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13ª Edição
Editorial

Equipe

Essa é a primeira edição do Jornal Dois Martelos em 2018.
Pretendemos, durante esse ano, implementar novidades 

(aguardem!).
Temos grandes novidades relacionadas à gestão do CMR! 

O que será que ocorreu? Será que tivemos mudanças? *clima 
de suspense*

E o IntegraPoli desse ano não nos trouxe apenas o Caça, 
mas também uma tentativa de independência do CMR. Será 
que deu certo?

Para começar bem o ano, nada melhor do que a boa e ve-
lha pitada do Bardá IndieK. Dessa vez trazendo uma indicação 
de leitura com a obra "O Nome do Vento".

Também temos uma análise riquíssima de um jogo que 
mexe com aspectos psicológicos, além da mitologia nórdi-
ca. Estamos falando de "Hellblade". É uma ótima leitura para 
aqueles que querem, ou não, jogar.

"Um Lugar Silencioso" possui uma abordagem que foge do 
filme e nos leva a uma reflexão interna. É uma leitura muito 
densa!

Temos, para completar, a primeira matéria sobre a história 
de todas as Copas do Mundo. Com certeza vale a pena e trás 
uma série de informações que podem surpreender até o mais 
fanático em futebol.

Desejamos a todos uma ótima leitura!

Tiragem
Para essa edição, foram impressos 100 exemplares do Jornal Dois 
Martelos, na gráfica da Escola Politécnica.

Contato
jornal2martelos@gmail.com
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Bruno Koseki
Caio Nogueira
Eduardo Marsola
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Isabella Duchêne
Jefferson Junior
Marília El-Kadre
Nathalia Tagusagawa
Renan Rosenfeld
Victor Castro
Victor Vasconcelos
Virgínia Dalvi

Editores: Alan Borges e Renan 
Rosenfeld

Revisores: Alan Borges, 
Guilherme Bardavira, Isabella 
Duchêne, Marilia El-Kadre, 
Victor Castro

Realização

Convite
Quer entrar para a equipe e
escrever para o Dois Martelos?
Entre em contato pelo
e-mail do jornal ou com algum
membro da equipe!
Todos são bem-vindos a
ajudar!

1



Dois Martelos São Paulo, Abril de 2018

2

Acontece no CMR

A movimentação no mer-
cado tejiano foi intensa nos 
últimos tempos, mas o Jornal 
Dois Martelos traz, de ma-
neira exclusiva, as principais 
novidades dessa janela de 
transferências.

Começaremos tratando de 
uma notícia triste: Julio Sala-
roli não é mais um dos nossos 
diretores de patrimônio. Ele 
decidiu pela saída da gestão 
devido a questões pessoais. 
Agradecemos por todo o tra-
balho realizado nesses tem-
pos em que esteve na gestão, 
além dos gols e assistências!

Julio Saliori, ex-diretor de patrimônio

Tivemos uma mudança na 
posição tática do nosso time. 
Jun Kunitake, que fazia parte 
da diretoria de eventos, agora 
ocupa o lugar que ficou vazio 
na diretoria de patrimônio. 
Ele, junto ao Guilherme Bar-
davira, farão a linha de defesa 
patrimonial do CMR.

Jun Kunitake, o nosso diretor de even-
tos patrimônio

A diretoria de eventos, 
que ocupa 3 posições den-
tro desse campo, ficou com 
apenas dois jogadores: Feli-
pe Garcia e Fernando Garcia. 
Quem poderia, então, ocupar 
esse lugar restante?

Eis que uma das novelas 
mais longas do futebol tejia-
no finalmente chega ao fim. 
Após meses de negociações, 
o CMR anunciou, na tarde de 
segunda-feira (21/04), a con-
tratação da nova diretora de 
eventos Paula Magalhaes. 
Paula já passou pelos exames 
etílicos e se juntou ao elenco 
na última Ordinária.

Como não deve faltar, eis 
uma introdução, ao estilo do 
Jornal Dois Martelos, da nos-
sa nova integrante:

A última integrante do Trio 
Parada Dura (junto com 
Malu e Cami). Dirige em alta 
velocidade nas curvas e pos-
sui grande paixão por meias 
com dedos. Já chegou dando 
show na gestão!

Seja muito bem-vinda, 
Paula!

O que será que as próxi-
mas janelas nos proporcio-
narão? Continue ligado nas 
próximas edições do Dois 
Martelos!

Alan Borges Oliveira
Engenharia de Materiais/ 

Metalúrgica

Janela de Transferências do CMR
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Declaração unânime dos 
três poderes fundamentais 
(DCP) e do povo Gaulês.

Quando, no decurso da 
História do Homem, se torna 
necessário a um povo que-
brar os elos políticos que o li-
gavam a um outro e assumir, 
de entre os poderes terrenos, 
um estatuto de diferenciação 
e igualdade ao qual as Leis da 
Natureza e do Deus da Plan-
tinha  lhe conferem direito, o 
respeito que é devido peran-
te as opiniões da Humanida-
de exige que esse povo decla-
re as razões que o impelem à 
separação.

Consideramos estas ver-
dades por si mesmo eviden-
tes, que todos os homens são 
criados iguais, sendo-lhes 
conferidos pelo Luiz Flores de 
Moraes Rêgo certos Direitos 
inalienáveis, entre os quais 
se contam a Liberdade plena, 
a busca pela Felicidade, Fra-
ternidade e Lazer. Que para 
garantir estes Direitos, são 
instituídos uma Monarquia 
Absolutista entre os Homens,  
e “Champs” derivará os seus 
justos poderes do consenti-
mento dos governados. Que 
sempre que qualquer Forma 
de Governo se torne destrui-
dora de tais propósitos, o 
Povo tem Direito a alterá-la 
ou aboli-la, bem como a insti-
tuir um novo Governo Comu-
nista, assentando os seus fun-
damentos nesses princípios 

e organizando os seus pode-
res do modo que lhe pareça 
mais adequado à promoção 
da sua Segurança e Felicida-
de. É verdade que a sensatez 
aconselha que não se substi-
tuam Entidades acadêmicas 
há muito estabelecidos por 
razões levianas e momentâ-
neas; e de facto a experiência 
mostra-nos que, enquanto 
lhe for possível suportar as 
contrariedades, a Humani-
dade está mais disposta a so-
frer do que a reparar os erros 
abolindo as formas a que se 
habituaram. Mas quando um 
extenso rol de abusos e usur-
pações, invariavelmente com 
um mesmo Objetivo, eviden-
cia a intenção de o enfra-
quecer sob um Despotismo 
absoluto, é seu direito, é seu 
dever, destituir tal Governo e 
nomear novos Guardas para a 
sua segurança futura. Tal tem 
sido o paciente sofrimento 
destas Colónias; e tal é agora 
a necessidade que as obriga a 
alterar os seus anteriores Sis-
temas de Governo. A história 
do atual Grêmio Politécnico 
e apoiadores é uma história 
de sucessivas injúrias e usur-
pações, todas com o Objeti-
vo último de estabelecer um 
regime absoluto de Tirania 
sobre as diversas entidades. 
Para provar tudo isto, que se 
apresentem os factos peran-
te o Mundo honesto.

O Café não era pronto na 
hora certa.

O BabyMaker nunca foi la-
vado.

São Paulo é definitivamen-
te diferente em quesitos de 
higiene que o CMR.

Nossa medidas de ética e 
moral são barradas odiana-
mente pelo poder do Estado, 
o qual era preterido que nos 
trouxesse Segurança e não 
Autoritarismos.

