
ESTE JOGO NÃO É

PARA CRIANÇAS
Os videojogos chegaram à idade adulta, independente e com propósitos

artísticos. Até quando os fabricantes de consolas vão resistir à expansão
do PC e dos telemóveis? por Hugo Séneca

arren Spector, um dos maiores

gurus da indústria, é perentório:
os jogos são arte. A paixão pelos
títulos independentes trouxe-o
ao Instituto Superior Técnico
do Taguspark para avaliar as

primeiras 'obras" produzidas pelos
alunos de Engenharia Informática

e de Computadores do Instituto Superior Técnico. No final

lembrou que, hoje, qualquer boa ideia se pode tornar num
jogo de grande audiência.

Quando cria um jogo, pensa no tempo máximo que um
jogador deve jogar?
Não faço jogos para crianças. Faço jogos para mim e para
outros adultos. A idade média dos jogadores de videojogos já

supera os 30 anos. As mulheres já jogam tanto ou mais que os

homens. Não é bem verdade que os videojogos se destinam
às crianças. E nunca pensei nesses termos... a úriicaexceção
foi com o lançamento do Disney Epic Mickey. É um jogo para
toda a família poder jogar.

Há ou não há um conflito de interesses entre objetivos
dos produtores e bem-estar dos jogadores?
I lá exageros em todos os lados... podemos jogar futebol mais

do que devemos; ver TV mais do que devemos; ler demasiados

livros e danificar a visão - e podemos jogar abusivamente

videojogos. Não conheço ninguém que ande a produzir jogos

com o objetivo de ativamente provocar a dependência nas

pessoas. Nos anos 1 980 criava jogos que demoravam mais de

100 horas. O meu último título tem oito a 1 0 horas de jogo .

É tendência generalizada ou preferência pessoal?
É algo que acontece com muitos produtores de jogos. A
audiência dos jogos está a crescer. Tenho amigos que jogam
com os seus filhos de 27 anos ou com os seus filhos de oito

anos. Só que as pessoas com trinta anos não têm 100 horas

para jogar... E por isso os jogos estão a ficar cada vez mais

pequenos... não acredito que fiquem tão pequenos quanto um
filme. Estamos em competição com filmes e livros; podemos

ver um flme em duas horas; ou ler um livro em duas horas;

e podemos jogar um j0g0... durante 100 horas? Já não faz

sentido!

O guionista morreu?

Não, não acredito nada nisso, lãz 23 jogos e todos eles

contam histórias.

Um shoofem up é pouco mais que a uma matança!
Mesmo o jogo mais simples conta uma história. Canáy Crush,

que é um jogo puzzles, conta uma história...

Fruit Ninja conta uma história?!
A história do fruit Ninja é algo do género: «não seria fixe

que umabanana caísse e nós pudéssemos cortá-la ao meio e

depois sentirmos que quase errámos... ?» K uma história que

se repete e em que cada jogador pode ter uma experiência
diferente. Até o Fruit Ninja conta uma história... neste caso

de uma espada. Os jogos que eu produzo contam histórias
mais complexas. Em cada um desses jogos, eu digo: «aqui
está um acontecimento». E o jogador responde: «eisoqueeu

penso disso»
.
E eu digo: «Pensou que deveria ter começado a

disparar; mas repare no que acontece se começar aos tiros»
.
É

um novo meio de contar histórias; é colaborativo. Chamo -lhe
autoria partilhada, em que a história deixa de me pertencer,

para pertencer-nos - a mim e ao jogador.

Num filme ou num livro, pode haver a tendência para o autor

mostrar o que pensa sobre política. E a tarefa do consumidor

é dizer o que pensa sobre esse tema. Num jogo, posso dizer:

«aqui está um acontecimento político. Como vai reagir e

comportar-se perante esse acontecimento?». Os jogos

podem ser muito profundos nas ideias que expressam...

Os jogos devem seguir valores e padrões morais?

.São mais eficazes a mudar comportamentos?
Os jogos oferecem formas de as pessoas pensarem de

modos diferentes. Não acredito que os jogos influenciam

comportamentos. Quando apareceram os romances, houve

quem dissesse que as pessoas não deveriam passar o tempo
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a ler sobre a vida e, em vez disso, deveriam ir lá para fora

e viver a vida.

As marcas que usam os filmes e osjogos para publicitar
não devem ter propriamente a mesma opinião...
Ninguém ficou a perceber mais sobre a Guerra Fria nos anos

1980 através dos filmes. Quanto muito ficou-se a saber o que
um realizador pensava do assunto.

É aceitável que um jogo tenha como objetivo máximo
maltratar inocentes?
Não acredito no bem ou no mal; não considero conceitos

interessantes. Nem todos osjogos têm de estar relacionados

com assuntos profundos.

Quão profundo é GrandTheftAuto?
Já disse em público e digo outra vez : é um jogo com um design

fantástico, mas considero que é repreensível. Odeio o jogo.

