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A Revista GameBlast desse mês traz tudo e mais um pouco sobre o aguardado Final Fantasy XV. Além desse novo 
título que promete renovar o estilo dos JRPGs e agradar todos os fãs com vários conteúdos adicionais, a edição 
também vem com nossas expectativas do próximo FIFA e um especial contando todos os detalhes da série Forza. 
Também não deixe de conferir nossas matérias que homenageiam os 10 anos do belo Okami e o clássico imortal 
que Bioshock se tornou. Por enquanto é só, tenham uma ótima leitura e nos vemos no próximo mês com mais 
conteúdo do mundo gamer trazido especialmente para nossos amados leitores! – Luís Antônio Costa
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O Xbox, apesar de ser uma das três marcas de 
videogame mais importantes da atualidade, não 
é tão marcado por franquias históricas na indústria 
quanto suas rivais. Halo e Gears of War imediatamente 
vêm à mente, mas junto com esses está Forza. A série de 
corrida, que surgiu no Xbox, evoluiu no Xbox 360 e atingiu 
maturidade no Xbox One, estará completando 11 anos 
com 9 títulos quando Forza Horizon 3 for lançado este ano. 
Antecipando este lançamento, iremos relembrar cada jogo da 
série e sua lendária rivalidade com Gran Turismo, fi nalizando 

com uma prévia das novidades 
de Horizon 3.
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a máquina mágica 
da Capcom

Dependendo da época na qual você nasceu, talvez os famosos arcades 
sejam um curioso pedaço de história escrito nas mais variadas revistas 

e sites por aí. Eu mesmo, com meus 20 anos, tive a oportunidade 
de experimentar pouquíssimos fliperamas em minha vida.

 
Só que eu sempre soube da origem de alguns dos meus jogos favoritos e como 
o que eu estava jogando em meu PlayStation ou Sega Saturn eram nada mais 

que versões adaptadas do original lançado para as máquinas de arcade. 
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BLAST FROM THE PAST

por  Luís Antônio Costa
Revisão: Bruno Alves 

Diagramação: Natália Junqueira

Tome um Plasmid e retorne à Rapture de

Já faz quase dez anos que o mundo do entretenimento digital foi apresentado 
a uma obra de arte dos games. Aproveitando que a coletânea do universo dos 

três títulos criados pelo genial Ken Levine será lançada em HD durante o mês de 
setembro, é hora de relembrar o Bioshock original. Então prenda seu fôlego e 

mergulhe conosco nesse mundo fantástico e decadente onde a loucura domina 
e existe um perigo e um mistério em cada canto da cidade em ruínas.
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Antes de relembrarmos a importância 
que Bioshock teve para a indústria e o 
gênero do FPS, temos que comentar 

sobre o elemento mais poderoso do game: 
sua história. Sem revelar muitos spoilers, 
apenas saiba que em uma sequência rápida 
de eventos seu personagem vai parar em 
Rapture, uma cidade submarina que deveria 
ter se tornado uma utopia. Em questão 
de segundos você percebe que algo deu 
muito errado e que esse sonho futurista 
agora não passa de um pesadelo em que 
você precisa desesperadamente escapar.

No início do século XX, desiludido com os 
regimes políticos e com a humanidade 
em geral por parecer limitar o poder do 
pensamento humano, o milionário excêntrico 
Andrew Ryan decidiu juntar as maiores 
mentes do mundo em diversos campos 
da ciência para construir suas cidades dos 
sonhos. Rapture foi construída no fundo 
do oceano Atlântico, longe de qualquer 
poder burocrático ou até mesmo dos limites 
da moralidade e ética. Era um lugar em 
que, segundo as palavras do próprio Ryan, “a ciência poderia florescer sem limites”.

Uma cidade quase perfeita
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A ideia parece boa não é? Bem, a intenção era. O 
problema foi que Ryan não levou em conta sentimentos 
humanos como ganância, raiva e egoísmo e, em 
pouco tempo, sua tão sonhada utopia caiu 
no caos. Uma revolta civil inceitada pelo 
misterioso Atlas explodiu e a cidade 
se tornou um inferno habitada por 
cidadãos enlouquecidos pelo poder 
fascinante do ADAM. Essa substância 
foi descoberta em larvas marinhas e 
os cientistas de Rapture descobriram que ela 
podia modificar o DNA e dar poderes dignos 
dos x-men ao usuário. A única coisa que eles não 
avisaram era dos efeitos colaterais da droga.

A história ainda é recheada de tramas paralelas e 
mistérios para se descobrir enquanto você penetra 
mais fundo na cidade e tenta encontrar uma 
maneira de retornar à superfície. As Little 
Sisters, meninas modificadas pelo ADAM 
para procurar a substância em cadáveres, 
estarão andando por todos os cantos 
acompanhadas de seus fieis protetores, 
os Big Daddies. Esses monstros vestem 
um traje de mergulhador e protegem as 
garotas ferozmente, representando uma 
ameaça maior do que qualquer maluco que o 
jogador irá encontrar pelo seu caminho submarino.

Injetando um Plasmid no FPS
Mas um game não sobrevive apenas de história (apesar 
de os títulos da Telltale conseguirem essa façanha). 
Sendo assim, existem dois elementos ausentes nessa 
receita que criou um game marcante de toda uma 
geração. O primeiro seria a mecânica de combate. 
Diferente do estilo já consolidado até a época com 
o FPS, Bioshock criou um sistema em que o jogador poderia utilizar uma 
arma com uma mão e um poder à base dos incríveis Plasmids com a outra 
mão. Essa característica tornava os combates fluídos e emocionantes, em que você 
precisava ser rápido para escolher que arma utilizar combinada com qual poder.
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Já o outro elemento seria o cenário do game, 
que ainda hoje impressiona pela riqueza de 

detalhes e toda a atenção que a equipe de 
desenvolvimento dedicou para criar uma 

experiência imersiva. Desde o efeito da água 
caindo pelas paredes, até o barulho de sons ao 

longe, tudo combina para criar uma atmosfera noir 
dos anos 1950 perfeita para dar um toque de survival 
horror ao game. Bioshock conseguia dar bons sustos 
quando se era necessário explorar algum ambiente 

em busca de suprimentos e se deparava com 
um inimigo escondido. Talvez a única parte 

do gameplay que conseguia quebrar um 
pouco o ritmo do game era quando fosse 
necessário hackear uma máquina para 

obter recursos, já que o puzzle com os canos 
podia ser irritante no meio de um combate.

Além desses elementos principais, Bioshock acrescentou um toque final que 
conseguia deixar o rumo da trama nas mãos do jogador: a escolha. Durante a 
jornada por Rapture, assim que você destruia um Big Daddy eram lhe dadas 
duas opções: salvar ou matar a Little Sister. Se você a salvasse, a garota fujiria 
para um lugar seguro e você ganharia um pouco de ADAM no processo. Caso 
contrário, seu lucro de Adam seria maior, mas a menina iria se desintegrar em 
uma lesma nojenta. Dependendo do quão ganancioso você tenha sido no game, 
o final mudaria. Era uma questão bem maniqueísta quando comparada com 
experiências imersivas da indústria atual, mas, para a época, foi um marco.

Dos dois títulos seguintes que seguiram o estilo de Bioshock (Bioshock 2 e Infinite), 
certamente é o primeiro que fica com mais carinho na memória de fãs e jogadores. 
Tanto é os elementos do jogo forma misturados em uma trama elaborada para compor 
parte da história de Infinite. Certamente, para todos aqueles que concluíram a jornada 
por Rapture pela primeira vez, a sensação que fica depois de disparar o último tiro ou 
usar o poder de um Plasmid pela última vez, é que ninguém teria imaginado que algo 
tão surreal e fantástico teria começado com apenas um farol no meio do oceano.

Há sempre um farol…



Todos os anos temos novidades nos jogos considerados anuais, como é o caso 
da franquia FIFA. Em algumas edições mais, em outras menos, sempre temos 

diferenças na jogabilidade de um ano para outro. Jogadores de videogame 
casuais podem não reparar tanto nessas mudanças, entretanto, aqueles mais 
dedicados certamente percebem as novidades e adaptam seu estilo de jogo a 

elas. Apesar de tantos anos da série e de já ser uma franquia consolidada, 
FIFA 17 traz, talvez, ainda mais mudanças do que vimos nos anos anteriores.

por Ana Krishna Peixoto

Revisão: Vitor Tibério
 Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

FIFA 17 PROMETE INOVAR PARA 
SUPERAR QUALQUER ADVERSÁRIO

PS4

PS3

PC

XBO

X360
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Muito dessa mudança se dá pela nova engine implementada no jogo, que, certamente, 
irá alterar bastante o que conhecíamos de FIFA até então. O modo Ultimate Team 
também promete aprimoramentos e a outra grande novidade para esta edição é o novo 
modo A Jornada, em que poderemos controlar um jogador a partir da sua formação 
e fazer seu nome na história do esporte. Vamos ver o que FIFA 17 irá nos reservar.

A tecnologia Frostbite

Desde FIFA 14 o motor gráfico utilizado em FIFA era o Ignite, agora, FIFA 17 foi 
desenvolvido dentro de outra proposta. A tecnologia Frostbite já é conhecida 
no mercado de games, entretanto, está sendo aplicada a um jogo de esportes 

pela primeira vez. Star Wars: Battlefront, Battlefield: Hardline e Need for Speed (2015) 
foram os últimos jogos lançados a usarem a Frostbite. Essa tecnologia pretende 
aumentar o grau de realidade das partidas de futebol dentro e fora de campo.

Segundo o Diretor Técnico do FIFA, Ed Kilham, o principal 
objetivo de usar a Frostbite é poder aproveitar todo o 
potencial das equipes de desenvolvimento, pois permite 

que sejam desenvolvidos novos recursos que não eram 
suportados pela engine anterior. Ou seja, é em virtude 

dessa mudança que o novo modo cinematográfico 
de história de FIFA 17, A Jornada, pôde existir.

Além disso, podemos esperar um novo sistema 
de inteligência ativa, que apresenta uma análise 

contínua de espaços, aumentando a atividade 
sem bola e alterando a forma como os jogadores se 

comportam em campo. Receber uma bola e ver um 
companheiro se lançando para receber um cruzamento 

deverá ser um movimento muito mais natural do que 
era visto até então. Com isso, espera-se uma melhora 

considerável na inteligência artificial, deixando FIFA 
17 ainda mais próximo da simulação da realidade.

9
gameblast.com.br

PRÉVIA



A Jornada de Alex Hunter já começou

A parte mais aguardada em FIFA 17 é, sem 
dúvidas, o novo modo de jogo A Jornada. Pela 
primeira vez na história da franquia viveremos 
na pele de um jogador em ascensão em um 
modo história que promete ser envolvente. 
Assumiremos Alex Hunter, um astro em 
formação pelos caminhos da Premier League. 
Tanto o desempenho dentro de campo 
quanto as decisões tomadas pelo jogador 
fora dele irão afetar os acontecimentos 
e as reações dos outros personagens.

Esta novidade em FIFA se assemelha com 
o que já é conhecido da franquia NBA2K. 
Porém, o modo A Jornada parece ser mais 
dinâmico e interessante, pois o fato de 
termos um personagem fixo dá muito mais 
margem para os desenvolvedores construírem 
uma história mais conectada, como se você 
realmente estivesse vivenciando tudo que 
acontece na vida daquele jogador, tomando 
as melhores decisões para sua carreira e 
representando bem o craque dentro de campo.
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Seguimos com o FUT

O FIFA Ultimate Team já é um velho conhecido dos amantes da franquia. Mas 
como acontece todos os anos, não faltarão novidades atrativas em FIFA 17. Há uma 
nova forma de competição chamada de FUT Champions, que terá classificação 
semanal para a Weekend League, na qual o jogador poderá disputar partidas 
e receber recompensas quando conseguir se colocar entre os melhores.