Não temos apoio político 
ou financeiro sobre a entida-
de que vive sob os pés de um 
Estado inútil e gigante.

A População não Gaulesa 
é opressora e violenta com 
nossos arredores.

Temos uma história única 
que se mescla com as opres-
sões, principalmente milita-
res, que sofremos ao longo 
de nossa criação.

Abusaram e apropriaram 
publicamente de nosso Canal 
Hídrico, o qual é repleto de 
resíduos de não-Gauleses e 
sujo pelos Rios Paulistas.

Enquanto suportávamos 
tais Opressões, nos mais hu-
mildes termos lançámos Ape-
los para que reconsiderasse. 
Aos nossos sucessivos Apelos 
respondeu apenas com injú-
rias acrescidas. Um Soberano 
cujo carácter fica assim mar-
cado pelo modo de ação que 
define um Tirano, não ser-
ve como governante de um 
povo livre.

Declaração de Independência do CMR
Determinação da Magna Assembleia Além Tejiana, 7 de março de 2018
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Não deixámos de dar a 
devida atenção aos nossos 
irmãos Politécnicos. De tem-
pos a tempos, avisámo-los 
das tentativas por parte dos 
seus corpos acadêmicos para 
estender uma jurisdição in-
justificável sobre nós, como o 
voto de Minerva do Grêmio. 
Lembrámo-lhes as circuns-
tâncias da nossa emigração e 
colonização deste prédio do 
PMI. Apelámos à sua justiça 
e magnanimidade inerentes, 
rogando-lhes que, face à ori-
gem comum que nos une, 
negassem estas usurpações, 
pois estas haveriam inevita-
velmente de conduzir à ex-
tinção das nossas relações, 
ligação e rituais. Não deram 
igualmente ouvidos à voz da 
justiça e da consanguinida-

de provocada pelas seringas. 
Temos pois que reconhecer a 
necessidade da nossa separa-
ção, pelo que os considerare-
mos, tal como o resto da Hu-
midade, Inimigos na Guerra, 
Amigos na Paz.

Assim sendo, nós, Repre-
sentantes do CENTRO MO-
RAES RÊGO, reunidos em 
Magna Assembleia Além Te-
jiana, suplicando ao Juiz Su-
premo do mundo pela reti-
dão das nossas intenções, em 
nome e com a autoridade que 
o nobre Povo destas Colónias 
nos conferiu, anunciamos 
e declaramos solenemente 
que este Centro Acadêmico 
é e devem ser por direito ES-
TADO LIVRE E INDEPENDEN-
TE; que ficam exonerados de 
toda a Fidelidade perante ao 

Usurpador Estado Brasilei-
ro e ao Grêmio Politécnico e 
que qualquer vínculo político 
entre elas e o Estado da Grã-
-Bretanha é e deve ser total-
mente dissolvido; e que, na 
qualidade de ESTADO LIVRE E 
INDEPENDENTE, assiste-lhes 
toda a competência para de-
clarar Guerra, assinar a Paz, 
contrair Alianças, estabelecer 
Relações Comerciais e levar a 
cabo quaisquer decisões ou 
ações, tal como compete ao 
ESTADO INDEPENDENTE. E 
para sustentação desta De-
claração, confiando plena-
mente na proteção do Divino 
Deregue Johnson, empenha-
mos mutuamente as nossas 
Vidas, os nossos Bens e a nos-
sa Honra sagrada.

4

Apesar dos esforços e da carta, estruturada de maneira tão cirúrgi-
ca e bela, uma tal de ONU recusou nosso pedido. Não tem proble-
ma, já que o CMR é um lugar único que mora no coração de tantos 
(que, inclusive, estão espalhados pelo mundo).
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Entretenimento

É… ano novo, vida nova, 
mas segura aí. Estamos em 
abril e até já passaram as P1 
(oloko, o tempo passou voan-
do) e aqui estamos. Achou 
que não o Bardá indieK ia 
morrer na virada do ano? HÁ, 
achou errado… otário.

Mas agora vamos falar 
de coisa boa, vamo falar de 
tekpix vamos falar desse liv-
rão que quase ninguém co-
nhece. Apresento a vocês: O 
Nome do Vento.

Essa maravilha arrebata-
dora te faz devorar páginas e 
páginas em questão de pou-
cos minutos. Ela projeta ima-
gens tão complexas, que di-
ficilmente duas experiências 
de leitura seriam iguais. Toda 
a ambientação criada te leva 
a um estado de imersão, no 
qual tudo, e todos, a sua vol-
ta se tornam um mero ruído 
perante a toda a genialidade 
embutida no livro.

Kvothe é só uma criança 
quando sua história começa. 
Cercado pela sua família (os 
Edena Ruh), vive feliz viajan-
do pelas cidades do seu Canto 
de Mundo, tendo como pro-
fessores seus próprios irmãos 
Edena, musicistas, malaba-
ristas, dançarinos, poetas, 
enfim, artistas da mais alta 

performance. Porém sua vida 
muda drasticamente uma 
vez que o arcanista Abenthy 
(Ben para os íntimos) se jun-
ta à trupe após heroicamente 
chamar pelo Nome do Vento. 
Maravilhado, e sempre curio-
so, Kvothe se envolve e co-
meça a aprender as misterio-
sas artes do arcanismo a fim 
de entrar na Universidade, o 
centro de formação dos arca-
nistas.

Pouco tempo depois da 
triste partida da trupe por 
parte de Bem, enquanto Kvo-
the está brincando nos bos-
ques perto do acampamento 
Edena, este (Bem) é atacado 
e inteiramente dizimado pe-
los demônios do Chandriano. 
Órfão, desesperado e com 
medo, Kvothe foge para a 

floresta com nada além do 
alaúde de seu pai. Ali ele fica 
por volta de meio ano, aper-
feiçoando sua habilidade mu-
sical a tal ponto que podia 
tocar sentimentos e imagens 
com maestria, só deixando a 
floresta em direção a Tarbean 
quando sobraram apenas 
poucas cordas inteiras no ins-

Bardá IndieK: O Nome do Vento, 
de Patrick Rothfuss (Alerta de Spoiler!)

5



Dois Martelos São Paulo, Abril de 2018

trumento. Lá, Kvothe, ainda 
abalado por sua perda, pas-
sa por alguns problemas com 
um grupo local, tendo seu 
alaúde quebrado, precisando 
mendigar e roubar durante 3 
longos anos, até o começo de 
sua redenção.

Decidido a entrar na Uni-
versidade, Kvothe penho-
ra um livro que recebera de 

Abenthy, assim ganhando 
sua chance, ele paga pela via-
gem de uma caravana onde 
encontra Denna, a mulher 
que se tornaria o centro da 
atenção de Kvothe por vá-
rios anos. Porém, por uma 
reviravolta do destino, esta 
deixa a caravana para seguir 
em outra direção, enquanto 
ele segue para a Universida-

de. Chegando lá, ele ingressa 
a Universidade com ajuda da 
recomendação de Ben, e a 
partir daí seria muita revela-
ção do enredo.

Guilherme Bardavira
Engenharia de Materiais/ 

Metalúrgica
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• Aspectos Gerais:
Hellblade: Senua’s Sacri-

fice é um jogo single player 
de ação e aventura, com uma 
boa pitada de terror psico-
lógico. Foi produzido pelo 
estúdio Ninja Theory, autor 
também de outros títulos de 
sucesso como: Devil May Cry: 
Remake e Heavenly Sword.

