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É hora de treinar seus melhores golpes, pois a Revista GameBlast desse mês chega para contar tudo e mais 
um pouco sobre um dos mais recentes games do gênero da pancadaria: The King of Fighters XIV. Além de 
explorar cada detalhe que o título reserva para os jogadores no seu lançamento, iremos conferir também 
se toda a hype em torno do surpreendente No Man’s Sky será recompensada. Também mergulhamos 
fundo nas belas aventuras de Song of the Deep. Mas não é apenas isso! Ainda temos uma ótima análise 
do belo I am Setsuna, uma crônica de Dark Souls que muitos irão se identificar e matérias especiais para 
todos os gostos. Uma boa leitura e até o próximo mês! – Luís Antônio Costa
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PS4

A atual geração de consoles recebeu excelentes jogos de luta, e os aficionados pelo 
gênero têm estado bem ocupados aperfeiçoando suas habilidades. Entretanto, 
todos sabiam que uma franquia em especial estava fazendo falta neste cenário, 

esta que muitos consideram como sendo a melhor de todas. Em breve, essa lacuna 
será preenchida, pois The King of Fighters XIV está prestes a ser lançado, em 
uma edição canônica dessa famosa série, seis anos após o seu título anterior.

por Alberto Canen

Revisão: Érika Mitie Honda
 Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

THE KING OF FIGHTERS XIV (PS4) 
PROMETE AGRADAR A NOVATOS 

E VETERANOS DA FRANQUIA
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Com a aquisição de grande parte da SNK Playmore pela companhia chinesa 
Leyou Millenium em 2015, um novo jogo da série The King of Fighters (KOF) foi 
logo anunciado, com exclusividade para o PlayStation 4. À frente do projeto, foi 
contratado como diretor o experiente Yasuyuki Oda, que já trabalhara em outros 
jogos da SNK e, mais recentemente, na produção de jogos da série Street Fighter.

Um começo complicado

Inicialmente, KOF XIV teria um visual
mais realístico, mas alguns personagens 

ficaram um pouco estranhos, como 
Kula e Athena, que têm cabelo azul e 

roxo, respectivamente, e não estavam 
tão bem representadas. Então eles 

mudaram para os gráficos atuais.

Quando KOF XIV foi anunciado, junto do seu primeiro teaser, durante a Tokyo Game 
Show de 2015, os fãs ficaram, com razão, bastante receosos, principalmente, 
em relação à qualidade gráfica exibida. É bem verdade que gráficos não são 

tão essenciais em jogos de luta quanto a sua mecânica, mas, como se tratava de um 
exclusivo para PlayStation 4, esperava-se algo mais caprichado do que aquilo que foi 
mostrado naquele momento — um visual que não estava à altura nem mesmo do PS3.

Para aumentar ainda mais a desconfiança dos mais puristas, diferentemente dos 
demais jogos canônicos da franquia, KOF XIV apresentou modelagem 3D para os seus 
personagens, ao estilo da série spin-off KOF: Maximum Impact — a área para os combates, 
entretanto, continuava utilizando o plano bidimensional, como os seus antecessores.

Desde aquele primeiro momento até então, às vésperas 
do lançamento, o time de desenvolvimento não se 
escondeu, nem manteve o jogo guardado até que 

estivesse completamente pronto. Pelo contrário,  eles 
encararam o desafio. Os desenvolvedores mostraram 

muitos vídeos e diversas informações sobre o game 
durante a produção do mesmo, o que nos permitiu ver 
a notável evolução gráfica pela qual KOF XIV passou. É 
certo que, mesmo agora, visualmente falando, o jogo 

não está no mesmo nível de seus rivais Mortal Kombat X e 
Street Fighter V, que contam com um maior investimento. 

Mas o game está bem mais agradável de se ver, o que 
apaziguou a irritação dos fãs. Os próximos jogos dessa 

nova saga, certamente, contarão com gráficos mais 
aprimorados, dignos da recente geração de consoles.

Um começo complicado
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Um novo arco terá início

A história não foi totalmente revelada, mas sabe-se que 
ela será canônica e marcará o início de um novo arco na 
franquia. A trama, aparentemente, é bem simples e conta 
com vozes japonesas e legendas em português do Brasil.

Anos após o último torneio The King of Fighters, a franquia tornou-se 
apenas um grande negócio com vários campeonatos spin-offs ao redor 

do mundo, diminuindo muito a qualidade do evento e deixando os fãs 
chateados. Um dia, um bilionário fanfarrão chamado Antonov, que se 
autoproclamava como o primeiro campeão de KOF, adquiriu todos 
os direitos do torneio e anunciou o “The King of Fighters XIV”, o que 

gerou entusiasmo por parte dos lutadores lendários, 
que receberam os seus convites, como costume.

A reviravolta na história ocorre quando o chefe 
final, cuja identidade ainda não foi revelada, 
aparece durante o torneio e demonstra ter 

poderes sobrenaturais, ameaçando a segurança do mundo 
inteiro. Especula-se que ele possa viajar no tempo ou entre 

dimensões e, dessa forma, poderia trazer os lutadores que 
quisesse para o evento. Isso justificaria o “Time do Outro 
Mundo” (Another World Team) e a presença de personagens 
mortos em outros KOF, como Vice e Mature, do time Yagami.

Especulando um pouco mais, considerando que os poderes 
do novo personagem Shun’ei reagiram à energia gerada com 
a aparição do chefe misterioso, pode ser que ele seja de fato 
o protagonista da história. Essa ideia é reforçada também 
pela SNK ter sido comprada por uma empresa chinesa.

EU DECLARO “THE KING OF FIGHTERS” ABERTO.

ANTONOV

O formato de lutas de times 3-a-3 será mantido este ano, e eu 
espero vê-los todos participando nessa nova edição também.

Câmbio e desligo
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Diversos lutadores, entre veteranos e novatos

Um dos grandes destaques de KOF é a sua vasta variedade de personagens. Nessa 14ª 
edição, 50 lutadores estarão disponíveis, sendo 16 times compostos por 3 lutadores 
cada, além de 2 chefes. Tirando o chefe final, todos já tiveram a sua identidade revelada: 
19 são inéditos — se incluirmos o chefão —, e os demais são veteranos da franquia.

Mesmo com tantos personagens disponíveis desde o início do jogo, sem a necessidade 
de desbloqueá-los ou comprá-los com algum tipo de “dinheiro de luta”, muito menos 
dinheiro real, certamente muitos jogadores sentirão falta de algum lutador dos outros 
games da série. Contudo, essa combinação com personagens novos foi acertada, já 
que os desenvolvedores demonstraram a preocupação em atingir um público novo e 
global. Há também um bom equilíbrio entre personagens masculinos e femininos.

KYO KUSANAGI
BENIMARU NIKAIDO
GORO DAIMON

RYO SAKAZAKI
ROBERT GARCIA
YURI SAKAZAKI

TERRY BOGARD
ANDY BOGARD

JOE HIGASHI

ATHENA ASAMIYA
SIE KENSOU

CHIN GENTSAI
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RALF JONES
CLARK STILL
LEONA HEIDERN

*SHUN’EI (NOVO)
TUNG FU RUE
*MEITENKUN (NOVO)

IORI YAGAMI
MATURE
VICE

KING
MAI SHIRANUI
*ALICE (NOVO)

KIM KAPHWAN
*GANG-IL (NOVO)

*LUONG (NOVO

K’
KULA DIAMOND

MAXIMA
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GEESE HOWARD
BILLY KANE
*HEIN (NOVO)

RAMON
ANGEL
*KING OF DINOSAURS (NOVO)

*NAKORURU (NOVO)
*MUI MUI (NOVO)
*LOVE HEART (NOVO)

*XANADU (NOVO)
CHANG KOEHAN

CHOI BOUNGE

SYLVIE PAULA PAULA
*KUKRI (NOVO)
*MIAN (NOVO)

*NELSON (NOVO)
*ZARINA (NOVO)

*BANDEIRAS HATTORI (NOVO)
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CHEFE
*ANTONOV (NOVO)

CHEFE FINAL

??????

Atraindo os novatos, sem afastar os veteranos

Os desenvolvedores demonstraram de maneira 
bem clara a intenção deles em relação às 
mecânicas do jogo: agradar aos jogadores novatos 
e aos veteranos ao mesmo tempo. Essa é uma 
tarefa bem ingrata, considerando que o pessoal 
que joga a franquia desde os primórdios, 
paradoxalmente, tem uma certa aversão a 
mudanças ao mesmo tempo que as deseja.

Segundo o diretor do jogo, KOF XIV 
adotou a simplicidade do KOF ‘98, o 
Quick MAX do KOF ‘02 e a gestão da barra de energia do KOF XIII. Dessa forma, os 
desenvolvedores deixaram o jogo simples e agradável para todos, sem combos 
gigantes e complexos, e muito menos infinitos. Além disso, alguns golpes especiais 
tiveram a sua execução simplificada, como o  Raging Storm, do Geese. A ideia, mais 
uma vez, pode não agradar aos veteranos, mas simplificará ainda mais a jogatina.

