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CONHEÇA MAIS DE THE WITCHER

EDITORIAL

J

á estávamos com a nossa matéria de capa fechada quando fomos surpreendidos pelos boatos
sobre o remake de Final Fantasy VII.
E mesmo assim, só caiu a ficha de que
deveríamos rever os nossos planos
quando assistimos àquele trailer fantástico, exibido durante a convenção
da Sony na E3.
Recuperados do choque, corremos
bastante para reunir o máximo de informações sobre o Nintendo World
Championships: sua origem, os primeiros vencedores e os raríssimos
prêmios distribuídos. De dar inveja a
qualquer colecionador que se preze!
Ainda nessa edição, você confere
uma super entrevista que fizemos
com o time da Aquiris Game Studio,
os pais de Horizon Chase e herdeiros
da chama de Top Gear. Quer mais?
Pra fechar com chave de ouro, uma
super matéria sobre The Witcher que
foi muito além dos joysticks, investigando os livros, quadrinhos, filmes e
outras investidas de Geralt de Rívia. É
informação que não acaba mais, então vira logo essa página!
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COMO OS ANOS 90 TIVERAM O SEU
“CAMPEÃO DOS VIDEOGAMES”
RELEMBRE O NWC 1990, A COMPETIÇÃO ORGANIZADA
PELA BIG N PARA DESCOBRIR QUEM ERA O MELHOR
JOGADOR DE NES DA AMÉRICA DO NORTE.

O

ano de 1990 não foi como qualquer outro: Mandela saiu da prisão,
Collor entrou pra presidência, MTV estreou no Brasil e o Cazuza foi
dessa pra melhor. Para a Nintendo, esse ano foi responsável por firmar
seu nome da história dos videogames com o início da era de ouro do SNES
e por fazer umas das maiores e melhores competições de jogos na história
desse mundo. Ele pode ter voltado em 2015, mas o Nintendo World Championships de 1990 é digno de ser relembrado! Está pronto para descobrir
quem é o “campeão Nintendo do mundo”?
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Uma grandiosa festa
Nos anos 80, a Nintendo já era uma referência na indústria de videogames, tanto por
salvá-la da maior crise de sua história, quanto
por trazer inovações com o NES e o Game
Boy. Na verdade, ela já era uma referência em
“maluquice” também, já que uma máquina
de costura para o seu console de mesa e até
um modem de fax foram cogitados (e até
mesmo lançados). A Big N era a empresa perfeita para fazer o maior evento de jogos que
o mundo já tinha visto, com todo o poder
que ela tinha, se é que você me entende.
Foi assim que surgiu o Nintendo PowerFest
‘90. Feito em parceria com a nova-iorquina
MEGA, ele foi prometido ser “O Evento de
1990”, como mostram documentos da época. Em uma época em que nem sequer a
E3 existia, ter uma festa como essa era algo
maravilhoso para todos os fãs de jogos, dada
a quantidade de atrações que estariam disponíveis, várias delas hoje comuns.
A PowerFest era um evento itinerante e parou em trinta cidades diferentes dos Estados
Unidos e do Canadá — já podemos concluir
que o “World” Championships não era tão
mundial assim — e, além das eliminatórias
do campeonato, também trazia outros dois
espaços para os visitantes e competidores,
além de estações especiais com o recém-lançado Game Boy, um Mario inflável gigante,
um estande da revista Nintendo Power e
vários outros das patrocinadoras do evento,
como Pepsi, Oreo, Reebok e Panasonic.

Máquina de costura? E você aí
reclamando do Virtual Boy

Pôster do Nintendo Powerfest 90’
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O Super Stage era composto de um espetáculo de uma hora e meia, que se repetia durante o evento todo. Dentro dele rolavam shows de mágica baseados
nas franquias Mario e Zelda feitos pelo ilusionista Jarred Parker, apresentações
musicais (com canções que revelavam dicas para certos jogos, sério), informações sobre títulos que ainda seriam lançados e a cereja do bolo: os Nintendo
Game Counselors (ou “conselheiros de jogos da Nintendo”) estavam lá para
tirar todas as dúvidas dos jogadores e dar dicas especiais para os games da
empresa.

