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Hara
se chegar a Presidente da

Sociedade Portuguesa de Ciência

dos Videojogos, é preciso

gostar muito do meio. A isto juntem-lhe
o cargo de professor auxiliar no IST, onde,

entre outras matérias, leciona Desenho

e Desenvolvimento de Jogos e Tecnologia
de Jogos e Simulação. Notável, não?

De onde veio a sua paixão pelos
videojogos?
Rui Prada: A minha paixão pelos videojogos

começou com o ZX Spectrum que os meus

pais me ofereceram quando tinha oito anos.

Na realidade, era um Timex Computer 20C8

Portugal e, eventualmente, produzir um

documentário com os resultados. Estamos

também a apoiar o lançamento de um livro

sobre a história dos videojogos portugueses

que sairá até ao final do ano. Na minha

opinião, a indústria portuguesa está mais

forte do há uns anos, pois temos pessoas

que têm vindo a adquirir experiência com

o desenvolvimento e a produção de jogos.
Mas acho que ainda estamos muito no início

do desenvolvimento da indústria. Temos

potencial para muito mais. Uma das coisas

que vejo acontecer é o aparecimento de

uma cultura de criação de jogos. Vejo cada

vez mais jovens a acreditar que podem criar

jogos e a participar em competições como

o Ludum Dare, por exemplo.

ESTAMOS A APOIAR O LANÇAMENTO DE UM LIVRO
SOBRE A HISTÓRIA DOS VIDEOJOGOS PORTUGUESES

com um emulador de ZX Spectrum em

cartucho, mas corria os jogos do Spectrum.
Comecei também a ganhar interesse por
criar jogos. Desenvolvi alguns muito simples

em BASIC do Spectrum inspirados nas

coisas que aprendia, em rubricas que seguia

na revista Science & Vie e no jornal Sete.

Como tem acompanhado
a evolução da industria
de videojogos em Portugal?
RP: Tenho de admitir que nem sempre
é fácil perceber quem desenvolve jogos

em Portugal e o que estão a criar. Mas

conheço as principais empresas e títulos

portugueses. Aproveito para dizer que a

Sociedade Portuguesa de Ciências dos

Videojogos (SPCV) vai realizar um estudo

para fazer um levantamento do estado atual

das empresas que desenvolvem jogos em

O que é preciso para que Portugal
se possa afirmar no ramo da
produção de videojogos?
RP: Eu penso que a crise económica até

pode ajudar. Uma das coisas que falta aos

portugueses é vontade de arriscar, e com

a crise talvez sejam "incentivados" a isso.

Criar jogos é uma atividade de risco. Todo

o processo é inerentemente iterativo, e isso

implica falhar muitas vezes. Muitos projetos
não chegam ao fim nesta indústria. Mas,
na minha opinião, a nossa grande fraqueza
está na capacidade de divulgação do que
fazemos. E isso não se verifica apenas no

domínio dos videojogos. Estamos no bom

caminho para conseguir desenvolver jogos

com qualidade, mas ainda temos muito

para percorrer para ter uma estrutura

que consiga promovê-los bem. Um dos

passos importantes é aproximar os vários



atores e criar sinergias. Estou a referir-me
às empresas, mas também aos média e às

universidades e escolas.

A integração de cursos dedicados
à produção de videojogos e às suas
muitas vertentes é uma realidade
para Portugal?
RP: Sim, claro. É importante começar a
falar e a ensinar a "linguagem" específica
dos videojogos. É um passo importante para
ajudar a cimentar a indústria. No entanto,
tenho algumas dúvidas sobre cursos que
tentem ensinar todas as vertentes (design
de jogos, programação, arte, produção,
etc...). Penso que se deve focar e aprofundar,
com bases fortes, apenas uma das vertentes

complementada com uma visão mais

superficial das outras. Mesmo assim,
acho que é importante que o ensino (dos
vários domínios) comece a incluir assuntos

relacionados com videojogos. Isso está a

acontecer, quer a nível de licenciatura quer
a nível de mestrado, e acho que é um bom
sinal. Em breve vamos ter mais gente no
mercado de trabalho que conhece melhor
o mundo da produção de videojogos.

Como é vista a área de videojogos
pelos seus colegas menos
informados sobre o meio?
RP: A área continua a não ser muito bem
vista. Há preconceitos muito fortes em

relação aos videojogos. Mas o crescimento
forte da área dos jogos sérios e da

"joguificação" está a ajudar a criar uma

imagem melhor dos videojogos.

Como tem visto a apresentação
das novas consolas, nomeadamente
a PlayStation i e a Xbox One?
RP: Ainda é cedo para falar muito sobre o
assunto. Mas parece-me que a PS4 está num
caminho melhor. A Xbox One (que, aliás,
tem um nome bizarro) está a afastar-se dos

jogadores para abranger um público mais

vasto, e isso pode não funcionar bem.

RP: Sim. Claro que abre novas

oportunidades, mas não temos muita

experiência no desenvolvimento para
consolas. Penso que é um mercado que,
se for atingido, melhorará bastante a nossa
visibilidade no mundo dos videojogos.
A Seed Studios jã trilhou um pouco
do caminho com o jogo Under Siege,

mas ainda há muito a fazer.

Acha que a nova geração de
consolas pode abrir caminho
a mais oportunidades para
os produtores portugueses?

Como vê a integração das redes
sociais na área dos videojogos?
RP: Os exemplos que conheço mio fazem
bom uso da rede social. Não promovem
uma experiência verdadeiramente social.

Podemos até dizer que, por vezes, chega a
ser antissocial por causa do desconforto que
gera entre amigos pela forma forçada como

promove a "interação". Mas parece-me que
algumas coisas muito interessantes podem
surgir nas redes sociais.

OS JOGOS DEVEM
POSICIONAR-SE MELHOR
COMO MEIO ARTÍSTICO

Partilha da ideia de que os
videojogos estão na sua infância?
RP: Não diria infância, já cresceram um
bocadito, talvez adolescência. O meio está

bem estabelecido, embora não seja ainda
totalmente compreendido pela sociedade.
Mas na próxima geração, em que quase
todos tiveram experiências com jogos, esse

problema diminuirá bastante. Penso que
os videojogos como meio ainda são jovens
devido às inúmeras possibilidades que ainda
têm para explorar, inclusive com coisas que
não imaginamos neste momento. Por outro
lado, os videojogos devem explorar temas

que são menos comuns e posicionar-se
melhor como meio artístico e cultural. EB