Desafios de Montagem de Elenco (DME) também estarão presentes no jogo 
para testar as habilidades dos jogadores e serão atualizados constantemente ao 
longo da temporada. Designers e celebridades serão os responsáveis por novos e 
exclusivos uniformes para o FUT 17. Jogadores como Alessandro Del Piero, Carles 
Puyol, Marc Overmars, Paul Scholes, Rio Ferdinand, Jamie Carragher, Juan Sebastián 
Verón, Emmanuel Petit e Luis Hernández compõem o novo time de Legends do 
FIFA Ultimate Team e serão exclusivos para as versões de Xbox One e Xbox 360.

As novidades mencionadas são bacanas, mas não 
são verdadeiramente revolucionárias 
neste modo de jogo. A grande chave 
para o sucesso e inovação em FIFA 
Ultimate Team 17 está em um novo 
jeito de competir contra seus amigos: 
pela primeira vez será possível 
baixar o seu elenco do FUT em 
um outro videogame para usá-
lo em uma partida offline local. 
Em um mundo em que os jogos 
tendem a aprimorar cada vez 
mais seus modos multiplayer 
online, é interessante ver 
que a EA está pensando nos 
jogadores que ainda preferem 
videogames à moda antiga.
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Seguimos com o FUT

Se todas as grandes surpresas e novidades esperadas ainda não forem 
suficientes, vale lembrar que, sucesso na edição anterior do jogo, o futebol 
feminino continuará marcando sua presença em FIFA 17. Além disso, os 
modos de jogo tradicionais, como partidas da semana, carreira de dirigente, 
jogador e tantos outros recursos estarão lá para serem aproveitados. Pode-
se dizer que FIFA 17 tem tudo para continuar ampliando o placar.

FIFA 17 (Multi)
Desenvolvedor EA Sports
Gênero Esportes
Lançamento 27 de setembro de 2016

Expectativa4
12
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por Thiago Caires

Revisão: Ana Krishna Peixoto
Diagramação: Leandro Alves

Quando o desenvolvimento de 
Final Fantasy XIII (Multi) foi 

anunciado em 2006, a Square Enix 
apresentou também mais dois 

jogos que formariam a chamada 
Fabula Nova Crystallis. Após mais 

de uma década de espera e 
com projeto todo reformatado, 

o último destes jogos, Final 
Fantasy XV (PS4/XBO) está muito 

perto de chegar aos consoles 
da atual geração e à sua casa. 
Veja nas próximas páginas o 

que esperar desta batalha pela 
reconquista do reino e do cristal.

e a tarefa 
de retornar 
à glória dos 

JRPGs

PS4

XBO
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Uma fantasia baseada na realidade

F inal Fantasy XV se passa em Eos, 
mundo com diversas nações, entre 
elas Tenebrae, Lucis, Solheim e 

Accordo, cada uma dona de cristais que 
garantiram o poder político e domínio 
sobre a magia durante eras. Porém, 
após várias guerras pelo controle dos 
cristais, somente Lucis conseguiu reter 
o seu, enquanto as demais nações 
foram invadidas e conquistadas pelo 
Império de Niflheim e suas máquinas.

Após décadas de guerra entre Lucis e 
Niflheim, o Rei Regis Lucis Caelum XIII, 
decidiu aceitar a proposta de tratado de 
paz oferecida pelo Império, pondo, assim, 
um fim ao conflito. A decisão veio do seu 
desejo de livrar o filho do árduo fardo de 
manter o escudo mágico sobre a capital 
em pé, que acaba degradando a saúde 
do Rei. O tratado tem como condições a 
rendição de todas as cidades do reino, 
mas garante a autonomia de Insomnia. 

Também faz parte do tratado promover o casamento do primogênito da família real de Lucis, Noctis 
Lucis Caelum, com Lady Lunafreya Nox Fleuret, Princesa de Tenebrae. Com a partida do príncipe 
herdeiro e seus amigos Gladiollus Amicitia, Ignis Scientia e Prompto Argentum para a cidade de Altis-
sia, onde aconteceria o casamento, a farsa acaba e é revelado que todo o acordo não passou de um 
plano criado pelo Império, que ataca e destrói Insomnia para se apoderar do último cristal existente.
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Ao saber da queda do reino, o grupo sai em busca de 
13 armas lendárias, legado da família real de Lucis, que 
darão ao Príncipe o poder necessário para acabar com 
a ameaça e conquistar de volta sua nação. É claro que 
a jornada não será fácil e, no caminho, eles conhecerão 
novos lugares, farão novos amigos e enfrentarão inimi-
gos com poderes inimagináveis.

Kingsglaive: 
Final Fantasy XV

Assim como Final Fantasy 
VII teve sua história comple-
mentada por um filme, Final 
Fantasy: Advent Children, 
o novo jogo traz como mate-
rial de suporte Kingsglaive: 
Final Fantasy XV. O enre-
do do longa mostra o que 
aconteceu durante a queda 
de Lucis para o Império de 
Nilfheim, acontecimentos 
paralelos à história principal 
de Noctis e seus amigos. O 
filme está disponível apenas 
em formato digital.

Retorno ao clássico
Se tem algo empolgante sobre Final Fantasy 
XV é o prospecto da consolidação do retorno 
aos moldes antigos da série, deixados de lado 
desde Final Fantasy IX (PS One/PC). Nos 
jogos seguintes vimos acertos em diversos 
áreas: alguns tinham histórias muito envolven-
tes, porém pecavam demais na exploração de 
mundo, enquanto outros eram excelentes na 
exploração, mas tinham história e personagens 
pouco cativantes.

O novo título chega com a proposta de unir o me-
lhor desses dois mundos novamente, como nos 
clássicos Final Fantasy VI (Multi) e Final Fantasy 
VII (Multi). Para começar, Eos é simplesmente 
enorme! No mapa do jogo, a região de Duscae, 
que na primeira demo lançada se mostrou bastan-
te extensa, se tornou apenas um pequeno pedaço 
de terra. Nas cidades, que são igualmente gran-
des, você encontra diferentes tipos de vendedores 
de armas, restaurantes e itens.

15
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Nesses locais vemos o retorno do sistema de caçadas. Assim como em Final Fantasy XII (PS2), ao 
visitar um tipo de estabelecimento é possível acessar uma lista de pedidos de moradores e comer-
ciantes do local para eliminar monstros. Como recompensa, o jogador recebe Gil (afinal, qualquer 
Príncipe fugitivo em busca de vingança precisa de dinheiro) ou outros prêmios e ainda tem seu nível 
de caçador aumentado, possibilitando a caçada de monstros ainda mais poderosos.

A King’s Tale: Final Fantasy XV
Continuando a chuva de conteúdo adicional, Final Fantasy também traz consigo um jogo adicional 
no bom e velho estilo 16-bit, A King’s Tale: Final Fantasy XV. Um bônus para aqueles que reser-
varem FFXV. Este jogo se passa há 30 anos e traz histórias das batalhas de um jovem Rei Regis e 
seus amigos Cid Sophiar, Clarus Amicitia e Weskham contra as forças de Niflheim.

16
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O sistema de evolução segue os moldes de Final Fantasy X (Multi) e suas Sphere Grids, chamado 
aqui de Astralshpere. Nele, o jogador pode gastar os Ability Points para adquirir novas habilidades — 
ainda não sabemos se poderemos também adicionar bônus em status. Esses pontos podem ser ad-
quiridos não só ao subir de nível, mas também ao completar quests, missões estratégicas ou ainda 
ao impressionar amigos durante as conversas. Um belo incentivo para explorar tudo que o jogo tem 
a oferecer.

Os Chocobos, bichinhos que há décadas dis-
putam o cargo de criatura mais fofa da série 
com os Moogles, também retornam. Desta 
vez, ao visitar o Chocobo Ranch é possí-
vel customizar a cor da penugem do animal 
com sementes e frutas encontradas durante 
a aventura, aumentar seu nível e equipar 
medalhas. No campo, eles podem nadar em 
lagos, atacar inimigos e participar das clássi-
cas corridas de Chocobo (Sim!).

Inovando na saga dos cristais
Mas não é só de ode ao passado que vive Final Fan-
tasy XV, o jogo traz também muitas coisas novas para 
a série. A primeira e mais importante é a rendição ao 
Action RPG, estilo com o qual flertava desde o tempo 
de Final Fantasy XI (Multi) — primeiro capítulo online 
da franquia. Seguindo os moldes de Kingdom Hearts, o 
sistema de batalha oferece uma liberdade nunca antes 
vista em qualquer jogo da série.

Como visto em Episode Duscae, Noctis é o único 
personagem controlável durante as batalhas, enquanto 
seus três amigos servem como suporte e participam 
de combos. O que mudou de lá para cá, como visto 
na segunda demo, Platinum Demo, é como as armas 
são ativadas. Agora, para escolher qual será a utilizada 
é só tocar nos direcionais, algo que parece ser muito 
mais prático quando as lutas ficarem mais frenéticas.

O sistema de magias também é destaque no jogo. Isso 
porque ele é bem mais desafiante do que no passado: 
foi-se o tempo das magias automáticas, pois para cer-
tar o inimigo com uma bela Firaga em FFXV é preciso 
mirar, da mesma forma que são utilizadas as  bom-
bas em jogos de tiro em terceira pessoa. Para utilizar 
magias de fogo, gelo e eletricidade é preciso ainda 
absorver energia elemental, encontrada em depósitos 
espalhados por toda a Eos.
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O desenho animado Brotherhood: Final Fantasy XV é mais uma forma de criar um laço entre o jo-
gador e os quatro guerreiros (da luz?), assim como de envolver o público no universo antes do lança-
mento oficial do jogo. Nos episódios conhecemos um pouco mais de toda a turma, como se conhe-
ceram, como vivem e como é a interação entre eles. Essencial para quem quer evitar ficar perdido 
quando começar a jogar.

Brotherhood: Final Fantasy XV
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Outra coisa legal do sistema de magia é que, 
ao criar uma magia a partir da energia co-
letada, é possível selecionar a carga a ser 
empregada, o que pode gerar magias mais 
fracas ou mais fortes. Esse sistema permite 
ainda adicionar  itens como Phoenix Down 
ou Potion na receita, gerando assim magias 
com poderes adicionais como poison, heal ou 
double cast.

Por falar em receita, a comida é uma parte muito 
importante do jogo, pois é por meio delas que 
podemos conseguir bônus de status para o próxi-
mo dia. É durante a janta que toda a experiência 
coletada durante o dia é inserida no personagem. 
Isso inclui, também, a experiência ganha em 
habilidades específicas dos personagens: Pesca-
ria (Noctis), Sobrevivência (Gladiolus), Cozinha 
(Ignis) e Fotografia (Prompto).

Os guerreiros da luz e seus inimigos

Noctis Lucis Caelum
Príncipe de Lucis, um reino em guerra há anos, 
Noctis desde jovem teve uma vida conturbada e 
tomada por tragédias — quando muito jovem foi 
atacado por um monstro, episódio que tirou a 
vida de sua mãe e garantiu a ele o poder de 
ver a “luz” e prever a morte de alguém. Com 
a queda de Insomnia cabe a ele acabar 
com os inimigos e retomar o poder da 
cidade e do cristal.