Controlar bem a barra de força será fundamental para obter sucesso em 
KOF XIV. Utilizando uma barra, é possível entrar no “Modo MÁXIMO” e usar 
os “Golpes Especiais EX”, que são mais 
poderosos que os “Golpes Especiais”. 
O medidor de “Modo MÁXIMO” vai 
caindo gradativamente até chegar 
a zero, portanto, é bom utilizá-lo 
em um momento oportuno.

A SNK promoveu um campeonato de 
KOF XIV paralelamente à EVO 2016. 

As incrições eram gratuitas e a 
premiação para o primeiro lugar foi 

de 1400 dólares. Todos os personagens 
estavam disponíveis durante o torneio.
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A “Investida” é um combo simplificado que 
pode ser realizado apertando repetidamente 
o botão de soco fraco. A ideia é facilitar a vida 
dos novatos, que terão um combo simples 
para usar logo no primeiro contato com o 
game. A quantidade de energia gasta é bem 
pequena se compararmos com os combos 
especiais mais complexos, mas se você estiver 
com uma ou mais barras de força no momento 
em que utilizar a “Investida”, o seu último 
ataque mudará de um “Golpe Especial” para 
um “Golpe Superespecial”. Durante o “Modo 
MÁXIMO”, utilizar a “Investida” com uma 
barra de força cheia ou mais mudará o seu 
último ataque de um “Golpe Superespecial” 
para um “Golpe Superespecial MÁXIMO”.

Haverá uma gradação nos “Golpes Especiais” 
conforme eles consomem barras de força 
na seguinte ordem crescente: “Golpes 
Especiais” (não consomem barra), “Golpes 
Superespeciais” (uma barra), “Golpes 
Superespeciais MÁXIMOS” (duas barras) e 
“Golpes Superespeciais CLÍMAX” (três barras).

Para jogadores avançados, utilizar os 
cancelamentos de golpes será de suma 
importância para realizar combos especiais 
mais fortes. Durante a realização de algum 
dos golpes especiais, é necessário completar 
apenas parte da execução do mesmo, que 
servirá como a ligação para o início de um 
golpe especial mais complexo, gerando 
um combo desses golpes especiais.

Um “Supercancel” consiste em cancelar seu 
“Golpe Especial” em um “Golpe Superespecial”. 
O “Cancel Avançado” consiste em converter 
o seu “Golpe Especial” em um “Golpe 
Superespecial MÁXIMO”. O “Cancel Clímax”, 
por sua vez, permite que você converta seu 
“Golpe Superespecial” ou “Golpe Superespecial 
MÁXIMO” em um “Golpe Superespecial Clímax”.
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Muitos modos de jogo

Nem só de modo história se faz um jogo de luta, 
e KOF XIV conta também com o modo Versus, 
um campo para treinamento e uma galeria 
com vídeos, sons e artworks de todas as 
gerações de KOF. O modo Arcade ainda não 
foi revelado, mas seria uma péssima jogada 
deixá-lo de fora. Por enquanto, ainda temos 
os modos Trail, Time Attack e Survival.

Jogando online, haverá o “Party Battle”, 
no qual você e mais dois amigos, cada 
um controlando um personagem, poderão desafiar outros times de jogadores, 
somando seis jogadores online ao mesmo tempo. Naturalmente, também será 
possível competir sozinho, seja 1-a-1 ou 3-a-3. O lobby suportará até 12 jogadores 
para que espectadores possam se juntar para assistir às partidas, com chat via 
texto e voz integrados. Haverá uma opção adicional para espectadores poderem 
torcer pelos seus times favoritos. Um modo para treinamento online também foi 
prometido para que jogadores possam treinar juntos e melhorar suas técnicas.

A volta do Rei dos Lutadores

The King of Fighters XIV marca o início de uma nova etapa da franquia, que agora 
possui uma nova dona, de origem chinesa. O início do desenvolvimento foi 
conturbado, ainda mais com a complicada tarefa de atrair um público novo, sem 
afastar os veteranos. Mas o resultado apresentado até o momento deixou claro 
que os desenvolvedores deram a volta por cima e pretendem lançar um ótimo 
jogo de luta, que será um marco na história da série The King of Fighters.

The King of Fighters XIV (PS4)
Desenvolvedor SNK
Gênero Luta
Lançamento 23 de agosto de 2016 4
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“Kabom.” por S. Gomes
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The Witcher 3: Wild 
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Edições comum e de colecionador estão 

disponíveis na Google Play Store!
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PS4

por Farley Santos 

Revisão: Gabriel Verbena
 Diagramação: Vinicius Borges

Nostalgia em forma de JRPG
Os RPGs japoneses têm tentado se reinventar nos últimos anos com a presença de 

narrativas complexas, sistemas focados na ação e muita grandiosidade. Contudo, ainda 
há quem prefira uma aventura mais clássica, que remeta aos títulos das eras 16 e 32 bits. 

I am Setsuna, primeiro trabalho do estúdio Tokyo RPG Factory, retoma características 
de RPGs do passado, principalmente com a presença de batalhas por turnos e uma 

jornada para salvar o mundo. Com forte apelo à nostalgia e alguns sistemas modernos, 
o jogo lançado para PlayStation 4 e PC tem tudo para agradar veteranos e novatos.

PC
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eve, ataques constantes de criaturas e muita melancolia 
pautam a temática de I am Setsuna. Nesse mundo gelado, 
de tempos em tempos, uma garota é oferecida como

sacrifício aos monstros para proteger a humanidade. 
Acompanhamos Setsuna e seus companheiros em uma 
jornada rumo às Last Lands e oferecer sua própria vida 
para acabar com o sofrimento das pessoas. O interessante 
é que, na verdade, controlamos um mercenário 
chamado Endir: ele recebeu a tarefa de assassinar o 
novo sacrifício, mas ele acabou aliando-se a ela.

N

É uma trama típica de heróis que tentam salvar o mundo. 
Pelo caminho, exploramos um mundo no qual as pessoas 
vivem em medo constante, o que faz com que tomem 
medidas desesperadas em alguns momentos. Há situações 
felizes, mas o tom geral é sombrio e melancólico. Os heróis 
seguem estereótipos já conhecidos: a gentil garota disposta 
a se sacrificar mesmo sabendo que a morte a espera 
no final de sua jornada; o guerreiro sério com passado 
complicado; o garoto energético de uma tribo inusitada; e 
assim por diante. Há algum desenvolvimento em relação 
aos protagonistas, mas no geral eles são bem simples. Mas, 
mesmo assim, gostei dos heróis, principalmente por conta 
de suas aparências únicas — destaque especial para o 
mercenário Endir e a própria Setsuna.

Desolação em um mundo repleto de gelo
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I am Setsuna segue a fórmula básica de JRPGs e a ação é 
dividida entre combates e exploração de cenários. O grupo 
visita cidades, florestas, montanhas e ruínas a fim de alcançar 
as Last Lands. O escopo das regiões é reduzido: os calabouços 
são bem pequenos, o mapa-múndi é limitado e a progressão é 
bem linear (normalmente o próximo objetivo sempre está bem 
próximo). Tudo é bem simples e não há puzzles para resolver, 
assim como mal existe conteúdo opcional. A sensação que eu 
tive é que a Tokyo RPG Factory preferiu focar somente no básico, 
o que pode ser justificado pelo tamanho reduzido do estúdio.

A nostalgia vem por conta de alguns pequenos detalhes, 
como o grupo correndo em fila pelos cenários, o mapa-
múndi que lembra uma grande maquete, a presença 
de um barco voador para explorar o mundo e a posição 
aérea da câmera. A sensação é realmente de se estar 
jogando um RPG clássico com uma roupagem nova.

A ambientação é complementada pela direção de arte. Toda a aventura se passa em 
uma região polar e repleta de neve, o que reforça ainda mais a sensação de melancolia. 
Alguns cenários são belos e contam detalhes bem interessantes — gostei, especialmente, 
da sensação reconfortante das pequenas vilas com suas tochas e habitantes.

Aventura de moldes já conhecidos
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Contudo, faltou variedade: todas as 
florestas, vilas, cavernas e campos são 
extremamente parecidas entre si e não 
há locais realmente memoráveis. Para 
piorar, a seleção de inimigos é pequena e 
se repete por toda a aventura. O resultado 
é a sensação de se estar explorando os 
mesmos lugares sempre, o que pode 
tornar as coisas um pouco cansativas.