No futuro, vamos continuar a usar consolas?
Talvez. A última vez que li sobre o assunto, reparei que a

Sony já tinha vendido seis milhões de PlayStation 4. E um
grande número... até descobrirmos que há mil milhões de

smartphones. Repito: mil milhões de smartphones. Se fosse

um fabricante de consolas estaria preocupado. As marcas
de consolas estão a tentar ganhar o controlo das salas de

estar e dos televisores... dando

acesso ao Netflix, ao YouTube ou

ao Facebook através da consola.

As smartTV são as novas
consolas?
Talvez. Para mim, as plataformas
mais interessantes para se estar

na atualidade são o telemóvel e

o tablet... porque há imensos!
Encaro os jogos como uma arte,
e os produtores de jogos como
artistas . Costumava ter vergonha,
mas já não tenho. Quero que o

meu trabalho chegue à maior
audiência possível... e a maior
audiência possível de hoje está

nos smartphones e nos tablets.

Em termos computacionais,
um telemóvel é mais limitado

que uma consola recente...
Claro, mas está assumir que é a

potência que está na origem da
criatividade. E não é assim. Em

1989, ficava contente por ter
256 cores num jogo! E fazíamos

um trabalho fantástico! A

potência não guia a criatividade,
quanto muito pode permitir
que algumas coisas aconteçam.

Cada plataforma abre caminho a novas oportunidades de

criatividade... Há coisas que feitas com telemóveis que não

podem ser feitas noutras plataformas.

Ainda gosta de jogar?
Sim, não tanto como costumava no passado... agora já
tenho uma vida! (risos) Deixei de ter tempo. As coisas

mais interessantes que têm aparecido vêm de produtores
independentes. Papers, Please, TheNovelist, Journey...
São afirmações individuais perante uma indústria de jogos
mainstream que já não tem capacidade ou coragem para
promover uma dessas afirmações individuais . Eu sou a pessoa
mais sortuda do mundo! Fiz osjogos que queria fazer e como

queria fazer . Há mais pessoas assim na indústria mainstream,

mas são poucas. Em contrapartida, há milhares de pessoas
com projetos pessoais e de pequena escala - e são artistas.

Dong Nguyen, criador do Flappy B/rd, é um dos tais
artistas?
Sim. É uma pessoa que teve uma visão e que a pôs em

prática. Chegou a mais pessoas do que eu e você alguma vez

chegaremos. O que há de errado com isso? Nada. E mesmo

que não se chegue a muitas pessoas ... o Papers, please é jogado

por muito menos pessoas que o Call of Duty, mas é uma
afirmação pessoal sobre o totalitarismo no mundo; o lhe
Navelist fala sobre as relações; Braid fala sobre o significado
do tempo. Não era assim há 10 anos!

E as grandes séries de jogos como Call OfDuty, Fifa
ou Grana Theft Auto até quando se vão manter?
É quase inevitável que o número de grandes jogos acabe por
diminuir. Haverá sempre um Cedi of Duty ou um Assassin's

Creed, mas parece -me que os dias em que eram lançados
2500 jogos para diferentes consolas e PC já acabaram. Vamos

continuar a ver grandes jogos, ao mesmo tempo que vemos

múltiplos pequenos jogos. O PC também é um mercado em
expansão, à semelhança dos telemóveis. Já não tenho muito
interesse em jogos de consola. O PC voltou a ser uma grande

plataforma de jogos .

Por que é que tinha vergonha de se assumir como um
artista?

Porque c muito pretensioso! Mas já não tenho vergonha.
Trabalhei com equipas talentosas e apaixonados - e aquilo

que fazíamos era arte. Estamos aqui para ficar e não vamos

desaparecer. Há 500 anos também ninguém sabia que o

Shakespeare iria ser relevante no nosso tempo - ninguém
sabia! Do mesmo modo, ninguém sabia que os romances
haveriam de vingar - e hoje os romances são arte.

Quem é que vai ser o Shakespeare dos jogos?
Não devo ser eu ou qualquer pessoa da atualidade que devem
dizer quem será o Shakespeare dos jogos. Serão os críticos e

a audiência que, dentro de 100 anos, terá de dizer. Eu gosto
do que faço e quero continuar a fazer jogos de que gosto, com

afirmações pessoais profundas que permitem a colaboração
com os diferentes jogadores. •

PERFIL
Teve a ambição
de fazer carreira

no cinema mas,

depois de se formar,
enveredou pelos

jogos com a entrada

na Steve Jackson
Games em 1983.
Consolidou carreira

com passagens
peIaTSR, Origin
Systems e Looking
GlassStudiose

participou em títulos
como Top Secret/5.1.,

Spelljammer ou

Ultima Underworld.
O momento alto

chegou em 2000
com Deus Ex. Depois
de criar a Junction

Point, transitou para
a Disney. Hoje, lidera

um programa de
desenvolvimento
de jogos da

Universidade de

Austin.