Gladiolus Amicitia
Filho mais velho de uma família que há 

séculos servem como protetores da família 
real de Lucis, Gladiolus se tornou quase um 
irmão para o protagonista durante os anos. 

Grande, exímio lutador e de forte caráter, 
ele é o músculo do grupo e domina a arte da 

batalha com sua espada gigante.
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Ignis Scientia
Amigo de infância de Noctis, Ignis é 
conhecido por seus amplos conheci-
mentos em todas as áreas inclusive em 
táticas de guerra, o que faz dele não só 
o conselheiro, mas o estrategista da tur-
ma. Também fica a cargo dele preparar 
as refeições e sua arma de preferência 
são as adagas duplas.

Prompto Argentum
Sempre bem humorado, Prompto é o 
único da equipe a não fazer parte de 

uma família importante na sociedade de 
Insomnia. Porém, isso não o impede de 
ser um grande amigo e lutar ao lado de 

Noctis com suas armas, que infligem da-
nos e status especiais nos inimigos.

Lunafreya Nox Fleuret
Princesa do reino de Tenebrae, Luna se 
tornou prisioneira do Império de Niflheim 
quando este conquistou a capital. Amiga 
de infância de Noctis e membro da família 
real, ela foi escolhida para ser a noiva do 
protagonista como parte do tratado de 
paz entre o Niflheim e Lucis. Portadora 
do dom da magia, ela serve de Oráculo e 
carrega consigo um tridente.
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Cor Leonis
Entre os três mais fortes guerreiros de 
Lucis, Cor tem como dever guiar o prín-
cipe Noctis em sua jornada e, por vezes, 
o acompanha pessoalmente como um 
dos personagens convidados durante as 
batalhas. Dono do título de Marechal no 
exército, ele é conhecido também como 
Shogun Imortal, graças às suas habilida-
des com a katana.

Iedolas Aldercapt
Comandante de Niflheim, Iedolas é um dos 

antagonistas do jogo e tem como objetivo 
fazer do Império a maior força do mundo 
conquistando os territórios de Eos. É ele 

quem viaja à Lucis com o falso tratado de 
paz, toma posse do cristal e anula a barrei-
ra sobre o reino para que possa ser invadi-

do por suas forças armadas Magitek.

Ardyin Izunia
Um dos mais misteriosos personagens do 
jogo, Ardyin é quem toma conta das ope-
rações políticas de Niflheim. É ele quem 
negocia o tratado de paz com o Rei Regis, 
e também quem ajuda Iedolas a levar o 
cristal para fora de Insomnia. Com sua for-
ma espalhafatosa de se vestir e seu papel 
dentro do Império, tanto no âmbito político 
como no desenvolvimento do poder Magi-
tek, é impossível não pensar que ele tem 
tudo para ser um novo Kefka (FFVI).
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Final Fantasy XV tem um papel muito importante. Como muitos já disseram, o seu sucesso 
pode não só significar a continuação da série por muitos anos, mas também catapultar o 
interesse por todo o gênero JRPG. A verdade é que com o balanceamento das referências 
à série — como a reprodução de cenários e monstros clássicos — inseridas para agradar 
o fã antigo, com uma dose de sistemas novos, que visam angariar novos jogadores, fica 
difícil imaginar um cenário que não seja positivo. Quem sabe não encontramos aquele que, 
finalmente, desbancará Final Fantasy VII de seu posto? Em breve descobriremos a resposta!

Expectativa

Levando o JRPG novamente à glória

5
Final Fantasy XV(PS4/XBO)
Desenvolvedor Square-Enix
Gênero JRPG
Lançamento 29 de novembro de 2016
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nintendoblast.com.br

Guia G-Blast
The Witcher 3: Wild 

Hunt. (Multi)
Edições comum e de colecionador estão 

disponíveis na Google Play Store!

nintendoblast.com.br
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23

http://lwlink3.linkwithin.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_146064773860312&key=172579b97fa4d5e8c1a3c2918a03e499&libId=in0fwyup01012xfz000DAesfa2s3v&loc=http%3A%2F%2Fwww.gameblast.com.br%2F2015%2F09%2Fguia-gameblast-witcher-iii.html&v=1&out=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fbooks%2Fdetails%3Fid%3DtVKECgAAQBAJ&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2F&title=Guia%20GameBlast%20de%20The%20Witcher%20III%2C%20dispon%C3%ADvel%20em%20edi%C3%A7%C3%B5es%20gr%C3%A1tis%20e%20de%20colecionador%20-%20GameBlast&txt=
http://lwlink3.linkwithin.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_146064775779414&key=172579b97fa4d5e8c1a3c2918a03e499&libId=in0fwyup01012xfz000DAesfa2s3v&loc=http%3A%2F%2Fwww.gameblast.com.br%2F2015%2F09%2Fguia-gameblast-witcher-iii.html&v=1&out=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fbooks%2Fdetails%3Fid%3DSFOECgAAQBAJ&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2F&title=Guia%20GameBlast%20de%20The%20Witcher%20III%2C%20dispon%C3%ADvel%20em%20edi%C3%A7%C3%B5es%20gr%C3%A1tis%20e%20de%20colecionador%20-%20GameBlast&txt=


PS4

por Alberto Canen

Revisão: Érika Mitie Honda  
Diagramação: Vanessa Manso Bueno

The King of Fighters XIV 
(PS4) inova sem fugir das 

raízes da franquia
Após seis anos do lançamento de seu antecessor, The King of Fighters XIV chega para 
completar a coleção dos grandes jogos de luta da atual geração de consoles, ao lado 

de outras franquias renomadas, como Street Fighter e Mortal Kombat. O jogo da 
SNK, empresa esta que foi recentemente adquirida pela companhia chinesa Leyou 
Millenium em 2015, ficou a cargo do experiente diretor Yasuyuki Oda. Ele ganhou a 

difícil tarefa de atrair um público novo, mas sem afastar os jogadores veteranos.
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Foi com um olhar de 
desconfiança que todos 
receberam o trailer de 

anúncio de KOF XIV durante 
a Tokyo Game Show de 2015. 
O jogo, em qualidade gráfica, 
estava no mesmo nível de um 
lançamento de PlayStation 
2 e parecia que a aposta na 
modelagem 3D dos personagens, 
pela primeira vez na série 
principal, não daria certo. Esse 
sentimento de frustração se 
tornou ainda mais forte pelo 
fato de que as franquias rivais 
de The King of Fighters já 
demonstravam ótimos resultados 
ao levarem Mortal Kombat X 
e Street Fighter V (ainda em 
versões beta naquele momento) 
para a nova geração. Com isso, 
todos sabiam que o novo título 
poderia ser bem melhor.

Da desconfiança ao hype

Como esperado, a crítica em cima daquele teaser foi 
implacável. Os fãs não estavam satisfeitos. Mas, ao 
contrário do que se poderia imaginar, o pessoal da SNK 
não escondeu o seu projeto e nem deixou o público 
sem informações a respeito do desenvolvimento. O que 
eles fizeram foi exatamente o oposto. Muitos vídeos e 
informações foram disponibilizados nesses 11 meses 
que se seguiram até o lançamento do jogo e foi possível 
acompanhar a evolução do trabalho. A cada vídeo 
novo, mais personagens eram revelados e os gráficos 
se tornavam mais polidos. Foi durante a EVO deste ano, 
ainda que de forma paralela ao evento, que foi possível 
ver o jogo completo, o que serviu apenas para provar 
que o time de desenvolvedores conseguiu realizar o que 
parecia ser improvável: transformar ceticismo em hype.
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Ao contrário do que era esperado, o modo História é, na verdade, o Arcade. 
Cada trio oficial conta com cenas finais diferentes, e estas montam o 
enredo completo deste novo arco. Mas, não houve muitas revelações. O 
jogo apenas apresentou a nova trama, que deve ser melhor trabalhada nos 
próximos títulos da franquia. Nesse quesito, nota-se que não houve muito 
investimento por parte da SNK, deixando muito a desejar, principalmente 
se compararmos com Street Fighter V e Mortal Kombat X. Há cenas 
estáticas com diálogos e trechos animados, mas sem sincronismo entre 
os diálogos e as vozes. Com tantos personagens, baixo orçamento e um 
curto prazo, é fácil entender como chegaram a esse produto final.

Um novo arco tem início

Desde que a demo do jogo foi disponibilizada, 
no início de agosto, com sete personagens 
jogáveis, todos já sabiam o que esperar 
dele. Estava tudo pronto. Tanto é que a 
nossa prévia, lançada na Revista GameBlast 
nº 22, parecia mais uma análise de tantas 
informações que os desenvolvedores 
liberaram. A expectativa para o título era alta.
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A franquia The King 
of Fighters sempre 
foi conhecida pela 
generosa quantidade 
de personagens, e esta 
14ª edição trouxe uma 
variedade para jogador 
nenhum ficar sem opções 
— talvez sentir falta de 
personagens antigos 
—, pois o número de 
lutadores disponíveis 
é considerável. São 50 
no total, sendo 16 times 
de três lutadores cada, 
mais dois chefes que 
são desbloqueados após 
terminar o modo História 
pela primeira vez. Desses, 

Um elenco diversificado de lutadores

14 foram criados exclusivamente para esse jogo e ficaram muito bons, 
parecendo mesmo personagens que já faziam parte do universo de KOF.

Os cenários do jogo, apesar de diversificados, também deixaram um pouco 
a desejar. Alguns são animados, mas outros parecem apresentar apenas 
uma imagem estática de fundo, demonstrando o baixo orçamento e talvez 
a escassez de tempo dos desenvolvedores para prepará-los melhor.
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As mecânicas de KOF nunca 
foram simples de serem 
dominadas. Mesmo com 
bons tutoriais e um bom 
entendimento do que deve 
ser feito, executar os seus 
enormes combos durante uma 
luta sempre exigiu horas de 
treino por parte do jogador. 
Mesmo após muitas tentativas, 
alguns sempre tiveram 
dificuldades, o que poderia 

Facilitando os combos

atrapalhar o objetivo de atrair novos jogadores à série, diminuindo o número 
de vendas. Pensando nisso, a SNK criou um novo tipo de combo simplificado 
chamado”Investida”. Ele é executado apenas apertando o soco fraco repetidamente.

A “Investida” é mais fraca do que os 
demais combos do game, mas, com 
isso, os novatos já terão uma sequência 
de golpes para realizar no primeiro 
contato com o jogo. Os veteranos 
certamente irão preferir os combos 
complexos, pois retiram bem mais 
energia do oponente. Contudo, com essa 
enorme quantidade de personagens e 
o fato de lutarmos em trios, é possível 
que essa “Investida” sirva de ajuda 
em algum momento. Ainda mais se 
pensarmos que nem todos os jogadores 
possuem tempo suficiente para se 
dedicar aos jogos como antigamente. 
Apesar de bem-vinda, poderíamos 
ter uma forma de desligar essa nova 
funcionalidade, pois há jogadores que 
costumam utilizar o soco fraco em suas 
estratégias e eles não vão querer que 
um combo seja iniciado sem querer.
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Aqueles que pretendem se dedicar ao jogo 
devem aprender a controlar a barra de força 
para obter sucesso no game. São cinco níveis 
no total. Ao utilizar uma barra, o personagem 
entra no “Modo MÁXIMO” por um curto período 
de tempo (há um medidor) e ele pode usar 
os “Golpes Especiais EX”, que são mais fortes 
que os “Golpes Especiais”. Também durante 
este modo, utilizar a “Investida”, caso haja pelo 
menos uma barra de força cheia, mudará o seu 
último ataque de um “Golpe Superespecial” 
para um “Golpe Superespecial MÁXIMO”.