Um destaque de I am Setsuna é sua trilha sonora. De autoria de Tomoki 
Miyoshi (um jovem de 23 anos que também é responsável pela música de 
Soul Calibur V), a música do jogo tem o piano como principal instrumento e é 
belíssima. É incrível como o compositor conseguiu construir tantas melodias 
variadas utilizando somente um único instrumento. A suavidade do piano 
combina perfeitamente bem com a temática do jogo e complementa muito 
bem a experiência. Destaque, especialmente, para os temas de batalha: eles 
apresentam a participação leve de uma percussão e são muito memoráveis.
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Combate clássico com toques modernos

Setsuna e seus companheiros enfrentam inimigos em combates 
por turnos. O sistema de batalha é claramente inspirado em 
Chrono Trigger e utiliza o conceito de Active Time Battle (ATB): 
cada personagem tem uma barra de ação que determina quando 
eles podem agir. Os heróis podem combinar técnicas, o que 
resulta em ataques mais poderosos e visualmente interessantes.

Somente o conceito básico vem de Chrono Trigger, pois o combate de I am Setsuna tem 
várias características próprias e interessantes. A primeira delas chama-se Momentum 
e permite adicionar efeitos especiais à ataques e técnicas com o toque de um botão 
no momento certo. O interessante é que para executar o Momentum é necessário ter 
SP, que é carregado ao agir ou ao ficar parado enquanto a barra ATB está cheia. 

Sendo assim, é necessário avaliar a situação: às vezes vale a pena atacar normalmente 
e adquirir SP aos poucos; já em outros momentos é melhor esperar, com as defesas 
abertas, para obter SP rapidamente e utilizar os efeitos especiais mais rapidamente.

Sendo assim, é necessário avaliar a situação: às vezes vale a pena atacar normalmente 
e adquirir SP aos poucos; já em outros momentos é melhor esperar, com as defesas 
abertas, para obter SP rapidamente e utilizar os efeitos especiais mais rapidamente.
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O desenvolvimento dos personagens também 
é bem flexível. Todas as técnicas, habilidades de 
suporte e ataques especiais são obtidos por meio 
de pedras chamadas Spritnites. Acontece que as 
gemas precisam ser encaixadas em acessórios e eles 
têm espaços limitados — o que torna impossível 
ter acesso a tudo de uma vez. Sendo assim, é 
importante escolher com cuidado as habilidades, 
adaptando-as de acordo com a situação. 

Por fim, há também uma ação aleatória 
chamada Fluxation que permite melhorar 
as Spritnites e receber bônus em batalha. 
A parte chata é que as Spritnites são 
adquiridas ao vender itens deixados pelos 
inimigos derrotados, o que significa que 
necessário enfrentar alguns monstros 
repetidas vezes para desbloquear 
algumas habilidades mais complicadas.
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Flexibilidade subutilizada

A combinação dessas mecânicas resulta 
em um sistema moderno e flexível. 
Gostei de testar as várias opções e ver 
os resultados em combate. I am Setsuna 
também desencoraja o level grind, muito 
comum em RPGs clássicos: subir de 
nível melhora somente o HP e MP, os 
outros atributos dependem da arma 
equipada no momento. Como existem 
poucos armamentos no jogo, o que 
conta mesmo nos combates é uma boa 
seleção de habilidades e estratégia.

O jogo tem muitos sistemas interessantes no combate e desenvolvimento de personagens, 
mas achei tudo muito subutilizado. O motivo disso é que os inimigos normais são muito 
parecidos, podem ser derrotados com um único ataque e não há muito incentivo para 
usar as várias técnicas — na maior parte das vezes simplesmente usei a técnica Cyclone 
de Endir para derrotar rapidamente tudo. Por sorte, os confrontos contra chefes e alguns 
inimigos especiais são diferentes e exigem boa estratégia: foram várias as vezes que precisei 
repensar minhas ações e habilidades para conseguir derrotá-los. Por conta disso, achei 
a aventura bem fácil — senti falta de uma opção de aumentar a dificuldade do jogo.
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• Ambientação melancólica e nostálgica;
• Ótimo sistema de batalha;
• Muitas opções no momento de 
desenvolver os personagens;
• Belíssima trilha sonora.

• Cenários repetitivos;
• Estrutura de jogo muito linear;
• Pouca variedade de inimigos e situações.

Prós Contras

Nota 8.0I am Setsuna (PC/PS4) 
Desenvolvedor Tokio RPG Factory 
Gênero JRPG
Lançamento 19 de julho de 2016

Uma ótima jornada

I am Setsuna é uma aventura nostálgica que que diverte, mas não arrisca. A estrutura 
do jogo é bem linear e básica, contudo os sistemas de batalha e desenvolvimento 
de personagens têm ótimas ideias e flexibilidade. Só senti falta de mais variedade 
de cenários, inimigos e situações, assim como um pouco mais de desafio nos 
combates. Mesmo não sendo muito memorável, gostei muito de acompanhar Setsuna 
em sua jornada de sacrifício pelo belo mundo repleto de neve e melancolia.
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PS4

por Luís Antonio Costa 

Revisão: Vitor Tibério
 Diagramação: Vinicius Borges

Um Desafio após o outro

PC

Jogos indies, desenvolvidos por grupos independentes, são o que mais existe 
no mundo do entretenimento digital. Mas encontrar bons títulos nesse mar de 
bits é uma tarefa difícil. Felizmente, um dos achados mais recentes, Furi, é uma 

pérola entre um punhado de conchas vazias. O game desenvolvido pelo grupo The 
Game Bakers é frenético, inovador e, antes de mais nada, belo. Ele pode frustrar 

alguns jogadores desavisados, mas no final a experiência é recompensadora. 
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omo a maioria dos games de ação e aventura funcionam? É uma mecânica bem 
simples, na verdade: o jogador/protagonista é posto à prova tendo que atravessar 
estágios repletos de inimigos para combater e, no fim, entrar em combate contra

um oponente mais poderoso, o popular chefão. Mas e se nós modificássemos 
essa fórmula um pouco? Digamos, eliminar esses “preenchimentos” de luta e 
chegar na batalha derradeira? Essa é a proposta por trás de Furi. Não existem 
obstáculos intermediários, apenas você contra um inimigo poderoso.

Eliminar estágios é uma estratégia inovadora para o gênero. Além do mais, o 
personagem principal não é um combatente que pode trocar ou melhorar de armas 
ou mesmo descobrir e aperfeiçoar novas habilidades. O que o game apresenta é um 
gameplay sólido em que, logo no primeiro combate, você é apresentado a um tutorial 
simples e dinâmico sobre os diferentes tipos de golpes que pode realizar. O resto, daí 
por diante, fica por conta do jogador. Em todos os combates do game não existem 
dicas, então prepare-se para cometer alguns erros e reiniciar alguns combates.

Sem enrolação

C
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Felizmente, Furi tem uma curva de aprendizado muito amigável. O nível de dificuldade 
de cada chefão é crescente e cada um possui uma forma diferente de combater. 
Já que cada combate força o jogador a pensar em uma nova estratégia de luta, do 
meio para o fim da campanha do game você já estará acostumado e conseguirá 
pensar uma forma de derrotar seu oponente sem quebrar muito a cabeça. O game 
recomenda que você o experimente na dificuldade mais alta a fim de aproveitar 
mais o que cada confronto pode oferecer. Além disso, tanto no PC como PS4, caso o 
jogador opte pela modalidade mais fácil, as conquistas não serão desbloqueadas.
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Uma sinfonia de golpes

Falando em estratégia, Furi oferece uma boa quantidade 
de belos e simples golpes para derrotar seus oponentes. 
Você pode atingir seus inimigos a distância com uma arma 
enquanto se movimenta rapidamente, evitando danos do 
adversário. Ou você pode partir para uma estratégia mais 
direta, atingindo o chefão com sucessivos golpes de espada e 
bloqueando-o no momento certo para contra-atacar. Calcular 
o tempo adequado para desferir um ataque é um elemento 
chave para vencer qualquer combate no mundo de Furi.

Preocupado em entregar uma experiência 
diferente para os jogadores do gênero, 
Furi não se preocupa muito com a história. 
Na verdade, ela é quase uma poesia, uma 
metáfora sobre estar preso e tentar se 
libertar, atravessando vários obstáculos para 
conquistar a liberdade. O protagonista não 
possui nome e é guiado pelos diferentes 
mundos que o separam de seu lar por 
uma entidade (que parece ter saído de 
Donnie Darko) para enfrentar os diferentes 
“carcereiros” e nunca desistir. A história é 
rasa e simples por um bom motivo: deixar 
a imaginação do jogador voar durante os 
monólogos que rolam entre os combates.
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A mecânica do game e 
a história simples não 
iriam conseguir cativar 
o jogador se não fosse 
bela bela trilha sonora 
do game. Seja enquanto 
você caminha em 
direção ao local onde o 
chefão está ou quando 
está no calor da batalha, 
a música é um elemento 
que acompanha com 
fidelidade o sentimento 
do momento. 

Com ares clássicos misturados a uma batida pop-disco, os temas musicais encaixam 
como uma luva neste mundo de ficção científica que brilha aos olhos com uma bela 
e simples arte ao estilo cel-shadding. 
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Não desista, lute!

