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Outubro chegou e a Revista GameBlast deste mês traz nossas expectativas em relação a um dos 
games mais aguardados dos últimos tempos, The Last Guardian. Enquanto discutimos se o título 
irá se tornar um clássico ou não irá compensar tanta espera e atrasos, também aproveitamos para 
explorar a jogabilidade de Battlefield 1 e as novidades de Titanfall 2. Além disso, ainda temos 
um especial da BGS 2016 e uma nova coluna que irá trazer novidades sobre o universo dos games 
indies. Por enquanto é só, pessoal. Até o mês de novembro com muito mais! – Luís Antônio Costa
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O desafio de resistir ao tempo é o maior obstáculo que uma franquia de games 
pode enfrentar. Afinal, como manter o público e sucesso de uma série ao longo de 

vários anos? O que muitos games fazem é adicionar novos elementos à fórmula 
já criada para tentar deixar o jogo mais atrativo. Outros títulos optam “reinventar 

a roda”, modificando a fórmula e mecânica do game enquanto preservam sua 
essência, o que nem sempre funciona. Já a EA escolheu por manter tudo que fez de 

Battlefield uma de suas franquias de maior sucesso e trazer seus elementos para um 
cenário pouco explorado pelos games de combate: a Primeira Guerra Mundial. 

por Luís Antônio Costa

Revisão: Vitor Tibério
 Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

Battlefield põe o jogador 
na linha de frente da 

Primeira Guerra Mundial
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O mais novo título da franquia dos combates de guerra foi desenvolvido 
pela EA Dice (mesma do sucesso Star Wars Battlefront) e distríbuido 
pela EA. Enquanto aguardamos o lançamento do game em 21 de 
outubro para multiplataformas, os jogadores de consoles tiveram a 

oportunidade de experimentar a versão beta do título, que está disponível para 
download desde o dia 8 de setembro. Sendo assim, esta prévia irá focar em 
três pontos importantes: o que foi divulgado no trailer de lançamento, o que 
pudemos jogar no beta e o que esperamos para a versão final do título.

Mas antes que analisemos cada um desses pontos cuidadosamente, vamos falar 
sobre o elemento mais interessante do novo Battlefield: a ambientação. Escolher 
a Primeira Guerra Mundial como pano de fundo para os combates do game foi 
uma jogada inovadora da produtora do game. Ainda mais considerando que, 
ultimamente, a série Battlefield se encontrava muito engessada em combates 
mais modernos, explorando visuais mais tecnológicos mas nunca saindo do 
lugar-comum no que tange o contexto de gameplay em games do gênero. 

A vantagem dessa escolha de ambientação é, primeiramente, trazer um contexto 
histórico totalmente diferente do que já foi visto na série. A Primeira Guerra Mundial 
é um evento do século XX que costuma ser ofuscado pela brutalidade e terror da 
Segunda Guerra Mundial, mas não podemos nos esquecer que este foi o primeiro 
conflito de proporções globais que criou combates ferozes, revoluções tecnológicas e, 
claro, milhões de mortos e cicatrizes 
profundas em países que iriam 
estourar em totalitarismos, 
anos mais tarde.

A guerra das trincheiras
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A Primeira Guerra Mundial é popularmente conhecida 
como “Guerra das Trincheiras”, devido ao uso 

massivo dessas estruturas de guerra nos campos 
de combate onde os soldados e seus comandantes 

podiam se abrigar e planejar estratégias para o 
enfrentamento do exército inimigo. Muitas das 

máquinas de guerra moderna foram introduzidas 
ao combate, como o uso de aviões militares, tanques 

e metralhadoras. Apesar disso, muitos soldados 
também lutaram com sabres e com baionetas.

Falando em trincheiras, esse foi um elemento 
praticamente ausente durante os vídeos de anúncio, 

gameplay e no beta do game. Fica aqui minha 
esperança de que esta parte tão importante do 

conflito não fique de fora na versão final do game, pois 
poder combater nas trincheiras renderia ótimas formas de 

criar estratégias, principalmente quando se estiver 
jogando com amigos. Mas mesmo com a falta de 

trincheiras, já podemos ver que não irão 
faltar opções de guerra em Battlefield 1. 
Teremos aviões, dirigíveis, tanques e um 

elemento novo na franquia: cavalos!
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Um gostinho da batalha

Como muitos puderam experimentar no beta de Battlefield 1, a adição de cavalos 
como principal meio de locomoção pelo campo de batalha foi uma novidade 
muito bem-vinda ao gameplay. Além da mecânica dos animais virtuais ser muito 
bem desenvolvida, eles proporcionam ótimas oportunidades para enfrentar 
inimigos e virar a maré do combate a favor de seu time. Só é preciso tomar muito 
cuidado e não se empolgar muito no galope de seu amigo, pois um sniper ao 
longe pode estar se escondendo apenas esperando para acertar sua montaria.

Um ótimo exemplo do uso de cavalos é contra os tanques. Com uma recriação 
ao pé da letra (que foi elogiada até mesmo por historiadores renomados), as 
máquinas da Primeira Guerra foram fielmente refeitas no mundo virtual. Sendo 
assim, os tanques são monstros no combate, porém ao mesmo tempo que seu 
poder de fogo é alto, eles são muito lentos. Por esse motivo, a melhor forma 
de destruir uma dessas feras de ferro é utilizar a velocidade do cavalo para 
evitar os tiros e circundar o veículo para jogar granadas no lugar certo.
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E falando em tanques, apesar daquela boa sensação de poder que uma 
máquina deste tamanho dá ao jogador, eu não recomendaria pegar um (se 
você tiver a chance de entrar em um). Como eu disse, são máquinas do início 
do século XX, em que recém-tínhamos dominado o uso da locomotiva e ainda 
engatinhávamos com a tecnologia automotiva. Ou seja, eles são lentos. O tanque 
só é recomendável se você perceber que o time inimigo está reunido em algum 
ponto específico e um tiro de tanque poderia fazer um estrago significativo.