Há 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).

O que fará a diferença para os jogadores 
de nível avançado são os cancelamentos de 
golpes. Eles podem mudar o destino de uma 
luta aparentemente perdida, devido à grande 
quantidade de energia retirada com combos 
poderosos. Durante a realização de algum 
dos golpes especiais, é necessário completar 
apenas parte da execução do mesmo, que 
servirá como elo de ligação para o início de 
um golpe especial mais complexo, gerando 
um combo desses golpes especiais.

Um “Supercancel” consiste em cancelar o 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 o seu 
“Golpe Superespecial” ou “Golpe Superespecial 
MÁXIMO” em um “Golpe Superespecial Clímax”.
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Além do modo História — que na 
verdade é o modo Arcade —, KOF XIV 
conta com diversos outros modos para 
manter o jogador entretido por um 
bom tempo e também para ensiná-
lo a ter um bom domínio da franquia. 
Inicialmente, é recomendável passar 
pelo Tutorial, que é bem completo 
e é um modo que demonstra como 
funcionam todas as mecânicas do jogo, 
apresentado pelo fanfarrão Antonov. 
O próximo passo é passar pelo modo 
Treinamento, onde é possível colocar 
em prática tudo o que foi aprendido 

Modos que ensinam a jogar e que entretêm

até então contra um adversário configurável — ele poderá ficar estático, realizar 
apenas algum comando (como andar para frente ou se defender) ou mesmo lutar 
no nível à sua escolha. Para polir ainda mais os golpes, o modo Missão conta 
com 3 submodos que são de grande ajuda, principalmente o modo Desafio, em 
que aplicar os combos do personagem escolhido faz parte das tarefas a serem 
cumpridas. Há ainda o tradicional modo Versus, em que é possível lutar contra um 
amigo ou contra a CPU, tanto em equipes de três quanto com apenas um lutador.

O modo Online é bastante 
completo, trazendo 
partidas classificatórias, 
que contam pontos para 
melhorar o seu ranking 
online, e partidas livres, que 
podem ser disputadas no 
clássico 3-a-3 ou em lutas 
solo. Além disso, o modo 
conta com um esquema de 
grupos de até 6 jogadores 
contra outros 6. Há ainda 
o modo Treino Online, 
no qual dois jogadores 
podem treinar juntos. 
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Depois de um trailer inicial que gerou a 
desconfiança por parte dos jogadores, a SNK deu 
a volta por cima e entregou um produto bem 
mais polido do que fora mostrado inicialmente 
em 2015. Apesar de ainda não estar à altura 
dos seus concorrentes diretos, ou mesmo 
de outros títulos do PlayStation 4 no quesito 
gráficos, The King of Fighters XIV consegue se 
destacar no que realmente importa: nas lutas. 
São 50 personagens jogáveis com mecânicas 
de luta que empolgam tanto os jogadores 
das antigas quanto os que estão começando 
agora. Assim que o modo Online estiver 
estável, não haverá reais motivos para não 
dizer que o Rei dos Lutadores está de volta.

Novo reinado

Há realmente muita coisa para se 
fazer aqui. O problema é que, por 
enquanto, as partidas estão com lag. 
Ao menos nos testes realizados, pós-
lançamento do jogo, apenas algumas 
partidas fluíram normalmente 
enquanto a maioria apresentava 
um pouco de lag. E não adianta 
pesquisar por salas com apenas 
conexão máxima, pois mesmo as 
com conexão baixa aparecerão na 
listagem. Esse é um problema que a 
SNK deve resolver em breve, mas que 
poderia ter sido evitado com alguns 
testes beta anteriores ao lançamento.
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• Grande quantidade de personagens. 
• Ótimas mecânicas de lutas, tanto para 
novatos quanto para veteranos. 
• Trilha sonora ótima para jogos de luta.

• Gráficos deixaram a desejar. 
• Modo online ainda com lags.

Prós Contras

Nota 8.0The King of Fighters XIV (PS4) 
Desenvolvedor SNK
Gênero Luta 
Lançamento 23 de agosto de 2016
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Quadrilateral Cowboy: 
ordem, desordem e beleza

Talvez existam poucas coisas mais pós-modernas (e aqui eu jogo o termo de 
qualquer jeito) que o começo de Quadrilateral Cowboy. Você está em cima 

de uma bicicleta que na verdade é um hover, ouvindo Clair de Lune, uma peça 
clássica do autor Claude Debussy (1862-1918), a caminho de um trem no qual 
deverá hackear portas, janelas e travas de segurança para roubar uma maleta. 

Esses são só os primeiros momentos do game que se define como um cyberpunk 
do século XX (afinal o game se passa em um 1980 mais ou menos fictício).

PC

por Pedro Vicente

Revisão: Vitor Tibério
 Diagramação: Guilherme Kennio
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Este conceito de cyberpunk é uma coisa 
que está aparecendo em um bom 
número de jogos este ano, e nem é 

algo que saiu de “moda”, para começo de 
conversa. Eu não quero e nem posso ficar 
falando muito sobre isso, mas basicamente 
ele aparece numa obra que contrapõem, 
de certa forma, avanço tecnológico ao 
progresso social. É como se a progressão 
técnica das diferentes ciências fosse 
incapaz de desenvolver uma ordem social 
minimamente saudável, até pelo contrário. 
Aí surgem grupos de rebeldes — os tais 
punks — que se apropriam desse avanço 
tecnológico para combater o status quo.

Em Quadrilateral Cowboy você controla um grupo de três mulheres que 
realizam uma série de invasões e roubos, hackeando o sistema e se utilizando 
de um punhado de equipamentos. Se elas fazem isso por uma determinada 
causa, seja ela diretamente uma revolução, resistência, sobrevivência, atos 
de desobediência civil ou pura diversão, pode até ficar a critério do jogador. 
Por mais que o jogo se coloque como um cyberpunk, minha impressão que 
ele é muito menos sobre isso e mais sobre Hack and Heist (hackear e roubar).

screenshot1.jpgtextfile1.txt

textfile2.txt

screenshot2.jpg
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Cada um dos trabalhos do jogo acompanha o roubo que o grupo realiza em 
um determinado local. A forma pela qual “vencemos” o cenário é justamente 
usando um pequeno computador, o Deck, para atribuir comandos aos 
objetos e equipamentos controlados por uma rede. Você acaba entrando 
em contato com conceitos bem básicos de programação, já que é necessário 
escrever códigos simples de comandos. Em pouco tempo mesmo um leigo 
está escrevendo coisas como “door9.open(3);wait(10);camera2.
off(3);wait(5);door9.open(3)” com uma naturalidade que impressiona.

textfile3.txt

Por mais que possa parecer complicado, 
o jogo te guia de forma muito clara por 
essas mecânicas de comando. O bom é 
que cada novo equipamento é introduzido 
individualmente em um próximo job. Coisas 
como um minirrobô controlável, uma maleta 
com um rifle e uma plataforma de lançamento, 
acabam agregando mecânicas diferentes que 
serão necessárias para completar os roubos. 

textfile4.txt

screenshot3.jpg
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Cada um desses equipamentos se relaciona de forma diferente com o cenário, 
e conseguem se traduzir em boas mecânicas tendo em vista os desafios de cada 
fase. Considerando que cada estágio é um roubo, é bastante recompensador 
conseguir passar rapidamente. Entrar, otimizar sua solução para os problemas, 
roubar o que for preciso e sair. Quando a coisa acontece de forma veloz, dá aquela 
boa sensação de que realmente somos essas ligeiras e intrépidas hackers.

Tudo precisa ser direcionado pelas linha de código que você vai digitar no 
Deck, fazendo com que seja necessário desenvolver uma resolução lógica para 
concretizar o roubo antes de executá-lo. E, em contrapartida, não é ruim fazer 
e tentar para então ir conhecendo os limites dos equipamentos e das fases.

Os cenários se apresentam como 
um puzzle, e o jogador precisa levar 
em consideração as variáveis e os 
dados que estão à sua disposição 
para desenvolver uma solução para 
o problema. Digamos que você 
precisa passar por uma área vigiada 
por câmeras que não permite a 
entrada do Deck. Será necessário 
dar os comandos do lado de fora, 
levando em consideração o tempo 
que você vai levar bem como a rota 
que irá percorrer. Esse é um exemplo 
inicial do jogo, e as coisas ficam mais 
interessantes conforme os outros 
equipamentos vão sendo introduzidos.

Existe, de fato, uma linearidade nas soluções, mas os problemas são interessantes 
o suficiente para que isso não se torne um problema. De qualquer forma, 
talvez a única coisa que eu tenha sentido falta no jogo foi de mais cenários que 
possibilitassem o uso da variedade de mecânicas e até mesmo uma liberdade 
no desenvolvimento de uma solução para o problema/assalto/puzzle.

O último dos roubos é o que melhor congrega o uso dos nossos equipamentos, 
deixando aos outros trabalhos um espaço de uso da mecânica introduzida neles. 
Tais espaços para brincar com o novo equipamento do momento funcionam bem. É 
bem bacana começar a usar, por exemplo, o blink (que te permite atribuir comandos 
ao piscar dos olhos da personagem) e outras “habilidades”, mesmo que o cenário 
tenha sido pensado justamente, e de certa forma apenas, para a novidade.

textfile5.txt

screenshot4.jpg
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É interessante, também, como estes cenários dão pequenas pistas do enredo, 
sobretudo em momentos entre as missões. O desenvolvimento narrativo do jogo 
brinca um pouco com a forma pela qual o gameplay também se dá. Você tem 
algumas “variáveis e comandos de entrada” e a partir daí constrói algo a partir 
dos estímulos visuais e sonoros, além, é claro, das missões que está realizando.

textfile6.txt

Dá para ir conhecendo as personagens 
através de fotografias e visitando a própria 
casa delas em determinados momentos. 
O jogo dá uma atenção especial para a 
forma como o visual e os objetos que 
você encontra vão construir a atmosfera 
e o seu mundo. Em alguns momentos, 
principalmente um no começo e um no fim, 
eu fiquei impressionado, e emocionado, 
pelo uso de um espelho no cenário. É 
uma opção singela, aparentemente pouco 
impactante, mas que consegue criar uma 
aura de beleza e emoção dentro da obra.

textfile7.txt

screenshot5.jpg

screenshot5.jpg
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• Aspecto central do gameplay é instigante;
• Mecânicas vão sendo introduzidas 
em um bom ritmo;
• Visual que compõem a atmosfera 
da jogabilidade e da narrativa;
• Cenários bem construídos para 
as habilidades e equipamentos 
serem utilizados.

• Alguns cenários com mais 
possibilidade de usar as diferentes 
mecânicas de forma mais livre 
poderiam enriquecer a experiência.

Prós Contras

9.0Nota

Quadrilateral Cowboy (PC)
Desenvolvedor Blendo Games
Gênero Ação/Aventura/Indie
Lançamento 25 de julho de 2016

Falando em coisas belas, certa vez eu fui em um 
show, nada cyberpunk, de uma cantora. Lá pelo 
fim do evento, o pessoal pedia desesperadamente 
para que ela cantasse uma determina música. Ela 
começou a cantar, e só fez o comecinho, deixando 
o público cantar sozinho o restante da canção. 
Quadrilateral Cowboy possui uma área em seu 
menu dedicada a Mods, figura na oficina do Steam 
e também está com seu código aberto. Talvez 
ele queira justamente ter iniciado uma bela obra, 
deixando espaço para que agora, quem quiser ou 
puder, crie algo a partir dela também. Acho um passo 
bonito para um game que se conecta, em diversos 
aspectos, de forma emocional com seus jogadores.