Ah, os anos 90 e suas dancinhas inspiradoras... Quer ver? Clique na foto e confira

A parte mais inovadora do evento foi, entretanto, o Power Walk. Pela primeira
vez na história da Big N, todos os fãs podiam testar games que nem haviam
sido lançados ainda, em versões jogáveis de demonstração. Segundo o produtor da PowerFest, Danny Socolof, em documentos da época, “era como sentir o
gosto do futuro”. E não era qualquer joguinho não: estavam disponíveis, entre
outros, Super Mario Bros. 3, Final Fantasy, Maniac Mansion, Double Dragon
II: The Revenge, Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos, River City Ransom,
Mega Man II e Castlevania III: Dracula’s Curse.
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É hora de competir
O ponto alto da festa, sem sombra de dúvidas, era o Nintendo World Championships, é claro. Uma verdadeira competição para encontrar o melhor jogador de NES da América do Norte era tudo que as crianças precisavam, chamado até de “Olimpíada dos Videogames” na época pelo Chicago Tribune, um dos
maiores jornais dos EUA. Em cada parada da PowerFest, era instalada a NWC
Competition Arena, com 102 estações de jogo individuais para os competidores, além de um palco especial, o Throne Stage, com sete estações e dois
telões, usado das quartas-de-finais em diante.

A galera botando pra quebrar jogando Rad Racer no Throne Stage

30

HISTÓRIA
O campeonato era dividido em três faixas etárias (menos de 12 anos, 12-17
anos e mais de 17) e a classificação era feita pela contagem dos pontos obtidos nos jogos. Em cada fim de semana, os competidores iam primeiramente
às estações da Competition Arena e tentavam conseguir o maior número de
pontos: todos que conseguissem o mínimo para as quartas-de-final eram classificados (na categoria 12-17, 150.000 e, nas demais, 125.000).
Aí a briga ia para o Throne Stage, onde eles competiam por recordes ainda
maiores. Os semifinalistas que saíam dali eram convidados a voltar à Arena na
tarde do domingo, quando a verdadeira final aconteceria. O vencedor era considerado o mestre do NES na cidade (ou “Wizard”, como chamavam) e já tinha
um troféu de finalista, 250 dólares e malas prontas para a final, que seria em
um lugar não menos sensacional: o parque da Universal Studios, na Califórnia.
Além de tudo isso, havia um prêmio especial… um cartucho!

Muito mais que uma luva
Teve uma época que a Nintendo achou que
poderia fazer uma luva capaz de funcionar como
um controle de NES. A tal Power Glove foi lançada em 1989 e foi um fracasso tão grande que
seu maior “legado” foi um filme: The Wizard (ou
O Gênio do Video Game, no Brasil) era como um
grande comercial para a Nintendo, responsável
por apresentar Super Mario Bros. 3 ao público e
imortalizar a frase “I love the Power Glove. It’s so
bad”. Em uma parte da trama, os protagonistas
participam de um grande campeonato de jogos,
o “Video Armageddon”, que também teria sua
final no parque da Universal: a ideia dele era
vencer jogo a jogo, em um limite de seis minutos. Agora a gente entende a inspiração por trás
do NWC e, até mesmo, porque os finalistas eram
chamados de “Wizards”.
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Um cartucho, três jogos, muita história
Já sabemos como o campeonato funcionava, mas, afinal, que jogos os desafiantes deviam vencer para conseguir o título de Campeão “Mundial” da Nintendo? Na verdade, não são apenas um, mas sim três: Super Mario Bros., Rad
Racer e Tetris. Para a ocasião, a Big N fez um cartucho especial, homônimo ao
torneio, que juntava os três games, formando um verdadeiro “triatlo digital”
para a competição.
As regras eram simples: cada competidor, em todas as fases do torneio, tinha
6 minutos e 21 segundos para acumular seus pontos. Ao apertar Start no cartucho, o primeiro jogo a aparecer era Super Mario Bros., cuja missão era conseguir 50 moedas. Objetivo atingido, o próximo era Rad Racer, no qual o jogador
devia terminar uma volta na primeira fase do jogo de corrida. Por fim, o último
desafio era Tetris e a ideia era conseguir o maior número de pontos até que o
tempo acabasse.
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A contagem dos pontos não era igual e cada título tinha um peso diferente:
pontuação final = número de pontos em Mario Bros. + (número de pontos em
Rad Racer x 10) + (número de pontos em Tetris x 25). Assim, os competidores
deviam até mesmo ter uma estratégia de onde gastar mais tempo para conseguir boas colocações; no entanto, a maioria dos finalistas eram verdadeiros
mestres em Tetris, game que tinha o maior multiplicador.

