos
gostos pessoais, e assim, consumimos
só aquilo que realmente nos interessa.
Começamos com os blogs, passamos
para os websites, e atualmente parece
que vivemos a era dos Podcasts.
Sim, os podcasts estão em alta. As-

sim como na longínqua era dos blogs,
onde todo mundo tinha um, os podcasts agora tomam conta da produção
de conteúdo para a internet. Mas espere aí... Você não sabe o que é um podcast? Pois bem. A palavra é uma junção
da expressão inglesa ‘’broadcast’’, que
significa, basicamente, ‘’transmissão’’, e
‘’iPod’’, o tocador de mp3, mp4, mp245
da Apple. Daí, com os ajustes e a junção, surgiu o Podcast.
Com a explicação do significado, já
dá pra sacar que os podcasts são uma
espécie de conteúdo produzido em
áudio, disponibilizado online e repassado aos consumidores desse conteúdo na forma mais portátil possível.
Não é necessário ter um iPod para se
consumir um podcast, mas se você
tiver qualquer aparelho que comporte o armazenamento de arquivos de
áudio, e que possa reproduzir, você já
é um consumidor em potencial. Ah, o
computador, obviamente, também é
um aparelho que possibilita o acesso a
esse conteúdo.
A palavra ‘’podcast’’ surgiu em meados
de 2004, quando o famoso jornal inglês The Guardian publicou uma matéria sobre o assunto. De lá para cá,
os internautas (parece matéria do jornal nacional isso aqui...) começaram a
aprimorar a técnica de se transmitir o
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conteúdo através da edição e da captação do áudio. Surgiram programas de
edição de áudio, de correção, de efeitos sonoros, e com isso, a ferramenta
começou a ser lapidada e aprendida
pelos curiosos. Como foi dito no início,
pode ser absolutamente simples de se
acumular conteúdo específico nos
dias de hoje, e essas pessoas viram no
podcast a ferramenta ideal para a propagação de seus conteúdos. Pela facilidade do consumo, o podcast virou
moda pouquíssimo tempo depois que
chegou ao Brasil, e provavelmente por
isso a ferramenta faz tanto sucesso. É
possível baixar o arquivo mais recente
do seu programa preferido gratuitamente, colocar no seu celular, e escutar a caminho do trabalho, da escola,
na fila do banco etc. É essa facilidade
de consumo que o podcast tem que o
popularizou.
O grande problema disso tudo é que,
com a popularização, muitos podcasts
surgiram sem preocupar com a qualidade do conteúdo que disponibilizam.
Falando em qualidade, vale ressaltar
que para se produzir um podcast é necessário um empenho mútuo dos envolvidos, seja no conteúdo e na qualidade da conversa, ou nos quesitos
técnicos; captação e edição do áudio.
Todos querem produzir, mas o resultado final nem sempre satisfaz.
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mas pedrão,
como se faz
um podcast?
Bom, para se fazer um podcast é necessário um pequeno investimento
dos interessados:

programa se torna automaticamente
interessante. Não importa o tema, desde que seja passado com propriedade;

1: Uma conexão

4: Ferramentas de captação e
edição

Para gravar e disponibilizar o seu podcast você precisa, obviamente, de
acesso a internet! Ouvi dizer que tentaram distribuir programas em CDs na
feira de domingo, mas não deu muito
certo;

2: Um bom microfone representa 50% do seu programa
Se as pessoas não conseguem ouvir
o que você tem a dizer, por mais que
o seu discurso envolva a verdade por
trás do 11 de setembro, é impossível de
se acompanhar por mais de 20 segundos. Se tratando de um conteúdo em
ÁUDIO, é óbvio que você precisa explicitar suas ideias de forma clara. Um áudio sem muitos ruídos e ‘’limpo’’, pode
representar um aumento de qualidade
significativo para o seu podcast;

3: Conteúdo de qualidade
E isso inclui o grupo, o trio, a dupla e
até você (vai que o cara curte monólogos...) que fará o podcast. Se o seu
assunto é o ritual de acasalamento das
formigas que vivem no sul da Mongólia, ótimo. Provavelmente não será o
podcast mais ouvido porque o assunto
não é o mais procurado. Mas se contar com uma boa pesquisa dos participantes, e empenho na hora de passar
o conteúdo ao ouvinte (aqui a voz e a
desenvoltura da fala contam muito), o

Uma das grandes virtudes do podcast
está ligada ao de que as fronteiras geográficas não existem. Você não precisa
reunir todos os participantes em um
lugar só, ainda que seja possível fazer dessa forma. Mas com a internet,
é possível gravar com o seus amigos
cearenses, estando em São Paulo. O
Supernovo, por exemplo, tem podcasters (quem participa das gravações) em
dois continentes. E para que isso seja
possível, você precisa de um programa
que os coloque em uma conversa. Temos diversas opções no mercado para
esse tipo de programa. Após conectar
todos, é preciso captar o áudio. O áudio depois de capturado precisa passar por um processo de edição, pois a
conversa está bruta e cheia de casuais
interrupções. Na edição você irá dar o
ritmo desejado para o seu podcast, introduzindo uma trilha sonora ao fundo, melhorando e tirando os ruídos
dos áudios dos participantes etc. Feito
tudo isso, você precisa exportar o arquivo que será compartilhado;

5: Originalidade e personalidade contam
Falei muito sobre a quantidade de podcasts disponíveis na internet. Cada
um de um jeito. E é justamente pela
originalidade que o podcast se torna
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atraente. Não tente imitar a fórmula
que faz sucesso, do contrário o seu
conteúdo será reconhecido por ser
mais do mesmo. Crie, inove, experimente. Isso vale para o conteúdo, para
a edição e para a abordagem da ferramenta.

6: Regularidade
Ponto importantíssimo... Se você faz
um episódio, e lança o segundo dois
anos depois da publicação do primeiro, o público que te ouviu provavelmente não ouvirá novamente. Até
porque, nesse longo tempo de espera o seu público já estará ouvindo outros programas e terá esquecido o seu.
Não importa se você vai lançar de 7 em
7 dias (como fazemos no Supernovo...
Aliás, escutem o Bananacast!), ou de 15
em 15, ou de mês em mês. O importante é deixar claro para quem consome o seu conteúdo de que a exatos
‘’tantos’’ dias após a publicação do episódio, ele vai poder voltar para baixar
um novo programa.

7: Faça acontecer!
O que não pode acontecer é desistir de fazer o programa porque o seu
grupo está com menos pessoas que o
esperado, ou por conta das limitações
técnicas. O ponto chave para se fazer
um podcast, independente da quantidade de pessoas que vão ouvir, é o
empenho e o trabalho que você terá
para expressar o conteúdo desejado.
Vontade é facilmente notada em um
podcast, e isso é cativante.
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poxa, que bacana!
mas o que tem de
bom nesse mundo
dos podcasts?

V

ocê que não ouve podcasts
porque não encontra na ferramenta algum conteúdo
que lhe interessa, provavelmente ainda não procurou como se
deve. Felizmente, existe uma porção
de podcasts de qualidade, falando de
assuntos variados e com absoluta propriedade.

Por exemplo, se você gosta
do mundo nerd em geral e
prefere uma pegada mais irreverente, tenho três nomes
que você não irá se arrepender caso decida ouvir:
Aqui meu amigo, a variedade é grande, e tudo “culpa” do NerdCast, então
o ideal mesmo era começar indicando
os dito cujos, mas como você muito
provavelmente os conhece, deixarei
-os para depois e puxarei a sardinha
para o nosso lado.

Tudo que fazemos no Supernovo é
com vontade e dedicação para agradar
quem nos lê, e na procura por um canal fora da escrita surgiu o BananaCast,
demorou um tempo para criamos um

formato ideal para ele, até porque não
éramos ouvintes de podcast no ínicio.
Hoje para sanar as nossas necessidades de comunicação temos três podcasts no site. O BananaCast é onde
nos vamos de um assunto só, uma vez
por semana, e o destrinchamos. Geralmente esse assunto dança entre cinema, games, quadrinhos e séries de
tv, mas de vez enquando aparece uns
assuntos mais profundos que dão até
medo - no bom sentido. O nosso filho
do meio é o Podcast da Redação. Na
vontade de expressar nossas opiniões
sobre filmes da semana e notícias resolvemos criar um noticiário semanal
bem humorado e ácido, onde pegamos o que de principal aconteceu
aquela semana e damos os nossos dois
centávos à respeito. E, para fechar a
conta, o caçula é o recente Podcast de
Bolso, que será sazonal para algumas
séries de TV. Num exemplo rápido, no
momento estamos acompanhando
The Walking Dead, então fazemos um
breve podcast a cada episódio, simples
assim. Já fica a promessa e o convite
que terá Podcast de Bolso sobre Game
of Thrones.
Braço do ilustríssimo grupo Jovem
Nerd temos o Matando Robôs Gigantes, ou MRG se você preferir. É um
papo bem entrosado sobre games, cinema, livros e quadrinhos, fazendo um
rodízio entre os temas. O MRG é feito
de uma maneira tão dinâmica que o
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assunto vai tão rápido que você nem
percebe. O introsamento entre Affonso Solano, Beto Duque Estrada e Diogo
Braga é de longa data - não os conheço mas análisando de fora eu diria que
vem desde a adolescencia - o que eu
posso até chamar de diferencial para o
programa, sem dúvida vale a conferida.
Agora o podcast principal da família Jovem Nerd, o NerdCast dispensa
qualquer tipo de apresentação. Vencedor de 3 ou 4 (acho que nem eles sabem quantos) prêmios YouPix de Podcast do Ano e em 2012 coroado com o
prêmio Hors Concours dos Podcasts.
É sem dúvida o podcast mais ouvido e
mais famoso do Brasil, o impulsionador da mídia e tudo mais, são trezentos e cacetadas episódios e com toda
a certeza vale a conferida.

