
O retorno do nosso mascote preferido: Crash Bandicoot | Ps4 

 

Apesar de ele ser um marsupial, da ordem Peramelemorphia, certamente Crash 

Bandicoot já foi chamado de “Raposinha” por você. Talvez por sua cor avermelhada ou 

pelo formato de seu nariz. Porém, independente da espécie de Crash Bandicoot, fato é 

que ele marcou a nossa vida. Depois de outras sessões nostálgicas, como The Legend 

of Zelda (https://geracaogame.com/o-lendario-legend-of-zelda/) e Tekken 3 

(https://geracaogame.com/tekken-3-relembrando-qualidade-jogo/), vamos para mais 

uma, agora com essa franquia muitíssimo divertida. 

Mario e Nintendo, Sonic e Sega, Pac-man e Namco, Crash Bandicoot e Sony. 

Duplas que dificilmente conseguimos enxergar separadas. Porém, direitos autorais 

provam ser passageiros a cada notícia. E Crash Bandicoot não pertence mais à Sony 

(pelo menos, não ainda). Seus direitos continuam com a Activision, apesar do novo 

game ser (pelo menos ainda) exclusivo para o Playstation 4 (ps4).  

E, por falar em novo game, o que esperar de Crash Bandicoot N. Sane 

Trilogy? 

 

Figura 1 Sugestão: Crash Bandicoot ps4  

Fonte: http://i.vimeocdn.com/video/606353856_1280x720.jpg 
 

Previsto para ser lançado no dia 30 de junho de 2017, o game será uma 

remasterização dos primeiros três jogos, agora para o console ps4.  Mas, será bom? Essa 

resposta é difícil de dar antes de jogar o game. Porém, podemos relembrar que os três 

primeiros jogos da franquia impactaram fortemente nossos corações. Talvez, o jeito 

“louco” de Crash Bandicoot seja o que mais garantiu carisma e aceitação por todos os 

fãs. Afinal, não é necessário nenhum esforço para relembrarmos a dancinha da vitória 

feita por ele. 



Nada melhor para criar expectativas para o novo game, do que trazer de volta à 

memória esse incrível personagem da sagrada era do ps1. Criado por Andy Gavin e 

Jason Rubin, não sabemos se tiveram como inspiração o personagem O Máskara, do 

diretor Chuck Russell, mas a “loucura” do personagem, bem como seus giros, lembram 

bastante o mesmo. E o Aku Aku, máscara que acompanha Crash Bandicoot em suas 

aventuras, ajuda ainda mais na hipótese de uma possível inspiração. 

 

Figura 2 Sugestão: Aku Aku | Crash Bandicoot 

Fonte: https://www.crashmania.net/images/encyclopedia/characters/ 

aku-aku/aku-aku-crash-nitro-kart-purple.jpg 
 

E que máscara OverPower hein? A nostalgia de lembrar os momentos em que 

bastava encostar nos inimigos para vê-los sumindo da tela, sempre quando o Aku Aku 

se inseria na face de Crash Bandicoot, se compara (se não supera) à nostalgia de pegar 

a estrela no Super Mario World. 

E, se temos a Princesa Peach na franquia de jogos do Mario, também temos na 

franquia de jogos do Crash Bandicoot a Tawna ..., não! Aqui cabe uma pequena 

história: A primeira namorada de Crash Bandicoot se chamava Tawna Bandicoot, e 

fora sequestrada por Neo Cortex e Nitrus Brio no primeiro jogo da franquia, sendo que 

um dos objetivos de Crash Bandicoot era resgatá-la. Bem típico! 



 

Figura 3 Sugestão: Tawna Bandicoot | Crash Bandicoot  

Fonte: http://i0.kym-cdn.com/photos/images/original/001/197/907/fea.jpg 
 

Porém, a Naughty Dog achou a personagem sensualizada demais, podendo ser 

imprópria para jogadores mais jovens. Assim, a partir do segundo game da franquia, 

Tawna foi substituída por Coco Bandicoot que, ao contrário do que podemos ter 

pensado, é a irmã de Crash Bandicoot, e não sua nova namorada. 

 

Figura 4 Sugestão: Coco Bandicoot | Crash Bandicoot  

Fonte: https://vignette4.wikia.nocookie.net/crashban/images/6/60/ 

Coco_Bandicoot.png/revision/latest?cb=20160903010004 

 

Além desses personagens icônicos, têm-se também os vilões, que tornavam a 

aventura ainda mais interessante. Dificilmente se encontrará algo tão divertido como 



enfrentar desde o Ripper Roo (ou “O Coelho Azul”), passando pelos Irmãos Komodo 

(ou “Os Jacarés”), até o Dr. Neo Cortex. Tudo isso tornava o prazer de jogar Crash 

Bandicoot algo inestimável! 

Falar de carisma nos personagens de Crash Bandicoot é o mais comum. Como 

esquecer, por exemplo, o Polar (ou “Ursinho do Crash”) e a Pura (ou “Tigre da Coco”)? Talvez, 

jogar as fases com eles fosse mais divertido para aqueles que gostam de desafios, já que 

geralmente eram as fases mais difíceis dos jogos. Mas sempre era incrível ver o encontro entre 

esses personagens. 

De fato, só nos restar aguardar. E desejar que essa remasterização seja o viés para 

jogos do Crash Bandicoot para a nova geração. À Sony, um pedido: Não perca a essência do 

jogo! Afinal, ainda que o Crash Bandicoot não seja mais o seu mascote, ele será para sempre o 

personagem marcado e guardado nas memórias daqueles que puderam, um dia, conhecer 

alguém tão divertido e icônico, ainda que virtual. 
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