Anunciado primeiramente 
em uma conferência da Sony, 
na Gamescom de 2014, o 
jogo foi apresentado em um 
curto vídeo que foi chama-
do, pela própria produtora, 
de “a ponta do iceberg” por 
estar ainda em estágio inicial 
de seu desenvolvimento. Foi 
lançado em 8 de agosto de 
2017 exclusivamente para o 
Playstation 4, da Sony, e para 
o PC.

Segundo a produtora, 
esse título é um “AAA Inde-
pendente”, ou seja, um jogo 
independente, com baixo 
orçamento, mas com toda a 
qualidade de um jogo AAA 
(jogos com alto orçamento). 

Além disso, eles mantiveram 
os três grandes pilares pro-
metidos por todos os jogos 
da produtora: jogos com sis-
tema de combate forte, arte 
visual única e bem trabalha-
da, além de uma história com 
grande profundidade (bem 
como seus personagens).

A proposta da desenvol-
vedora foi extremamente ou-
sada, trazendo um jogo fora 

dos padrões para os quais 
estamos acostumados. Exis-
te uma abordagem de temas 
como psicose e depressão (te-
mas polêmicos e que geram 
ampla discussão em âmbito 
global) com bastante sutile-
za, inclusive contando com a 
ajuda de pacientes e espe-
cialistas da área. Essa consul-
ta buscou uma experiência 
imersiva, principalmente na 
parte auditiva e psicológica 
do jogo.

Um dos pontos mais mar-
cantes do jogo é, sem dúvida, 
a exploração do áudio 3D em 
sua totalidade, imergindo o 
jogador em um verdadeiro 
“pesadelo auditivo”, em uma 
confusão que se mantêm du-
rante todo o jogo. Uma vez 
que nenhum dos comandos 
do personagem são ensina-
dos, somado à promessa de 
“perdmadeath”, ocorre um 
aumento do medo da morte 
(até para aqueles acostuma-
dos com a série Dark Souls). 
A atmosfera sombria e per-
turbadora do game ainda são 

Hellblade: Senua’s Sacrifice – Por Trás do Jogo
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mais fortemente ressaltadas 
com a aparição surpresa de 
inimigos e pelos gráficos ex-
cepcionais do jogo.

 
[SPOILER ALERT! – 

READ AT YOUR OWN 
RISK!]

• História do Jogo, Persona-
gens e Significados:
O jogo se inicia com uma 

voz contando o porquê do 
jogo: contar história de Se-
nua, uma guerreira celta em 
luto, que perdeu seu amado, 
Dilion, e que pretende ir até 
Hellheim, a morada dos mor-
tos que morreram sem glória, 
doentes ou em idade avan-
çada (na mitologia nórdica) 
para resgatar sua alma.

Senua é uma jovem guer-
reira celta, atormentada 
constantemente por vozes 
em sua cabeça e visões irreais 
ao seu redor (resultados de 
sua intensa psicose, provavel-
mente herdada de sua mãe). 
Estas vozes e seus efeitos na 
personagem são muito bem 
retratadas no jogo, uma vez 
que em controle da protago-
nista, você também ouve as 
vozes e tudo que elas dizem 
para ela, desde algum alerta, 
ordem ou incentivo para al-
guma ação. Muitas vezes es-
sas vozes tendem a desmoti-
var a personagem e o jogador 
durante a jornada, chegando 
até mesmo ao ponto de in-
centiva-la a desistir de sua 
própria vida.

Durante o jogo, o jogador 
se sente em certos pontos 
perturbado com a história de 
vida da protagonista e com 
as vozes que a perseguem, 
afinal você também passa a 
ouvi-las. Para completar esse 
jogo psicológico, há ainda as 
visões perturbadoras e cons-
tantes da personagem e o 
sistema de mortes “save-e-
rasing permadeath”, em que 
há o anúncio no início do jogo 
que você terá um número li-
mitado de mortes, até que a 
escuridão domine a perso-
nagem, quando essa chega 
em sua cabeça e significa a 
morte e a deleção do seu ar-
quivo de salvamento do jogo. 
Maltratada, abusada e excluí-
da durante seu crescimento 
principalmente devido a sua 
doença, Senua desenvol-
veu uma depressão severa, 
revelada durante a história 
do game. Apesar de muitas 
vezes as vozes da cabeça da 
personagem contarem suas 
fraquezas e a desestimula-
rem, descobrimos que Dilion, 
foi um dos únicos que não a 
tratou como um “monstro” 
ou como “a culpada de todos 
os problemas de sua tribo”, 
sendo um forte pilar na luta 
de Senua contra essa condi-
ção psicológica.

Galena, mãe de Senua, so-
fria também da mesma doen-
ça e enxergava essas vozes e 
visões como um dom, uma 
nova forma de ver a realida-
de. Porém, ao contrário do 
apoio recebido pela filha por 
Dilion, seu marido Zynbel, 
druida da aldeia, considerava 

essa doença como a marca da 
“escuridão”, o mal, retratado 
durante o jogo como um dos 
traumas da protagonista.

Apesar de sofrer abu-
sos constantes por parte de 
Zynbel, Galena ajudou a fi-
lha com seu problema, di-
zendo para que ela não ti-
vesse medo das vozes de 
sua cabeça, que estas eram 
“sinais do submundo”.  
Entretanto o pai de Senua, 
Zynbel, repudiava tal ação, 
considerando a condição de 
sua esposa e filha como uma 
praga dentro da aldeia e uma 
maldição, terminando por 
queimar sua esposa viva, em 
frente a toda a aldeia como 
um sacrifico para agradar os 
deuses.

Esse trauma de ver sua 
mãe sofrendo e sendo mor-
ta por seu próprio pai é tão 
grande que durante o jogo, 
descobrimos que a lembran-
ça de sua morte estava ca-
muflada em sua mente, dis-
farçada como um suicídio 
de sua mãe após esta ter se 
entregado à doença, mas na 
passagem pelo “Caminho de 
Corpos”, ela ouve durante 
todo o caminho, a voz de sua 
mãe, chorando e implorando 
por piedade enquanto algo a 
tortura. Mais à frente, Senua 
tem a visão do rosto defor-
mado de sua mãe em uma 
das montanhas do cenário, 
quando a protagonista já está 
quase se entregando mais 
uma vez para a morte, para a 
escuridão.

Na parte final do jogo, 
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descobrimos que Galena foi 
queimada viva, mostrado em 
uma das lembranças de Se-
nua, em que ela vê sua mãe 
em chamas e implorando 
para que a filha desvie o olhar 
e não a veja naquele estado, 
enquanto Zynbel assiste num 
ritual macabro aos deuses.

Zynbel também trancafia-
va sua filha dentro de casa, 
com vergonha e repúdio à 
sua condição, não permitindo 
apenas que ela saísse, exceto 
em algumas raras vezes que 
Senua conseguia fugir. 

Em uma dessas fugas, Se-
nua encontra um homem 
que chama sua atenção e co-
meça a observa-lo enquanto 
treina, aprendendo um pou-
co sobre combate, até que 
um dia eles se encontram e 
aí que Senua conhece Dilion 
que, impressionado com o 
progresso dela em combate 
apenas observando-o, ensina 
a ela a arte da espada, sendo 
mais tarde seu companheiro 
nessa batalha constante con-
tra a “escuridão” e seus trau-
mas relativos ao tratamento 
recebido por seu pai e pela 
sua aldeia. Esse momento 
que Senua relembra o dia em 
que conheceu seu amigo e 
amado Dilion é um dos pou-
cos retratados inicialmente 
sem um tom de escuridão e 
sofrimento, quando ela lem-
bra de um momento bom.