Furi é um game único na sua proposta de jogabilidade. Podendo ser finalizado em 
algumas horas para os jogadores que se acostumarem rápido ao ritmo do título, ele 
não possui um fator de rejogabilidade alto. Depois de passar horas enfrentando um 
chefão mais complicado, o jogador dificilmente vai querer repetir a experiência, pois 
não existe nenhum tipo de recompensa especial além da própria satisfação de ter 
derrotado um chefão em uma dificuldade maior. O game é altamente recomendado 
para aqueles que querem um título bonito, com um ritmo constante e com uma 
jogabilidade simples como nos games antigos. Além disso, usuários da PS Plus 
podem aproveitá-lo sem pagar nada, pois ele é um dos games gratuitos de julho.
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• Ideia inovadora; 
• Belo visual e trilha sonora;
• Mecânica simples e intuitiva.

• Trama simples;
• Baixo fator de rejogabilidade.

Prós Contras

Nota8.5Furi (PC/PS4)
Desenvolvedor The Game Bakers 
Gênero Ação/Aventura
Lançamento 05 de julho de 2016
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PS4

por Luís Antônio Costa
Revisão:Vitor Tobério 

Diagramação: Leandro Alves

Análise: Em No Man’s Sky (PS4), 
o universo é o seu playground

Todo ano possui o jogo mais esperado pelo público gamer. Em 2016, a bola da vez ficou 
com uma produção de um pequeno estúdio independente, a Hello Games. Sua obra, 

No Man’s Sky, já havia sido divulgada em diversas convenções e a ansiedade pelo game 
somente aumentava. Agora que o título finalmente foi lançado, os jogadores têm a 

oportunidade de descobrir se ele é tão fantástico quanto se imaginava e se a espera foi 
recompensada. A resposta para essas duas questões, para a nossa felicidade, é sim.

PC

NO MAN’S SKY
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ESPAÇO, A FRONTEIRA FINAL

A ssim que o game é iniciado, o 
jogador tem um breve vislumbre 
da grandiosidade da galáxia 

construída em No Man’s Sky. A câmera vai 
se aproximando rapidamente do sistema 
em particular, enquanto exibe todos os 
outros sistemas solares que existem e 
podem ser visitados. São milhares. Para ser 
mais exato, segundo os próprios criadores 
do game, são mais de 18 quintilhões de 
planetas. Sim, é planeta pra caramba! As 
comparações já foram feitas à exaustão, 
mas, para se ter uma ideia, levaria mais de 
um trilhão de anos para descobrir todos 
os mundos do game. Ou seja, nunca será 
possível encontrar todos os planetas. Isso 
realmente dá um nó na cabeça, não é?

Depois de ser apresentado a essa grande 
perspectiva, o game mostra ao jogador 
como funcionam as simples mecânicas da 
aventura espacial. Você caiu em um planeta 
misterioso (que é diferente para cada 
jogador) e precisa consertar sua nave para 
prosseguir sua jornada. Com o estilo clássico 
de RPG, você precisa coletar itens de criação 
que existem nos planetas, como ferro, zinco 
e plutônio, para construir equipamentos, 
recarregar seu traje ou sua nave e, o mais 
importante de tudo, para sobreviver. O 
toque pessoal de exploração que torna 
tudo mais imersivo é a possibilidade 
de identificar espécies alienígenas e 
fauna e flora, além de dar o nome que 
quiser ao seu planeta descoberto.
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Meu primeiro planeta se chamava Callanys. 
Com estranhas formações rochosas, e uma 
vegetação rasteira, o planeta tinha uma 
temperatura média de 80 graus Celsius. Para 
poder me mover, o jogador pode utilizar a 
propulsão de seu jetpack para subir ou pode 
simplesmente correr. Não existem limitaçãoes 
na mecânica de movimento, ou seja, você 
pode ir onde quiser. Nesse planeta, encontrei 
desde cavernas ricas em minerais até sondas 
guardiãs que atacavam caso o meio ambiente 
sofresse muitos danos da broca à laser 
especial que o jogador utiliza como arma de 
mineração. O cenário era lindo de se ver, e o 
mais incrível de tudo era pensar que aquele 
planeta é todo seu, apenas seu para explorar.
Por saber da magnitude da galáxia que 
aguardava, o melhor é não se demorar em 
consertar sua nave e deixar seu primeiro 

planeta para trás. Vanatux, meu primeiro 
sistema solar, possuia outros três planetas 
que também podiam ser explorados, além 
de uma estação espacial para trocar itens 
e pontos de verificação em outros mundos 
onde aliens ou robôs lhe aguardam com 
esquemas de construção novos ou itens 
raros, como antimatéri. Quando finalmente 
o personagem termina sua pequena 
jornada tutorial pelo seu primeiro sistema 
planetário, ele é livre para escolher utilizar 
o hiperespaço e visitar outros sistemas ou 
continuar sua exploração. Não se engane, 
No Man’s Sky tem objetivos, mas nenhum é 
obrigatório. O jogador é livre para fazer o que 
desejar. Mas como a sede de conhecimento 
é um dos elementos mais primordiais 
da psique humana, o melhor a se fazer é 
partir em busca de novas descobertas.

Assim que você deixa seu primeiro sistema para trás e é capaz 
de acessar o mapa da galáxia, o jogador é presenteado com 
uma epifania. Com uma sensação que pode variar para cada 
um que passa pela experiência (eu, por exemplo, fiquei com 
os olhos marejados de pura maravilha e, admito, são poucos 
os games que conseguem me provocar esse sentimento), 
a galáxia se estende diante de seus olhos. Por mais que se 
puxe o botão analógico para trás, não é possível atingir o fim 
da galáxia e de linha de visão. Centenas, milhares de estrelas 
correspondendo a sistemas planetários diferentes voam 
diante da tela. E, subitamente, se tem a compreensão da 
insignificância e onipotência do ser humano. De um jeito sutil 
mas impactante, No Man’s Sky aborda esse paradoxo e deixa 
os jogadores filosofando consigo mesmos. É incrível pensar 
que se pode visitar qualquer lugar da galáxia e, mesmo 
assim, o jogador não viveria o suficiente para conhecer 
todos os planetas. No Man’s Sky lhe faz se sentir como um 
verdadeiro explorador diante do desconhecido: com medo 
e maravilhado pelo que pode aguardá-lo em meu caminho.
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UMA OBRA DIGITAL SEM PRECEDENTES

Enquanto muitos já devem se preparar para 
explorar o novo sistema que encontram pela 
frente, admito que meu queixo só voltou ao 
lugar quando pousei minha humilde nave 
no primeiro planeta que vislumbrei na nova 
localização. Como combustível é necessário 
para se viajar na velocidade da luz, no início 
é necessário adquiri muitos elementos 
somente para “saltar” até o sistema vizinho 
porém, com os upgrades certos, mais 
tarde seria possível viajar ainda mais longe. 
Enquanto eu caminhava pelo ambiente 
tóxico de Remora, um planeta recém-
descoberto, eu ficava imaginando que outros 
mundos meus amigos e jogadores poderiam 
ter encontrado. O que estariam vendo? Que 
espécies novas haveriam descoberto?

Para se compreender a dimensão do 
universo criado em No Man’s Sky, pode-
se pensar uma simples analogia. Imagine 
uma árvore de Natal, ricamente enfeitada 
com bolas de vidro coloridas e com 
luzinhas. Agora suponha que você goste de 
cerimônias e somente decida ligar as luzes 
dela durante a noite de Natal. No game, 
graças a uma série de algoritmos bem 
desenvolvidos, a galáxia que lá existe já está 
totalmente montada, como a árvore de 
Natal e, quando o jogador acessa cada um 
dos sistemas diferentes, uma luz da árvore 
é acesa. Essa capacidade reduz o tempo 
de carregamento a praticamente zero, 
sendo somente reservado à viagem pelo 
hiperespaço, que dura alguns segundos.
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A programação utilizada em No Man’s Sky 
é tão fantástica que é capaz de estabalecer 
as características de cada mundo e de 
cada sistema previamente e de forma 
quase aleatória (mesmo em termos 
computacionais, a aleatoriedade não é 
perfeita e segue algumas regras básicas 
para funcionar). Cada ambiente, criatura e 
estrutura de um planeta já está lá no game, 
assim como as luzes na árvore de Natal, 
somente esperando para serem acesas 
quando eu visitar um sistema específico.

Não é somente a criação dos planetas que 
é realizada de forma procedural. A trilha 
sonora que acompanha o jogador por cada 
mundo também é regida por um algoritmo 
semelhante. Dessa forma, cada planeta 
tem sua própria música que você irá ouvir 
tocando ao fundo enquanto explorá-lo. 
Isso fora as composições impressionantes 
utilizadas no restante do game, remetendo 
ao estilo de rock progressivo com um toque 
generoso de psicodelia que lembram muito 
The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd.