Outras formas de partir para o combate em Battlefield 1 serão usando aviões e 
dirigíveis, mas nenhum dos dois apareceu durante o beta, então apenas podemos 
esperar que utilizar estas máquinas seja tão emocionante quanto foi exibido nos trailers 
de lançamento do game. A última forma de se mover pelo cenário é, obviamente, 
caminhando. Felizmente, é possível dar um “sprint”, em que o personagem se move 
muito rápido em poucos instantes. Isso é ótimo para acertar um inimigo com uma 
estocada da baioneta ou escapar de tiros de snipers que, para a tristeza dos pobres 
“alvos sentados” que muitos jogadores são, existem aos montes em cada time. Apesar 
dessa ser a classe preferida de muitos que preferem um jogo eficiente e rápido, é 
preciso tomar cuidado para que a versão final do game não apresente times tão 
desbalanceados quanto no beta, o que prejudica muito a qualidade da partida.
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Além das novidades em equipamentos e mecânicas 
de combate, o que salta aos olhos no primeiro 
momento de jogar Battlefield 1 é a qualidade 
gráfica do game. Com um visual incrível, o 
título surpreende por não ficar muito para 
trás quando em comparação com as cenas 
vistas durante o trailer de lançamento. Claro, 
existe um downgrade do que é mostrado 
para a imprensa e o que vai parar nas 
plataformas, porém, no caso de Battlefield 
1, isso pode ser facilmente ignorado 
quando se analisa a qualidade dos 
gráficos, iluminação e texturas. Aliás, 
o que chama mais atenção neste 
quesito visual é como o game se 
assemelha com outra produção da 
EA Dice, Star Wars Battlefront. Como a 
empresa deve ter utilizado o mesmo motor 
gráfico para produzir o título, fica a sensação 
que Battlefield 1 parece Battlefront, só que com 
uma maquiagem de Primeira Guerra Mundial.

Esta comparação é ruim? Não se a empresa souber 
desenvolver um produto final de qualidade, com 
uma boa quantidade de mapas, missões e opções 
de combate. Como estamos falando da EA, óbvio 
que o mercado de DLCs de Battlefield 1 será 
grande, porém se o esforço correto for aplicado 
em produzir um game com uma experiência de 
tamanho satisfatório para o público, esta aventura 
pela Primeira Guerra Mundial não irá sofrer as mesmas 
críticas que Battlefront sofreu. A qualidade de game 
exibida no beta foi ótima, com poucos problemas de 
conexão, sem muitos travamentos e alguns glitches 
(que são totalmente aceitáveis em um game em fase de 
testes). Além disso a localidade de combate escolhida 
para os testes, o deserto de Sinai, foi uma escolha bem 
feita para mostrar como o novo título está determinado 
em mudar os paradigmas da série, colocando o jogador no 
meio de um vilarejo do deserto do início do século XX.

A Primeira Guerra em HD
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Seja usando um lança-chamas enquanto cavalga pelas areias quentes da península 
do Sinai ou entocado em uma torre esperando por aquele tiro perfeito, Battlefield 
1 promete ser o game a proporcionar a experiência definitiva da Primeira Guerra 
Mundial. A EA Dice precisa aprender com as falhas produzidas com Star Wars 
Battlefront para poder entregar um produto final de qualidade que valha o preço de 
um típico game AAA. Ah, e ainda torço para que 
a empresa e os desenvolvedores coloquem na 
versão final do game um 
pouco de história. Nada 
muito didático, mas em 
um sentido que se integre 
ao gameplay (vide Assassin’s 
Creed). Não faria mal relembrar 
alguns pontos históricos de um confronto 
tão triste e esquecido quanto a Primeira 
Guerra Mundial, já que games podem 
servir como ferramentas educacionais e 
informativas, apesar do que muitos 
conservadores atestam.     

Expectativa2
Battlefield 1 (PC/PS4/XBO)
Desenvolvedor EA Sports 
Gênero FPS
Lançamento 21 Outubro de 2016
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Lançado em 2013 como um exclusivo da Microsoft, Titanfall conseguiu agradar 
a muitos do mesmo modo que conseguiu decepcionar. O fato do jogo ser 

completamente focado no multiplayer online acabou sendo a estaca decisiva 
neste segundo ponto. Com isso em mente, a Respawn Entertainment tem 

buscado cada vez mais evoluir e, ao que tudo indica, parece estar conseguindo 
aprimorar mais a franquia. Confira conosco o que esperar de Titanfall 2.

por Gustavo Dourado
Revisão: Vitor Tibério

 Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

pode ou não ser a evolução 
que a franquia merece

PS4

PC

XBO
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Pouco tempo após o lançamento do 
primeiro título, ficamos sabendo 
que planos para uma sequência 

já estavam correndo, com a novidade 
de que o título não possuiria mais a 
exclusividade. Contudo, o anúncio só 
viria acontecer de fato na E3 deste 
ano, revelando as novidades que o 
jogo trará em seu lançamento.

Continuando com a premissa do primeiro 
jogo, Titanfall 2 trará de volta as batalhas 
dos milicianos da fronteira contra as 
forças da IMC. Porém, em contrapartida, 
contará com uma campanha single 
player, em que o jogador assumirá 
Jack Cooper, um soldado da milícia que 
ainda almeja virar um piloto de fato. 