Além desses aqui podemos citar alguns
outros como o Papricast, o Pooooo…
cast do Judão.com.br.
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Ah, mas eu nem curto
muito só ficar por dentro do mundo Nerd. Sou
bastante ligado em tecnologia... Tem algo pra
mim?

weRgeeks.net é o que você precisa
nessa hora. Eles tem uma variedade de podcasts com essa temática
no site: tem o Update ao vivo todas
as quintas-feiras pelo Hangout on
Air do Google e você pode assistir a
gravação pelo Youtube - e se perder
o ao vivo é tudo disponibilizado no
site no dia seguinte. O Update nada
mais é que uma atualização semanal
sobre tecnologia, onde, além de dar
as notícias, os gloriosos Tato Tarcan
e Profº Maury comentam-as no ar.
Além do Update você pode curtir o
weRgeeks Podcast quinzenalmente destrinchando um assunto geek,
muitas vezes com convidados ótimos. E para fechar a miscelania podcastal que esses jovens nos oferecem, você pode curtir o Tatoscópio
e o Batalha de Geeks. O primeiro é
uma espécie de entrevista geek com
uma personalidade virtual e o segundo é um game com duas personalidades internéticas para descobrir
quem é o mais geek.

Tá bom, mas eu já conheço todos esses aí que
você falou. Não tem aí
nenhum podcast para
os dias tristes de inverno, daqueles que levantam até defunto com as
piadas?

Sou super fã de mangás,
animes, quadrinhos... Tem
algo por aí?

É com orgulho nas minhas tetinhas,
como diria o glorioso Léo Lopes, que
apresento-lhes o Radiofobia! A melhor definição para esse podcast é
“diferente”, o Radiofobia é diferente
do que estamos acostumados à ouvir
na podosfera. Pra começar é gravado ao vivo - eu sei, soa estranho, mas
o que quero dizer é que podemos
acompanhar sua gravação ao vivo, e
inclusive participar dela, e depois ainda podemos ver o resultado final que
tem poucas diferenças do ao vivo,
já que o Léo tem um ótimo jogo de
cintura para apresentar e a Ténica é
encarregada dos efeitos sonoros ao
vivo mesmo. Vale com toda a certeza
uma conferida.

Além do Radiofóbia, outro que casa
muito bem com humor e a Cultura
POP é o Pauta Livre News, que começou como um podcast de notícias
semanais e ao longo do tempo criaram uma identidade própria. Tratam
de notícias sobre cinema, quadrinhos, livros, humor e etc, com MUITO bom humor. Hoje o PLN conta
com o podcast carro-chefe do site
que é o Pauta Livre News Podcast,
um programa temático engraçadalho, que é lançado quinzenalmente.
Entre cada quinzena para os ouvintes não se desesperarem eles tem o
Sabe Nada, um podcast de notícias
aleatórias e Pauta Livre Noise um podcast musical de rock.

Aqui também temos uma certa variedade. O Pipoca e Nanquim Podcast
talvez seja o conhecido deles. O programa que é vinculado na rádio tem
uma levada bem dinâmica e o mesmo
bom humor e entrosamento presente
no videocast que você assite toda sexta-feira no Supernovo. O diferêncial do
Pipoca e Nanquim Podcast é o fato de
ter 4 intervalos musicais, da para dar
uma boa relaxada entre os períodos de
conteúdo que são bem corridos.
Podemos citar aqui ainda o Cruzador
Fantasma e seu Podcast Transmissão
Fantasma, o QuadrimCast, o Melhores
do Mundo Podcast, Arg!Cast, Paranérdia, ComicPod, Uéreva e outros.

Sou muito fã de cinema!
Gosto de assistir os filmes e
debater cada detalhe... Será
que tem algum aí?

Tem, e de qualidade. Como sempre,
vamos puxar a sardinha para o nosso
lado, como diz o ditado popular, e vamos indicar o nosso parceiro Cinecast
Cult, do site OsCinéfilos. O Cinecast
tem uma pegada bem mais séria que a
maioria dos podcasts e se você que ter
um análise minuciosa de filmes aclamados, aqui é o seu lugar. Cada deta-
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lhe é dicutido e opinado por todos os
participantes dando várias visões de
uma determinada obra. A atenção que
eles dão aos ouvintes também é bem
interessante tendo em conta o objetivo de discussão das obras.

RapaduraCast, o podcast do site Cinema com Rapadura, vem do nordeste
para alegar nossa alma cinéfila. O Rapadura hoje é o podcast de cinema
mais ouvido do Brasil (eu acho) e traz o
bom humor e o toque saudosista para
cada análise que faz. São mais de 300
episódios e um dos mais antigos podcasts desse Brasilzão. O CCR também
tem o RapaduraCast Plus que é a discussão das novidades cinematográficas, filmes que vem por aí, notícias.

E séries de TV têm por aí?
Meu amigo, não sei como você não
deparou com um podcast de séries
por aí ainda. Acho que depois de podcasts nerd, séries é o tema com mais
variedade. Até nós temos o Podcast de
Bolso que eu já citei aqui.
Destaque aqui para o Série Maníacos e
o seu Podmaníacos. Um podcast muito bem humorado e ácido, não tem
uma agenda fixa, as vezes é semanal,
as vezes quinzenal, mas o importante
é a qualidade não é verdade? Então
se você gosta de uma boa discussão
sobre série, o Podmanícos pode sanar
sua necessida.
Mas fica a dica que existem muitos outros de séries. O Spin off, o Seriadores
Anônimos e por aí vai.
E você ouve o que? Nos envie para supermag@supernovo.net os podcasts
que gosta.
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games

13
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games para conferir em
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isclaimer: 2011 foi um grande ano para o mundo dos games. Tivemos o anúncio oficial de um
novo console da Nintendo, tivemos um novo
Mario para Nintendo 3DS e tivemos The Legend
of Zelda: Skyward Sword oriundos da Nintendo. Saindo do
núcleo da Big N, tivemos jogos como Batman: Arkham City,
Portal 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, Uncharted 3: Drake’s
Deception, Gears of War 3, Battlefield 3, Deus Ex: Human
Revolution, LA Noire, Bastion e mais um monte de títulos
que chamaram a atenção durante o ano. A esperança, no
fim do ano, foi que 2012 fosse tão bom quanto 2011.
E tudo parecia caminhar para esse lado, exceto que não
foi bem assim que aconteceu. Vários jogos de 2012 foram
adiados para o ano que vem, tirando assim parte do glamour desse ano que está acabando. Porém, esses adiamentos garantiram que 2013 deverá ser um ano pelo qual
esperar com ansiedade.
Nessa lista de 13 novidades do mundo dos games para
acompanhar no ano que vem, tentaremos resumir o que
de mais importante sairá no ano que vem. Vale lembrar que
nem só de games essa lista é formada, mas também de possíveis novos consoles ou tecnologias do mercado – e que
a lista não possui nenhum tipo de ordem entre os favoritos.
Assim como em todas as outras mídias, existem mais de
13 lançamentos no mundo dos games que nós estamos
aguardando. Porém, só 13 cabem na nossa lista, por isso
tivemos de fazer alguns cortes. Dessa forma, tiramos alguns
acontecimentos como “Consoles da nova geração sendo
anunciados” ou “Wii U no Brasil” para focarmos apenas nos
games. Um outro critério de corte foi adotado: se o game
não é absolutamente imperdível, mas é uma escolha comum em listas dos mais aguardados de 2013, nós optamos
por tirar dessa nossa lista. Afinal, a ideia é sugerir games para
o ano que vem, tentar expandir os horizontes. É por isso
que jogos como DmC: Devil May Cry, Alien: Colonial Marines, Crysis 3, Injustice: Gods Among Us, Metro: Last Light,
Metal Gear Rising: Revengeance, Gears of War: Judgement,
SimCity, Dead Space 3 e afins não estarão nas nossas sugestões.
Vamos lá!