Nos três sistemas que visitei durante 
minhas primeiras horas no game, 
vi desde luas mortas que somente 
tinham rochas e minérios até 
planetas com ambientes tóxicos 
e um visual alucinante. Visitei 
mundos que pareciam ter vindo 
de sonhos e vislumbrei paisagens 
dignas de um cartão postal espacial. 
Um dos últimos mundos que 
visitei, que nomeei Ploraglis, tinha 
água e vários lagos, além de ilhas 
flutuantes repletas de enormes 
árvores. Imaginem o que outros 
jogadores devem ter descoberto! 
As possibilidades são infinitas e os 
achados surpeendem a cada instante, 
assim como abrir um presente 
que está sob a árvore de Natal.
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Enquanto escrevo estsa análise, percorro uma de minhas recentes descobertas, o 
planeta Hellenus. Ele possui uma das faunas e floras mais ricas que encontrei nos 
sistemas que já tinha visitado. Estou catalogando todas as espécies que encontro pelo 
planeta e tentando dar uma de Júlio Verne do espaço ao tentar dar a volta ao mundo 
em até 80 dias. Quero visitar locais o suficiente e, quem sabe, conseguir identificar 
tudo que o planeta tem a me oferecer. Já tive muitos problemas com Iochins, um 
dinossauro que nomeeie e que se mostrou muito agressivo quando eu me aproximo.
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MUITO MAIS DO QUE UMA AVENTURA ESPACIAL

Mas não é só de exploração que No Man’s 
Sky é feito. Existem muito mais coisas para 
se fazer. Em diversos momentos, quando 
se retorna ao espaço sideral, o jogador 
pode se deparar com estações espaciais 
e naves que orbitam planetas ou que 
acabavam de chegar na sua atual posição. 
É possível passar por elas despercebido ou 
mesmo entrar em confronto, provocando 
uma verdadeira guerra intergalática. Logo 
no início da jornada, devido aos sistemas 
de combates simples e fracos que a nave 
inicial possui é bem normal morrer ao se 
arriscar em um combate com um cruzador, 
para, por exemplo, coletar recursos. Uma 
maneira mais tranquila de obter recursos 
no espaço é usar os canhões da nave para 

destruir asteróides, pois existem inúmeros 
deles espalhados em todos os sistemas.
Além disso, existem diversas formas 
de comércio que o jogador pode 
aproveitar no game, mesmo sem a tão 
questionada funcionalidade multiplayer 
do game. No Man’s Sky funciona de 
forma online, pois os servidores precisam 
armazenar os dados dos planetas que 
são descobertos. Mesmo assim, a chance 
de dois jogadores se encontrarem em 
uma galáxia tão grande quanto esta 
(mesmo se combinado previamente) 
é muito remota. Felizmente, você irá 
encontrar muitas formas alienígenas 
e mercadores para trocar itens e 
até comprar naves diferentes. 

No Man’s Sky também tem um pouco de mistério em meio aos objetivos que 
você pode ou não realizar. Logo no início de sua jornada, você tem contato com 
uma entidade misteriosa chamada Atlas, que lhe serve como guia e lhe direciona 
a seu objetivo principal no game: atingir o centro da galáxia. Você irá encontrar 
pistas sobre ele em vários artefatos alienígenas que podem ser localizados em 
diferentes planetas (bem ao estilo do monolito de 2001: Uma odisseia no espaço). 
Será que ele é seu amigo ou seu inimigo? Isso eu ainda não sei dizer. O pior é que, 
devido ao tamanho da galáxia, você pode acabar nunca sabendo a resposta.
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UMA GALÁXIA PARA POUCOS

No Man’s Sky é mais do que apenas um game. Ele é uma obra de arte digital. E, sendo 
assim, os espectadores precisam aprender a apreciar a arte, e não o contrário. Em uma 
obra que tenta imitar a magnitude de nosso próprio universo é compreensível que 
imprerfeições existam, no entanto, não há como pesá-las em comparação com o que 
os criadores do game desenvolveram com apenas o poder de algoritmos. O gênero 
de exploração não é um estilo amado por muitos jogadores, mas se você curte se 
aventurar, experimentou o belo universo criado por No Man’s Sky e, mesmo assim, não 
consegue apreciá-lo, talvez você tenha perdido sua capacidade de se maravilhar, até das 
coisas mais pequenas e imperfeitas. Isso seria culpa do jogador? Muito pelo contrário. 
Apenas significa que o usuário não é o tipo de “explorador” que o game procura. 

Se você possui um senso de maravilhamento como eu, No Man’s Sky é o lugar 
perfeito para você. Se você se sente um ser pequeno neste gigantesco universo 
que vivemos mas que, mesmo assim, faz parte de algo maior, como o Cosmos, 
então seja bem-vindo a uma aventura infinita. Uma galáxia inteira está diante de 
você. Aventure-se sem medo. Explore, lute e viaje pelos lugares mais fantásticos 
que o poder da tecnologia, aliado ao entreternimento, consegue lhe oferecer.
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•Exploração praticamente infinita;
• Mecânica de jogabilidade simples;
• Visual deslumbrante.

• Não é um game que todos 
conseguem apreciar.

Prós Contras

Nota10No Man’s Sky(PC/PS4)
Desenvolvedor Hello Games 
Gênero Aventura
Lançamento 09 de Agosto de 2016
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por Renan Greca

Revisão: Luigi Santana  
Diagramação: Emanuel Neves

Às vezes me encontro pensando no futuro. Algum dia 
provavelmente terei filhos, e sem dúvida irei querer mostrá-
los a magia dos videogames. A tarefa mais difícil é pensar 
em quais jogos seriam ideais para isso — com certeza eu 
gostaria de mostrá-los Mario, mas vamos deixar os GTAs para 
quando forem um pouco mais velhos, certo? Ao jogar Song 
of the Deep, da Insomniac Games, não pude evitar pensar 
no jogo como um conto de fadas moderno, contendo uma 
história simples e cheia de aventura e magia e adicionando 
a interação que apenas jogos eletrônicos permitem.

PS4

PC

XBO
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A Insomniac anda fazendo o impossível. Enquanto 
produziram um dos poucos jogos realmente 
exclusivos do Xbox One, refizeram o seu maior 

clássico e se preparavam para anunciar o que seria uma 
das maiores revelações da E3, também desenvolveram 
um jogo totalmente independente para adquirir doações 
para caridade, estão apostando na realidade virtual 
em parceria com a Oculus e Song of the Deep faz da 
Insomniac a primeira desenvolvedora a lançar um 
jogo sob o rótulo GameTrust, uma nova publicadora 
de games da gigante de varejo GameStop. Com tantos 
lançamentos em pouco tempo, é de se perguntar se a 
equipe não está se espalhando demais e sacrificando 
qualidade por quantidade. Dito isso, devo dizer que o 
jogo acabou sendo uma surpresa muito agradável.

O enredo do jogo é simples: Merryn, filha de um 
pescador, constrói um submarino para procurar seu 
pai após ele se perder no oceano. A apresentação, 
com belas gravuras, uma trilha sonora simples mas 
envolvente e uma narradora com um agradável sotaque 
irlandês, faz maravilhas para acertar o tom que, como 
dito antes, remete ao de um conto de fadas.
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É difícil não se encantar com a beleza do jogo assim que 
ele começa. A bordo do S.S. Eirnin, Merryn passa por 
algas, corais, águas-vivas, peixes e toda uma variedade 
de ambientes e criaturas marinhas. A progressão 
do jogo é no formato Metroidvania — um de meus 
favoritos — então gostei muito de explorar cantinhos 
procurando colecionáveis enquanto a narrativa me 
levava em direção a melhorias para meu submarino.