Quadrilateral Cowboy se constrói a partir de 
uma interação interessante entre o jogo e o 
jogador. O último vai absorver o que é dado 
pelo primeiro, e a partir daí construir sua relação 
mecânica e narrativa com o game, mesmo que 
sendo guiado em grande parte do processo.

textfile8.txt

screenshot7.jpg
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por Dácio Augusto

Revisão: Bruno Alves
Diagramação: Guilherme Lima

Protagonistas de 
FINAL FANTASY

Estamos cada vez mais próximos do lançamento de Final Fantasy XV (ou mais 
distantes, já que ele é constantemente adiado). É provável, então,  que não 

exista momento melhor para nós apresentamos uma lista com os dez melhores 
protagonistas da série, não é mesmo? Mas, que fique claro: essa é uma lista pessoal.
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O garoto que sonha em ter sua própria 
airship e viajar pelos céus como um 
pirata não poderia faltar em nossa 
lista. Vaan é um ótimo protagonista 
não por ser um herói predestinado 
como tantos outros que irão 
aparecer nessa lista, mas sim por ser 
alguém que presencia as coisas sem 
influência direta nessas batalhas. Sua 
personalidade é divertida, e o jeito que 
ele interage com tudo ao seu redor, 
com toda certeza, foi uma das maiores 
mudanças para a série em muitos anos.

Vaan

Quando a série fez sua transição 
para a terceira dimensão, fez 
com que os protagonistas 

dos dois primeiros jogos dessa 
era fossem extremamente “frios”. 
Seguindo a linha de heróis trágicos, 
não havia muito espaço para um tom 
mais leve. Final Fantasy IX mudou 
isso ao nos apresentar Zidane. Um 
grande pervertido e extrovertido, 
ele lembra muito os clássicos heróis 
dos jogos originais. Assim como 
Final Fantasy IX é um grande tributo 
para as raízes da série, Zidane é 
uma homenagem fantásticas aos 
protagonistas dos jogos anteriores.

Zidane Tribal10

9
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Afetado pela perda da família, mas 
querendo realizar o pedido de seu 
pai, Bartz é um personagem cheio 
de camadas. É um dos pouquíssimos 
selecionados na série para ser um 
guerreiro do cristal que, com o 
status de protagonista, não se torna 
um personagem sério e maduro, 
mas continua sendo acima de 
tudo alguém que encara a forma a 
vida de forma leve. Colocando em 
perspectiva o já citado trauma que 
carrega, ele se mostra uma figura 
verdadeiramente interessante.

Bartz Klauser

Luneth só existe nas versões 3D 
de Final Fantasy III, o que apenas 
comprova a incrível qualidade de 
adaptação e expansão desta versão 
do jogo. Confiante e o “símbolo da 
coragem”, poucos protagonistas 
são tão equilibrados quanto ele. 
Embora no começo do jogo Luneth 
seja um pouco sem noção, isso logo 
vai passando, fazendo desteum 
dos líderes mais confiantes e bem-
caracterizados de toda a série.

Luneth

8

7
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Ok, comentários de “Cloud mulher” 
a parte, Lightning é uma incrível 
protagonista feminina. FF XIII explora 
seus questionamentos e inseguranças 
de uma maneira muito sucinta e 
bem-desenvolvida, sem nunca ir 
para os estereótipos conhecidos de 
personagens femininas. Sem contar 
que, graças a ela, temos um dos 
momentos mais incríveis da franquia: 
a aparição de Odin, sua summon, 
em uma luta fantástica perto do 
final do segundo ato do jogo.

Lightning

Na cultura japonesa os conflitos com 
as expectativas familiares é algo bem 
comum em narrativas, e Tidus é o 
principal representante desse recurso 
na série FF. Seu arco gira em torno de 
pouco a pouco ele sair das influências 
do pai, pessoa de quem ele sente 
bastante raiva, e se tornar um completo 
contrário daquilo que se esperava dele. 
É um arco forte e bonito e, para muitos, 
um dos mais marcantes da série.

Tidus

6

5
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Final Fantasy VI não tem um 
protagonista fixo, mas aqui iremos 
usar quem representa o jogo nos 
spin-offs. Terra é uma personagem 
complexa, começando inicialmente 
sem memórias, mas com um sério 
caso de estresse pós-traumático. O 
jogo consegue conduzir de forma 
poética e bem-construída cada novo 
passo dela nessa difícil jornada, com 
sua cura da perda de memória e o 
enfrentamento dos fantasmas de 
seu passado. De sua origem Esper 
até os momentos finais, Terra é uma 
das maiores personagens da série. 

Terra Branford

Squall é um ótimo personagem, 
mas é meio complicado de não 
o comparar com Cloud. Eles têm 
muitas características semelhantes, 
principalmente o fato de ambos 
serem mercenários que questionam 
em certo momento como estão 
conduzindo suas vidas. A diferença 
fica por conta que Squall não tem 
nenhum evento ou arrependimento, 
questionando-se de forma natural, 
como um amadurecimento.

Squall Leonhart

4

3
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O grande responsável pela 
popularização do RPG no ocidente, 
Cloud Strife é a definição dos anos 
90. Uma espada enorme, um cabelo 
loiro que lembra muito os populares 
guerreiros da série Dragon Ball e uma 
personalidade fria e contida são alguns 
dos fatores que fizeram ele se penetrar 
com força no imaginário dos jovens. 
Sua história trágica colaborou também 
para que os RPG’s japoneses fossem 
vistos com outros olhos, abrindo portas 
para toda uma nova geração de jogos.

Cloud Strife

E é aqui que Final Fantasy vira o 
exemplo número um de narrativa 
durante a era do Super Nintendo. A 
história básica dos cristais ainda era o 
fio condutor, mas toda a complexidade 
de Cecil e seu complexo por ser um 
cavaleiro negro e o quão sem emoção 
ele é, até sua transformação em um 
paladino branco mostra o potencial 
que não só os RPGs, como a mídia dos 
jogos eletrônicos em si tem para contar 
histórias emocionantes e bem-feitas.

Cecil Harvey

2

1

45
gameblast.com.br

TOP 10



por Renan Greca
Revisão: Ana Krishna Peixoto  
Diagramação: Tiffany B. Silva

O Xbox, apesar de ser uma das três marcas de 
videogame mais importantes da atualidade, não 
é tão marcado por franquias históricas na indústria 
quanto suas rivais. Halo e Gears of War imediatamente 
vêm à mente, mas junto com esses está Forza. A série de 
corrida, que surgiu no Xbox, evoluiu no Xbox 360 e atingiu 
maturidade no Xbox One, estará completando 11 anos 
com 9 títulos quando Forza Horizon 3 for lançado este ano. 
Antecipando este lançamento, iremos relembrar cada jogo da 
série e sua lendária rivalidade com Gran Turismo, finalizando 

com uma prévia das novidades 
de Horizon 3.
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Surge um concorrente

Geralmente associamos PlayStation 
com Crash Bandicoot e Nathan Drake, 
mas, na verdade, é Gran Turismo a 
série que definiu a marca por mais de 
20 anos e representa cada geração de 
consoles. Na época dos PlayStations 1 
e 2, a série da Polyphony se posicionou 
como o simulador de automobilismo 
definitivo para consoles. Visando esse 
mercado lucrativo, a Microsoft fundou 
em 2001 a Turn 10 Studios, baseada 
em Redmond junto com sua gigante 
mãe, para desenvolver uma série de 
corrida para seu novo console Xbox.

Foi apenas 4 anos depois que, finalmente, 
Forza Motorsport foi lançado para o 
console. O jogo foi imediatamente 
recebido com admiração pela crítica, 
visto como o jogo definitivo do gênero 
para o Xbox e considerado o rival que 
Gran Turismo 4 precisava. O jogo não 
era muito bonito, mesmo para 
os padrões da época, 
mas já incluía, por 
exemplo, 

simulação de dano. Assim como 
Halo 2 no ano anterior, Forza gozava 
de um modo online proporcionado 
pela, então, novíssima Xbox Live.

Forza foi lançado em 2005, ou seja, poucos 
meses antes do lançamento do Xbox 360. 
Imediatamente após sua conclusão, a 
Turn 10 já começou a trabalhar em Forza 
Motorsport 2, que seria lançado em 2007 
para o console novo. Naturalmente, a 
continuação apresentava a evolução 
gráfica esperada do salto de gerações, 
entretanto, manteve o mesmo número 
carros e pistas. O jogo incluiu o sistema 
de customizações estéticas que foram 
subsequentemente aprimoradas 
e hoje são características 
marcantes da série. 
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No entanto, foi em 2009 que a franquia 
teve que se provar perante os jogadores.

Forza Motorsport 3 inaugurou a 
identidade visual da série que permanece 
até hoje e pôde aproveitar extensamente 
o poder do Xbox 360, incluindo, pela 
primeira vez, a visão interna dos carros, 
novas opções de assistência e muito 
mais veículos. Seu maior desafio seria 
enfrentar a concorrência direta de Gran 
Turismo 5, que seria lançado em 2010 
para o PlayStation 3. Finalmente, a 
sétima geração teria um Forza e um Gran 
Turismo para concorrerem de frente.

O incrível foi que, apesar de um 
processo de desenvolvimento de 6 
anos, GT5 acabou ficando atrás de 
Forza 3 em alguns aspectos, como na 
simulação de dano dos veículos, nas 
customizações de dirigibilidade e na 
inteligência artificial. Forza podia não 
ter os mais de mil carros ou painéis tão 
detalhados, mas começou a chamar 
a atenção dos fãs mais arduosos de 
simuladores de automobilismo.

No ano seguinte, a Turn 10 lançou Forza 
Motorsport 4 e, com isso, provou sua 
eficácia em desenvolver jogos do gênero. 
No espaço entre os Gran Turismos 4 e 5, 
o estúdio americano lançou três jogos e já 
preparava um quarto. Cada lançamento 
era uma oportunidade de capturar críticas 
e elogios e incorporar essas mudanças 
ao próximo jogo. Portanto, entre 2005 e 
2011, a Turn 10 foi capaz de crescer de 
um estúdio desconhecido para um que 
bate de frente com o principal nome de 
seu gênero. A Polyphony, por outro lado, 
permaneceu com seus longos períodos de 
desenvolvimento repletos de segredos.

No final de de 2013, logo após o 
lançamento do PlayStation 4 e do Xbox 
One, a Sony lançou Gran Turismo 6, 
a última entrada de sua série mais 
importante… para o PlayStation 3. A 
decisão de lançar o jogo para o console 
que estava saindo ao invés do que 
estava entrando ilustra, talvez, uma 
certa falta de organização com sua 
divisão de software — afinal, poucos 
dias antes, Forza Motorsport 5 fora um 
jogo de lançamento do Xbox One.
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Forza 5 deixou claros os 
desafios de ser um título de 
lançamento. Apesar dos visuais 
impressionantes, a Turn 10 foi 
obrigada a reduzir o número 
de carros e pistas para poder 
completar o game a tempo. Além 
dessa comparação carente com 
seu antecessor, ele também foi 
criticado por sua economia falha, 
baseada em microtransações — 
algo aceitável em jogos gratuitos 
para celular mas questionável 
em um jogo desse escopo.