remember me
pc/ps3/xbox 360

Imagine um jogo que mistura a franquia Deus Ex com um
pouco do estilo de Mirror’s Edge, adiciona o sistema de batalha de Batman: Arkham City, possui o parkour de Assassin’s
Creed e ainda tem um pouco da jogabilidade de Splinter
Cell. Parece uma espécie de jogo dos sonhos, certo? Pois
bem, é mais ou menos isso que Remember Me é.
Originalmente chamado de Adrift, o game foi anunciado oficialmente na Gamescom 2011 pelo estúdio francês
Dontnod, subsidiário da Capcom. No game, uma companhia chamada MemorEyes levou o conceito de compartilhar memórias nas redes sociais à um novo nível. Utilizando
um sistema chamado de Sendsend, implantado no pescoço das pessoas, os usuários ganham a habilidade de compartilhar memórias com as outras pessoas. Essa tecnologia
faz a MemorEyes se tornar uma das mais gananciosas e vilanescas corporações do mundo.
Para combate-la, surgem os Erroristas, um grupo que possui a tecnologia de manipular essas memórias compartilhadas pelas pessoas. O jogador assumirá o papel de Nilin, uma
mulher que acorda sem memórias e entra para o grupo
depois de fugir da prisão. Sua jornada para recuperar suas
memórias e habilidades começa ali.
Além de um conceito bem interessante, Remember Me parece ter muita coisa que agrada os gamers de hoje em dia:
gráficos bonitos, ação, cutscenes, momentos de tensão. O
que mais chama a atenção, porém, é o sistema Combo Lab,
uma ferramente que permite ao jogador montar combos de
luta para a personagem principal. Basicamente, cada movimento possui uma certa característica (como recuperar o
HP ou fazer uma ligação entre dois ataques) e os jogadores
poderão utilizar mais de 50 mil combinações para montar
suas estratégias de combate para lidar com qualquer situação.
Pelos vídeos já liberados, ainda há erros a se consertar em
Remember Me, mas o jogo possui uma vantagem que os
outros não tem: se cumprir o que promete, será um dos
melhores jogos do ano.
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riada por Shigeru Miyamoto, o criador
de Mario, Zelda e afins, a franquia Pikmin
chegou no começo dos anos 2000 ao
Gamecube e logo se tornou uma das
melhores coisas do antigo console da Big N. Quase dez anos se passaram desde Pikmin 2 e somente
em 2012 que nós tivemos o anuncio oficial de um
novo game da série

pikmin 3
wiiu

Anunciado na E3 2012, Pikmin 3 será exclusivo para
o Nintendo Wii U, o novo console da Nintendo.
Com o seu desenvolvimento liderado pelo próprio
Miyamoto, o novo título tem gráficos novos, mecânicas de jogabilidade inovadores e promete ser um
daqueles títulos-ícones do Wii U, mostrando o quão
divertido o console pode ser – sem deixar os gráficos de lado.

J

á faz um bom tempo que MMORPGs deixaram de ser modinhas e se tornaram uma
realidade. Várias franquias já se embrenharam por esse meio, seguindo o sucesso de
World of Warcraft. No ano que vem, uma das franquias de RPG eletrônico mais famosas da atualidade lançará o seu próprio MMO, com a promessa de
acabar com a vida social de muita gente.
Com gráficos bem interessantes para um MMORPG,
o game colocará o jogador em Tamriel, podendo
explorar todo o continente (grande parte das locações só estará disponível após alguns DLC’s) e se
unir à 3 facções que disputam o comando do lugar,
1000 anos antes dos eventos de The Elder Scrolls V:
Skyrim.
Com um sistema de batalha que simula muito bem
os duelos dos outros jogos da franquia e um sistema
social que promete bastante, dá pra apostar em The
Elder Scrolls Online como o principal lançamento
online de 2013.

The Elder Scrolls
Online
pc
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E

sse game está aqui para cumprir a cota de
“colírio para os olhos”. Eu pensei em colocar
Crysis 3 também, mas um só deles é o suficiente.

A razão para eu preferir Beyond: Two Souls à Crysis 3 é que Beyond foge do lugar comum da indústria dos games. Desenvolvido pela Quantic Dream,
a mesma que entregou o drama interactivo Heavy
Rain em 2010, Beyond: Two Souls é um thriller sobrenatural/psicológico exclusivo do PS3.

beyond: two souls
ps3

Em termos de jogabilidade, pouco se sabe como
funcionará Beyond: Two Souls. Muito pouco foi
mostrado e a impressão é que teremos um sucessor espiritual de Heavy Rain. Sobre os gráficos, uma
evolução e um nível incrível. A personagem principal
do longa, vivida pela atriz Ellen Page (Juno), possui
uma aparência incrivelmente realista.
Quem gostou de Heavy Rain, já deve estar contando as horas para Beyond: Two Souls…

E

u sou fã de RPGs japoneses, os conhecidos JRPG. Gosto do foco nas histórias (o
que não garante que sejam BOAS histórias),
gosto dos tradicionais sistemas de batalha e
tudo mais. O gênero conheceu o seu auge na época
do Super Nintendo (talvez pelas próprias limitações
do console de se fazer algo diferente) e de lá pra cá
nunca conseguiu repetir o mesmo sucesso.
Alguns títulos surgem para dar uma lembrada de
como um JRPG pode ser legal e um desses é Ni no
Kuni: Wrath of the White Witch. Lançado no Japão
no ano passado, o game exclusivo para PS3 chega
no ano que vem no Ocidente, trazendo prêmios e
elogios na bagagem.

Ni no Kuni: Wrath
of the White
Witch
ps3
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eguem Minecraft, misturem com The Sims e
adicionem uma espécie de Apocalipse Zumbi. O resultado disso tudo, se for colocado
no mesmo forno que nos trouxe Gears of War, será
Fortnite.

Fortnite
pc

S

É difícil explicar como funciona o game sem mostrar
um vídeo do seu gameplay. Vou tentar: basicamente, o jogador assume o papel de um personagem
que agora vive num mundo onde, quando a noite
chega, um perigoso grupo de monstros aparece. O
que o jogador precisa fazer é construir abrigos fortes
o suficiente para aguentar esse avanço inimigo. É aí
que entra a parte Minecraft+The Sims: o jogador explorará o mundo coletando recursos de árvores ou
outras construções e precisará montar o seu abrigo
do zero. Em termos de construções, Fortnite possui
um sistema que dá uma grande liberdade ao jogador para construir praticamente qualquer coisa que
lhe venha à cabeça.

am Fisher estará de volta aos games em 2013
com Splinter Cell: Blacklist, mais um game do
personagem criado por Tom Clancy.

O novo título da franquia apresenta um novo sistema
de iluminação que é extremamente importante para
o jogo, já que grande parte da mecânica de Splinter Cell é se esconder nas sombras. No novo game,
a luz deixa de ser um acessório para embelezar o
cenário e passa a ser um objeto próprio, agindo de
diferentes maneiras nos personagens e no cenário.
Um raio de luz que acerte o protagonista será o suficiente para alertar o guarda mais próximo, adicionando dificuldade ao título.
Além das inovações técnicas, é sempre interessante
ter a chance de jogar novamente com Sam Fisher,
principalmente porque vem por aí um filme da série.

spliter cell:
blacklist
pc/ps3/xbox 360
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grande surpresa da E3 2012, anunciada
pela Ubisoft, deve chegar às lojas no ano
que se inicia. Watch Dogs apresenta um
mundo onde praticamente qualquer braço
da tecnologia é controlado pelo computador CtOS.
A ideia do game é refletir sobre o excesso de apoio
da humanidade na tecnologia e em quem controla
a tecnologia.
O jogador assumirá o papel do hacker anti-herói Aidan Pearce e usará mecânicas de hackeamento e
vigilância para obter informações durante o curso
do jogo. Por exemplo, numa fase mostrada na E3
2012, vemos como Aidan consegue obter informações de pessoas (se possuem alguma doença, onde
trabalham, etc.) de maneira bem simples. Ouvir conversas, hackear sistemas de segurança e iluminação,
abrir carros com fechaduras eletrônicas são alguns
dos recursos que Watch Dogs fornece aos jogadores.

watch dogs
pc/ps3/xbox 360

Pelo que mostrou até o momento, Watch Dogs
promete ser um dos grandes lançamentos do ano
que vem.

K

ratos está de volta em um game que fica
marcado pela péssima habilidade da Sony
em manter segredos. Oficialmente, God of
War: Ascension foi anunciado no dia 19 de
abril de 2012. Extra-oficialmente, já se sabia da existência do jogo pelo menos um ano antes e alguns
detalhes (como a presença de um modo multiplayer) já rodava a rede com meses de antecedência
em relação ao anuncio oficial do jogo.
Ascension será uma espécie de prelúdio da série
God of War, mostrando como Kratos operava antes de ir até Athenas, no primeiro game da franquia.
Apesar de contar com uma campanha single-player, o grande atrativo dessa vez está no multiplayer
do game, que misturará a jogabilidade dinâmica da
série à um modo de jogo online, onde os jogadores
deverão escolher um deus patrono e iniciar disputas
que envolverão estratégia, porradaria e monstros gigantes.

god of war:
ascension
ps3
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e você tem mais de 13 anos, a chance de já
ter jogado um Tomb Raider é muito grande.
Houve uma época em que a arqueologista
Lara Croft era uma das personagens mais
populares do mundo dos games. Ainda o é, mas não
com o mesmo glamour de outrora.
Depois da Square-Enix ter comprado a Eidos em
2009 (adicionando franquias como Hitman, Deus
Ex e Tomb Raider às suas fileiras), chegou a hora de
vermos uma espécie de reboot na história da Indiana Jones de saia.

tomb raider
pc/ps3/xbox 360

Para fazer renascer o fogo da paixão na franquia
Tomb Raider, os desenvolvedores da Crystal Dynamics colocaram uma jovem e inexperiente Lara
numa ilha deserta, depois de ter sofrido um acidente
náutico, tentando sobreviver. Ali, a inocente Lara se
torna a Lara Croft que conquistou o mundo há algum tempo. Um renascimento dessa magnitude é
sempre interessante de acompanhar, principalmente quando os vídeos e informações do game agradam tanto.