Como é característico do gênero, o submarino começa como 
algo frágil e inofensivo até se tornar uma máquina poderosa 
perto do final do jogo, mas o formato de combate do jogo não 
permite grandes mudanças na forma de enfrentar inimigos. 
Alguns deles são vulneráveis apenas a certos tipos de golpes, 
mas em geral a forma como o submarino se movimenta e a 
pouca variedade de inimigos fez esse aspecto do jogo se tornar 
rapidamente repetitivo. O combate nunca se torna realmente 
desafiador, porque geralmente a integridade do submarino se 
recupera mais rápido do que os inimigos conseguem causar 
dano. Alguns chefes são legitimamente criativos e divertidos, 
mas infelizmente o último deles se tratou de mais uma 
luta de “ataque os capangas até o ponto fraco aparecer”.
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O destaque do jogo são os puzzles. Bombas, barris, 
pedras e feixes de luz são todos partes dos mais 
variados quebra-cabeças que, quase sempre, são 
uma delícia de resolver. Alguns deles acabaram sendo 
desnecessariamente frustrantes (especificamente, são 
fáceis de resolver mentalmente, mas exigem grande 
precisão temporal ou espacial e acabavam se tornando 
tentativa e erro). Pelo menos uma vez, eu passei alguns 
minutos resolvendo um puzzle da “forma difícil” e logo 
em seguida percebi que tinha uma forma muito mais 
simples de fazer — frustrante, mas é divertido saber que 
nem sempre há apenas uma solução para um desafio. 
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É visível que Song of the Deep foi um jogo desenvolvido por paixão 
da equipe da Insomniac, sem grandes ambições comerciais. Feito em 
Unity, a Insomniac faz bom proveito da engine, remetendo aos visuais 
de Ori and the Blind Forest e jogos da UbiArt. Contudo, o jogo sofre de 
ocasionais quedas de desempenho e, em pelo menos dois locais, as 
quedas eram tão graves que dificultaram o progresso; fui esmagado 
por estacas porque não conseguia controlar o submarino com o tempo 
certo enquanto o PlayStation 4 sofria para mostrar o jogo. Num jogo em 
2D, isso é inaceitável. Foi engraçado jogar Ratchet & Clank em seguida e 
perceber que o jogo, da mesma desenvolvedora, consegue ser um dos mais 
visualmente impressionantes do PS4 sem sofrer desse tipo de problema.
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Como um todo, o quase-indie da Insomniac é uma experiência 
agradabilíssima para quem quer explorar um mundo enquanto aproveita 
uma história tranquila e charmosa. Como um fã de Metroidvanias, sempre 
me agradei com as criativas formas de explorar o mundo — não vou 
falar mais para manter as surpresas do leitor. Apesar da preocupante 
diversidade de jogos desenvolvidos simultaneamente pela Insomniac, 
a equipe se mostra capaz de sempre entregar uma experiência sólida. 
Se algum dia eu tiver que escolher um Metroidvania para apresentar 
aos meus filhos, Song of the Deep estará próximo ao topo da lista.

• Experiência agradável graças à 
direção artística e trilha sonora;
• Narrativa em forma de conto de fadas;
• Exploração e puzzles quase 
sempre bem-resolvidos.

• Alguns puzzles exigem precisão 
ao ponto de serem frustrantes;
• Ocasionais quedas graves 
de desempenho.

Prós Contras

Nota8.0Song of the Deep (PC/PS4/XBO)
Desenvolvedor Insomniac
Gênero Aventura
Lançamento 12 de julho de 2016
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por Luís Antônio Costa
Revisão: Bruno Alves 

Diagramação: Natália Junqueira

Bioshock foi um game revolucionário. O título não só reinventou e 
deu uma revigorada no gênero FPS, como também nos presenteou 
com uma das melhores histórias do mundo digital. Mesmo que a 

continuação não tenha sido tão boa quanto seu antecessor, o último 
título, Infinite, arrebatou nossas mentes. E agora que a trilogia irá fazer 

um retorno triunfal na nova geração de consoles e no PC completamente 
remasterizada, nada melhor do que relembrar quais são os melhores 

poderes que você pode utilizar em Rapture ou em Columbia.
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Assim como muitos outros “poderes” dessa 
lista, o plasmid Incinerate e o vigor Devil’s Kiss 
vão juntos no mesmo item porque possuem 

qualidades similares. No primeiro Bioshock, 
muitos achavam que produzir fogo em uma cidade 
parcialmente inundanda e úmida não era uma boa 
ideia para o combate. Porém, a capacidade de criar 
chamas com a pirocinese em um estalar de dedos 
se prova útil quando queremos quebrar o ritmo de 
ataque de um inimigo ou queimar vários deles de 
uma só vez. Já o Devil’s Kiss pode ser considerado 
um melhoramento do plasmid, já que você pode 
produzir bolas de fogo com a palma da mão. Como 
se fossem granadas, elas explodem em pedaços, 
ateando fogo aos oponentes. Não é uma ótima 
escolha para aqueles que se movem rápido, porém, 
pois a bola leva um certo tempo para explodir.

10. Incinerate/Devil’s Kiss

9. Telekenesis

Muitos jogadores acabam não 
usando esse plasmid, exceto 
no momento em que o jogo 
o obriga a empregá-lo para 
progredir. No entanto, o poder 
de manipular objetos com sua 
mente é um dos mais úteis 
para enfrentar os inimigos em 
Rapture. Tudo bem, você não 
irá se tornar uma Jean Grey da 
vida, mas será tão poderoso 
quanto, se souber usá-lo da 
maneira correta. A melhor forma 

é utilizar o poder para redirecionar mísseis ou bombas que você mesmo pode jogar 
no chão e lançar contra os oponentes. Ele é especialmente útil para confrontos contra 
Big Daddies, já que você pode juntar várias bombas e lançá-las contra o grandalhão.
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Certamente um dos Vigors mais bizarros já produzidos 
pelas Indústrias Fink. Com o poder do Bucking 

Bronco, você literalmente tinha a força de um 
cavalo, erguendo seus inimigos no ar, enquanto 
eles permanecem nocauteados por alguns 
instantes. O vigor é extremamente útil para 
lidar com grandes grupos de oponentes 
ou com um inimigo irritante que insiste 
em se esconder de seus ataques. A melhor 
forma de aproveitar o instante de vantagem 

que o Vigor lhe proporciona quando os 
oponentes estão suspensos no ar é utilizar 

outro poder como Shock Jockey para eletrocutá-
los ou o Undertow para jogá-los longe, em vez de 

simplesmente gastar o pente de sua arma atirando.

8. Bucking Bronco

7. Electro Bolt/Shock Jockey

O Electro Bolt é o primeiro plasmid que 
você pode obter durante sua jornada 
por Rapture e, definitivamente, um dos 
mais úteis. Em um ambiente que a água 
verte das paredes através de infiltrações, 
poder disparar eletricidade pelas mãos 
é ótimo em qualquer situação. O Electro 
Bolt é muito versátil e você usá-lo para 
simplesmente paralisar seus inimigos 
ou mesmo eletrocutá-los quando estão 
próximos de uma fonte d’água. Além disso, 
o plasmid ainda é útil para desabilitar 
bots e turrets, dando-lhe o tempo 
necessário para hackeá-los. Já o Shock 
Jockey também serve para dar choque 
nos outros, mas o dano do Vigor é muito 
maior. A carga elétrica é tão poderosa que pode fazer a cabeça do inimigo explodir 
e seu corpo virar cinzas. Sem mencionar que os usos dele em forma de armadilha 
são ótimos para combates mais complicados como com Handymen, por exemplo.
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Por se passar em uma cidade flutuante com uma ampla área de 
escape durante vários combates, usar Undertow em Columbia é 
extremamente útil. Isso deve ao poder que o Vigor proporciona, 
criando tentáculos de água que saem de suas mãos e podem tanto 
agarrar o inimigo, imobilizando-o, ou jogá-lo para longe. Dependo do 
local, você pode economizar munição e apenas utilizar o Undertow para 
jogar seus inimigos pelos ares. Além disso, o Vigor possui uma grande vantagem 
contra os enormes Handymen, já que, quando o tentáculo os agarra, eles 
ficam paralisados tempo o suficiente para que você possa atacá-los.

6. Undertow

5. Return to Sender

Depois da quantidade de balaços que você leva ao percorrer os 
céus em Columbia, você agradece às Indústrias Fink pela criação do 
vigor Return to Sender. Como o próprio nome diz (“Retorno ao Destinatário”, 
em inglês, utilizando em correspondências que não chegam ao destino), o Vigor 
cria um escudo na sua mão que absorve todo o dano causado por projéteis, 
acumulando-os em uma bola de energia que pode ser lançada contra os oponentes. 
Tal poder prova-se muito útil quando se está cercado de inimigos e todos 
utilizam armas. Basta erguer a mão, absorver o dano, e lançá-lo contra eles!

Com a confusão de linhas temporais de Bioshock 
Infinite, fica difícil saber qual dos dois tônicos veio 
primeiro mas, o que sabemos, é que tanto o plasmid 
Winter Blast e o vigor Old Man Winter possuem as 
mesmas capacidades. Apenas erguendo a mão, você 
dispara uma rajada de ar gelado ao melhor estilo Hyoga 
de Cavaleiros do Zodíaco (bem que podia se chamar 
“Pó de Diamante”, então), congelando os inimigos no 
mesmo instante. O elixir é muito útil para lidar com 
oponentes rápidos ou os que exigem um bom tempo 
para derrotar. Enquanto estiverem congelados, os 
oponentes ficam imóveis, e, se você tiver sorte, pode 
quebrá-los em mil pedaços com um golpe bem dado.

4. Winter Blast/Old Man Winter
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Esse é o primeiro vigor que o protagonista de Infinite, Booker 
DeWitt, encontra em Columbia. Ao usá-lo, uma aparição 
fantasmagórica salta de suas mãos e possui pessoas e 
máquinas, tornando-as suas aliadas e fazendo com que lutem 
ao seu lado. É uma habilidade muito útil em batalhas com 
muitos inimigos ou quando você pode fazer um turret ou 
uma máquina mais pesada como um Mechanic Patriot virar a 
casaca a seu favor. O interessante é que, toda vez que você 
utiliza esse Vigor, pode-se ouvir um sussurro que nada mais 
é do que um diálogo do Ato 3, Cena 2 de Romeu e Julieta, 
do famoso William Shakespare, enunciado ao contrário.