Finalmente, celebrando os dez anos da 
série, Forza Motorsport 6 conseguiu 
realizar o que o antecessor havia 
tentado. A variedade de automóveis e 
pistas voltou, os visuais foram polidos, 
a inteligência artificial foi refinada 
e, enfim, o jogo foi considerado o 
melhor da série. Enquanto Gran 
Turismo Sport continua no forno, 
inclusive, Forza 6 permanece em uma 
posição privilegiada nos consoles. Em 
2016, uma versão reduzida do jogo, 
chamada Forza Motorsport 6 Apex, 
marcou a estreia da série no PC.
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Horizon

Em 2010, a Microsoft recrutou o 
estúdio Playground para desenvolver 
um spin-off de Forza. A Playground 
é uma equipe britânica composta 
de diversos veteranos do gênero de 
corrida, incluindo ex-funcionários da 
Criterion (Burnout, Need for Speed), 
Codemasters (F1, Grid), Slightly Mad 
(Need for Speed, Project CARS) e outros. 
Aproveitando a mesma engine gráfica 
de Forza 4, mas incorporando um estilo 
de jogabilidade descontraído em um 
mundo aberto, surgiu Forza Horizon.

Os concorrentes diretos de Horizon são 
os que chamamos de “Arcade Racers”, 
como Need for Speed. No entanto, o jogo 
da Playground teve a vantagem de nascer 
a partir da excelente base que veio dos 
Forzas 3 e 4. A dirigibilidade e física foram 
ajustadas para tornar o jogo menos 
sério, mas ainda mostra as suas raízes.

Horizon se passava no 
interior do Colorado 
e permitia 
que 

os jogadores competissem não só em 
corridas com outros automóveis, mas 
também em provas de rali, drift e até 
competições contra 
aviões. As ruas 
de seu mundo 
eram repletas de 
desafios, como 
os radares de 
velocidade que, 
em vez de multar 
o jogador, o 
recompensavam 
com pontos.
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Assim como a Turn 10, a Playground 
teve que continuar seu sucesso no 
Xbox One. Forza Horizon 2 foi lançado 
em 2014 para o console atual da 
Microsoft, mas também contou com 
uma versão para o Xbox 360 feito pela 
Sumo Digital (de Sonic & All-Stars Racing 
Transformed). As duas versões utilizam o 
mesmo mapa, baseado no sul da França 
e norte da Itália, mas, no 360, alguns 
locais são menores ou inacessíveis.

Como um todo, Horizon 2 é uma 
iteração comum de seu antecessor. 
Talvez isso não seja evitável 
considerando a natureza do gênero, 
mas a ideia de juntar Forza com 
mundo aberto, com certeza, perdeu 
sua característica surpreendente nessa 
iteração. Quando comparados à série 
Motorsport, ambos carecem ao ter 
pistas fictícias menos interessantes 
que os lendários autódromos reais.
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Além da mais recente entrada da série, 
Forza Horizon 3 é o primeiro jogo 
completo da série a sair para PC e um 
dos primeiros jogos do programa Xbox 
Play Anywhere. Ou seja, ao comprar a 
versão digital do jogo, o jogador terá 
acesso a ele tanto em um Xbox One 
quanto em um computador rodando 
Windows 10, com sincronização de 
saves e multiplayer síncrono entre 
jogadores de ambas plataformas.

A essência do jogo permanece a mesma 
dos Horizons 1 e 2. Desta vez, jogadores 
poderão explorar o miolo Australiano — 
que gerou um mapa quase duas vezes 
maior que o de Horizon 2. Para poupar 
sua Lamborghini das estradas de chão, 
o jogo incorpora dois novos tipos de 
veículos: buggies e SUVs preparadas para 
off-road. E se você quiser usar sua Ferrari 
458 Italia para correr contra a Ford F-250 
customizada do seu amigo, não 
se preocupe: você pode.

Outras novidades incluem um modo 
cooperativo para até quatro jogadores, 
possibilidade de ouvir suas próprias 
músicas em vez de ser limitado às rádios 
do jogo, e um céu renderizado usando 
fotografias reais do céu australiano. 
A principal mudança, contudo, é que 
o jogador não encara mais o Horizon 
Festival como um iniciante, mas como 
um organizador do evento. Ou seja, é 
possível criar seus próprios desafios 
e listas dos mesmos, publicando 
seus melhores tempos online para 
outros jogadores tentarem superar.

Se nada disso te deixou interessado no 
jogo, meu caro amigo, irei revelar a maior 
carta na manga de Forza Horizon 3.

Você pode dirigir um Reliant Supervan. 
Não tem como ficar melhor que isso.

Horizon 3

Forza Horizon 3 será lançado 

para Xbox One e Windows 

10 (ou seja, apenas pela 

loja digital da Microsoft) 

no dia 27 de setembro.

Expectativa3
Forza Horizon (PC/XBO)
Desenvolvedor Playground Games 
Gênero Corrida
Lançamento 27 de setembro de 2016
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10 Anos de

Nem parece que já faz dez anos que Okami chegou ao PlayStation 2. Sem 
muito alarde, o título foi lançado em 19 de setembro de 2006 pela Capcom 
e desenvolvido pela, hoje, extinta Clover Studios (atualmente, sua equipe 
de desenvolvimento faz parte da Platinum Games) e tem Hideki Kamiya 

como diretor. Apesar de não ter recebido grandes campanhas de marketing 
e nem ter alcançado as vendas necessárias para ser considerado um 

sucesso, o gracioso título conquistou algo que poucos sucessos comerciais 
conseguiram: garantir seu espaço no coração e memória dos jogadores até 

hoje, sendo considerado um clássico do PS2 e um exemplo a ser seguido 
por toda a indústria de jogos. Mas o que faz Okami ser tão especial?

por July Dourado

Revisão: Ana Krishna Peixoto 
Diagramação: Natalia Junqueira
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Brincando de Deus

O jogo já chama a atenção 
pelo seu título: Okami, em 
japonês, significa “lobo”, e 

seu kanji significa “grande espírito” 
e faz referência à deusa do Sol na 
lenda japonesa, Amaterasu-omikami 
(veja box “A lenda da deusa do Sol”). 
Com isso, seu nome acaba sendo 
quase um resumo de tudo o que você 
vai encontrar na aventura: uma loba 
chamada Amaterasu como protagonista, 
que traz consigo diversos simbolismos e 
referências sobre as lendas, a religião e a cultura 
oriental. O mais incrível, no entanto, é que a Clover Studio conseguiu aplicar 
essas referências orientais a praticamente tudo no game, incluindo sua trama, 
gameplay e visual. Quantos jogos você conhece que conseguiram essa façanha?

A narrativa do título, apesar de fazer referência à lenda da deusa do Sol e usar 
alguns dos seus elementos, trouxe uma trama totalmente independente: há 
cem anos, um lobo chamado Shiranui e um espadachim chamado Nagi lutaram 
juntos contra Orochi, um monstro de oito cabeças que tirava a paz da vila 
Kamiki ao exigir, anualmente, o sacrifício de uma jovem. Naquele ano, porém, 
a moça escolhida era justamente a amada de Nagi, Nami. Depois da difícil 
batalha, os dois guerreiros conseguiram selar Orochi e impedí-lo de continuar 
ameaçando a vila, apesar de não terem conseguido destruí-lo completamente.

Porém, aqui também vale a máxima de que tudo que é bom dura pouco. Cem anos 
mais tarde, o descendente de Nagi, Susano, acaba quebrando o selo que aprisionava 
Orochi por não acreditar que a lenda fosse real. O monstro, então, passa a amaldiçoar 
todo o Japão, transformando lugares ricos em fauna e flora em regiões abandonadas 
e sem vida. Era necessária a presença de um herói (ou heroína) tão destemido e 
habilidoso quanto Shiranui havia sido há um século, e ela veio: a loba Amaterasu (Ammy 
para os íntimos), deusa do Sol e descendente de Shiranui, foi convocada por Sakuya, 
guardiã da vila Kamiki, para eliminar o mal que Orochi estava causando. Ao lado do 
pequenino artista Issun, a loba branca parte em sua jornada para salvar o Japão.
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O enredo, muito bem desenvolvido durante todo o game, foi responsável por despertar 
o interesse de vários jogadores pela cultura oriental. Mas é claro que de nada adiantaria 
uma boa narrativa sem personagens carismáticos para ajudar a contá-la, e esse 
é outro ponto em que o jogo acertou em cheio: desde Amaterasu até um simples 
habitante da vila Kamiki, cada personagem possui características e personalidades 
próprias que os tornam únicos. É o caso de Ammy: apesar de ser muda, a heroína tem 
feições e trejeitos próprios que tornam fácil identificar o que ela está pensando e são 
responsáveis por vários momentos cômicos da aventura, como aqueles em que ela fica 
entendiada durante um monólogo de outro personagem e decide tirar um cochilo. Já 
Issun, que o que tem de pequeno tem de tagarela, acaba servindo de porta-voz da loba 
branca durante a jornada e é o principal responsável pelo lado cômico da narrativa. 

Outro ponto que contribuiu muito para 
o bom desenvolvimento da trama e dos 
personagens foi o trabalho da equipe 
de desenvolvimento, que teve o cuidado 
de traduzir 1500 páginas de textos do 
jogo (incluindo os diálogos) e adaptá-
los para o público ocidental, de modo 
que todos pudessem entender cada 
elemento e cada referência presente no 
game. Todo esse trabalho e dedicação 
foram decisivos para criarmos laços e 
sentirmos carinho e simpatia pelos 
heróis — acredite, é muito difícil 
não se apaixonar pela dupla principal e 
por todos aqueles que os cercam, e esse 
apego é justamente um dos pontos que 
nos motiva a não querer parar de jogar.

A narrativa de Okami faz referência à lenda da deusa do sol, Amaterasu-
ōmikami, principal divindade xintoísta que tem a missão de iluminar o mundo 

e assegurar a fertilidade dos campos de arroz. Ela seria irmã do deus da 
tempestade Susanoo (nome dado a um dos personagens do jogo) e do deus 
da lua, Tsukuyomi. De acordo com os registros da história japonesa, os três 

irmãos nasceram de Izanagi, quando este foi purificar-se após entrar em Yomi 
(mundo dos mortos). A deusa nasceu quando Izanagi lavou o seu olho esquerdo, 

Tsukuyomi nasceu da lavagem do olho direito e Susanoo, da lavagem do nariz. 

A lenda da deusa do Sol 
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A relação entre os irmãos não era tão harmoniosa quanto parecia, muito pelo contrário: 
primeiramente, a deusa cortou relações com seu irmão Tsukuyomi após ele matar a 
deusa dos alimentos, que fornecia sementes à Amaterasu para que ela cuidasse das 

plantações. Essa separação acarretou também na separação entre o dia e a noite. 

Como se isso já não fosse ruim o suficiente, a deusa ainda teve que enfrentar seu 
irmão Susanoo quando este destruiu suas preciosas plantações de arroz e também 
assassinou uma de suas servas. A deusa, então, decidiu abandonar seu reino e se 
isolar em uma caverna, onde permaneceu reclusa, privando o mundo de sua luz 
e mergulhando-o em escuridão. Tentando reverter essa situação, outros deuses 
tentaram persuadir Amaterasu sair da caverna. Para isso, construíram uma joia, 
Yasakani-no-Magatama, e um magnífico espelho, chamado de Yata-no-Kagami, e 

levaram tudo para o lado de fora da caverna, onde organizaram uma grande festa.