Entretanto, essa felicida-
de de Senua durou pouco. 
Após se tornarem amantes, 
uma praga repentinamen-
te assolou sua vila, matando 

muitas pessoas e fazendo-a 
se indagar se seu pai, Zynbel, 
não tinha razão quando di-
zia que ela era uma amal-
diçoada pelos deuses e 
que ela havia trazido aque-
la maldição para sua vila.  
Tomada pela dúvida e pela 
culpa, Senua resolve se iso-
lar na floresta próxima a vila, 
onde encontra um velho ho-
mem chamado Druth, um 
escravo fugido de uma das 
invasões dos Nórdicos. Um 
incêndio também deixou 
marcas nas faces de Druth e 
também na fuga, ele se feriu, 
e isso fica visível nas diver-
sas aparições nas memórias 
de Senua e nos relatos so-
bre a história e mitologia do 
povo nórdico, relembradas 
pela protagonista durante 
alguns trechos mais compli-
cados de sua história. Essas 
histórias encantavam Senua, 
mas ela também veio a des-
cobrir que Druth se exilou 
na floresta após a fuga pois, 
na tradição celta, as pessoas 
com problemas psicológicos, 
como os que Druth também 
tinha, deveriam ser exilados. 
Essas as visões são posterio-
res a morte de Druth, visto 
que ele morreu na floresta 
em decorrência dos ferimen-
tos que sofreu. Após perder 
esse novo amigo, Senua deci-
de voltar para sua aldeia, mas 
para sua infelicidade os mes-
mos nórdicos que fizeram de 
Druth seu prisioneiro, ataca-
ram sua vila e mataram as 
pessoas lá, incluindo Dilion, 
seu amado, que foi sacrifica-
do para os deuses nórdicos 

no ritual da “Águia de San-
gue”, também mostrado na 
série Vikings. 

Após ver seu amado mor-
to naquele ritual brutal, Se-
nua também se culpa pela 
morte do amado, pois ela 
havia deixado ele para se 
exilar na floresta, a procura 
de respostas, agravando ain-
da mais sua depressão, pois 
agora, todas as pessoas que 
ajudaram-na estão mortas. 
Como Dilion foi sacrifica-
do para deuses nórdicos, a 
voz sombria na cabeça de 
Senua dizem que a alma de 
seu amado agora pertence a 
eles, desmotivando-a a con-
tinuar a lutar e iniciando sua 
jornada para salvar a ama do 
amado como um último re-
curso para se manter na luta 
pela vida. Isso ocorre em um 
monólogo dessa voz enquan-
to Senua encara o corpo do 
amado sacrificado: “(Sobre 
Senua) Você lutou por amor 
e, estragada pela escuridão 
dentro de você, lutou pelo 
seu sonho... agora não há ma-
neira de vencer...” e “(Sobre 
o amado) Na cabeça em seu 
corpo, fica a entrada para a 
sua alma. Por isto, você deve 
carregar o vaso dele para 
trazê-lo de volta para casa.”.  
Com isso, Senua retira a ca-
beça do amado e inicia sua 
aventura até Hellheim para 
salvar sua alma, carregando-
-a em um saco amarrado em 
seu cinto. 

Após esse monólogo as 
vozes voltam incessantemen-
te, perturbando Senua, cul-
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pando-a pela morte do ama-
do, o que também contribui 
para a sua longa jornada até 
esse mundo nórdico para res-
gatar a alma dele com a deu-
sa Hela.

A jornada de Senua se tor-
na cada vez mais difícil com 
as vozes em sua cabeça, que 
muitas vezes a desencora-
jam, a ofendem, mas mes-
mo assim ela se mantém fiel 
a missão de salvar a alma de 
Dilion.

Todos os traumas e maus 
tratos sofridos por Senua 
durante sua vida, estão re-
tratados na jornada durante 
o jogo, contados pelas vo-
zes em sua cabeça, os trau-
mas estão retratados nos 
inimigos que aparecem em 
seu caminho, que são re-
presentações dos nórdicos 
que atacaram sua aldeia.  
Suas visões são constan-
tes em todo o game, prin-
cipalmente durante os 
puzzles do jogo, sendo es-
sencial para suas resoluções. 
Durante as batalhas contra 
os chefes, vamos descobrin-
do novos significados para 
a história, como os dois pri-
meiros chefes: Surtr, o gigan-
te do fogo, e Valravn, o deus 
das ilusões. Ambos devem 
ser mortos para que a passa-
gem para Hellheim seja aber-
ta, mostrando visões sobre o 
ataque ocorrido a sua vila e 
sobre o passado e visões da 
protagonista.

Surtr, o gigante de fogo, 
simbolizando a culpa de Se-
nua por não estar no momen-

to em que sua vila foi atacada 
e queimada pelos nórdicos, 
por voltar e encontrar tudo 
queimado e destruído, com 
conhecidos e seu amado 
mortos enquanto a protago-
nista podia apenas observar. 
Valravn, o deus das ilusões, 
por sua vez, simboliza todas 
as mentiras contadas por seu 
pai sobre sua doença, mas 
também sobre suas dúvidas 
e indagações sobre sua culpa 
e sobre os acontecimentos, 
além claro das lembranças 
camufladas de eventos trau-
máticos vividos por ela e de 
sua busca pela verdade des-
sas lembranças.

Após atravessar o portão 
que dá acesso a ponte para 
Hellheim, Senua tem que ven-
cer diversos obstáculos e pu-
zzles que a levam ao primeiro 
encontro com a deusa Hela. 
Não há uma luta nessa hora, 
pois Senua se assusta com a 
feição distorcida e com o ta-
manho da deusa, que quebra 
sua espada no primeiro gol-
pe de Senua. Hela então joga 
Senua da ponte, no abismo e 
mar abaixo delas.

Hela, a deusa do reino 
dos mortos, representa aqui 
os maiores medos de Senua, 
tanto pela morte de Dilion, 
quanto na busca incerta para 
salvar a alma do amado e sua 
espada representando as es-
peranças da guerreira, que-
brada por Hela, assim como 
a destruição de suas esperan-
ças nesse momento de fra-
queza ao encarar seus maio-
res medos, sendo jogada no 

abismo da incerteza, onde 
cogita o suicídio e desistir de 
tudo.

Após acordar, ela se vê em 
uma praia, a “Costa do Nau-
frágio”, onde ela encontra 
diversos fragmentos de uma 
espada gigante, cada um con-
tendo um dos quatro “desa-
fios de Odin”, com portais 
que a levam para locais onde 
ela deve vencer um desafio 
relativo a grandes medos e 
traumas para poder progredir 
e chegar na árvore ao centro 
e pegar a espada matadora 
de deuses.

Os desafios de Odin são 
missões baseadas em trau-
mas reais de pacientes estu-
dados em conjunto com es-
pecialistas, médicos e com os 
próprios pacientes de esqui-
zofrenia, cujos relatos foram 
usados para retratar os sinto-
mas no jogo: o cenário como 
se não tivesse um fim, coisas 
brilhando ou visão turva, até 
mesmo com instantes em 
que as vozes param na mente 
de Senua, sendo um dos mo-
mentos em que ela se encon-
tra sozinha, perdida em meio 
ao cenário. 