S

e o item anterior era de uma franquia antiga
que tentará renascer em 2013, esse item é
sobre uma franquia antiga que não consegue decepcionar nem mesmo quando não
é tão bom assim e a simples existência de um novo
título atrai atenção de todos os lados.
Em 2013, a Rockstar lançará Grand Theft Auto V, ou
apenas GTA V para quem já é de casa. O novo game
se passará em Los Santos, a mesma cidade de GTA:
San Andreas – talvez o título mais famoso da franquia – mas com uma diferença enorme: dessa vez,
Los Santos está ENORME. Realmente enorme. O
suficiente para abrigar TRÊS protagonistas.

O jogador poderá assumir o controle de três personagens (Michael, Franklin e Trevor), cada um com
o seu conjunto específico de habilidades e missões
para executar. Com previsão de lançamento para o
meio do ano, GTA V ainda deve movimentar muita
atenção dos gamers ao redor do mundo.

GTA V
ps3/XBOX 360
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the last of us
ps3
Desenvolvido pela Naughty Dog, a mesma
da franquia Uncharted, The Last of Us é facilmente um dos jogos mais aguardados de
2013.
Assim como The Last of Us se passa em um
futuro complicado e infestado por monstros.
Só que dessa vez, nada de gráficos fofos e
construção de abrigos. O negócio aqui é sobreviver na porrada, como um verdadeiro…
sobrevivente à base da porrada. O jogador
comandará Joel, que andará por aí acompanhado da jovem Ellie, sobrevivendo como
der nesse cenário horrível.
Apostando num roteiro emocional e na relação de pai e filha que os dois protagonistas terão, The Last of Us já mostrou que tem
uma jogabilidade refinada e, mesmo antes
de ser lançado, já possui uma grande quantidade de fãs.
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bioshock: infinite
pc/ps3/xbox 360
É difícil falar da franquia Bioshock sem deixar
o lado fã entrar no meio do texto. Normalmente não é legal dar uma de fã em qualquer coisa (fã está errado em 120% das ocasiões), por isso eu tento ser o mais sucinto
e imparcial o possível quando é pra falar de
Bioshock.
Em 2013, o aguardadíssimo (aula de imparcialidade) Bioshock Infinite chega às lojas. O
novo capítulo da franquia levará o jogador,
no papel do agente Booker DeWitt, até a cidade flutuante de Columbia para resgatar
Elizabeth, que está sendo mantida em cativeiro à 12 anos.
Em Columbia, Booker (e o jogador por consequência) se meterão no meio de uma disputa entre nacionalistas Fundadores e os
populares Vox Populi, já que Elizabeth parece ser importantíssima para o conflito.
Pegando a tradicional ambientação impecável da franquia, com uma história que parece ser bem interessante mais a jogabilidade
clássica que mistura armas e poderes, é de
se surpreender que alguém NÃO queira jogar Bioshock Infinite.
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filmes para conferir em
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D

isclaimer: Acaba um ano, começa outro. Há milhões e milhões de anos que a tradição se repete.
Tudo leva a crer que, dessa vez, nada mudará e
veremos 2013 chegar assim que 2012 for embora. Com essa mudança, sobra a pergunta: o que nos aguarda nas salas de cinema no ano que vem?
Parte dessa pergunta é respondida em outra matéria dessa
gloriosa revista que Vossa Excelência lê nesse momento. O
colega Ronaldo D’Arcadia resolveu dar uma analisada nos
inúmeros sci-fis que sairão nas telonas no ano que vem.
Porém, como nem só de ficção científica se alimenta o homem, tá na hora da gente conferir os Treze Filmes para Ver
em 2013 – SEM ORDEM.
Não custa nada citar algumas regrinhas para definir essa lista antes que os sagazes leitores se dirijam à minha residência com uma bazuca na mão. Eu separei mais de 50 filmes
– desde blockbusters Holywoodianos até futuros lançamentos do cinema europeu, asiático, nacional e de outras
partes da América do Sul – então é natural que tenha que
existir um critério de corte. Em primeiro lugar, falaremos dos
filmes que serão lançados em 2013. Preferencialmente depois do Oscar. Obviamente que eu manipularei essa regra
para me beneficiar caso eu lembre que algum ótimo filme
(Django Livre, por exemplo), mas a lista é sobre filmes de
2013, não filmes que “ficaram para 2013 por causa do atraso das distribuidoras nacionais/calendário apertado”.
Uma outra regrinha é que falaremos dos filmes para o público em geral ver. Tudo bem que você pode adorar aquele
horror sobrenatural trash feito na Romênia com um orçamento equivalente à dois sanduíches de presunto na padaria que fica do lado do set. Mas esse é você e seus gostos
estranhos. De novo, poderei manipular essa regra a meu
bel-prazer, já que eu também tenho gostos estranhos e o
péssimo hábito de achar que sou o dono da razão.
Vamos lá? Será uma viagem divertida…

the wolverine
± julho

I

nicialmente, eu não pretendia colocar esse filme aqui.
Acho que depois de X-Men Origens: Wolverine, o pessoal responsável por filmes de mutantes na 20th Century Fox deveria ser expulso do planeta Terra. Há que se
impor limites para esses terroristas. Porém, as pessoas que
possuem o poder dessa decisão são mais misericordiosas e
bondosas do que eu e deram uma segunda chance pros responsáveis por esse núcleo em específico dentro do estúdio
e eles retribuíram muito bem com X-Men: Primeira Classe.
Seja como for, acho que o Carcaju merece uma segunda
chance. O último filme dele foi tão ruim, mas tão ruim, que
eu honestamente não vejo uma maneira de conseguirem
piorar as coisas. Me recuso a acreditar que profissionais de
Hollywood não consigam aprender com os erros e as críticas recebidas e produzir um longa do personagem que seja
digno. The Wolverine se passará depois de X-Men 3, terá a
participação de um personagem da trilogia principal e será
baseado em um dos arcos mais famosos e elogiados do
Wolverine nos quadrinhos. Seja como for, essa é a provável
última chance de fazerem o personagem dar certo.
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m filme polêmico. Apesar de haver o pessoal do “não deviam mexer numa obra
consagrada”, o que foi divulgado de Evil
Dead até agora tem agradado. Seja o trailer, sejam as imagens dos sets ou até mesmo declarações dos responsáveis pelo remake – Diablo Cody
(roteirista de Juno), Bruce Campbell (protagonista do
filme original) e Fede Alvarez (director do remake) –
animam os mais incautos (ou talvez menos puristas).

Evil Dead
± abril

Se o filme original, dirigido por Sam Raimi (Trilogia
Homem-Aranha), tem os dois pés na trasheira pura
e descabida, o novo Evil Dead parece se levar a sério.
O trailer do longa possui algumas cenas de causar
aflição até mesmo no glorioso Zé do Caixão e sinaliza que o filme pode ser ser o grande nome dos
filmes de terror dos últimos anos. “Pode ser”, que fique claro…

E

m 2001, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Em
2005, As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira
e o Guarda-Roupa. Em 2007, A Bússola de Ouro.
Em 2008, Crepúsculo. Em 2010, Percy Jackson e Os
Olimpianos. Em 2012, Jogos Vorazes. Em 2013, a obra
literária que Hollywood tentará transformar em “moda
adolescente”, “fenómeno de vendas” ou “ó do borogodó” (alguém ainda usa essa expressão?) será a série Os
Instrumentos Mortais, de Cassandra Clare.
O primeiro livro da obra da autora, A Cidade dos Ossos,
invadirá os cinemas no ano que vem, contando com Lily
Collins (Espelho, Espelho Meu), Robert Sheehan (Misfits), Jamie Campbell Bowen (Camelot) e Lena Headey
(Game of Thrones) no elenco. Na trama do filme, uma
garota descobre a existência de um mundo sobrenatural dentro da nossa realidade e agora precisa de ajuda
para resgatar sua mãe sequestrada. Ok, tem mais aí do
que eu disse, mas não cabia no meu limite de palavras.
Os Instrumentos Mortais será uma série que prosperará
nos cinemas, como Harry Potter e Crepúsculo, ou decepcionará, como A Bússola de Ouro e Percy Jackson?
Só o tempo dirá…

Os Instrumentos
Mortais – Cidade
dos Ossos
± agosto
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m tradicional e popular livro, escrito por
um famoso escritor americano. Uma história baseada nos anos 20, focada na sociedade americana da época pré-Primeira
Guerra Mundial. Um elenco de nome, um director
estrangeiro que já foi nomeado ao Oscar e que passou os últimos 4 anos fazendo curtas. Junte tudo
isso e já há gente por aí colocando O Grande Gatsby
como um dos favoritos à todos os prémios do ano
que vem.

o grande gatsby
± junho

Obviamente, ainda é cedo pra dizer se o filme ganhará alguma coisa - Michael Bay preparou seu
“projeto dos sonhos” esse ano, acho que ele estará
forte em 2013. Aliás, ainda é cedo pra dizer se o filme
será bom. Mas O Grande Gatsby já conseguiu reunir
a nossa atenção.

