
GAME DESIGNER

Português
atravessou o
Atlântico para
criar jogo da Xbox

Luís António desenvolveu o jogo "12 Minutes" depois de ter passado por
empresas Rockstar Games e a Übisoft, no Reino Unido e no Canadá.
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O videojogo só está terminado
quando está bom. É por esta filo-
sofia que o game designer Luís An-
tónio se rege, apesar dos obstácu-
los de uma indústria ainda marca-
da pela dicotomia criatividade e lu-
cro. Com 37 anos, este português é

o rosto por trás do jogo "12 Minu-
tes", premiado como melhor jogo
independente na feira internacio-
nal Electronic Entertainment Ex-

po 2019. Luís António esteve a

trabalhar no protótipo nos últimos
dois anos, em parceria com a nor-
te-americana Annapurna Interac-
tive, e após o financiamento da
Microsoft (de entre 50 mil e um
milhão de euros) o jogo prepara-se
para chegar ao Microsoft Win-
dows e às consolas Xbox One em
2020.

"Estamos a viver uma fase de es-

panto com a interatividade. O pro-
blema é que as pessoas que deci-
dem quando o jogo está bom to-
mam decisões à última hora que
atrasam os pilotos e os arrastam.
Há empresas que estão finalmente
a perceber que podem ser criativas
e fazer dinheiro ao mesmo tempo",
afirma ao Jornal Económico.

Há mais espaço e liberdade para
o artista e está a nascer aos poucos
a perceção de que uma experiência
de jogo de duas horas implica três

anos de trabalho e merece ser re-
munerada como tal. "Às vezes ha-
via a ideia de que se o jogo é bidi-
mensional e não vai ser jogado
mais do que duas horas não mere-
ce mais do que 1 curo ou 1 dólar. É

a educação que nasce do 'free to

play', mas o grátis faz com que não

haja dinheiro para fazer bons jo-
gos. As redes sociais ajudaram,
porque permitem conhecer as pes-
soas por trás dos projetos", defen-
de.

Licenciado em Design pela Fa-
culdade de Belas Artes de Lisboa,
inicialmente, eram os filmes, o de-

senho e a banda desenhada que o

cativavam. Em paralelo com o cur-
so superior tentava casar o mundo



da arte com o da tecnologia e dos

media, através de formações em
3D e ilustrações para jornais. As-
sim que terminou a universidade,
aos 23 anos, saiu de Portugal rumo
a Londres, onde a produtora de jo-
gos eletrónicos Rockstar Games
estava a abrir um estúdio. "Nos vi-
deojogos podemos fazer parte do

processo, mas cá [Portugal] não
havia nada. Foi lá que comecei a

fazer personagens, níveis, textu-
ras", admite ao JE. Ao mudar de

país, o autor de "12 Minutos" per-
cebeu que os portugueses são dos

colaboradores mais multifacetados
da área. "Está tudo segmentado e

especializado, enquanto eu consi-

go fazer concept art, modelação
em três dimensões e coisas orgâni-
cas, personagens e edifícios",
exemplifica. A adaptação a Lon-
dres implicou criar novas relações,

ganhar outros interesses e ser mol-
dado pelo ambiente da capital bri-
tânica. Ao contrário de Lisboa,
sentiu o 'empurrão' de que precisa-
va, desde o mais simples «podes
testar a ideia» ao pagamento de

cursos de Zbrush, para escultura
3D. Desde aí, o passaporte não tem
ficado muito tempo na gaveta,
pois compra um bilhete de avião

sempre que sente que o ritmo está

a abrandar e o crescimento artísti-
co a estagnar.

O gosto pelo movimento infil-

trou-se ainda mais no seu trabalho

depois de conhecer Jonathan
Blow, com quem trabalhou no
"The Witness" e o incentivou a

programar, mostrando-lhe que o

gaming pode ser "apaixonante, de-
safiante e refrescante".

Agora, Luís António não tem
dúvidas que hoje o trilho é mais fá-
cil para os game developers, por-
que no início do século XXI não
existiam plataformas como o

Unity ou o Unreal Engine, as bases

de jogos como "Angry Birds",
"Cuphead", "Gears of War" ou
"Mass Effect".

"Nessa altura eu nunca poderia
fazer o jogo que estou a fazer.
Qualquer pessoa tinha de criar o

próprio motor, o que requer uma

equipa de várias pessoas, e precisa-
va de o distribuir fisicamente nas

lojas", refere.

"Entre Lisboa,
Londres, Quebec
e São Francisco,
o game designer
encontrou forma
de aliar a criatividade
à produção
de videojogos"