Os testes incluem labirin-
tos escuros e uma parte com 
escuridão total e monstros 
para se desviar, lembrando 
que Senua está sem sua es-
pada, sua esperança e ten-
do que enfrentar seus me-
dos. Nessa hora, as visões e 
conselhos de Druth e Dilion 
se tornam mais presentes e 
atuam como um Fio de Aria-
dne, guiando a personagem 
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em meio ao desespero e 
confusão. Além disso, tam-
bém enfrentamos puzzles 
semelhantes aos apresenta-
dos durante o caminho até 
o deus das ilusões, Valravn, 
e com o mesmo significado.  
Após conseguir passar todos 
os testes, Senua finalmente 
consegue sua nova espada, 
sua nova esperança, para po-
der continuar em sua jornada.  
Prosseguindo na jornada, en-
contramos um novo local com 
completa escuridão, o lar da 
besta Garm, um gigantesco 
cão de gelo, guardião do rei-
no de Hela, Hellheim. Nele, 
podemos encontrar a mãe de 
Senua, Galena, pedindo por 
ajuda para a filha por sua con-
dição de estar sendo tortura-
da, porém não conseguimos 
ajuda-la, pois, o Garm a força 
a procurar um esconderijo.  
Após passar pelo labirinto 
de escuridão que representa 
as incertezas sobre a morte 
da mãe, Galena, Senua en-
frenta o Garm, guardião de 
Hellheim e representante da 
“maldição da escuridão” que 
assola a protagonista e que 
também afetava sua mãe e 
também o monstro que o pai 
dela tinha se tornado.

Adentramos então no rei-
no dos mortos, começando 
pelo Mar de Corpos, onde en-
contra representações defor-
madas do rosto de sua mãe, 
já mostrado anteriormente, 
e que representa também 
as incertezas sobre sua mor-
te e o luto por ela vivido.  
Aqui são revelados detalhes 
sobre a vida e convívio com 

sua mãe, Galena, e os proble-
ma causados pelo comporta-
mento do pai, Zynbel, diante 
dos problemas psicológicos 
enfrentados por Senua e sua 

mãe. Também é revelado a 
verdadeira causa da mor-
te de Galena, a condenação 
de Zynbel para que ela fos-
se queimada na fogueira em 
frente a Senua e toda sua vila.  
Nesse ponto, fica claro que o 
trauma pela morte inespera-
da de sua mãe e o tratamen-
to dado a ela pelo pai são os 
temas abordados, principal-
mente pelas lembranças e 
batalhas com diálogos mais 
pessoais e visões de seu pai 
condenando-a e sua mãe im-
plorando pela vida e tentan-
do acalmar Senua.

A protagonista se lamenta 
ainda mais quando vê a ima-
gem de sua mãe em chamas, 
com o rosto distorcido, algo 
também representada na 
imagem da deusa Hela. Essa 
memória que estava camufla-
da na mente de Senua agora 
está revelada, enquanto ela 

vê sua mãe queimando viva, 
gritando e pedindo para que 
sua filha não a veja naquele 
estado, causado por seu pai 
fanático.

Antes do encontro final 
com Hela, uma visão de Dru-
th ainda revela que o pai de 
Senua, Zynbel, é o verdadei-
ro traidor e causador da des-
graça para seu povo, já que 
negociou com os Vikings a 
passagem segura durante 
invasão, sendo responsável 
também pela morte de Dilian 
e de mais um dos tormentos 
de Senua. E em suas próprias 
palavras, Druth diz “No fim, 
Senua, não são os deuses que 
nos causam sofrimento, são 
aqueles, perto de nós”.

Com isto, entramos na ba-
talha final do jogo, no tem-
plo de Hela contra a mesma. 
Nesse ponto, Senua encara 
as verdades sobre seu pai, o 
verdadeiro traidor e razão de 
muitos de seus traumas, além 
de enfrentar que a sua busca 
é em vão, que não é possível 
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salvar a alma de Dilion e que 
ela deve deixá-lo partir, acei-
tando a morte de seu amado. 

Entretanto, Senua ofere-
ce a Hela sua vida em troca 
da alma de Dilion, propon-
do que ela sirva a Hela como 
guerreira no Ragnarök, o fim 
do mundo nórdico e a bata-
lha final dos deuses, mos-
trando também que ela não 
tem mais pelo que lutar ou 
oferecer, não prezando nem 
pela própria vida. 

Vemos então a cena em 
que Hela mata Senua, simbo-
lizando a morte da parte ruim 
e dominada pela “escuridão” 
da protagonista. Quando a 
guerreira vence o luto pela 
morte de Dilion e inicia uma 
vida nova, onde a história 
da antiga Senua termina e a 
da nova se inicia, simboliza-
do por Hela pegando o saco 
contendo o crânio de Dilion e 
o jogando do templo, para o 
abismo infinito abaixo dele. 

Essa mudança e significa-
do envolvendo Hela e Senua 
fica mais clara quando, após 
Hela matar a protagonista e 
jogar o crânio de Dilion do 
templo, em direção ao abis-
mo, a câmera volta e vemos 
Senua no lugar de Hela, viva e 
ferida pelas batalhas em suas 
jornadas, simbolizando as ci-
catrizes e marcas que ela car-
rega após todos esses trau-
mas, e Hela como um corpo 
morto no lugar do corpo de 
Senua, simbolizando a antiga 
Senua dominada pela “escu-
ridão”. 

Assim, se encerra o game 
e a jornada pela transforma-
ção de Senua, passando por 
todos os problemas que al-
guém com psicose, depres-
são e diversos traumas en-
frentam.
• A Mensagem:

A mensagem final do jogo 
é que a psicose, esquizofre-
nia e depressão é um proble-
ma real e que muitos fatores 
como a exclusão, isolamen-
to e a falta de apoio podem 
piorar e agravar o problema, 
mas que a ajuda de pessoas 
próximas, um apoio, a empa-
tia com o próximo, uma pe-
quena luz de esperança que 
possa ser dada a essa pessoa 
pode ser um fator muito im-
portante na busca pelo com-
bate ao lado ruim, existente 
em todas as pessoas, e no 
fortalecimento dos pontos 
positivos.

Logo no início do jogo, 
nos é apresentado o aviso 
que houve a colaboração de 
pessoas reais, pacientes e 
especialistas da área, para a 
elaboração do jogo, incluin-
do um link contendo mais 
informações sobre a psicose 
e saúde mental, tema muito 
importante e que felizmen-
te ganha cada vez mais des-
taque nos dias atuais. O link 
disponibilizado é www.hell-
bladehelp.info.

Tudo que ocorre durante 
o jogo, não é nada além de 
coisas que acontecem na ca-
beça de Senua, não existem 

deuses ou inimigos, eles são 
todos representações dos 
problemas enfrentados por 
ela e essa fuga da realidade, 
desencadeada pelos maus 
tratos sofridos por ela pelo 
pai, pela morte de seu amado 
e de sua mãe, é fruto de sua 
doença juntamente com as 
histórias contadas por Druth.

Também notamos que não 
é só a psicose que é abordada 
no jogo, mas também a de-
pressão e lutos, fazendo com 
que diversos jogadores que já 
passaram por situações pare-
cidas se identifiquem com a 
protagonista.

[FIM DOS SPOILERS]

Na próxima edição do jor-
nal serão abordados alguns 
dos temas presentes nessa 
narrativa, com intuito de es-
clarecer as pessoas sobre os 
diversos transtornos psicoló-
gicos presentes no jogo e que 
ainda sofrem de certo pre-
conceito no mundo real devi-
do a desinformação.

Não percam!

Eduardo Marsola
Engenharia de Minas
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12

Enquanto escrevo este 
texto, faço as contas: faltam 
55 dias para a Copa do Mun-
do. Quando você, leitor, esti-
ver apreciando esta belíssima 
edição do Jornal Dois Marte-
los, já estaremos mais próxi-
mos do maior evento do pla-
neta. E assim vamos, dia após 
dia, cada vez mais perto dos 
30 melhores dias dos últimos 
quatro anos.