S

imon Pegg e Edgar Wright completarão a
Trilogia Cornetto de Três Sabores no ano
que vem, com The World’s End. A engraçada jornada começou em 2004 com Shaun
of the Dead (parece que tem uma lei por aí dando
pena de morte à quem usar o título nacional do longa) e continuou em 2007 com Hot Fuzz (Chumbo
Grosso por aqui).
Dessa vez, nada de zumbis ou de desventuras policiais. No último capítulo da trilogia, um grupo de
amigos (vividos por Martin Freeman, Eddie Marsan e
Paddy Considine, além dos habituais Simon Pegg e
Nick Frost) se reúne para reviver a pub crawl – uma
maratona que envolve beber em vários bares – que
fizeram 20 anos antes.
Se tem algo que podemos prever sobre The World’s
End é que o filme deverá ser um dos mais engraçados de 2013.

The World’s End
± outubro
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P

egue o director de Distrito 9, um dos filmes
de ficção científica mais interessantes da última década, junte uma premissa igualmente única e tempere com um ótimo elenco
composto por nomes como Matt Damon, Sharlto
Copley, Jodie Foster, Wagner Moura e Alice Braga
e você terá Elysium, novo filme de Neill Blomkamp.
Cercado de mistério por todos os lados, Elysium
mostra um futuro onde a Terra ficou quase inabitável de tão poluída. Só quem vive por aqui são os pobres e os sem condições de viver em Elysium, uma
estação espacial para os ricos. O personagem de
Matt Damon pretende imigrar para Elysium, só que
as coisas não serão tão simples assim.

elysium
± agosto

Há uma série de motivos para estarmos ansiosos
pelo longa: é um filme de Neill Blomkamp, tem uma
premissa interessante, um elenco de nome, é a estreia de Wagner Moura em Hollywood… Dos filmes
de ficção científica de 2013, Elysium promete ser
um dos melhores.

A

inda sem título nacional – que deve ser
algo com Agora Você Me Vê ou Mágicos
em Apuros ou ainda talvez É Pura Mágica!
– Now You See Me propõe a junção de
dois dos meus filmes/gêneros favoritos: 11 Homens
e Um Segredo/filmes de roubo e O Grande Truque/
filmes de mágicos.
Na trama do longa, um grupo de ilusionistas – Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla
Fisher – consegue efectuar roubos em bancos enquanto estão se apresentando em cidades diferentes. Um agente do FBI (Mark Ruffalo) tenta decifrar o
truque deles e prendê-los.
Pouco se sabia sobre Now You See Me até o primeiro trailer do longa aparecer, conquistando a atenção
de todo mundo como num passe de mágica. Os
primeiros passos desse truque já foram montados.
Nós já estamos ansiosos e focados no filme. Agora
é torcer pra revelação ser positiva.

Now You See Me
± junho

109

O

riginalmente previsto para sair em 2012,
Caça aos Gângsteres deverá sair no começo do próximo ano. Com um elenco
recheado – Josh Brolin, Ryan Gosling,
Sean Penn e Emma Stone são alguns dos nomes do
longa – o filme se passa na Los Angeles dos meados
dos anos 40, época recheada de mafiosos.
Um desses bandidos, chamado de Mickey Cohen
(Sean Penn), é o novo manda-chuva da cidade, comandando cada pedaço de atividade criminosa de
Los Angeles, incluindo os policiais corruptos da cidade, o que permite que Cohen continue exercendo
seu domínio. Para combater o mafioso, o personagem de Josh Brolin reúne um esquadrão de policiais
para agir fora da lei e lutar conta o crime.

Caça aos Gângsteres
± fevereiro

Seja como for, Caça aos Gângsteres tem tudo para
ser um dos maiores nomes do ano que vem. Qualquer coisa diferente será uma grande decepção…

C

om direcção de Guillermo Del Toro, Círculo de Fogo já habita os nossos corações só pela sua premissa. Querendo
homenagear os filmes de monstros gigantes japoneses (kaiju), Círculo de Fogo mostra
um ataque à Terra de alienígenas gigantescos. Para
combatê-los, a humanidade responde com robôs
igualmente avassaladores, controlados por dois pilotos.
E é só isso que precisamos saber sobre a trama do
longa. Tem robôs gigantescos, tem monstros enormes, direcção do Del Toro, Idris Elba no elenco. O
que mais? Bem, você já viu o trailer de Círculo de
Fogo? Se você tem alguma dúvida sobre o potencial
do longa, vá ver o primeiro trailer do filme e depois
volte aqui para pedir desculpas por ter duvidado de
mim. Seu infiel…

Círculo de Fogo
± agosto
110

E

m 2013, pelo terceiro ano consecutivo, veremos Thor, o deus do trovão da Marvel, estrelando um blockbuster cinematográfico.
Depois do seu filme solo em 2011 e de Os
Vingadores em 2012, o asgardiano voltará às telonas
no ano que vem para enfrentar Malekith, o Senhor
dos Elfos Negros de Svartalfheim.
Thor 2 será o segundo filme da Fase 2 do Universo
Cinematográfico da Marvel – o primeiro também
está nessa lista mais à frente. Diferente da Fase 1, os
filmes solos dos heróis não deverão preparar caminho para Os Vingadores 2, permitindo assim que os
responsáveis criativos pelas películas possam se dedicar exclusivamente à tratar bem os personagens
retratados.

Thor: O Mundo
Sombrio
± novembro

Some isso ao fato da Casa das Ideias contratar Alan
Taylor, director de Game of Thrones, para dar um ar
mais “realista” ao núcleo asgardiano do seu Universo
e à declaração de Chris Hemsworth, dizendo que
“Thor 2 tem muito mais elementos vikings” e nós já
colocamos o novo filme no topo da nossa lista.

A

presença de Thor 2 nessa lista não era surpresa
para ninguém, assim como a presença de Homem de Ferro 3 também não deveria ser.
Passado um ano desde os eventos de Nova York (Os
Vingadores), Tony Stark (Robert Downey Jr.) ainda
não conseguiu superar o que viu e o que passou na
batalha contra Loki e os Chitauri. Mas não há tempo
para lamentar e sofrer, pois um novo inimigo está à
espreita: o Mandarim (Ben Kingsley), provável maior
inimigo do Homem de Ferro, será o grande vilão do
novo filme, prometendo quebrar o gênio, playboy,
bilionário e filantropo.
O Latinha é o herói mais popular da Marvel Studios,
sem dúvidas. Seus filmes são altamente lucrativos, o
público adora a performance de Robert Downey Jr.
– que também adora o seu público – e tudo caminha para mais um sucesso de bilheteria. Sem a obrigação de pavimentar o caminho para Os Vingadores 2, talvez Homem de Ferro 3 possa ter liberdade
para voar e não cometer os mesmos erros do fraco
Homem de Ferro 2. Carisma e atenção do público, o
personagem tem. Agora só falta retribuir…

homem de ferro 3
±maio
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Além da Escuridão –
Star Trek
±julho
Em 2009, J.J. Abrams (Lost e Fringe) dirigiu um
filme de Star Trek que tinha tudo para desagradar
os fãs. Ao invés de mexer na clássica mitologia
e cronologia da série, Abrams tomou uma saída
criativa: estabeleceu uma realidade alternativa
de Star Trek, onde pudesse iniciar essa nova fase
da franquia e tomar algumas liberdades criativas
sem correr o risco de irritar os fãs mais ferrenhos.
O longa foi relativamente bem sucedido e lucrativo, o que acabou gerando uma sequência, que
estreia no ano que vem. Em Além da Escuridão
– Star Trek, a tripulação da Enterprise enfrentará
o que promete ser uma das suas maiores ameaças até o momento: o terrorista John Harrison
(Benedict Cumberbatch). Com a sua identidade “desconhecida” – John Harrison não possui
equivalente na mitologia de Star Trek – o vilão
desperta interesse entre os fãs da série, seja pela
sua identidade ou pelo estrago que causa no trailer do longa.
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o homem de aço
±julho
O Superman é o maior herói de todos. Pode não
ser o seu favorito e pode até mesmo não ser o
mais popular de todos, mas é difícil ir contra o
Superman quando o assunto é heroísmo.
Frequentemente confundido e hostilizado por
ser “americanizado”, o Superman evoluiu com o
tempo, se tornando um herói universal, defendendo a liberdade e a humanidade. Ainda assim,
a carreira do Último Filho de Krypton nos cinemas é confusa. Retratado por Christopher Reeve no final da década de 70 e começo de 80,
o kriptoniano ficou longe das telonas até 2006,
quando o incompreendido Superman - O Retorno estreou. Lucrando praticamente o mesmo
que Batman Begins, que havia sido lançado um
ano antes, a continuação das histórias estreladas
por Reeve não vingou e o personagem ficou no
limbo cinematográfico, sobrevivendo às custas
de Smallvile, até o início da produção de Man of
Steel.

esse será o filme “que o Superman merece”. O
primeiro trailer divulgado (o melhor de 2012 na
opinião deste que vos escreve) mostrou que o
longa está no caminho certo.
Em termos de trama, Clark Kent (Henry Cavill)
tenta encontrar o seu lugar no mundo como o
Superman, alguém que mudará o planeta para o
bem ou para o mal. Enquanto isso, uma ameaça
kriptoniana se aproxima: Zod (Michael Shannon)
e Faora (Antje Traue) chegam à Terra para ameaçar a humanidade.