3. Possession

2. Gravity Well

Esse talvez seja o plasmid mais importante no DLC Minerva’s Den de Bioshock 2. 
Com o poder do Gravity Well você se torna capaz de criar um vortex de energia 
que suga os inimigos, fazendo-os girar violentamente e depois os lança para 
longe quando explode. Você literalmente tem o poder de criar um buraco-negro 
com as próprias mãos. Pela quantidade de inimigos e Big Daddies avançados que 
encontrados durante essa parte de Rapture, utilizar esse plasmid é a melhor pedida. 
E seu uso não se restringe apenas a inimigos: você também pode utilizá-los em 
minas e outros objetos para causar uma bela explosão quando voar pelos ares!

Em toda a trilogia Bioshock, ao longo dos vários combates que 
você precisa enfrentar, acaba percebendo que estratégia é um 
dos elementos principais dos games. Quando se está cercado 
de inimigos, não dá pra simplesmente atirar para todos os lados, 
pois, além de desperdiçar preciosa munição, a IA dos oponentes 

é bem esperta para te encularrar e fugir dos tiros. Por isso, a 
melhor forma de vencer um combate é distrair os adversários. Por 

isso, utilizar tanto o plasmid Insect Swarm quanto o vigor Murder of 
Crows é uma excelente pedida para combates mais complicados. Enquanto 

o primeiro dispara uma rajada de abelhas assassinas, o segundo lança uma 
revoada de corvos sedentos por sangue e carne. Ambos são tão eficientes em 
distrair os inimigos que funcionam até mesmo contra Big Daddies e Handymen.

1. Insect Swarm/Murder of Crows



e as mudanças da Capcom

Já se foi o tempo em que todos aguardavam com ansiedade o lançamento de um novo 
Resident Evil, e a Capcom sabe disso. A empresa parece ter se perdido no sucesso 
estrondoso de Resident Evil 4, fazendo com que ficasse, por um longo tempo, à sua 
sombra. Isso, adicionado à saída do ousado idealizador da franquia, Shinji Mikami, 
que partiu da empresa após o término desse game, fez com que parecesse que ela 

havia abandonado à própria sorte de equipes mal-preparadas e desmotivadas o 
desenvolvimento de uma de suas franquias mais amadas. Felizmente, este ano, durante 
a conferência da Sony na E3, o mundo do entretenimento digital teve um vislumbre do 

que pode ser a salvação para Resident Evil e um sinal de que a Capcom, no fim, não 
esqueceu de seu filho pródigo e está disposta a se reinventar para mantê-lo vivo e forte.

por Luís Antônio Costa
 e Gustavo Dourado

Revisão: Vitor Tibério 
Diagramação: Davi de Sousa
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Amada e odiada por muitos, Resident Evil é uma franquia que, sem dúvida 
alguma, marcou a indústria dos jogos. Grande parte dessa relação acabou 
surgindo lá na década de 1990, quando o primeiro jogo da franquia foi 

lançado, trazendo uma experiência ótima, tensa e até mesmo aterrorizante 
para alguns. Nesta mesma época popularizava-se o gênero survivor horror, 
aplicando-se ao primeiro título e, pouco tempo adiante, à franquia.

Uma estrada cheia de zumbis no caminho

Contudo, por conta das ideias do ousado Shinji Mikami e sua equipe (no 
desenvovimento de Resident Evil 4), a franquia evoluiu, abandonando 

certas mecânicas chave, que a definiram até o momento, como a câmera 
estática e a ambientação sombria e claustrofóbica para uma visão mais 

ampla, juntamente de cenários mais abertos e iluminados, algo que acabaria 
popularizando outro gênero, neste caso, o de tiro em terceira pessoa.

Resident Evil HD e suas salas apertadas

Resident Evil 4 e seus cenários abertos
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Este foi o passo que fez com que muitos fossem introduzidos à franquia, 
popularizando-a mais ainda, mas também fazendo com que fosse rechaçada 
por vários de seus antigos fãs. Contudo, nem tudo havia mudado. Muitos 
notaram isso. Mikami e sua equipe acabaram tomando bastante cuidado 
para não simplesmente desconstruir a franquia, mas sim evoluí-la.

Como é de se esperar, mudanças não agradam a todos. Resident Evil 4, embora 
considerado um dos jogos mais influentes, favorito de muitos fãs da franquia, o 
jogo ainda fora criticado por não possuir a mesma atmosfera aterrorizante dos 
anteriores, classificando-o mais como um título de ação que survivor horror por si.

Resident Evil 5 e 6 trouxeram rumos diferentes para a série

Após isso, as recepções dos jogos começaram a não ser lá tão boas. Resident Evil 
5, ainda sendo divertido para vários, passou a praticamente ignorar o legado da 

franquia, simplesmente posicionando-a em um ritmo de ação e tiroteios frenéticos. 
Com Resident Evil 6, as coisas até mesmo andaram um pouco, mas não eram mais 

as mesmas, como se não houvesse exatamente um rumo correto a se seguir.

Com isso, as expectativas acabaram caindo gradativamente, 
sendo que a mesma promessa era feita a cada vez que se tocava 

no assunto: a de que o jogo voltaria a suas origens.
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Durante a E3 de 2015 uma quase discreta demonstração para o PlayStation VR 
estava disponível para testes, seu nome sendo apenas Kitchen. A demonstração 
nunca chegou a ser revelada para o público geral, sendo de acesso exclusivo 
aos visitantes da feira. Praticamente nenhum detalhe foi revelado até então.

Segundo o que foi dito, em Kitchen, o jogador encontrava-se preso a uma cadeira, 
podendo mexer apenas sua cabeça, enquanto tentava descobrir onde se encontrava. 
Um segundo personagem, também confuso, levanta do chão e o solta, para que 
ambos possam tentar descobrir o que está havendo. Contudo, um estranho ser acaba 
matando o ajudante, atravessando seu peito com, provavelmente, as próprias mãos.

Neste meio tempo, é possível ver a criatura, descrita como uma mulher, 
enquanto ela carrega o corpo do rapaz e intimida o jogador com os óculos. Ao 
desaparecer nas sombras com o cadáver, a mulher deixa o jogador sozinho no 
local… ao menos é o que se acredita. Logo em seguida, ela o surpreende por 
trás, agarrando sua cabeça, que é quando tudo se apaga e os créditos rolam.

Kitchen, como já dá para perceber, possui relação direta com o novo título da franquia, 
sendo um prelúdio da demo atualmente disponível para os assinantes da PS Plus.

A surpresa inesperada na E3
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Resident Evil é um (se não “o”) carro chefe da Capcom. Sendo assim, o desempenho 
da franquia reflete diretamente na empresa. Assim, sendo o novo Resident Evil 
pode ser tanto a redenção da série e um sinal de que a Capcom está firme e 
forte como também pode se tornar mais um prego no caixão da franquia dos 
zumbis e deixar a empresa em maus lençóis com o mundo digital e com os fãs. 
Portanto, “reinventar” o estilo da franquia e tentar retomar características originais 
pode ser um movimento arriscado, mas que tem boas chances de dar certo.

Apesar de quem assistiu a demo do novo título na E3 (e correu depressa para 
experimentá-lo no PS4) perceber que o game era totalmente diferente de qualquer 
Resident Evil já visto, a Capcom já informou que a demonstração não estará incluída 
no produto final. A demo serviu como um “prelúdio”, que introduz os jogadores no 
ambiente do novo título e também para testar novas ideias para o game, além da 
nova engine gráfica que será utilizada. Bem, os resultados foram ótimos para muitos 
fãs. Alguns torceram o nariz, mas o feedback em geral foi positivo (especialmente 
para quem curtiu conseguir se assustar com um Resident Evil novamente).