As trocas incessantes de 
figurinhas - ou cromos cole-
cionáveis, como gosta de di-
zer o nosso amigo Coruja - já 
deram um gostinho dos dias 
mágicos que estão por vir. O 
Centro Moraes Rêgo será to-
mado pela energia dos deu-
ses do futebol e de jogadores 
lendários como Pelé, Mara-
dona, Beckenbauer, Cruyff e 
Matheus Rehem.

Não importa se você é 
bixo ou está na Poli desde a 
Copa de 2002. O aviso vale 
para todo mundo: estude, se 

esforce, feche todas as maté-
rias de P1. Porque a partir do 
dia 14 de junho, o semestre 
estará encerrado. Será hora 
de largar tudo e acompanhar 
cada minuto dos 64 jogos do 
torneio, seja Brasil x Argenti-
na ou Islândia x Arábia Saudi-
ta.

Para entrar no clima, nada 
melhor do que uma retros-
pectiva de todas as 20 Co-
pas do Mundo já disputadas! 
Nesta edição, você encontra 
breves textos sobre os 10 pri-
meiros torneios: de 1930 a 
1974. Se você tinha dúvidas 
sobre a história da competi-
ção, chegou a hora de se li-
vrar delas e curtir ao máximo 
essa época maravilhosa. Bom 
proveito!

1930
Local: Uruguai
Campeão: Uruguai
Artilheiro: Guillermo Stábile 
(Argentina) - 8 gols

O primeiro mundial da histó-
ria foi motivado pela exclusão 
do futebol do programa dos 
Jogos Olímpicos: o esporte 
fez parte da competição pela 
última vez em 1928. A esco-
lha do Uruguai para sediar o 
evento se deu por dois mo-
tivos: homenagem ao cente-
nário de sua independência 
e reconhecimento por ser o 
mais recente campeão olím-
pico. Apenas quatro países 
europeus disputaram a Copa 
de 1930 - muitos desistiram 
por dificuldades de locomo-
ção. Os donos da casa confir-
maram o favoritismo e der-
rotaram a Argentina na final 
por 4x2.

1934
Local: Itália
Campeã: Itália
Artilheiro: Oldrich Nejedly 
(Tchecoslováquia) - 5 gols

Contagem regressiva

Carlos Alberto Torres levanta a Taça Jules Rimet, em 1970
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A história de 1930 se repe-
tiu: os anfitriões levantaram 
a taça. Atuais campeões, os 
uruguaios recusaram-se a 
participar do torneio em re-
presália à ausência de gran-
de parte dos países europeus 
quatro anos antes, tornando 
o caminho da Itália menos 
complicado. Foi o primei-
ro mundial que contou com 
eliminatórias prévias: 32 na-
ções disputaram 16 vagas na 
Copa. Na final, a derrotada 
foi a Tchecoslováquia: 2x1, 
com o gol do título marcado 
na prorrogação.

1938
Local: França
Campeã: Itália
Artilheiro: Leônidas da Silva 
(Brasil) - 7 gols
A Copa de 1938 já começou 
polêmica. A Argentina era 
uma das candidatas a sede e 
a opção da FIFA pela França 
causou uma enorme revol-
ta por parte dos hermanos, 
que exigiam um “rodízio” de 
continentes - como a última 
Copa havia sido na Europa, 
esta deveria ocorrer na Amé-
rica. Isso fez com que todos 
os países americanos, exceto 
Brasil e Cuba, boicotassem a 
competição. A Itália sagrou-
-se campeã ao bater a Hun-
gria na final, por 4x2. O Brasil 
obteve seu melhor resultado 
em Copas do Mundo até en-
tão: 3º lugar, batendo a Sué-
cia, também por 4x2.

1942 / 1946
Desde a origem da competi-
ção, convencionou-se que ela 
seria disputada a cada qua-
tro anos. Porém, a Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) 
provocou o cancelamento 
das edições de 1942 e 1946.

1950
Local: Brasil
Campeão: Uruguai
Artilheiro: Ademir de Mene-
zes (Brasil) - 9 gols
O retorno do torneio, que 
havia sido interrompido por 
causa da guerra, tinha tudo 
para ser ótimo para os brasi-
leiros. O time era promissor 
e jogaria em casa! Não tinha 
como dar errado...  Mas deu. 
Tudo correu bem durante a 
competição, com vitórias se-
guras do Brasil, e, no jogo “fi-
nal” (não houve uma final de 
fato, já que a última fase foi 
um quadrangular), bastava 
um empate contra o Uruguai 
para que nos sagrássemos 
campeões. A imprensa já tra-
tava o título como inevitá-
vel e as esperanças do povo 
eram enormes. Um público 
assustador de 200 mil pes-
soas acompanhou, no Mara-
canã, o Brasil abrir o placar 
no início do segundo tempo. 
Tudo parecia resolvido, mui-
tos brasileiros já comemora-
vam a conquista antecipada-
mente... Mas os uruguaios 
nada tinham a ver com isso e 
conseguiram reverter o resul-
tado. O empate veio aos 21 e 

a virada ocorreu aos 34 minu-
tos do 2º tempo, em gol mar-
cado por Ghiggia. Barbosa, o 
goleiro do Brasil, sofreu até 
o fim de sua vida com acu-
sações de que teria falhado 
no gol do título uruguaio. O 
juiz apitou o fim da partida e 
o país desabou. Jules Rimet, 
o então presidente da FIFA, 
disse que o estádio foi toma-
do por um “silêncio absoluto, 
difícil de acreditar”. Esse epi-
sódio ficou conhecido como 
Maracanazo e era, incontes-
tavelmente, o maior revés já 
sofrido pela seleção brasilei-
ra, até que o 7x1 chegou para 
brigar pelo posto.

Curiosidades sobre 1950:
- A Confederação Brasi-
leira de Desportos, entida-
de que dirigia o futebol à 
época, decidiu mudar as 
cores do uniforme da sele-
ção, alegando que elas ha-
viam trazido azar. Camisas 
e calções brancos foram 
substituídos pelas cores 
que conhecemos hoje.
- Por incrível que pare-
ça, o Maracanazo foi im-
portantíssimo para a his-
tória do futebol brasileiro. 
Após a derrota, um meni-
no de 10 anos viu seu pai 
chorar pela primeira vez. 
Ele prometeu que, um 
dia, ganharia o Mundial 
para seu pai. Essa criança 
era ninguém menos do 
que Albert Einstein Pelé, 
e - SPOILER ALERT - ele 
realmente cumpriu a pro-
messa em 1958. Parece 
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brincadeira, mas não é: o 
próprio Pelé contou essa 
história várias vezes.

1954
Local: Suíça
Campeã: Alemanha Ociden-
tal
Artilheiro: Sandor Kocsis 
(Hungria) - 11 gols
A primeira Copa a ter cober-
tura televisiva foi também o 
Mundial com maior média de 
gols por jogo até hoje: 5,38. O 
torneio contava com um favo-
rito que parece inusitado nos 
dias de hoje: a Hungria, co-
mandada pelo craque Ferenc 
Puskas, que fez do Brasil uma 
de suas vítimas. O esquadrão 
húngaro só foi derrotado na 
final, pela Alemanha Ociden-
tal, por 3x2, após abrir 2x0 
em menos de 10 minutos.