Com produção de Christopher Nolan e direção
de Zack Snyder, Homem de Aço é o filme de Com um pé atrás com medo de ser decepciona2013 que mais aguardamos. Todas as declara- do, eu espero sinceramente que Homem de Aço
ções dos responsáveis pelo projeto indicam que seja um filme épico, como o Superman merece.
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outros
filmes que
poderiam
estar na
lista

Ok, eu sei que esqueci o filme X ou o longa Y. Também sei que é um pecado mortal não mencionar o
longa Z. Porém, espero que vocês tenham notado
que existe um limite de filmes que eu poderia citar e
alguns tiveram de ficar de fora. Assim, aproveito para
citá-los rapidamente agora:
As sequências/pelúdios/remakes/afins: O Hobbit:
A Desolação de Smaug, Kick-Ass 2, G.I. Joe 2: Retaliação, Percy Jackson e os Olimpianos: O Mar de
Monstros, Jogos Vorazes: Em Chamas, Velozes e
Furiosos 6, Duro de Matar 5: Um Bom Dia Para Morrer, Riddick, O Massacre da Serra Elétrica 3D, Universidade dos Monstros, Machete Kills, Sin City 2: A
Dama Fatal, Os Smurfs 2, Red 2 e Carrie;
Interessantes: Gravity (direção de Alfonso Cuarón),
After Earth (M. Nigh Shyamalan), Oblivion, Movie 43,
Guerra Mundial Z, Oz: Mágico e Poderoso, Ender’s
Game, Side Effects (direção de Steven Soderbergh),
Metegol (direção de Juan José Campanella), Stoker
(estreia de Chan-wook Park no cinema americano),
Lovelace, Serena, This is the End
Podem surpreender: Pain & Gain, Warm Bodies, Parker, Hansel & Gretel, O Cavaleiro Solitário, Turbo, Os
Croods, Epic: O Reino Escondido e Jack Ryan.
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isclaimer: O mundo das séries de tv é uma caixinha de surpresas, eu poderia muito bem separar
13 séries novas para essa lista, mas a probabilidade de 70% dessas séries serem canceladas é
muito grande, quando mais se contarmos que a maioria
nem saiu do papel, então vou jogar pelo segudo, indicar
apenas o que causará mais burburinhos.
Como nos top de melhores séries vamos seguir o padrão
americano que é quando as pessoas acompanham às séries, então essa lista vai se basear em estreias internacionais.
Eu já deixo aqui menções à outras várias séries que voltam
ou começam em 2013 mas que não entraram na nossa seleção de 13: Suits, Homeland, White Collar, Sherlock, Misfts,
Justified – essas são populares, não precisam de apresentação, apenas de um lembrete que tem de novo esse ano.
Revolution, Vegas, Elementary, Go On – essas são as novatas de 2012 que vingaram e voltam em 2013.
As novatas ficam nomes como: Cult (CW), Bates Hotel
(A&E), Do No Harm (NBC), Count Dracula Series (NBC), Vikings (History Channel).
Dito isso, vamos ao que interessa, a lista!

U

ma das séries do momento, é uma bomba relógio.
Anda num paralelo entre a supremacia e a cagada
fenomenal. É a série com mais fãs atualmente e
vem de uma primeira parte da terceira temporada
ótima e tem tudo para concluir e deixar a quarta temporada
na expectativa.
The Walking Dead mesmo com cerca de 16 episódios por
temporada consegue fazer que o máximo de espera pela
série seja 7 meses seguindos já que ela tem um hiato de
cerca de 2 meses e meio entre a temporada, isso é bom, dá
sustância à série mesmo com poucos episódios.

The Walking Dead
± Fevereio e outubro

Nesta edição já falamos o que aconteceu na primeira parte
e o que esperar para 2013, vale a pena conferir a série e nos
acompanhar todas às terças-feiras no Zumbi de Bolso, nosso review em áudio de cada episódio.
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P

elas minhas contas já é a Terceira vez que
Game of Thrones é citada só nesta edição. É
a principal série da atualidade, aquela que carrega uma legião de fãs aficcionados pela história de
Westeros.

Game of Thrones
± março

E

Não tem muito o que adicionar aqui, se você não
conhece Game of Thrones faça isso antes que seja
excluído por seus coleguinhas. O que havia para dizer já foi dito sobre a série, em Março nos vemos
(ou ouvimos) num Podcast de Bolso com reviews
de cada episódio perto de você.

ssa poderia ter ficado de fora dessa lista, afinal faltam apenas 3 episódios para o fim. Sim,
o fim de tudo, o fim da temporada, o fim da
série, o fim de Olivia, Peter, Walter, Astrid.

Fringe é daquelas séries que sempre sofreu mas ao
mesmo tempo sempre carregou uma legião de fãs
que acreditavam ano após ano na sua renovação, e
quando ela veio para 2013 com a última temporada
já ficamos felizes pelo fim ser planejado, ser construído com tempo (limitado, eu sei).
Essa quinta e última temporada está sendo emocionante a cada novo episódio e a reta final deve abalar os fãs mais fervorosos, mas fica o sentimento de
que nada foi forçado. Se você nunca viu Fringe não
tem dica, é obrigação.

fringe
±janeiro
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octor Who é um dos personagens britânicos mais famosos e tradicionais do
mundo do entretenimento. O Senhor do
Tempo com dois corações completará 50
anos em 2013 (a primeira exibição da série rolou em
1963 no Reino Unido) e uma comemoração especial vem sendo planejada por Steven Moffat, atual
showrunner de Doctor Who. As coisas ainda estão
em segredo, mas já especula-se que o especial de
50 Anos da série deverá reunir todas as encarnações
do Doutor. Seja como for, teremos algo memorável
com certeza.

Doctor Who 50º
Aniversário
± junho

J

Além disso, a sétima temporada da série continuará
a ser exibida no primeiro semestre de 2013, mostrando as primeiras aventuras do Doutor com a sua
nova companheira, Clara Oswin Oswald (Jenna
-Louise Coleman)

á falamos de The Following na SuperMag #2.
Nossa gloriosa Luana Gonçalves assistiu ao
piloto exibido na Comic-Con 2012 e gostou
bastante, vale ler as impressões dela na edição.

A trama da série gira em torno de um notório assassino
em série, chamado Joe Carroll, escapa do corredor da
morte e começa a matar novamente, o que faz com
que o FBI entre em contato com o ex-agente Ryan Hardy (Kevin Bacon) para dar consultoria no caso.
Aposentado, Hardy foi o responsável por capturar Carroll nove anos antes, portanto, sabe exatamente como
o criminoso age, conhecendo-o melhor do que qualquer um. Entretanto, o ex-agente não é a mesma pessoa de anos atrás, já que traz feridas físicas e psicológicas ligadas ao caso.
Apesar de seu grande conhecimento, Hardy é visto
como um problema para o time encarregado do caso,
entre eles os agentes Mike Weston e Jennifer Mason.
Entretanto, o Hardy prova ser de grande valia quando
descobre que Carroll está se comunicando com uma
rede criminosos em todo o mundo.

the following
±janeiro
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oss Whedon, atualmente um dos responsáveis criativos pelo Universo Cinematográfico da Marvel, é conhecido pelo seu trabalho
com séries de TV. O cineasta foi o responsável
por seriados como Buffy - A Caça-Vampiros, Firefly,
Angel e Dollhouse.
Como a Marvel quer expandir seu universo para as
séries de TV, nada melhor do que contar com alguém experiente como Whedon (e envolvido com
os heróis do estúdio) para liderar essa jornada. Assim
surgiu S.H.I.E.L.D., série de TV que deverá estrear em
2013, no ABC.
O objetivo da série será mostrar o dia-a-dia de alguns agentes da S.H.I.E.L.D., organização liderada
por Nick Fury (Samuel L. Jackson nos cinemas). A
série se passará no mesmo universo dos filmes da
Marvel, mas não deverá contar com nenhuma participação dos personagens dos longas – apenas o
Agente Coulson (Clark Gregg) estará no seriado.

S.H.I.E.L.D.
± FALL SEASON

Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, colaboradores
tradicionais de Joss Whedon, também serão responsáveis pelo seriado.