Após vários problemas em uma operação, 
o esquadrão de Cooper cai em um 
estranho planeta chamado Typhon, 
habitado por vida natural bastante hostil 
e também contando com a presença 
de soldados IMC. Com seu capitão 
incapacitado, o soldado se vê obrigado 
a juntar-se com o Titã (o mecha) de 
seu oficial superior, BT7274, e resgatar 
seus aliados em um mundo onde 
tanto a natureza quanto os soldados 
da IMC não hesitarão em matá-lo. 

Segundo os desenvolvedores, a 
campanha terá como foco o 
desenvolvimento dos personagens 
(BT e Jack), buscando explorar 

a relação entre piloto e máquina, o que 
é possível tendo em vista que BT porta 
uma inteligência artificial que auxilia o 
piloto em campo, possibilitando vários 
diálogos, que, segundo a desenvolvedora, 
serão interativos, além da exploração 
do ambiente em si, variando o gameplay 
com puzzles, trechos que farão uso de 
furtividade e até mesmo armas específicas 
em algumas fases, possibilitando ao 
jogador uma experiência única de 
acordo com o próprio ritmo de jogo.

A formação de um piloto
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O retorno da guerra e seus aprimoramentos

Além da incessante guerra entre as duas facções, Titanfall 2 promete retornar 
com sua jogabilidade rápida, dinâmica e intensa, agora aprimorada, deixando 
o jogo mais veloz, ao mesmo tempo que o deixa mais acessível para os que 
iniciarão já no segundo título. Trazendo de volta elementos de parkour, o 
jogo promete ser ainda mais massivo por conta de sua variedade, também 
contando com mais mapas, mas trazendo de volta alguns dos antigos. 

Como não poderia faltar, o modo multiplayer também contará com 
várias novidades, claro. Algumas delas serão os seis novos titãs:

Focado no uso de fogo em combate, possuindo
armas incendiárias.

Focando em combate de curta distância e velocidade de 
ataque, possuindo também uma espada em seu arsenal.

Scorch

Ronin

Ion
Variando sua energia interna para o uso de diferentes 
tipos de armamentos, como um canhão laser.
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Legion

Northstar

Focado em controle de contingente com suas 
táticas defensivas e armamento pesado.

o franco atirador que pode planar e destruir 
seus inimigos com sua arma de energia.

Que possui armamento explosivo e mísseis 
teleguiados, almejando combate tático.

Tone

Cada um possui habilidades e armamentos únicos. 
Ao que tudo indica, Atlas, Ogre e Stynger, os titãs 

do primeiro jogo, não estarão presentes.
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Além disso, novas classes de pilotos, também com 
habilidades únicas, farão sua estreia, chamadas 
de Tacticals, somando sete ao todo. São elas:

Grapple
Com foco em mobilidade, possui um gancho que pode ser 
utilizado para chegar mais rapidamente em certos locais 
ou até mesmo puxar os inimigos (Scorpion o treinou bem). 

Stim
Que também foca em mobilidade, mas assim como  o titã
Ronin, entradas e saídas rápidas do campo de 
batalha, possuindo aumento de velocidade.

Pulse Blade
Equipado com um sonar que pode detectar a posição 
dos inimigos para melhor avanço tático.
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Holo Pilot

A-Wall

Que pode ativar um holograma que 
replica a última posição do piloto.

Capaz de lançar uma espécie de barreira especial que defende 
o jogador e, ao mesmo tempo, aprimora todos os tiros que o 
mesmo fizer através dela, aumentando o dano das armas.

Com a habilidade de invulnerabilidade e invisibilidade por 
determinado tempo, mas deixa rastros enquanto se movimenta, 
possibilitando ao inimigo prever a direção que está tomando.

Possuindo camuflagem óptica, tornando-os quase invisíveis 
ao olho nu, com maior efetividade contra os titãs.

Phase Shift

Cloak
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Ainda para o modo multiplayer, o jogo possuirá 
customizações para os pilotos e seus mechas, 
algo que também foi bastante criticado pela 
ausência no primeiro game, trazendo 
várias skins que alteram parte 
da aparência do personagem, 
podendo também ser aplicadas 
nas armas selecionadas.

Aguardando a chegada do titã

Titanfall 2 promete consertar vários dos 
pontos em que seu antecessor falhou, 
além da melhora do que já possuía como 
elogio. Contudo, as expectativas para o 
jogo não são lá muito altas para todos. A 
campanha single player acaba chamando 
a atenção, mas como pouquíssimos 
detalhes sobre ela foram revelados, a 
ansiedade acaba sendo preenchida 
pelos diversos títulos que virão 
até a data de seu lançamento. 
Titanfall 2 será lançado em 28 
de outubro para PlayStation 
4, Xbox One e PC totalmente 
localizado em português brasileiro.

Expectativa2
Titanfall 2 (PC/PS4/XBO)
Desenvolvedor Respawn Entertainment
Distribuidora: Electronic Arts
Lançamento 28 Outubro de 2016
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PS4

por Thiago Caires

Revisão: Érika Mitie Honda
 Diagramação: Bruno Carneiro

World of Final Fantasy é 
uma porta de entrada para 
jovens jogadores na série

Os próximos meses prometem ser um prato cheio para os aficionados 
em Final Fantasy. Entre o lançamento de uma nova entrada na franquia e 

relançamentos em alta definição de clássicos, os jogadores encontrarão em 
breve nas lojas uma aventura que promete aquecer o coração dos fãs de longa 

data: World of Final Fantasy (PS4/PSV), título que reúne grandes heróis do 
passado em uma aventura inédita com muita, mas muita fofura mesmo. 

PSV
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Muita gente pode não se lembrar, mas, em sua origem, Final Fantasy não tinha 
esse visual tão realista como observamos hoje. Na verdade, até o lançamento de 
Final Fantasy X a série tinha como marca registrada os modelos super deformed 

(SD), com exceção de Final Fantasy VIII. Com o objetivo de conquistar jogadores mais 
novos surgiu o conceito de World of Final Fantasy, apresentado ao público na E3 de 
2015 – é um milagre não termos que esperar tantos anos por um game da série.