Um desses aqui ficaria ótimo em qualquer coleção que se preze

O legado do 6’21”
O formato do NWC 1990 foi homenageado em NES Remix 2, lançado em 2014
para o Wii U (e, posteriormente, no conjunto Ultimate NES Remix, para 3DS). O
chamado Nintendo World Championships Remix trazia um desafio parecido
com a da competição original: em 6 minutos e 21 segundos, era preciso conseguir 50 moedas em Super Mario Bros. (com os pontos multiplicados por 2), 25
moedas em Super Mario Bros. 3 e o maior recorde possível em Dr. Mario (com
os pontos multiplicados por 100!). Por mais que não sejam os mesmos games, é
muito legal ver a homenagem feita tantos anos depois.
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Dos quase 1200 cartuchos feitos para o Championships, apenas 116 foram distribuídos ao público pela Nintendo. 90 deles, cinzas e numerados, foram dados
aos finalistas de cada cidade, como prêmio especial. Os outros 26 receberam
uma nova carcaça — agora dourada, como era o de The Legend of Zelda — e
foram sorteados em uma promoção da Nintendo Power. Todos os outros foram
reutilizados em outras oportunidades ou destruídos.

A honra de ter participado do NWC só não é maior que a ostentação dos prêmios

Com essa “tiragem limitada”, os cartuchos feitos para a PowerFest ‘90 são considerados o “Santo Graal” do colecionismo de videogames: além de serem os cartuchos mais raros de NES que já existiram, são oficiais, divertidos de se jogar e
fazem parte da história da Nintendo. Para você ter noção, algumas cópias dele
já foram vendidas no eBay e em outros leilões online por mais de 15 mil dólares
cada uma. Algumas pessoas até já trocaram as carcaças dos cartuchos cinzas
por dourados não-oficiais para tentar ganhar mais na venda; assim, os cinzas,
por serem numerados, são atualmente considerados mais raros.
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Descobrindo o campeão
A grande final aconteceu dentro do antigo Star Trek Theater,
dentro do parque da Universal Studios na Califórnia, nos
mesmos moldes das fases anteriores. Os campeões do Nintendo World Championships ‘90 foram Jeff Hansen (-12),
Thor Aackerlund (12-17) e Robert Whiteman (17+), que ganharam, cada um, 10 mil dólares, um carro conversível Geo
Metro 0km, uma TV de 40 polegadas e um troféu dourado
com a figura de Mario, invejável a qualquer jogador.
Até mais que eles, os verdadeiros campeões foram aqueles que puderam aproveitar toda a magia que a PowerFest
proporcionou, já no início dos anos 90. A volta do Championships agora em 2015 é a esperança de que as competições de jogos continuem sendo tão divertidas como foram
em 1990 e em todos os outros anos, dentro de nossas casas,
com os nossos próprios consoles e histórias.

Jeff Hansen (até 12)

Seria bom se nós tivéssemos um desses por aqui, né?

Thor Aackerlund (12 - 17)
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Outras competições da Nintendo
A Nintendo não viveu apenas de Championships
e realizou algumas outras competições anos
depois, mais ou menos nos mesmos moldes de
1990:
Nintendo Campus Challenge 1991: no ano seguinte ao NWC, a Big N decidiu fazer um campeonato entre alunos de diversas universidades dos
EUA, com a final no Disney World, em Orlando. Foi
criado um novo cartucho de NES para a competição,
com novos objetivos para serem resolvidos em 6
minutos: coletar 25 moedas em Super Mario Bros. 3,
conseguir 100.000 pontos em Pin*Bot (um jogo de
pinball) e acumular o máximo que conseguisse em
Dr. Mario;
Nintendo Campus Challenge 1992: a fórmula de
1991 se repetiu, mas agora com jogos de Super
Nintendo: conseguir 50 moedas em Super Mario
World, completar duas voltas em F-Zero e aterrissar
em dois alvos em Pilotwings;
Nintendo PowerFest 1994: a festa voltou a ser
feita nos moldes de 1990, mas com novos desafios
de SNES: completar o primeiro nível de Super Mario Bros.: The Lost Levels, terminar cinco voltas em
Super Mario Kart e fazer o maior número de home
runs possível em Ken Griffey, Jr. Presents Major
League Baseball. Entretanto, o que mudou foi a final
da competição: agora em San Diego, Califórnia, os
vencedores de cada cidade foram divididos em quatro equipes e os dois melhores jogadores do time
ganhador competiriam em um cartucho cronometrável de Donkey Kong Country na finalíssima.
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