1958
Local: Suécia
Campeão: Brasil
Artilheiro: Just Fontaine 
(França) - 13 gols
Finalmente o primeiro título 
brasileiro! Nada seria tão es-
pecial quanto vencer a Copa 
em casa, oportunidade des-
perdiçada em 1950, mas o 
Brasil finalmente superou o 
trauma do Maracanazo e deu 
início a uma série espetacu-
lar de três títulos em quatro 
Copas. Pelé assustou o mun-
do ao jogar de forma espeta-
cular aos 17 anos de idade, e 

o time comandado por Didi 
bateu a União Soviética na 
final por 2x0. Nesta compe-
tição, registrou-se o maior 
número de gols marcados em 
uma única edição de Copa do 
Mundo: o francês Just Fontai-
ne marcou 13 vezes - número 
altíssimo, considerando que 
o maior artilheiro da história 
das Copas, Miroslav Klose, 
atingiu tal marca em quatro 
edições.

1962
Local: Chile
Campeão: Brasil
Artilheiros: Garrincha (Bra-
sil), Vavá (Brasil), Drazan Je-
rkovic (Iugoslávia), Leonel Sá-
nchez (Chile), Valentin Ivanov 
(União Soviética) e Florián Al-
bert (Hungria) - 4 gols
Em território sul-americano, 
o Brasil conseguiu defender 
seu título e sagrou-se bicam-
peão mundial. Era de se es-
perar, pelo que foi visto em 
1958, que Pelé assumisse 
o protagonismo da equipe, 
mas uma lesão no primeiro 
jogo o deixou de fora do resto 
da competição. Foi então que 
brilhou a outra estrela brasi-
leira: Garrincha. O “anjo das 
pernas tortas”, como era cha-
mado por seu estilo de correr 
e driblar, só não fez chover 
nessa Copa do Mundo. Na 
final, 3x1 contra a Tchecoslo-
váquia.

1966
Local: Inglaterra
Campeã: Inglaterra
Artilheiro: Eusébio (Portugal) 
- 11 gols
O sonho brasileiro do tricam-
peonato foi interrompido, 
e de uma forma péssima: o 
Brasil foi eliminado na fase 
de grupos. A Inglaterra, anfi-
triã, conquistou o que seria 
seu único título expressivo 
até os dias de hoje. Coman-
dada por Bobby Charlton e 
Bobby Moore, a esquadra 
inglesa - expressão usada 
em absolutamente todas as 
transmissões de jogos da In-
glaterra por Galvão Bueno - 
venceu uma forte Alemanha 
Ocidental na final por 4x2. 
O jogo contou com uma po-
lêmica que é lembrada até 
hoje: quando o placar marca-
va 2x2, o inglês Hurst marcou 
um gol irregular, uma vez que 
a bola pingou sobre a linha 
do gol - e não a cruzou, como 
manda a regra.

1970
Local: México
Campeão: Brasil
Artilheiro: Gerd Muller (Ale-
manha) - 10 gols
A conquista da Copa de 1970 
por parte do Brasil foi a mais 
icônica do país até hoje. Uma 
fantástica seleção comanda-
da por Gerson, Pelé, Tostão, 
Rivellino e Jairzinho encheu 
os olhos dos brasileiros e fi-
cará na memória de todos 
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para sempre. Com três sele-
ções bicampeãs (Uruguai e 
Itália, além do Brasil), a FIFA 
havia determinado que quem 
alcançasse o tricampeonato 
primeiro ficaria com a Taça 
Jules Rimet de forma defini-
tiva, e o Brasil não deixou a 
oportunidade escapar. Jairzi-
nho atingiu o incrível feito de 
marcar pelo menos um gol 
em todos os jogos do torneio; 
o mais importante deles foi 
contra a Inglaterra, partida 
vencida pelo Brasil por 1x0 e 
considerada a mais difícil do 
caminho para o título. A vitó-
ria por 4x1 sobre a Itália na 
final foi apenas a coroação à 
seleção brasileira mais mar-
cante de todos os tempos

Curiosidades sobre 1970:
- O torneio contou com 
o chamado “jogo do sé-
culo”, em que a Itália ba-
teu a Alemanha Ociden-
tal por 4x3 na semifinal, 
após sucessivas viradas. 
Beckenbauer, craque ale-
mão, contundiu a clavícu-
la e optou por seguir em 
campo com o braço en-
faixado e “preso” contra o 
peito. Essa imagem é uma 
das mais icônicas da histó-
ria do futebol.
- Foi a primeira Copa 
em que substituições pas-
saram a ser permitidas - 
apenas duas por time - e 
cartões amarelos e verme-
lhos passaram a ser usa-
dos.
- Após essa conquista 

espetacular, a Taça Ju-
les Rimet seria do Brasil 
para sempre, certo? Erra-
do! Em 1983, o objeto foi 
simplesmente roubado e, 
provavelmente, derretido. 
Nada pode ser mais brasi-
leiro do que isso.

1974
Local: Alemanha Ocidental
Campeão: Alemanha Ociden-
tal
Artilheiro: Grzegorz Lato (Po-
lônia) - 7 gols
O Brasil, com suas estrelas de 
1970 envelhecidas e um time 
menos consistente, não con-
seguiu repetir nem de lon-
ge o bom futebol de quatro 
anos antes. A anfitriã Alema-
nha Ocidental, dos craques 
Beckenbauer e Muller, era 
a grande favorita. Porém, a 
grande surpresa da Copa pa-
recia colocar em risco as pre-
tensões alemãs: era a Holan-
da, sob o comando de Rinus 
Michels, com craques como 
Cruyff e Neeskens. O estilo 
holandês era algo diferente 
de tudo que já havia sido vis-
to no futebol: um dinamismo 
elevadíssimo, jogadores tro-
cando de posição a todo ins-
tante e posições não defini-
das. Como era de se esperar, 
a final foi disputada entre as 
duas seleções, e prevaleceu a 
dona da casa: 2x1. Porém, a 
derrota da Holanda não apa-
ga a grande inovação trazida 
por eles ao futebol. Vemos 
a influência desse estilo de 
jogo até hoje, no Barcelona 

e nas equipes comandadas 
por Pep Guardiola (atual téc-
nico do Manchester City), por 
exemplo.

A série continuará na pró-
xima edição do Jornal Dois 
Martelos, com as 10 edições 
de Copa do Mundo restan-
tes. Enquanto isso, o que nos 
resta é tentar completar o ál-
bum. Quem gostou do texto 
pode me presentear com bri-
lhantes!

Victor Castro
Engenharia de Materiais
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Semana pré P1. Já podia 
sentir o nabo do cálculo III 
vindo bater na porta. Não 
aguentava mais tanta tensão 
e resolvi me dar ao direito 
de assistir a “Um lugar silen-
cioso”. Bom, o que de ante-
mão posso dizer é: se fui ao 
cinema para aliviar a tensão, 
o efeito foi o extremo opos-
to. Permaneci o filme inteiro 
tampando os ouvidos – por 
mais irônico que isso seja – e 
os olhos.

Tudo se passa num mun-
do distópico, em que estra-
nhas criaturas extremamente 
sensíveis ao som o utilizam 
para predar suas vítimas. 
Nesse contexto, uma família 
do Meio-Oeste americano 
busca viver em silêncio ab-
soluto, tendo em vista que 
o perigo pode ser ativado 
por qualquer sutil perturba-
ção sonora. Um dos aspectos 
mais perturbadores da tra-
ma é a impossibilidade de se 
demonstrar qualquer reação 
verbal ao pânico e a dor: tudo 
deve ser suprimido a fim de 
evitar a quebra do silêncio. 
As crises emocionais, dessa 
forma, acabam sendo cada 
vez mais sufocantes.