Esse retorno ao estilo dos primeiros jogos não se limita apenas à parte gráfica: o 
game, dirigido pelo estreante Hiroki Chiba – que trabalhou em Dirge of Cerberus: 
Final Fantasy VII e Final Fantasy Type-0 como designer e escritor –, traz de volta a 
atmosfera mais leve combinada a uma narrativa mais sombria. Esta é justamente uma 
das características que conferiram o charme a games como Final Fantasy V e IX.

Voltando às origens na história e na atmosfera

PRÉVIA
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A equipe responsável traz ainda o nome de Tetsuya Nomura, como criador dos 
personagens principais, e Yasuhisa Izumisawa, responsável pelo design das versões 
chibi dos personagens clássicos da série, que vieram diretamente do spin-off para 
celulares, Pictlogica Final Fantasy. Shinji Hashimoto, produtor de outros títulos da 
franquia (FFVIII e FFIX) e também de Kingdom Hearts e Front Mission, retorna ao cargo 
e traz ainda uma das principais ideias do sistema de batalha: o sistema de stacks.

Estilo Chibi

Além de ser uma forma de deixar as crianças, 
principal público alvo do game, mais entretidas 
na aventura, a escolha pelo estilo chibi tem 
mais motivos. Em entrevista, o diretor do 
jogo, Hiroki Chiba, afirmou que a intenção 
é de também prestar uma homenagem 
ao design empregado nos primeiros 
títulos da franquia. É uma ótima ideia 
pois, de quebra, ainda conquista os fãs antigos.
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A premissa do jogo é muito 
simples: Os irmãos Lenn e 
Reynn sofrem de amnésia e 
precisarão entrar em uma 
aventura na qual lutarão 
para conseguir recuperar 
as suas memórias. Eles 
chegam ao mundo de 
Grymoire a convite de 
uma misteriosa mulher 
chamada Enna Kros, que 
servirá de guia para a 
dupla durante a jornada, 
e são acompanhados pela 
simpática mirage Tama.

À primeira vista, a história parece ser bem típica de qualquer Final 
Fantasy, com heróis que precisam descobrir a verdade sobre o 
seu passado. Porém, o diferencial é que muitos personagens 
icônicos da série fazem uma aparição na trama, o que a torna 
muito interessante não só para quem nunca jogou um jogo 
da série na vida, mas também para todos aqueles 
com boas lembranças de seus títulos favoritos. 

Quem já teve a oportunidade de colocar as mãos no 
jogo, disponível para teste em eventos como PAX, E3 
e Tokyo Game Show, acaba falando ainda de mais 
uma coisa que parece ser bem especial: o bom humor. 
Em títulos anteriores da franquia, o humor era utilizado 
principalmente como um alívio cômico em meio às histórias 
pesadas do jogos. Aqui, o humor está mais presente desde 
os primeiros minutos do jogo e nos mostra como algo mais 
descontraído pode combinar muito bem com a franquia.

Da realidade às páginas da fantasia

PRÉVIA
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Assim, tudo vira humor aqui, desde 
comentários sobre o mundo em que 
eles acabaram de chegar, até mesmo 
piadas que quebram a quarta parede. 
Além disso, o jogo acaba sendo um fan 
service cheio de fofura. Isso quer dizer que 
não é recomendado levá-lo tão a sério.

Algo importantíssimo para qualquer 
JRPG da Square-Enix é o sistema 
de batalha, e em World of Final 

Fantasy temos um sistema que 
tem como base o Active Time 

Battle. A diferença é que, 
em vez de contarmos com 
vários companheiros que 
nos acompanharão durante 

as lutas, aqui teremos como 
aliados as mirages, monstros que 
podem ser capturados por nós. 

Se você jogou toda a saga 
de Lightning e companhia 
deverá se lembrar que 
algo parecido foi feito em 

Final Fantasy XIII-2.
Outra novidade desse 
sistema de batalha 

é que você pode 
montar a sua equipe de 

diversas maneiras, seja 
colocando as mirages ao 
lado de Lenn e Reynn ou 

empilhando-os em cima ou 
embaixo dos protagonistas. A ideia de stack 

é muito parecida com a proposta do Disney 
Tsum Tsum, joguinho muito popular entre 

crianças fora do Brasil, no qual é preciso empilhar 
versões bonitinhas de personagens da Disney. 

Empilha, empilha estrelinha
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Esse conceito é inserido no universo de Final Fantasy de 
forma genial: a ordem que você os empilha antes da 
batalha confere ao personagem que estiver na base 
diferentes habilidades, como Fira, Libra ou Foxfire. 
Os protagonistas, assim como as mirages, também 
podem ser posicionados de diferentes formas, 
pois, ao entrarem na luta, eles poderão estar na 
forma Giant (tamanho normal) ou Lilican (Chibi). 
No meio da batalha, teremos ainda a habilidade de 
utilizar summons. Porém, não serão os tradicionais 
Shiva, Ifrit ou Ramuh, mas sim alguns personagens 
da franquia como Tidus e Yuna (FFX), Cloud e 
Aerith (FFVII), Terra e Celes (FFVI), Rydia (FFIV), 
Squall e Quistis (FFVIII), Lightning e Snow (FFXIII), 
entre outros. Ao serem invocados, eles causarão 
danos ao oponente e ainda poderão deixar algum 

efeito adicional. O mais difícil disso tudo? Decidir se 
esse Sephiroth Lilican é sinistro ou uma gracinha.