N

o começo dos anos 2000, a moda era fazer
filmes de super-heróis. Praticamente todo
grande herói (e alguns nem tão grandes assim) ganhou um filme solo nos últimos anos.
Com o alto custo dos orçamentos desse tipo de produção e com o retorno nem tão certo assim, os estúdios
de Hollywood começaram a mirar em uma outra alternativa viável: a TV.
Com o sucesso de Smallville – que acabou em 2011 – e
de Arrow no canal CW, mais séries de super-heróis são
esperadas em 2013. A Mulher-Maravilha, por exemplo,
já tem um projeto sendo desenvolvido. Intitulada Amazon, a série deverá mostrar a heroína mais jovem, conhecendo o mundo atual.
Outro herói da DC que também deverá pintar nas telinhas é o Gladiador Dourado, que possui um seriado
sendo produzido pelos mesmos responsávei s por Arrow.
O Hulk é uma opção também. Guillermo del Toro (O
Labirinto do Fauno) é o responsável pelo projeto que se
arrasta à algum tempo. O último update sobre a série
do Hulk que tivemos dizia que o roteiro do piloto do
seriado estava nas mãos da Marvel e que estava sendo
analisado.

SÉRIES DE HÉROIS
±FALL SEASON
119

H

annibal Lecter é um dos personagens mais
famosos do cinema graças à sensacional
interpretação de Anthony Hopkins em O
Silêncio dos Inocentes (1991), Hannibal
(2001) e Dragão Vermelho (2002). O que algumas
pessoas não sabem é que o personagem faz parte
da mitologia literária criada por Thomas Harris, que
começou a escrever livros com o personagem em
1981.
Uma série de TV baseada no Hannibal deverá estrear
em 2013, contando histórias da época em que o serial killer ainda estava em liberdade e trabalhava ao
lado do agente do FBI William Graham.

hannibal
± FALL SEASON

No elenco do seriado estão Mads Mikkelsen (007 –
Cassino Royale), Laurence Fishburne (Matrix) e Hugh
Dancy (Rei Arthur)

U

ma das séries mais populares dos últimos anos conhecerá o seu final em
2013 (como muitas outras dessa lista).
Dexter, a série do serial killer mais carismático de Miami, chegará ao seu final depois de
8 anos em exibição.
Quem já viu a sétima temporada, exibida em
2012, sabe mais ou menos o que esperar do último ano do seriado. Depois de uma temporada
de desconstrução de alguns personagens (uma
review com spoilers e mais longa está presente
nessa mesma SuperMag), a expectativa é que os
últimos episódios de Dexter não deixem absolutamente nada para depois. Queremos respostas,
queremos conclusões satisfatórias e queremos
ser deixados sem chão, como tantas vezes já ficamos por causa de Dexter.

dexter
±FALL SEASON
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2

013 será o começo do fim para How I Met
Your Mother, sitcom do canal CBS. Depois
de um longo período de renovações - o
contrato dos criadores e do elenco da série acabava em 2012 e quase que uma nova temporada não foi programada, já que Jason Segel (Os
Muppets) queria dar mais atenção à sua carreira cinematográfica - recentemente tivemos o anúncio
da nona temporada da série, que deve mesmo ser a
sua última.

How i met your
mother
± FALL SEASON

Quem tem acompanhado as desventuras de Ted
(Josh Radnor), Marshall (Jason Segel), Lily (Alyson
Hannigan), Barney (Neil Patrick Harris) e Robin (Cobie Smulders) já tem uma ideia mais ou menos do
rumo que as coisas tomarão. Nesse ano que se inicia, teremos o fim da oitava temporada da série - que
deverá terminar no casamento de Vocês-SabemQuem-, e o começo da nona, quando finalmente
conheceremos a Mãe.

E

ssa é daquelas que já te mata de ansiedade antes da hora. Crossbones traz Hugh
Laurie de volta a tv no papel do pirata Barba Negra e nem precisou passar pela fase
do piloto, a NBC já encomendou logo 10 episódios.
A trama da série deve se passar em 1715, na ilha
de New Providence, onde o pirata Barba Negra
governa uma “nação ladrões, foras-da-lei e párias marinheiros”. O governo de Edward Teach
(o verdadeiro nome do Barba Negra) é ameaçado quando Tom Lowe, um assassino treinado, é
enviado para matá-lo, mas quanto mais próximo
ele fica do objetivo, mais ele se envolve com essa
comunidade.
A série deverá ter Neil Cross, o criador de Luther,
como roteirista e produtor executivo, o que só
deixa as coisas mais interessantes ainda. Junte
pirataria com um ator como Hugh Laurie e um
showrunner como Neil Cross e Crossbones entra automaticamente no nosso radar.

crossbones
±FALL SEASON
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Zero Hour
±fevereiro

Z

ero Hour vem em fevereiro pela ABC e
com uma pegada de sobrenatural e o
com uma pegada parecida com O Código Da Vinci e Anjos e Demônios conta
a história de Hank Galliston, editor de uma revista para entusiastas do sobrenatural, alguém que
passou boa parte de sua carreira procurando pistas, desconstruindo mitos e resolvendo conspirações.
Porém, tudo muda quando sua esposa Laila é sequestrada de sua loja de relógios antigos, Hank
é levado a um dos maiores mistérios da história
humana. Um dos relógios de sua esposa é um
mapa do tesouro, mostrando o caminho para
algo que pode levar a eventos catastróficos para
a humanidade.
Hank precisa decifrar símbolos e desvendar segredos trazidos pelo mapa, ao mesmo tempo
evita que as respostas caiam em mãos erradas.
O plot é bem interessante principalmente se você
gostar desse toque de mistério dos objetos antigos, tem uma boa pequega e é uma boa pedida
para o ínicio de 2013.

122

breaking bad
±junho
Breaking Bad é uma série absolutamente SENSACIONAL e você não pode discordar disso depois
de ver. Esse ano seremos contemplados com sua
temporada final que começou em 2012. Faltam
apenas 8 episódios para conhecermos o fim da
saga de Walter White e você me pergunta, quem
é Walter White?
Walter é o protagonista da série, um professor de
química e ganhador de um prêmio Nobel de química descobre aos 50 anos que está com câncer de pulmão. Cansado de levar a vida certinha a
vida toda e olhando para sua morte quase certa,
a mulher grávida, o filho com paralisia cerebral
e sem dinheiro para o tratamento, Walter então
resolve fabricar metanfetamina com seus conhecimentos químicos e deixar dinheiro para sua
família após sua morte.
Esse plot já deveria te convencer a ver casa você
nunca tenha visto. Se você é fã como eu meu
amigo, é triste chegar ao fim, mas é bonito ver
que o fim foi planejado e que não ficaremos à
mercê de um cancelamento.
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isclaimer: À esse ponto, você já deve ter visto o
texto com as expectativas para 2013 de todas as
outras categorias: cinema, games e TV. Dessa
forma, a não ser que você tenha um sério problema cognitivo, já deve ter entendido como essa lista funciona. Assim, nada mais lógico do que MUDAR AS REGRAS
AGORA *risos malignos*
“Como assim mudar as regras? Vocês da SuperMag são
péssimos, espero que vocês sejam obrigados a assistir uma
maratona de filmes do Adam Sandler dublados!”
Calma, amigo leitor. Vou explicar:
Dessa vez, além de lançamentos de histórias em quadrinhos
(mangás, comics ou qualquer outro estilo), nós citaremos
alguns itens mais ~abstratos, na falta de uma palavra melhor
no meu vocabulário cada dia mais insuficiente.
Antes de começarmos, vale lembrar que a lista não possui nenhum tipo de ordem de “melhores” ou “piores” e que
só conta com itens que poderão ser conferidos por leitores brasileiros em 2012 – quadrinhos gringos que sairão em
formato digital para o mundo todo, quadrinhos lançados
por aqui, etc…
Vamos lá!

N

o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o
escritor Fábio Yabu iniciou a sua carreira publicando Combo Rangers, uma das primeiras séries em
quadrinhos exclusivas para a Internet. Eventualmente, o sucesso de Combo Rangers foi aumentando e o
quadrinho migrou para a versão impressa, sendo publicado
pela Panini e pela JBC.
Porém, chegou um momento em que Combo Rangers parou de ser publicado. Yabu seguiu sua carreira, os fãs seguiram suas vidas, mas a sombra de um retorno sempre pairou
em ambos. Em 2013, esse retorno deve acontecer, novamente pelas mãos da JBC.

Combo Rangers em
2013

Uma campanha de arrecadação no Catarse foi iniciada no
fim do ano, na tentativa de juntar cerca de R$40 mil reais,
que serão destinados à publicação de Combo Rangers em
2013. Até o fechamento dessa edição, cerca de R$30 mil
reais já haviam sido doados para o projeto, ainda faltando
mais ou menos 50 dias para o fim da campanha. Ou seja, o
retorno de Combo Rangers é uma realidade que deverá nos
alcançar no segundo semestre de 2013.
Nostálgicos, regojizai-vos!
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esde o já longínquo 2010 que Brian Michael Bendis, escritor do Homem-Aranha
Ultimate e dos Vingadores na última década, planeja a saga Age of Ultron (Era de
Ultron na língua de Camões).
Depois de muito mimimi, blablabla e nhénhénhé,
nós finalmente poderemos conferir a batalha dos
heróis da Casa das Ideias contra o andróide Ultron.
Levando em consideração o que os responsáveis
pela saga já comentaram por aí, Age of Ultron já começará com o pior cenário possível: Ultron dominando a Terra. De alguma forma, o vilão conseguiu
atacar o planeta sem que os Vingadores, X-Men e
afins conseguissem pensar em contra-ataque. A
partir daí, os heróicos personagens da Marvel lutarão
para libertar o planeta desse destino cruel.