É muito fascinante pensar 
em um filme de terror cuja 
base é o silêncio: ao contrá-
rio dos longas tradicionais, 
em que o susto geralmente 
vem acompanhado da que-
bra brusca da tranquilidade 
por meio de um barulho es-

trondoso, aqui, os menores 
ruídos já são capazes de nos 
aterrorizar. Mas não é só no 
medo que o filme se baseia. 
Há, na trama, uma persona-
gem com deficiência auditiva, 
característica capaz de levan-
tar discussões interessantes. 
Se por um lado existe a des-
vantagem de não se perceber 
a presença sonora e, portan-
to, o perigo iminente, de ou-
tro temos uma personagem 
que não sente o terror do 
barulho: ela, de fato, vive no 
silêncio absoluto. Seria a sur-
dez, nesse ambiente distópi-
co, uma vantagem? Do ponto 
de vista da sanidade mental, 
o quão bom é estar isento do 
terror dos mais imperceptí-
veis sons?

Como já dito, nesse mun-
do, é necessário suprimir a 
todo o custo as emoções, se-
jam elas quais forem. A resi-
liência termina por tomar ou-
tro significado: ela não é mais 

um exercício, passa a ser uma 
obrigação. Obrigação essa 
que, inclusive, alguns não são 
capazes de cumprir. A títu-
lo de exemplo temos a cena 
aterrorizante de um pobre 
senhor que, ao ver sua mu-
lher falecida no chão, não 
resiste e grita, causando tam-
bém sua própria morte. Isso 
me faz pensar sobre o quão 
bom é podermos fazer ba-
rulho, pedir socorro e gritar 
para o mundo nossos proble-
mas, quebrar nosso silêncio. 
Mesmo que muitas vezes não 
o façamos.

Virgínia Boina
Engenharia de Materiais/ 

Metalúrgica

Um Lugar Silencioso
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CAÇA AO RÊGO
Vamos treinar aí, galera? As respostas estarão na próxima edição, mas se quiser saber 

as lógicas que levaram a elas, fale com o Caio.
1. Atravessou, pela primeira vez, para chegar ao vago aviso escarlate. 
2. O principal vaso de O2 foi ligado ao sinônimo de amor. 
3. Ainda bravo, Charlie foi trabalhar na Quebec uspiana. 
4. R = U/i
5. A Bárbara de Dorne que em mais lares habitou devia passar aqui. 
6. Estive com o crocodilo morto por ela, enquanto ele indicava só a magrela.
7. No berço da filosofia, o oitavo planeta é um lugar singular. 
8. Só na praça dos árabes eles conseguem ler isso 23987754.

Por favor, paz!
Então sangue jorrou
Tem muita morte
Rápido, paz!
Acaba, corrupção
Lá, naquele lugar
Há esperança
Aquele país do futuro...

Cadê a paz?
O sangue jorra

Xô, morte!
Incinera a corrupção

Naquele lugar, lá
Há esperança

Aquele país do futuro...

Alan Borges Oliveira
Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

in·ter·se·ção |èç| 
(latim intersectio, -onis)
substantivo feminino

1. Cruzamento de duas linhas 
ou duas superfícies.

2. Ponto em que se cruzam 
duas linhas ou duas superfí-
cies.

3. .Ato de cortar. = CORTE

4. Cruzamento de vários as-
suntos ou de várias ideias.

5. [Matemática]  Operação 
sobre dois ou mais conjuntos 
de que resulta um conjunto 
com todos os elementos que 
são comuns.

6. [Matemática]  Conjunto 
que resulta dessa operação. 
= PRODUTO

INTERSEÇÃO
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1. Quem vai aplicar o 
Golpe Presidencial 
no Dinei?

•	 Dinei: Não importa quem, só 
importa que seja logo, não 
aguento mais ser presidente.

•	 Alan: O implacável Benito no 
modo de ataque.

•	 B2: Gersúlio Vargas.
•	 B1: O Dandan, ele joga rugby, 

sabe aplicar vários golpes.
•	 Capiau: O CEC.
•	 Julia: A morena.
•	 Gerson: Dinei não vai tomar 

golpe, vai entregar o CMR por 
vontade própria, com medo 
da Soubhia.

•	 Teco: O SAFADO do Capiau, 
ainda mais se o golpe vier du-
rante uma partida de Coup.

2. Qual a pior matéria 
do Biênio?

•	 Dinei: Algelin I.
•	 Julia: Essa pergunta já foi, 

mas com certeza é o Biênio.
•	 Benito (Modo de Ataque): O 

ano que eu acabar eu respon-
do.

•	 Alan: Politécnico falando de 
prova 24/7.

•	 Nat: A que tem 2 créditos iso-
lados em plena sexta-feira.

•	 B1: Algelin III.
•	 Teco: Diagramas, com certe-

za.

•	 Capiau: Lista de presença 
(não é uma matéria, mas tá 
valendo).

3. Se você pudesse 
voltar no tempo, 
pra quando voltaria 
e porquê?

•	 Dinei: Pra quando eu conheci 
o gerson, pra nunca ter virado 
amigo dele.

•	 Julia: 21/03/18 pra ganhar o 
caça de novo.

•	 Teco: Única resposta possível 
(referente à resposta da Ju-
lia).

•	 Benito (Modo de Defesa): 
Não voltaria.

•	 B1: O almoço de ontem tava 
bem bom.

•	 Capiau: Dois anos atrás, e iria 
pra FEA.

•	 Bardá: Semana de provas. 
Depois delas as coisas desan-
daram bastante.

•	 Nat: P3 de cálculo do ano 
passado, deveria ter subado.

4. Motivos pra correr 
com o CAM não pu-
blicados:

•	 Dinei: O CAM não tem o ger-
son te enchendo o integra 
inteiro.

•	 Benito (Modo de Ataque): Já 
CAMsamos disso.

•	 Capiau: Gosto de vermelho.
•	 Rosin: Motivo #42- sério que 

vc ainta tá com as notifica-
ções ligadas pra isso?

•	 FAQ: Melhor nem zoar, eles 
ainda te marcam em toda pu-
blicação

•	 Alan: Correr logo pra eles 
pararem com essa palhaçada 
que só flooda minha timeline 
vai tomar no

•	 Kadota: De qualquer maneira 
você vai onde o CMR for.

•	 B2: Porque lá não tem o 
Benito.

•	 Bardá: Tá, mas e o caça?
•	 Teco: Tá mas e o Dois 

Martelos?

Guilherme Bardavira
Engenharia de Materiais/ 

Metalúrgica

FAQ 76
Tem alguma dúvida sobre a Poli? Está com vergonha de fazer alguma pergunta 
com medo de ser zoado? Mande suas questões para nós, que garantimos que o 
Dinei e outros veteranos vão te responder da forma que você merece!
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ACROSS
4 - Vamo na QiB?   
8 - Nosso gênio particular, só falta saber o que um 
diretor interno faz   
10 - Não subestime essa baixinha, sua habilidade de 
beber não tem comparação   
12 - ELE FALA MUITO ALTO!!  
15 - Quem sobrou de minas da gestão   
17 - Deixou a Poli pra ir pro CM, mas não aguentou 
ficar longe de tanto amor   
18 - O irmão do gêmeo mais novo   
19 - Nossa artista particular     

DOWN
1 - Respeita a história dela   
2 - É pra ele que você pede troco   
3 - 4000 pontos de ataque   
5 - Esse homão é o responsável por esse jornal de 
respeito   
6 - Acabou de chegar e já está dando um show   
7 - Mais labrador que ele, só dois dele   
9 - O irmão do gêmeo mais velho   
11 - Nosso tudólogo de plantão   
13 - Aquele que é portador de mil nomes   
14 - A DA mais linda que esse CMR já viu   
16 - “Eu sou um bosta”