De inimigo a aliado

Um dos principais elementos do jogo, a 
captura de monstrinhos, pode até parecer 
uma cópia de Pokémon, mas funciona 
de forma bem diferente. Para trazer 
cada uma das mais de 200 criaturas 
para o seu time é preciso alcançar 
certas condições, como desmontar a 
torre de inimigos ou deixar o monstro 
como último sobrevivente no campo de 
batalha. Isso faz com que o jogador não só 
descubra as condições, mas também forme 
estratégias para que tenha sucesso na caçada.

PRÉVIA
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Expectativa4
World of Final Fantasy (PS4/PS VITA)
Desenvolvedora Square-Enix 
Gênero JRPG
Lançamento 25 de Outubro de 2016 (EUA)

Considerando que no ano que vem a série completará 30 anos de jornada no mundo 
dos games, World of Final Fantasy parece ser uma grande homenagem a tudo aquilo 
que a série já fez. O jogo traz personagens queridos por fãs, um sistema de batalha 
e exploração que irá agradar tanto as crianças que se iniciarem na franquia quanto 
os veteranos. Abracem seus plushies de Moogle, Cactuar ou Chocobos e vamos 
torcer para que esta aventura seja tão incrível quanto parece ser encantadora!

Homenagem e boas-vindas
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PS4

por Pedro Vicente

Revisão: Ana Krishna Peixoto 
Diagramação: David Vieira

Entre a desconfiança e a amizade
Quando a gente marcou esse texto para sair nesta edição, The Last Guardian ainda 
seria lançado em outubro, poucos dias após a publicação da GameBlast 24. O título 
foi adiado novamente, e dessa vez está com o lançamento marcado para o dia 6 de 
dezembro. O atraso é bem curto, para sermos justos, mas existe algo simbólico em 

mais um adiamento. TLG se tornou piada em eventos, e mesmo com seu ressurgimento 
na conferência do hype da Sony (E3 2015), continua a sofrer com desconfiança.
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lém de tudo, o jogo não vem 
agradando àqueles que o testaram 
ao longo de eventos em 2016. 

Por outro lado, estamos falando de 
um estúdio que criou dois dos jogos 
mais importantes da história da mídia, 
e de uma base de fãs que aguarda 
ansiosamente o seu lançamento.  

Logo após seu anúncio e com Shadow 
of the Colossus (PS2) e ICO (PS2) frescos 
na memória dos jogadores, The Last 
Guardian foi tratado como uma certeza: 
é óbvio que será um jogo bom. Hoje, 
mais de 7 anos depois, é difícil desenhar, 
mesmo com todas as informações que 
temos, um quadro menos incerto. Mas 
eu acredito que o título ainda possui a 
potencialidade de ser mais um game 
especial de Fumito Ueda e companhia.
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O peso da  
desconfiança (e do tempo)

Nas diferentes feiras e eventos de games 
em 2016 (E3, BGS, TGS, etc) muitos 
jogadores tiveram acesso à demonstrações 
de The Last Guardian. Parece um consenso 
que a atmosfera e a relação com Trico intrigam, 
mas que o jogo está com uma movimentação e 
controles desengonçados e confusos. Também 
se tornou um lugar comum afirmar que o game 
parece muito com algo da “era do PS2”. 

Desses dois apontamentos negativos, 
confesso que só levo a sério o 
primeiro. Problemas no controle 
com a movimentação são 
capazes de arruinar mesmo 
jogos absolutamente 
competentes em diversos 
outros aspectos. Você 
pode encontrar um  
título com cenários  
e desafios muito bem 
pensados, mas sem 
mecânicas boas e 
fluídas dificilmente 
ele conseguirá  
se sustentar.
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Nossos companheiros de redação, 
Ana Krishna Peixoto e Vinícius Veloso, 
estiveram na BGS e demonstraram estar 
preocupado com certos aspectos do 
game: “problemas ficaram bem visíveis 
durante a apresentação: bugs com a física, 
movimentos irreais e quedas bruscas 
nas taxas de frames se repetiram por 
algumas vezes. A indicação de botões de 
controle que aparecem na tela parecem 
desproporcionais ao tamanho dela e 
incomodaram um pouco. Os gráficos 
também não estão totalmente refinados.”

A exigência dos jogadores está proporcional à expectativa e ao tempo de espera. Pode 
parecer uma coisa menor, mas depois de tantos anos e adiamentos, certos problemas 
técnicos e mesmo de mecânicas não devem ser tolerados. Resta aguardarmos para 
ver se esses problemas que pintaram serão sanados. Já que para fora deles, The Last 
Guardian tem mostrado coisas animadoras.

Amizade como aspecto central

O visual do jogo, ainda que tenha espaço para melhorar (e talvez isso não seja possível 
com o tempo disponível), me agrada. Ele é familiar para quem carrega os outros títulos 
do Team ICO na memória, mas ao mesmo tempo traz alguns conceitos um pouco 
diferentes. A iluminação e o vento parecem estar indo num caminho bom. Isso muitas 
vezes pode parecer mera perfumaria, mas traz situações visuais que nos ajudam a se 
conectar com Trico (quando o vento move suas penas e pelos, quando a luz incide  
nele de uma forma diferente, etc.).
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Isso se dá pelo fato de que a relação com o simpático animal e a amizade que daí 
decorre são o que há de central no jogo, tanto do ponto de vista temático como jogável. 
Como podemos traduzir um sentimento como amizade em cenários, mecânicas, 
sistemas e desafios? É um pergunta interessante, e uma que The Last Guardian se 
propõe a apresentar uma resposta.