Curiosa, Amaterasu espiou para fora da caverna e, nesse momento, um raio de 
luz escapou e foi refletido pelo espelho, causando deslumbramento e surpresa 

à própria deusa. Isso foi suficiente para convencê-la a trazer o Sol de volta 
para a Terra. Porém, o conflito só foi totalmente resolvido após Susanoo, que 

estava vivendo entre os homens como forma de punição, deu à Amaterasu 
sua espada (Kusanagi-no-Tsurugi) que havia sido usada durante uma batalha 

contra um monstro de oito cabeças chamado Orochi (o vilão do jogo).

Por fim, o espelho sagrado, a joia, e a espada tornaram-se conhecidos como “Os 
Três Tesouros Sagrados do Japão“.

É possível notar que Okami, apesar de 
fazer muitas referências à essa lenda, 

deixou de lado a imagem má de Susanoo. 
Pelo contrário: no game, ele acaba 
ganhando um papel de destaque.

Já a representação de Amaterasu como loba 
é válida no Taoísmo (religião originária na 

China) e remete à essência da reencarnação 
da deusa, ressaltando a necessidade 
de vir como mestre e guia espiritual.
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Mas é impossível falar de Okami sem citar o elemento que mais se destaca no game 
e o responsável por inserir o jogo nas discussões sobre se jogos são arte: o seu 
visual. Unindo gêneros e técnicas de pintura japoneses, como Ukiyo-e e Sumi-e, 
além de filtros que lembram a aspereza dos papéis nipônicos, Okami trouxe um 
visual embasbacante e impecável que até hoje é referência artística nos games. A 
beleza é tanta que rendeu ao jogo o prêmio de Realização Artística na BAFTA Video 
Games Award de 2007, cerimônia anual de premiação britânica para honrar a 
“Excelência realização criativa” na indústria de videogames. E não foi à toa: a impressão 
que se tem é a de que cada indivíduo e cenário são pinturas feitas à mão que se 
movimentam naturalmente, e que cada detalhe foi criado pensando em impressionar 
o jogador. Se você ainda não jogou Okami e não acredita em mim, espere até ver 
coisas como o rastro de flores deixada por Amaterasu enquanto ela corre. 

Entretanto, por incrível que pareça, o que mais impressiona não chega nem a ser o visual 
em si, mas o modo como a arte e o gameplay foram unidos para compor as mecânicas 
do título. Sua missão na aventura é restaurar os locais amaldiçoados e derrotar qualquer 
espírito maligno (ou youkai) que cruze seu caminho, e para isso você utiliza a arte do 
jogo a seu favor. Explico: sua arma principal, além dos Divine Instruments e de outras 
armas que você encontra ao longo do caminho, é o Pincel Celestial (ou Celestial Brush), 
um pincel que lhe permite criar e fazer quase tudo o que quiser. Durante as batalhas, 
por exemplo, você pode controlar a loba e atingir os inimigos por meio dos botões, mas 
também pode apertar R1 para “pausar” a ação. Nesse momento, surge na tela uma 
espécie de pergaminho onde você pode desenhar uma linha horizontal para cortar 
os inimigos ao meio. Fora das lutas, você usa o pincel para modificar os ambientes: é 
possível, por exemplo, alternar entre o dia e a noite desenhando um círculo no céu. 

Muito mais do que um colírio para os olhos
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O maior destaque, no entanto, fica para os momentos em que é necessário restaurar 
locais amaldiçoados e trazê-los à vida novamente. Ao encontrar árvores específicas 
(chamadas de Guardian Saplings) e desenhar um círculo em torno delas, cerejeiras 
florescem e seus poderes divinos espalham uma onda de flores coloridas que preenchem 
a tela, garantindo um espetáculo visual nunca visto antes em um jogo, acompanhado 
de uma bela música que complementa a cena. Essa ação, além de garantir pontos que 
podem ser trocados por habilidades, é um dos mais lindos e emocionantes momentos 
do game. É impossível não se arrepiar em cada momento em que isso acontece.

A Clover Studio esperava que a adição do pincel trouxesse mais diversidade e 
inovação às mecânicas, garantindo uma participação maior do jogador. Esse objetivo 
foi cumprido com louvor: a sensação é a de que você realmente interage e influencia 
em tudo o que acontece ao seu redor, independente do controle de Amaterasu, 
e que a beleza do jogo é interativa e não está lá apenas para impressionar.

Mas isso não é tudo que o título tem a oferecer. Como se já não bastassem tantos 
pontos positivos, Okami oferece uma jornada principal de aproximadamente 50 

horas repleta de missões, batalhas, puzzles e minigames (alguns deles presentes até 
mesmo na tela de loading). Parece muito para um jogo de ação e exploração, mas 

Okami consegue provar que isso ainda é pouco. Além de percorrer diversas regiões, 
você é constantemente incentivado a retornar à outros já visitados anteriormente, já 
que cada cantinho do cenário reserva uma surpresa ou segredo que necessita de um 

poder especial para ser descoberto, no melhor estilo The Legend of Zelda. Além disso, 
as missões paralelas espalhadas por vários locais garantem experiência e também 
são bastante interessantes. Muitas delas envolvem ajudar — por meio, é claro, de 

seus poderes celestiais — pessoas e animais que você encontra pelo caminho.
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Okami para todos
Além da versão de PS2, Okami recebeu versões também para o Wii e para o 

PS3. O título foi trazido para o console da Nintendo pela Capcom e pela Ready 
at Dawn em 2008. No Wii, o gameplay acabou ficando mais interessante 
justamente por conta do uso do WiiMote, que possibilitou aos jogadores 

utilizarem o controle para desenhar como um pincel de verdade.

Já o PS3 recebeu uma versão remasterizada do título, que chegou aos ocidentais 
em 2012 apenas via download na PS Store (o jogo físico só foi lançado no Japão). 

Além de receber um retoque nos gráficos, que ficaram ainda mais belos, o 
título também contou com suporte à troféus e ao uso do PlayStation Move, o 
que facilitou muito e trouxe ainda mais imersão à jogatina, assim como tinha 

acontecido com o Wii. Uma curiosidade é que a versão de PS3, diferente da de 
Wii, trouxe todos os elementos que estavam presentes no PS2, como o filtro 

de pergaminho e uma parte dos créditos que havia sido cortada no Wii.

Nem tudo são flores
A trilha sonora também merece destaque. Com melodias calmas e relaxantes compondo 
quase toda a aventura e outras mais tensas que compões as batalhas e as lutas contra 
os chefes, a trilha é tão incrível que também rendeu à Okami mais um prêmio no 
BAFTA Video Game Awards em 2008: o de Melhor Música Original. É chique ou não é?

Porém, se a trilha sonora alcança tais níveis de excelência, o mesmo não pode ser 
dito sobre a dublagem, que acaba pecando e sendo bem aquém do nível do jogo. 
Todos os diálogos foram criados de um jeito meio inusitado, pelo embaralhamento 
das frases ditas pelos dubladores, com o intuito foi criar um dialeto diferente 
para o game. Mas o tiro acabou saindo pela culatra, já que o som acabou sendo 
incômodo por causar uma sensação de estranheza. Não é nada com que o jogador 
não possa se acostumar com o passar do tempo, mas é algo que poderia ter 
sido melhorado — o uso da dublagem original talvez fosse mais adequado.
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Outro ponto negativo ficou por conta do grau de dificuldade. Okami foi criado 
desde o início mirando todos os tipos de público, de modo que até mesmo os 
novatos pudessem alcançar os créditos sem passarem por grandes dores de cabeça. 
Consequentemente, nenhuma batalha se mostrou realmente difícil. Isso não quer 
dizer, no entanto, que o jogo não valorize um esforcinho a mais: esmagar botões é 
válido e permite prosseguir, mas você é constantemente incentivado a pensar em 
outras maneiras de explorar as fraquezas dos inimigos, recebendo recompensas 
maiores como pontos de experiência e bônus adicionais no fim de cada luta. 

Okami se tornou um clássico e não foi à toa. O título trouxe uma experiência imersiva 
e inovadora e conseguiu aliá-la a um gameplay divertido e recompensador. É uma joia 
que não recebeu a atenção que merecia na época de seu lançamento, mas que até 
hoje nunca perdeu seu brilho e consegue provar seu valor mesmo dez anos depois 
de seu lançamento. Se você ainda não teve a oportunidade de experimentar Okami, 
dê uma chance a esta obra-prima. Garanto que você não irá se arrepender. 

Uma obra-prima inesquecível
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Uma deusa onipresente 

Filho de lobo, lobinho é

Nossa querida loba branca ficou tão famosa que chegou até a fazer algumas 
participações em alguns jogos e foi homenageada em outros. Amaterasu é uma 

das personagens jogáveis em Marvel vs Capcom 3: Fate of Two Worlds (e uma das 
mais apelonas, diga-se de passagem), fazendo jus ao seu papel de deusa do sol.

Outro título que merece destaque é Bayonetta (Multi): você já percebeu que a bruxa, 
durante sua transformação em pantera, deixa um rastro de flores enquanto corre? 
Isso não é só coincidência; essa foi mais uma homenagem à Okami, já que muitos 

funcionários da Clover (inclusive o próprio Hideki Kamiya, que também dirigiu Bayonetta) 
passaram a trabalhar na Platinum Games depois que a desenvolvedora fechou. 

Okami também foi homenageado em Monster Hunter Generations (3DS). O game 
recebeu DLCs com skins inspiradas em Amaterasu para serem equipadas nos Palicos.

Para a alegria e nostalgia dos fãs, Okami recebeu uma sequência para Nintendo DS 
intitulada Okamiden. Lançado em 2011, ele se passa 9 anos após o primeiro jogo e nos 

apresenta Chibiterasu, o filhotinho de Amaterasu que também usa o Pincel Celestial 
para espalhar seus poderes divinos. Parece estranho que a franquia tenha migrado 
para o portátil da Nintendo, mas já era de se imaginar que essa mudança faria 

muito bem à série: afinal, existe console melhor para desenhar 
símbolos do que o portátil de duas telas que usa a stylus?

Okamiden pode não ter sido tão glorioso quanto 
seu predecessor, mas também fez bonito no DS e foi um dos 
melhores títulos do portátil, trazendo diversão e nostalgia 

e agradando em cheio os fãs e os novatos.
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por Dácio Augusto

Revisão: Vitor Tibério 
Diagramação: Davi de Sousa

a máquina mágica 
da Capcom

Dependendo da época na qual você nasceu, talvez os famosos arcades 
sejam um curioso pedaço de história escrito nas mais variadas revistas 

e sites por aí. Eu mesmo, com meus 20 anos, tive a oportunidade 
de experimentar pouquíssimos fliperamas em minha vida.

 
Só que eu sempre soube da origem de alguns dos meus jogos favoritos e como 
o que eu estava jogando em meu PlayStation ou Sega Saturn eram nada mais 

que versões adaptadas do original lançado para as máquinas de arcade. 
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Ao mesmo tempo que eles eram “ports”, eu conseguia notar uma progressão 
entre os vários jogos no PlayStation 1 e Sega Saturn. Não só uma progressão de 
jogabilidade, mas também tecnológica. Os jogos da Capcom, meus favoritos, ficavam 
mais complexos e bonitos. Do Street Fighter II ao Jojo’s Bizarre Adventure 
Heritage for the Future, cada vez mais o meu bom e velho PS1 se esforçava 
mais para rodar os jogos de forma competente. Foi aí que descobri que a Capcom 
não fazia igual à maioria das empresas que produziam jogos de fliperama. Os 
seus arcades funcionavam com uma placa principal que permitia que vários 
jogos rodassem na mesma máquina. Isso era o CPS — Capcom Play System.