Age of Ultron na
Marvel

Se levarmos em consideração Avengers vs. X-Men
– que foi uma das séries mais fraquinhas da Marvel
dos últimos tempos – Age of Ultron terá que suar
bastante para devolver a nossa fé na habilidade quadrinística da Marvel. Mas, pelo bem ou pelo mal, estamos falando de um dos grandes lançamentos do
ano.

S

e você leu com atenção e carinho o Top com
melhores dos quadrinhos de 2012, deve ter
visto que o glorioso Scott Snyder foi bem citado. No ano que se passou, Snyder levou o
Batman à posição de revista mensal mais vendida do
ano, foi elogiado pela sua jornada em Monstro do
Pântano e em Vampiro Americano.
A DC Comics decidiu então pegar o talentoso e elogiado Snyder e colocá-lo para escrever o herói mais
famoso dos quadrinhos em 2013. O escritor cuidará
de uma nova série mensal do Superman, para pegar
o embalo do lançamento do novo filme do Azulão.
Para desenhar essa novidade, ninguém melhor que
Jim Lee, um dos nomes mais influentes da editora. E
todo mundo sabe que tudo que o Jim Lee desenha
vende bem.
Ou seja: pegaram um dos heróis mais populares,
juntaram com um dos escritores mais elogiados do
ano que se passou e completaram tudo com um
desenhista que sozinho vende mais do que várias
mensais por aí. Pra não perder…

Superman com
Scott Snyder e Jim
Lee

126

E

m meados da década de 80, o britânico Alan
Moore se juntou ao compatriota Dave Gibbons para lançar Watchmen, a graphic novel
mais vendida da indústria norte-americana.

Watchmen se tornou um símbolo de muita coisa
nesses 26 anos de existência. Alan Moore também
se tornou um símbolo de muitas coisas, entre elas,
de oposição à mania de adaptação e violação de
obras artísticas por parte das grandes corporações/
editoras/estúdios.

Before Watchmen no
Brasil

Em 2012, a DC Comics reuniu alguns dos seus melhores profissionais para produzir vários prelúdios de
Watchmen, contando o passado de alguns dos personagens criados por Moore. Seja qual for o seu lado
nessa polêmica, uma coisa é preciso ser dita: Before
Watchmen (como essa iniciativa ficou conhecida)
possui boas histórias. Talvez não tão boas quanto as
de Moore, talvez nem todas são boas, mas há um
bom material aí. E ele chega ao Brasil em 2013 pela
Panini. Talvez seja uma boa chance de deixar o preconceito de lado e ir dar uma olhada…

O

objetivo dessa lista é separar 13 grandes
acontecimentos de 2013 na indústria
dos quadrinhos. Um grande acontecimento pode ser alguma coisa óptima,
alguma coisa que esperamos muito ou uma tragédia. O tsunami na Indonésia, no fim de 2004, foi
um grande acontecimento. Foi ruim, claro, mas foi
grande.
Com esse parágrafo eu introduzo o Homem-Aranha Superior, a nova versão do herói promovida por
Dan Slott na Marvel Comics. Talvez você não tenha
lido ainda as últimas edições de Amazing Spider
-Man (disponíveis para o público nacional em formato digital), mas o Homem-Aranha vai mudar em
2013. Outra pessoa assumirá o uniforme do Amigão
da Vizinhança. E essa mudança já gerou muita polêmica e ameaças de morte nos EUA.
Assim como alguém desacelera o carro quando vê
um acidente na estrada, passando perto pra ver a
desgraça, nós estaremos de olho no Homem-Aranha Superior, só pra saber o que sairá dali.

Homem-Aranha
Superior
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m meados de novembro, a Panini anunciou
alguns dos mangás que pretende lançar no
Brasil no ano que vem. Além de Triage X (do
mesmo desenhista de Highschool of the
Dead), dois nomes chamaram a atenção: Toriko e
Reborn!
O segundo, era um pedido antigo do público consumidor de mangás no Brasil. Reborn! conta a história de um garoto que acaba sendo escolhido (e
treinado) para ser o chefe de uma família mafiosa
italiana.

Toriko e Reborn! No
Brasil

Já o primeiro é um dos mangás mais populares no
Japão ultimamente. Toriko é um título da famosa
Shounen Jump, contando a história de um brucutu
chamado Toriko que viaja o mundo em busca dos
ingredientes mais raros para produzir os pratos culinários mais saborosos.

Q

uando anunciou o seu relançamento,
a DC Comics havia prometido que não
faria nenhuma mega-saga por algum
tempo. Segundo a editora, o plano era
estabelecer os personagens nesse novo universo,
fazer alguns crossovers entre eles e só então partir para as mega-sagas. Um ano depois do relançamento, vaza na rede os planos da Distinta Concorrência de produzir Trinity War.
Apesar de pouco se saber sobre a mega-saga ainda – a maioria das informações disponíveis são especulações – imagina-se que a saga seja referente à novíssima Trindade do Pecado, composta pelo
Vingador Fantasma (Judas), Pandora e Questão. Os
três recebem esse título após cometerem pecados
imperdoáveis pelos deuses do Universo DC. De alguma forma, eles deverão se trombar com a Liga da
Justiça e os outros heróis da editora, no que promete ser uma das sagas mais voltadas para o lado
sobrenatural da DC nos últimos anos.

Trinity War na DC
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D

urante a San Diego Comic Com 2012, Neil
Gaiman e a DC Comics anunciaram que
Sandman, uma das séries mais populares
da Vertigo, ganharia um prelúdio.

Como nós já falamos sobre o projeto nessa edição
da SuperMag, vamos nos ater ao mais importante:
o prelúdio de Sandman sai em 2013, provavelmente
em novembro, o que nos dá quase um ano de expectativas.

Prelúdio de Sandman

A

O novo quadrinho deverá contar o que Morpheus
estava fazendo antes de Sandman #1 e que permitiu
que ele fosse capturado – o que a gente entende
como uma desculpa pra escrever mais um pouco e
tirar mais alguns dinheiros do nosso bolso. Mas tudo
bem, porque é Neil Gaiman e é Sandman…

ssim como o Homem-Aranha Superior,
Vingadores vs. X-Men não está nessa lista
por ser uma coisa boa. A saga por si só é
bem fraquinha.

Porém, contudo e todavia, dois aspectos precisarão
ser levados em conta. O primeiro deles será, claro, o
trabalho da Panini em trazer a saga ao Brasil. A expectativa é que a editora não atrase datas e publique a saga com toda a qualidade editorial que os fãs
merecem – mesmo que a obra em si não mereça
muito.
O outro ponto a se considerar é o fato da saga ter
uma influência muito grande no resto dos quadrinhos da Marvel. Coisas que acontecem ali serão de
suma importância na continuação do Universo Marvel, a chamada Marvel NOW – que também deverá
chegar ao país em 2013 se tudo seguir o planejado.

Avengers vs.
X-Men e Marvel
NOW no Brasil

129

Mercado nacional
aquecido
para quem é
consumidor
casual

S

e você é um consumidor frequente de
quadrinhos, talvez possa não ter notado, mas 2012 foi um ano bem interessante para os “consumidores casuais” da
Nona Arte. No campo dos comics, esse público
foi atraído às bancas e lojas especializadas pelos
Novos 52 da DC Comics e pelo sucesso de Os
Vingadores nos cinemas, pela Marvel.
No campo dos mangás, obras como Highschool
of the Dead, Dragon Ball, One Piece e Rurouni
Kenshin levaram às bancas quem não está acostumado a comprar mangás no Brasil.

A expectativa é que esse mercado aquecido continue nesse ritmo, já que algumas novidades bem
interessantes foram anunciadas (Toriko, Another,
Before Watchmen, AvX, etc…). Ou seja: a expectativa é que esse público extra que foi às bancas
em 2012 encontre incentivos para continuar por
lá.
Por último, não custa sonhar um pouquinho que
as editoras nacionais irão respeitar prazos e trabalhar nos outros defeitos que já viram piada nas
conversas dos fãs.
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Mais Graphic MSP

U

m dos principais lançamentos de 2012
nas bancas nacionais foi Astronauta:
Magnetar, de Danilo Beyruth, reimaginando o personagem de Maurício de
Souza. Porém, o Astronauta não é o único personagem a ganhar uma graphic novel. Em 2013,
a linha Graphic MSP continuará, com alguns lançamentos bem interessantes.
Já estão planejadas graphic novels do Chico
Bento (por Gustavo Duarte, de Birds, Taxi e Có)
e do Piteco (por Shiko, de Blue Note). Porém, a
graphic novel que nós mais estamos esperando
é a da própria Turma da Mônica, que ficou sob
responsabilidade dos irmãos Vitor e Lu Cafaggi.
O primeiro é conhecido pelas tiras do Puny Parker e do Valente, enquanto a segunda publica
Los Pantozelos na Internet. Conhecidos por terem traços belos e por abordarem todas as suas
histórias com uma sensibilidade incrível, a dupla
promete muito em 2013.
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eis as colaborações
Conheça os parceiros da SuperMag, que colaboram com conteúdo e apoio à revista

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

Os Cinéfilos
Crítica colaborativa de cinema, notícias e podcasts 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
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