Logo no início do jogo precisamos salvar Trico, e a partir daí estamos sempre em relação 
direta com ele. Seja na resolução de puzzles, seja para alcançar algum lugar ou ser 
salvo de uma queda fatal, o ser sempre está envolvido em nossa interação com o game. 
Tivemos acesso, até o momento, apenas a alguns trechos de puzzles e movimentação 
por muitas salas e algumas áreas abertas, e a relação direta está lá o tempo todo.
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Subtração

Fumito Ueda é um dos game designers mais celebrados dos 
últimos anos. Já é bem conhecida a história de que Hidetaka Miyzaki 
(Dark Souls, Bloodborne) resolveu abandonar sua carreira e virar 
desenvolvedor de jogos após jogar ICO. Mas sua influência não 
se dá apenas como referência, mas também como uma filosofia 
de design que está presente em muitos jogos independentes e 
grandes produções. A ideia do design por subtração.

Identificar o que é central no seu jogo e a partir daí cortar 
mecânicas e sistemas desnecessários para focar na parte que 
a distingue e faz a obra ser única. Imagine Super Mario 64 
com uma árvore de habilidades que destravasse os pulos 
diferentes do Mario, ou então um sistema de craft em um 
game focado na velocidade e na ação, quem sabe um 
open-world vazio de sentido, interações e missões, 
apenas pelo motivo de que é bom estar lá (e com 
zumbis, claro!).

Deu para entender com essa minha brincadeira 
de exemplos, que nem tudo é bem vindo em uma 
determinada experiência e que muitas vezes o 
caminho é focar no central. Claro que hoje vemos 
a coisa pendendo também para o lado de encher 
um jogo com sistemas, mecânicas e temas “da 
moda”, mas isso é assunto para outro dia.



É curioso imaginar como essa relação e o 
jogo vão se sustentar ao longo das cerca de 
15 horas prometidas, mas podemos esperar 
uma interação constante e o conceito de 
que The Last Guardian vai querer nos fazer 
sentir amizade por um ser virtual. Através 
da narração, dos visuais (mesmo pequenos 
detalhes), cenários e mecânicas, TLG tenta 
traduzir esse sentimento.

Diversos jogos exploraram essa ideia da 
relação direta com algum outro personagem. 
O próprio ICO, mas também Brothers (Multi) através do controle dos dois personagens, 
e até mesmo o próximo God of War promete focar na relação entre Kratos e seu filho. 
Muitas vezes encaramos momentos em que precisamos proteger alguém nos jogos como 
algo realmente irritante e negativo (é, estou falando de Resident Evil 4), e é interessante 
pensar de que forma uma relação direta de ajuda mútua com um NPC pode ser prazerosa.

The Last Guardian ainda traz muitos pontos instigantes, além do peso 
de ser um produto da Team ICO. Mesmo com tantos anos de espera 
e de desconfiança, acredito que o título possa ser mais uma grande 
obra. O sucesso de TLG vai depender do refinamento de controles 
e dos movimentos, e da forma pela qual a amizade entre  
os personagens vai se dar no enredo e também a  
partir do que é jogável.

Expectativa4
The Last Guardian (PS4)
Desenvolvedor Team ICO 
Gênero Plataforma/aventura
Lançamento 06 de dezembro de 2016

30
gameblast.com.br

PRÉVIA



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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PS4

por Gilson Peres 

Revisão: Ana Krishna Peixoto 
Diagramação: Vinicius Borges

PC

Pura Adrenalina, ação e desafio
Não é difícil lembrar como alguns gêneros de videogames ficaram incrivelmente 
populares nas décadas de 1980 e 1990. As lojas de arcade invadiam as cidades e 
com elas Galaga, Space Invaders e Asteroids ficaram bastante famosos. Já na 
década seguinte, a febre dos jogos de plataforma foi protagonizada por figuras 

como Mario, Sonic, Donkey Kong e Megaman. Se uma coisa os dois estilos clássicos 
de jogos têm em comum são as fases criativas e o nível de dificuldade crescente.
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das franquias do encanador bigodudo 
e do gorila de gravata pela Nintendo, 
tanto o gênero plataforma quanto o 
bullet hell estão muito mais populares 
através das desenvolvedoras 
independentes. Jogos como FEZ 
(Multi), Braid (Multi) e Super Meat Boy 
(Multi) são a prova disso. Nessa onda 
de jogos independentes carismáticos 
e criativos, Rive (PC/PS4) supera as 
expectativas e traz para nós a mistura 
perfeita dos dois gêneros clássicos, 
com uma obra que beira a perfeição.

tualmente, mesmo com títulos 
memoráveis como Rayman
Legends (Multi) e a reformulaçãoA
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Esse adrenérgico gênero de videogames 
também conhecido por como shoot ‘em up 
é marcado por uma jogabilidade rápida, 
comandos apressados e muita ação em 
sequências incríveis. No estilo plataforma, 
o shoot ‘em up ficou bastante famoso com 
a franquia Metal Slug mas atualmente 
não é sempre que vemos uma criação 
adequada para o gênero. Felizmente, 
Rive possui todos os requisitos para 
considerá-lo um bullet hell de primeira.

Para início de conversa, seus controles são fluidos e instintivos ao ponto do jogador 
conseguir literalmente superar alguns desafios no susto (ou caso tenha respostas 
absurdamente rápidas a determinados estímulos). Essa facilidade dos controles, 
muito bem adaptada ao Dualshock 4 garante que a jogatina não se torne exaustiva e 
nem frustrante por conta dos controles não acompanharem o ritmo do jogo. Muito 
pelo contrário: tudo funciona como uma grande, explosiva e barulhenta ópera de 
destruição, com sua nave aracnídeo pulando, correndo e voando em 360° de pura ação.