Desde sua primeira versão (CPS-1), clássicos foram lançados para estes 
sistemas. Street Fighter 2 nasceu aqui, afinal. O CPS-2 seria palco para os 
lendários jogos de luta da Marvel, constituindo alguns dos jogos favoritos 
de muita gente. Mas conforme os consoles de mesa ficavam cada vez 
mais avançados, os arcades foram perdendo popularidade.

Assim, a Capcom só lançou mais uma atualização da placa: o CPS-3. Ela só 
contou com três jogos lançados, mas, para muitos, eles são o ápice de toda 
a cultura de jogos de luta 2D. Vamos falar sobre cada um deles hoje.  

O avanço tecnológico dos arcades

63
gameblast.com.br

CAPCOM PLAY SYSTEM-3



O pai dos jogos de luta foi o primeiro jogo desenvolvido para o CPS-3. 
Pegando tudo que já tinha sido feito e desenvolvido na versão anterior, o 
jogo foi basicamente a razão pela qual a nova placa fora criada. Não só para 
animações complexas, mas também para os combos e como defendê-los.

Destaque para o chefe do jogo, Gill, que contava com o dobro de sprites, já que não 
podiam simplesmente invertê-lo como todos os outros personagens. Adicione uma 
camada brilhosa nele, só possível graças ao poder do CPS-3, e logo você irá observar 
a razão de Street Fighter 3 só ter saído para o Dreamcast nos consoles de mesa.

Street Fighter 3
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Em 1998 a Capcom nos abençoaria com a melhor adaptação já feita de um 
mangá para os videogames. Trata-se de Jojo’s Bizarre Adventure: Heritage 
for the Future, também conhecido como Jojo’s Venture. Aproveitando todo 
o potencial da placa CPS-3, o jogo consegue adaptar o sistema de batalha do 
mangá de uma forma condizente para os videogames, sem perder nada.

No universo de Jojo, os personagens contam com certos poderes especiais 
chamados Stands, que são manifestações da determinação de cada um dos 
personagens. Contando com poderes que variam desde socar muito rápido 
até parar o tempo, todos foram perfeitamente convertidos para o jogo.

Jojo’s Bizarre Adventure: Heritage for the Future

Combos rápidos, 
uma jogabilidade 
frenética e um dos 
visuais mais coloridos 
e espalhafatosos 
dos jogos de luta 
constituem o pacote 
desse jogo incrível. 
A série contou com 
mais títulos, lançados 
para consoles da 
Sony, mas sem a 
mão da Capcom em 
suas produções.
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Os jogos de luta da Capcom já tinham explorado as mais variadas temáticas. De um 
campeonato básico de luta em Street Fighter ao terror clássico em Darkstalkers, 
uma grande gama de nichos tinham sido abordados. Menos a fantasia medieval.

Isso foi resolvido em novembro de 1996, com o primeiro jogo da CPS-3, Red Earth. 
Dos três jogos lançados para a placa, RE é provavelmente o menos conhecido, mas o 
mais curioso. Contava com dois modos de jogo: Quest Mode, no qual você ia lutando 
e ganhando experiência, até chegar no último chefe, e Versus Mode, a luta clássica.

Red Earth

O jogo é tão bom 
quanto qualquer 
outro game de luta da 
Capcom, mas não foi 
lançado no Ocidente 
e em consoles por ser 
bem limitado e contar 
com pouquíssimo 
conteúdo. No fim, 
é uma joia perdida 
da empresa.
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Clássicos nunca morrem

Por mais que os arcades pouco a pouco tenham caído de popularidade, 
os jogos ainda são lembrados com muito carinho. No caso do CPS-
3, Street Fighter 3 e Jojo’s Bizarre Adventure foram relançados para 
a PSN e Xbox Live, em versões remasterizadas e com modos online. 
Ambos os jogos foram muito bem recebidos e introduziram uma nova 
geração para os grandes clássicos do melhor arcade da Capcom.

No fim, ficam as memórias maravilhosas de hadoukens e oraoras aplicados nas 
tardes de sábado, e o estranho ar de uma Capcom bem diferente da atual.
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por Luís Antônio Costa e 
Dácio Augusto Castelo 

Revisão: Bruno Alves 
Diagramação: Emanuel Neves

Que o universo é infinito e No Man’s Sky é um fenômeno são fatos inegáveis. 
Deasde nossa análise na revista até a do site, inúmeras discussões surgiram, e 

ainda temos muito assunto sobre o game para se falar. Nessa edição da Revista 
Gameblast, iremos contar em detalhes a história do jogo: não da sua trama, 
que realmente não é o forte de No Man’s Sky. Mas sim da que abarca de seu 

anúncio a lançamento. Embarquem conosco nessa aventura pela galáxia!

A LONGA JORNADA DE
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Era uma quente noite do 
verão de 2013, e muitas 
pessoas estavam na frente 

de seus computadores assistindo 
à maior premiação do mundo 
dos videogames: a VGX. Perto 
do encerramento, um trailer 
“world premiere”, como são 
conhecidos os anúncios revelados 
primeiramente na premiação, 
foi exibido para a audiência. 

Uma nave vermelha, um espaço 
enorme, uma aterrisagem em 
um planeta... Gritos da plateia, 
aplausos de quem assistia e 
um trending topic no Twitter. 
Foi assim que o caminho até o 
dia do lançamento de No Man’s 
Sky começou. A premiação 
acabou com muita gente curiosa 
sobre aquele jogo incrível. 
Soava muito como a evolução 
natural de um Minecraft da 
vida, mas com o universo inteiro 
como sua caixinha de areia.

O ANÚNCIO

Trailer de Anúncio - 2013
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No caminho da produção de um 
game, alguns dos obstáculos que 
qualquer desenvolvedor espera 
encontrar pela frente são bugs no 
código, problemas com a equipe, 
atrasos, entre outros. O que 
ninguém da Hello Games, produtora 
de No Man’s Sky, poderia esperar 
foi o acontecimento da noite de 
Natal de 2013. A sede do estúdio 
sofreria um terrível acidente: uma 
enchente. A equipe, que perdeu 
muitas coisas nessa tragédia, 
teve de começar a contemplar a 
possibilidade de cancelar o jogo.

Só que, talvez em um presente 
das forças regentes do universo 
para criar uma narrativa 
interessante sobre o processo 
de desenvolvimento do jogo, 
alguns dias depois os funcionários 
encontraram um HD funcional 
com o desenvolvimento de No 
Man’s Sky próximo de onde 
estavam quando a enchente 
aconteceu. Determinados a concluir 
o jogo, o estúdio retomou seu 
desenvolvimento com muita energia.

A ENCHENTE
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As luzes do teatro de Los Angeles se apagam. Começa o show 
psicodélico e incentivador de hype que são as apresentações 
da Sony na E3. Com um áudio incrível, a tela acende. Eis 
que uma galáxia se apresenta para os espectadores.

A nave vermelha novamente voa e explora planetas. Dessa vez a 
figura sai da nave e vai andando para outros pontos do planeta. 
Ele carrega uma arma. Minera algumas coisas e encontra formas 
de vida. A demonstração acaba, a plateia grita. Ainda sem data de 
lançamento, mas agora sabemos onde o jogo estará disponível: no 
Playstation 4. Fóruns na internet explodem. O clubismo toma conta, 
e a guerra entre sonystas e caixistas ganha mais um capítulo…

É DA SONY...
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No dia seguinte da 
apresentação na 
E3, o desenvolvedor 
confirma que No Man’s 
Sky é exclusivo da 
Sony.... Nos consoles. 
No computador, 
o jogo sairia no 
Steam. A guerra dos 
consoles tem o seu 
mais novo capítulo 
encerrado pouco 
mais de doze horas 
depois do começo. Só 
quem estava lá pode 
confirmar o quão 
incrível foi o conflito…

É DO STEAM...
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Durante a conferência da Sony na E3 2015, todos sabiam que mais 
detalhes de No Man’s Sky seriam revelados. A ansiedade foi ao limite 
quando um dos principais criadores do game, Sean Murray, apareceu no 
palco da apresentação com um dualshock pronto para nos contar mais 
sobre o game e, o mais importante, mostrar um pouco do gameplay.

Sean deixou toda a plateia de queixo caído quando mostrou o tamanho 
da galáxia de No Man’s Sky. Com uma explicação bem detalhada, Sean 
explicou que seria possível explorar cada um dos milhões de planetas que 
o game iria possuir, assim como descobrir espécies alienígenas e coletar 
recursos. Realmente, parecia um Minecraft espacial, só que muito melhor.
Além disso, Sean revelou o detalhe importante: No Man’s 
Sky seria lançado em julho de 2016. O hype explodia.

UM SHOW NO PALCO DA SONY
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Eis que no final de maio, perto 
do lançamento do game, 
com o hype no nível máximo, 
a indústria e os jogadores 
recebem a terrível notícia de 
que o jogo seria adiado para 
agosto. Enquanto alguns já 
esperavam por algum tipo 
de atraso devido ao tipo de 
aventura que o game iria 
proporcionar, alguns fãs muito 
ansiosos foram exagerados 
nas reações. A Hello Games 
e, mais especificamente, Sean 
Murray, recebeu ameaças 
de morte pelo adiamento do 
game. Pessoas dizendo que 
“somente estavam vivendo 
para poder jogar esse jogo” 
apareceram aos montes pelas 
redes. O mundo gamer parecia 
que iria entrar em colapso se 
os jogadores tivessem que 
esperar mais um pouco para 
poder jogar No Man’s Sky.

O ADIAMENTO
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Finalmente, o dia tão esperado 
chegou! Para a alegria de todos, 
a ansiedade foi saciada com o 
lançamento do game em 9 de agosto 
no PS4 (a versão para PC sairia alguns 
dias depois). E o gosto foi amargo 
para muitos. A principal crítica de 
muitos jogadores foi a ausência da 
prometida função de multiplayer 
do game. Dois jogadores até 
conseguiram combinar um encontro 
no mesmo planeta ao mesmo tempo 
e não conseguiram se ver. Sean 
Murray respondeu no seu twitter 
que eles não estavam prevendo que 
os jogadores fossem tão ágeis assim 
em uma galáxia digital tão vasta 
e pôs a culpa nos servidores. Mas 
esse não era a única reclamação.

Bugs frequentes, falta de polimento 
nas mecânicas e uma trama repetitiva 
estavam crucificando o jogo como 
uma produção malfeita. Uma 
atualização foi disponibilizada no 
mesmo dia do lançamento mas os 
principais problemas do game não 
foram consertados. O agravante era 
que a versão de PC estava pior ainda, 
cheia de falhas de performances.

LANÇAMENTO E DECEPÇÃO

Clique aqui ler a análise 
completa no nosso site
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Agora que o jogo está lançado, o que nos resta é aguardar 
pelas novas revelações. Embora exista uma grande 
divisão entre quem o reconhece como um jogo incrível 
e os que o consideram somente mediano, é inegável 
que existe muito potencial no material que nos foi 
apresentado. Cabe agora aos desenvolvedores e 
a comunidade manterem a chama acesa, já que, 
infelizmente, a recepção não foi das melhores.

O FUTURO
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DIVULGAÇÃO
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Revista Nintendo Blast 84
Neste mês, a revista Nintendo Blast 

comemora o 127º aniversário da Big N!

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

Baixe já a sua!

http://www.nintendoblast.com.br/2016/09/revista-nintendo-blast-n-84.html
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