
Retornando às origens? Sobre o Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 

 

 

 

Jogar um game que não conhecemos a franquia ou a série, o filme, o anime, a 

história do qual ele se origina e, mesmo assim, amá-lo! Perceber que a diversão pode 

estar acima do próprio conhecimento sobre o jogo. Certamente, muitos tiveram essa 

experiência ao ter seu primeiro contato com Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 

Storm. 

Até mesmo aqueles que não gostam da franquia Naruto, por quaisquer motivos, 

já se divertiram enquanto jogavam sozinhos ou com amigos a aventura do jovem ninja 

da Vila Oculta da Folha. E não é de se esperar menos de um jogo de luta que cumpre 

aquilo que promete. 

No primeiro game da franquia Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm, para 

Playstation 3 (ps3), Playstation 4 (ps4), XboxOne e Windows, a recepção foi alta. 

Conforme a GameSpot, que avaliou o game com nota 7,5, o jogo possui um sistema de 

combate rápido e divertido, uma lista de personagens grande e variada e excelente 

visual no estilo animação. Os pontos perdidos ficam por conta de não possuir modo 

online, tornar obrigatória a instalação de 4GB no console ou PC e ter uma sequência 

contínua e chata enquanto se joga na aldeia. 

Porém, a franquia se perdeu ao longo dos anos. A história do garoto que possui a 

Kurama (ou Raposa de Nove Caudas) selada em seu corpo, sonha em se tornar o 

Hokage (ou ninja líder) da Vila Oculta da Folha e luta contra a organização criminosa 



Akatsuki (ou aqueles que querem capturar e usar todas as Bijuus - criaturas com 

grande concentração de Chakra - a seu favor), passou por alguns perrengues nos 

sistemas de avaliação, essencialmente da GameSpot, que avaliou o segundo game da 

franquia com nota 7 e o terceiro game com 5,5. 

A péssima nota dada ao Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3, segundo 

a própria GameSpot, ficou por conta dos longos e aborrecidos trechos de narrativa, a 

falta de profundidade nos combates e por possuir loadings (ou tempos de carregamento) 

longos e frequentes. Assim, de 5 de março de 2013 a 3 de fevereiro de 2016 (quase 3 

anos), a franquia ficou marcada pelo pessimismo. 

Até que, em 4 de fevereiro de 2016, foi lançado no Japão o Naruto Shippuden: 

Ultimate Ninja Storm 4, que recebeu avaliação 7 pela GameSpot, não retornando ou 

superando a nota recebida no início da saga Ultimate Ninja Storm, mas superando a 

nota recebida em seu último game lançado. 

Dessa vez, as melhorias ficam por conta de cutscenes impressionantes, visual 

incrível que traz vida ao anime, atenção fantástica aos detalhes durante as interações 

com os personagens, diversão e luta acelerada. Indo além, ele também traz um recurso 

que não existia anteriormente, que é a possibilidade de trocar de personagem durante a 

batalha. Essa interação traz maior dinamismo para a batalha, que nesse game fica muito 

mais rápida e interativa. 

Conforme a produtora Miho Nakagawa, durante entrevista para a Playstation 

Life Style, que pode ser acessada através deste link: https://goo.gl/dDumfp 

“A grande mudança agora é que os jogadores podem controlar três personagens 

simultaneamente. Não só isso, mas agora, porque há três personagens em uma equipe, 

o jogador pode alternar entre eles à vontade. Embora isso também traga novos 

desafios, incentivando os jogadores a experimentar com três personagens diferentes. 

Não somente isso, mas porque os grupos inimigos compreendem três personagens 

também, eles podem planejar contra você. Assim, vai dar mais profundidade 

estratégica para a série”. 

O jogo, que foi lançado para ps4, XboxOne e Windows, possui várias histórias 

que se dividem em diversos segmentos lineares, ramificando em histórias separadas que 

permitem jogar novamente certos eventos em fases posteriores. Em si, a história do 

game dá continuidade à saga, começando justamente onde Naruto Shippuden: 

Ultimate Ninja Storm 3 e Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution 

pararam, ou seja, no meio da Quarta Guerra Mundial Ninja. 

https://goo.gl/dDumfp


Para os próximos games da saga, alguns pontos devem ser acertados, como a 

substituição das cutscenes (que estão incríveis) por imagens fixas, a falta de uma 

profundidade significativa no combate e o modo online, que teve reclamações nesse 

título da saga. Porém, aqueles que acompanham a história de Naruto Uzumaki, ou 

ainda aqueles que não acompanham, e curtem um bom jogo de luta, podem ter uma 

certeza: Jogar Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 trará muitas horas de 

diversão para você e seus amigos. 
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