E para completar a graça do gênero, o 
nível de dificuldade do jogo encontra o 
limiar perfeito entre alto grau de desafio 
e frustração desenfreada. Dificilmente 
um jogador mais controlado vai perder 
a paciência jogando Rive, isso porque 
mesmo que o jogo tenha um nível de 
dificuldade elevado, o design das fases 
somado aos controles muito bem 
desenvolvidos faz tudo funcionar da 
maneira correta. Desse modo, o jogador 
não se frustra com algo que simplesmente 
“não tinha como ele desviar”, pois era 
possível desviar, sim, mas simplesmente 
não tínhamos coordenação motora e 
respostas rápidas o suficiente para lidar 
com o desconhecido naquele momento. 
Isso torna o jogo instigante, por conta 
dessa constante contemplação de 
desafios cada vez mais elaborados.

Um bullet hell que dá gosto de jogar
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Mesmo com todos esses artifícios muito bem estruturados para garantir que 
Rive seja um excelente jogo do estilo bullet hell, nada do gênero plataforma foi 
deixado de lado, garantindo que os artifícios desse gênero também estejam muito 
bem colocados no título da Two Tribes. Com uma história simples, mas muito 
cativante, Rive se passa quase que todo dentro de uma misteriosa nave recheada 
de robôs, máquinas mortíferas e inteligências artificiais engraçadas. Os desafios 
encontrados através da exploração em plataforma são ótimos e, misturados com 
a adrenalina do bullet hell, deixa tudo em um ritmo incrivelmente frenético.

No jogo, você é um explorador espacial carrancudo 
que acorda após um breve período em suspensão 
de consciência. Nesse momento você descobre que 
está à deriva no espaço sideral com a sua pequena 
e mortífera nave aracnídea, com a qual você assalta, 
coleta e saqueia diversos lugares através do infinito. 
No meio de uma corrente de asteroides, o 
protagonista se vê obrigado a entrar na nave onde 
todo o game acontece. Com a ajuda da inteligência 
artificial que supostamente controla todo o lugar, 
o explorador tenta simplesmente coletar 
mantimentos e sair dali, mas tudo se torna cada vez 
mais complexo pois tudo na nave quer matá-lo.

Mas também um jogo de plataforma de primeira
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Esse enredo serve como pano de fundo para momentos de jogatina que vão te fazer 
suar. Mesmo ambientado em uma nave espacial perdida no espaço, os ambientes 
conseguem ter uma variação interessante, mostrando o centro de controle da nave, 
área de fundição de metais, encanamentos, parte elétrica e até os incríveis trens-bala, 
um dos momentos mais divertidos do jogo. Impossível não lembrar de títulos como 
Super Metroid (SNES) e Megaman X (SNES) enquanto vence cada uma das missões.

Além de tudo isso, a mecânica de hackear 
alguns tipos de robôs permite que a 
jogabilidade ao estilo plataforma não se 
torne repetitiva e nem cansativa, pois o 
cenário, os robôs, o protagonista e as 
habilidades do jogador entram em constante 
relação, fazendo tudo correr com muita 
coordenação e atividade. Essa combinação 
de precisão e fluidez faz com que a 
jogabilidade seja divertida e instigante para 
quase todo tipo de público.
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Outra característica marcante no jogo são os bons tratos com os quais o visual gráfico 
e os efeitos sonoros foram trabalhados na produção do game. Efeitos de sombra, luz 
chamas, magma, água, metal e faíscas, tudo é muito bonito e colorido na medida certa. 
Não existem poluições visuais durante a jogatina e todas as cores e brilhos, mesmo  
que pareçam bagunçados na tela, não atrapalham em momento algum a experiência  
de quem joga.

Somado a isso, a trilha sonora do jogo é ótima. 
Músicas animadas com um toque eletrônico 
que ajuda a ambientação futurista contribuem 
para instigar ainda mais o jogador a se animar 
jogando. As mais de 6 horas de campanha 
passam quase despercebidas graças a essa 
combinação perfeita de sons, visuais, enredo 
e jogabilidade. Mesmo os ambientes mais 
escuros ou aqueles com maior número de 
elementos simultâneos não perdem nada em 
qualidade ou detalhismo. Realmente um trabalho 
exemplar por parte do pessoal da Two Tribes.

Um show de luzes e explosões
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Para completar a experiência 
agradável que visual e sons 
propiciam ao jogo, as curvas 
de aprendizado de comandos 
e de desafios é muito bem 
adaptada ao longo da jogatina. 
Os layouts bem organizados 
e com textos em português 
também ajudam bastante. Por 
fim, um elemento muito atrativo 
em jogos que a morte é algo 
comum e não tão frustrante: 
o reloading extremamente 
rápido. Isso possibilita que o 
jogador não perca o ritmo do 
jogo por conta de morrer várias 
vezes seguidas, assim como 
também poupa-o da frustração.

Checkpoints são estrategicamente bem distribuídos ao longo das fases, o que também 
ajuda ao combate à frustração enquanto se joga Rive. O modo história do jogo, batizado 
ironicamente de “Modo Difícil” é bem desafiador, mas pensado até para aqueles 
jogadores que não curtem muito jogos com extrema dificuldade. Isso porque após 
morrer uma quantidade considerável de vezes, o jogo te dá a opção de pular para um 
chamado “Modo Fácil” onde as armas do protagonista são mais fortes e os inimigos 
não tão rápidos, o problema é vencer o orgulho e aceitar jogar nesse modo que lhe dá 
apenas 50% da pontuação que você conseguiria jogando no modo tradicional do game.