Reinvenção é a melhor alternativa?
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Contudo, nem todos receberam a demonstração de bom grado, sendo que os 
principais focos de críticas foram a câmera, seguindo a visão em primeira pessoa 
e o ritmo, que se assemelhava demais a P.T., trailer jogável do infelizmente 
cancelado Silent Hills. Neste caso, a Capcom já até mesmo se pronunciou, dizendo 
que “o jogo já se encontrava em desenvolvimento desde antes do lançamento 
de P.T.”, o que poderia muito bem (ou não) significar uma mera coincidência de 
tempo. Outra coisa interessante a ser ressaltada é que, embora seja novidade 
para muitos, Resident Evil VII não é o primeiro jogo da franquia a adotar a 
visão em primeira pessoa. Este feito já foi algo tentado pela equipe da TOSE, que 
desenvolveu o pouco conhecido Resident Evil: Survivor (PS). Infelizmente, o jogo 
não foi lá muito bem recebido porque muitos estranharam suas mecânicas.
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A demo dá a impressão de um jogo de terror com sobrenatural misturado e, 
apesar dessa não ser a experiência final do game (como a Capcom já afirmou) 
é interessante imaginar tal perspectiva na série. Certamente a característica 
experienciada durante a demo e que muitos fãs desejam que a Capcom aproveita-a 
e a desenvolva no produto final, é o verdadeiro sentimento de survival-horror. 
Essa característica que marcou a série e que seria um bem-vindo retorno às 
origens. Muitas outras séries já passaram por dificuldades semelhantes e uma 
retomada dos princípios básicos (aquilo que fazia o game ser bom), na maior 
parte dos casos, salvou muitas franquias de caírem no esquecimento. Como fãs de 
Resident Evil, só podemos desejar o melhor e que os zumbis que tanto amávamos 
(e nos causavam tanto terror) tenham mais uma chance no mundo digital.
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por Dácio Augusto
Revisão: Vitor Tobério 

Diagramação: Tiffany B. Silva

Quando falamos de jogos eletrônicos, cada um tem uma experiência 
bem diferente. Da mesma forma que existem pessoas que olham para 

grandes obras de arte e falam “caramba, isso é incrível!”, enquanto 
outras dão risada de quem consegue achar algo produtivo naquele 
monte de tinta jogado numa tela, os videogames são experiências 

pessoais. O tipo de experiência que eu, particularmente, gosto é uma 
mais solitária. Gosto de não depender da ajuda de outros para passar 
de momentos difíceis do jogo e, se de alguma forma eu acabo tendo 
que procurar por ajuda, sempre tento culpar o game. De certa forma, 

é uma desculpa, mas uma que sempre funcionou para meu ego. 

Dark Souls me ensinou 

a pedir ajuda
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E assim, em um belo dia, fui jogar 
Dark Souls: Prepare to Die Edition. 
O jogo, conhecido pela sua 

dificuldade e lore contada de forma bem 
implícita, despertou minha curiosidade 
em uma das famosas promoções do 
Steam. Além de já conhecer várias 
análises e muitos de meus amigos 
o adorarem, o que realmente me 
fez ter o ímpeto de jogá-lo foi um 
preço camarada — alguns diriam que 
minha experiência não começou do 
jeito certo já a partir desse ponto. 

Comprei e instalei, coloquei o meu 
joystick no computador e apertei 
o “play”. Dei New Game e vi 
uma animação gráfica 
impressionante que 
contava sobre uma guerra entre 
dragões e deuses. Me empolguei e já 
estava totalmente pilhado para começar 
o jogo. Então, após mais uma leve 
animação, lá estava meu personagem, 
que eu tinha definido como um 
cavaleiro chamado “Shar” e com o 
presente sendo as Black FireBombs (tem 
nome de item lendário, né?), numa cela. 
Ao puxar a alavanca do controle para a 
frente, presenciei já o primeiro desafio 
de Dark Souls: o jogo estava rodando de 
forma péssima. Para os que não sabem, 
a Prepare to Die Edition para Steam 
sofre de um problema enorme: ela não 
é bem otimizada para os computadores. 
A falta de experiência da From Software 
em desenvolver para a plataforma 
acabou gerando uma versão do jogo 
horrenda em um primeiro momento.
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O jogo simplesmente não tem fluidez na 
minha máquina. Começo a ficar nervoso: 
“pelo amor de Deus, meu computador 

roda CRYSIS e não vai rodar Dark 
Souls?” Questionamentos e raiva 

começam a tomar conta de mim, 
e penso em pedir refund, até 
que em uma conversa com um 
amigo ele me fala sobre o DSFix 
— mod criado pela comunidade 
super ativa de Dark Souls que 
torna o port extremamente 
jogável. Instalo-o e pronto, o 
primeiro desafio do jogo — 
infelizmente não programado 
— foi vencido. Vamos para o 
segundo: Dark Souls em si. 

Eu passo pela primeira área 
sem grandes dificuldades, a 
progressão do jogo é bem 
aparente e em nenhum 

momento ele tenta criar falsas 
rotas ou coisa do tipo. Eu 
realmente estou gostando do 
título e de seu combate, embora 
já consigo observar que um 
erro pode cortar todo o meu 

progresso de forma rápida e cruel. 
Passo da primeira área, Undead 
Asylum, e chego no Firelink Shrine… 
A progressão não é mais óbvia. 
Estou largado em um lugar que, 
lembrando assim de cabeça, me 
parece ter três rotas diferentes.
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Da bonfire de Firelink Shrine, escolho subir a escada 
de pedra, e vejo adversários que remetem a primeira 
área do jogo. Luto com eles e os supero, ficando livre 
para entrar segunda área do jogo: Undead Parish. 

Avanço por ela e acho uma nova bonfire, agora continuo 
o jogo dali sempre que morrer. Ótimo. Explorando mais 
um pouco, me deparo com dois caminhos. Eu posso subir 
uma escada e chegar numa torre com uma porta fechada 
ou descer a escada e ficar cara a cara com um Black Knight. 
Escolho a segunda opção e morro rapidamente. Repito o 
processo e mais uma vez vou encarar o cavaleiro, desta 
vez com o escudo me defendendo. Sobrevivo ao primeiro 
ataque, mas a espada negra bate muito forte — minha 
defesa está totalmente aberta. Morro. Repito o processo 
novamente, agora tentando desviar. Não consigo e morro. 
Novamente vou encarar, agora tentando caminhar para 
trás e desviar no momento que a espada 
do cavaleiro estiver a noventa graus de 
mim. Erro o timing e ele me atravessa, 
me matando mais uma vez. Isso vai 
se repetindo muitas e muitas vezes, 
mas eu noto progresso: os inimigos 
no caminho até o cavaleiro negro 
já não são nada para mim com as 
habilidades que venho treinando 
em todo o caminho. Mas o maldito 
cavaleiro negro ainda é invencível.
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Começo a ficar muito nervoso. Eu poderia 
simplesmente subir a torre, mas o que 
me garante que o que me aguarda lá 
não é pior do que aquele ser que estava 
começando a me quebrar mentalmente? 
Acho díficil que aquele inimigo tenha sido 
colocado ali com a intenção de você voltar 
mais tarde, ele está muito óbvio. Será que 
o jogo está me enganando? Então, passa 
pela minha cabeça um pensamento — e 
se eu conhecesse melhor as mecânicas 
do jogo? E se eu usasse o Google?

Mas poxa, eu não gosto disso. Estou com 
pouco mais de três horas de jogo, não 

vale a pena simplesmente tomar outra 
rota? Não. Para mim era óbvio o que 
ali acontecia. Aquele era o primeiro 

desafio real, e se eu não aprendesse 
o jogo e não conhecesse o cavaleiro, 
jamais poderia avançar. Dark Souls 
estava me induzindo a fazer algo 
que eu não gostava como parte 
do jogo. Não era obrigatório, mas 
toda a experiência com o jogo 
parece pedir que você pesquise 
sobre, tente se aprofundar nele.

E foi isso que fiz. Entrei na Wiki e 
fiquei cerca de duas horas lendo 
sobre mecânicas e descobri uma 
coisa chamada “backstab”. Pratiquei 
por algum tempo nos inimigos 
anteriores ao Black Knight e, 
quando me senti seguro, cheguei 
em sua área novamente.
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Ao encará-lo, ele já avançava em minha 
direção. Quando ele atacou, desviei para o 
lado. Na leitura descobri que os cavaleiros 
negros têm um bom tempo entre os golpes 
caso os errem. Nesse tempo cheguei em 
suas costas e desferi o golpe. Backstab. 
Ele vai para trás canbaleando. A luta só 
começou. Ele me ataca novamente, levo 
o dano. Desvio o mais rápido que posso 
mas não tenho tempo para recuperar 
minha vida — ele já está vindo. Mais uma 
vez desvio e consigo desferir um novo 
backstab. Enquanto ele sofre com o dano, 
me recupero. Já estou com a vida cheia e 
ele não está ainda pronto para me atacar — 
uma oportunidade. Descarrego toda minha 
barra de stamina em cortes sucessivos de 
minha espada. Um grito sai do cavaleiro 
negro e ele explode em souls. Venci. 

No fim, ele só guardava um tesouro. 
Lendo a descrição, vejo que ele melhora 
alguns status, mas ainda não sei bem 
se seria algo bom de se usar. Mas, 
sem preconceitos, já dou um 
alt+tab e entro no navegador, 
procurando pela wiki as 
informações do item 
e dos status.

Aquele cavaleiro negro tomou cerca de 6 
horas da minha vida, mas me ensinou a pedir 

ajuda. De uma forma interessante e direta, 
Dark Souls foi um professor para mim. 
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DIVULGAÇÃO
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Revista Nintendo Blast 83
Neste mês, a revista Nintendo Blast vai ao campo 

de batalha com Tokyo Mirage Sessions #FE

+ os Pokémons lendários de Sinnoh, novos 
Pokémon da região de Alola e muito mais!

Baixe já a sua!

http://www.nintendoblast.com.br/2016/06/revista-nintendo-blast-n-83.html
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