
Vale a pena jogar Rise of the Tomb Raider? 

 

 

 

Se for para lembrar quais mulheres mais nos marcaram nos jogos eletrônicos, 

certamente o nome Lara Croft estará presente. Afinal, dificilmente será encontrado 

alguém que não jogou algum game da franquia Tomb Raider. Devido à aparição da 

personagem nos cinemas, será mais difícil ainda encontrar alguém que não conheça a 

franquia. 

E, muito diferente do que estamos acostumados, como a Princesa Peach, que 

fica aguardando que Mario apareça para salvá-la (apesar de ela estar mais independente 

nos últimos jogos da Nintendo), Lara Croft sempre foi sua própria salvadora. Aqui, 

cabe uma ressalva sobre a qual muita gente se confundiu, e ainda se confunde: o nome 

da personagem é Lara Croft, e não Tomb Raider, sendo este último o nome da 

franquia. 

A personagem sempre foi muito OverPower. Difícil lembrar-se da mesma sem 

suas clássicas pistolas, que deixavam o clarão na tela e os corpos dos inimigos pelo 

chão. E, no game Rise of the Tomb Raider (o último jogo lançado da franquia até 

então), ela está ainda mais poderosa. Confira no trailer abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SDlUfL7uwc0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SDlUfL7uwc0


O game, que foi lançado em 10 de Novembro de 2015 para Xbox360 e 

XboxOne, em 28 de Janeiro de 2016 para Windows e sua versão definitiva, chamada de 

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, lançada em 11 de Outubro de 2016 

para Playstation 4 (ps4), possui notas excelentes, sendo que a IGN avaliou o jogo com 

9,3 e a GameSpot com 9, sendo difícil encontrar algo de ruim sobre ele. 

Conforme os próprios sites, entre as qualidades que o jogo possui, estão o 

mundo lindo que vale a pena explorar, os cenários de combate envolventes, o excelente 

sistema de construir (ou craftar) e atualizar armas, a Lara como uma grande heroína, os 

vilões fortes e a história e personagens que, segundo a GameSpot, foram muito bem 

construídos. Como pontos negativos, ficam apenas a falta de inspiração nos combates e 

o sistema de coleta de recursos, que pode ser tedioso. 

O jogo tão somente segue a fórmula do anterior, (o Tomb Raider, lançado em 5 

de Março de 2013 para ps3, ps4, Xbox360, XboxOne, Windows e Mac OS X, pela 

Square Enix (como editora) e Crystal Dynamics (como produtora) - uma pausa para 

dizer o quanto essa dupla é I-N-C-R-Í-V-E-L - que renovou totalmente a franquia e 

recebeu notas de 9,1 pela IGN e 8,5 pela GameSpot) como o supera. Uma excelente 

continuação para essa nova caminhada da franquia, que já possui sua própria marca em 

relação aos jogos anteriores. 

Enquanto nos primórdios dos games da Lara Croft estávamos acostumados 

com suas pistolas, nos novos games temos um elemento novo como arma: o arco e 

flecha. E, pudera, não é que a personagem também sabe lidar com ele? Com direito a 

upgrades (ou melhorias), a arma se torna indispensável para acompanhar Lara durante 

toda a sua aventura. E, convenhamos que com um arco tão poderoso como esse, quem 

vai querer usar outra arma? 

Mas, calma! Se você ainda prefere usar outras armas a arco e flecha, saiba que o 

jogo possui mais oito armas, que são: Pistola Semiautomática, Submetralhadora, Fuzil 

de Assalto, Pistola Pesada (ou Magnum), Escopeta de Recarga Simples, Escopeta 

Automática, Espingarda Tática (ou Tactical Shotgun) e Rifle Militar. Indo além, o game 

também permite que essas armas, assim como os arcos, sejam melhorados, e possibilita 

a criação de itens durante a campanha. 

Se você leu a matéria até aqui e ainda existe alguma duvida quanto valer ou não 

a pena jogar Rise of the Tomb Raider, fica a dica: Jogue-o o quanto antes!  

E, antes de encerrar a matéria, cabe uma singela homenagem a todas as mulheres 

protagonistas dos games, que se mostram fortes e resistentes a cada aventura. E uma 



lembrança da personagem feminina mais importante da história dos videogames: 

Samus Aran, da franquia de games Metroid, que foi a primeira protagonista mulher a 

carregar uma armadura (deveras pesada) com bazuca de plasma.  

Porém, o mais incrível é que na época existia preconceito com a participação de 

mulheres nos games, essencialmente como protagonistas. Então, Gunpei Yokoi, Yoshio 

Sakamoto e Hirokazu Tanaka, desenvolvedores do game, tiveram a brilhante ideia de 

deixar a Samus com a armadura durante toda a aventura, fazendo parecer que era um 

homem, e só revelar ao final do jogo que sim, estávamos jogando com uma mulher! 

Mais informações sobre esse incrível game ficam para uma próxima matéria! 
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