Além disso, após encerrar o modo história 
do jogo, outros dois modos são liberados. 
O modo “Corrida Muito Rápida” é o clássico 
speed run, com a possibilidade de passar 
por todas as missões do jogo novamente, 
porém com o dobro da velocidade normal. 
Já o modo “Ficha Única” não dá ao jogador 
a possibilidade de repetir a jogatina, dessa 
forma, ele tem apenas uma vida para 
passar por todas as 12 fases do game. Esses 
níveis altamente difíceis garantem inclusive 
que o fator replay do jogo seja considerável.
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Outro elemento muito positivo no jogo é, sem dúvidas, 
 o seu protagonista. O clássico machão dos anos 80 
traz comentários ásperos, cínicos e muito engraçados 
para a jogatina. Vários dos seus momentos mais 
hilários são durantes suas conversas com a 
inteligência artificial da nave, que ora te ajuda 
bastante, ora de atrapalha de formas que você vai 
amar poder atirar nela. Essas conversas, muitas vezes 
são recheadas de easter-eggs e menções honrosas 
a frases e franquias icônicas das décadas de 1980 
e 1990, enriquecendo ainda mais a jogatina.

Como se não bastasse os diálogos bem 
adaptados ao contexto do jogo, algumas 
fases possuem homenagens a jogos 
clássicos dos arcade, óbvia inspiração 
principal para o desenvolvimento de Rive. 
Em um dos momentos mais marcantes, 
para lá da metade da campanha, 
uma fase é uma clara homenagem 
ao jogo Tetris. Em outro momento, o 
protagonista reconhece sua própria 
semelhança com momentos de Galaga 
e Space Invaders. Já em mais algumas 
cenas, citações adaptadas como “It’s a 
trap” de Star Wars e “Hello darkness, 
my old friend” da clássica música The 
Sound of Silence são pérolas cômicas 
muito bem encaixadas na jogatina.

Para além das conversas do protagonista e do design das fases, outro artifício muito 
criativo pensado no jogo são as mensagens de “game over” que ele traz. Em momento 
algum as palavras padrão de fim de jogo como “game over” e “you are die” são 
pronunciadas. No lugar disso, frases como “Can’ts Touch this”, “Fatality” e “Seriously?” 
aparecem no lugar. Além de serem ótimos easter-eggs, tornam o momento frustrante 
da morte algo muito mais cômico e divertido. Tudo isso é encaixado da forma correta no 
jogo, sem que este se apoie exageradamente nesses artifícios. Sem qualquer uma dessas 
menções ou easter-eggs, o jogo continuaria funcionando e sendo um excelente título. 
Aqui, o easter-egg volta à sua utilidade original: um extra que aumenta a qualidade do 
game, mas que não serve de muleta para o mesmo.

Carisma e easter-eggs na medida
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Rive é um excelente título que garante horas de diversão e desafio para quase todo  
tipo de público. Com os artifícios criativos e inovadores do título, a Two Tribes conseguiu 
inovar a mescla de dois gêneros clássicos de games, fazer belas homenagens aos 
“anos dourados” dos arcade e ainda trazer um tudo isso em uma experiência genuína 
de adrenalina, respostas rápidas, cenas cômicas e muita ação.

Ao terminar o modo campanha, 
tudo que se espera é que a 
empresa já comece o mais 
rápido possível a trabalhar 
em uma continuação. Não 
porque a história não possui 
um final (ela possui, é hilário!), 
mas porque a experiência 
em jogá-lo é tão boa, que 
você fica com o gostinho 
de quero mais, mesmo que 
o jogo não seja curto.

A perfeição em uma dança de explosões
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• Controles instintivos e jogabilidade fluida; 
• Músicas instigantes e belos 
visuais gráficos; 
• Curva de desafio adequada;
• História carismática e com 
tons cômicos agradáveis;
• Modos extra aumentam o fator replay; 
• Easter-eggs na medida certa; 
• Boas formas de homenagear os arcade; 
• Boa curva de aprendizado;
• Menus rápidos evitam quebra 
do ritmo de jogo;
• Funções de hacker não deixam a 
experiência se tornar repetitiva;
• Ótimo design de fases;
• Adaptações de dificuldade tornam o 
jogo mais aberto a vários públicos.

• Sua mão pode cansar depois de 
mais de quatro horas de jogatina; 
• Não existe Rive 2 ainda.

Prós Contras

Nota10Rive (PC/PS4)
Desenvolvedor Two Tribes 
Gênero Shooter 
Lançamento 13 de setembro de 2016
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XBO

por Renan Greca

Revisão: Jaime Ninice
 Diagramação: Ítalo Lourenço

ReCore é daqueles jogos difíceis de apreciar sem constantemente lembrar 
de outros jogos que vieram antes. Durante meu tempo com ele, lembrei 
de Mega Man e Metroid Prime, que são os análogos mais óbvios devido 
ao pedigree do game — ReCore foi desenvolvido pela Comcept, empresa 
de Keiji Inafune, em parceria com a Armature, composta de ex-integrantes 
da Retro Studios. Mas também lembrei de Ratchet & Clank, Super Mario 
64, Banjo-Kazooie, Borderlands, Destiny e até Mighty No. 9. O projeto 
da Comcept e da Armature remete, principalmente, a jogos de plataforma 
3D da quinta e da sexta gerações, agregando elementos mais modernos 
e alguns originais para formar uma experiência digna de 2016.

PC

42
gameblast.com.br

ANÁLISE



Uma salada de gêneros

ReCore é um jogo de plataforma em 3D, um gênero que, com a exceção de Mario, está 
essencialmente morto desde o advento do PS3 e do Xbox 360. ReCore também é um jogo 
de tiro em terceira pessoa, mas com a ênfase em desviar de ataques inimigos ao invés de 
mirar corretamente. ReCore é, ainda, um jogo de exploração em mundo aberto, repleto de 
dungeons e colecionáveis para serem encontrados em seu mapa. Finalmente, ReCore é um 
RPG, pois suas armas, aliados e inimigos têm atributos baseados nos seus níveis e pontoa 
de experiência são adquiridos por explorar e vencer em combate. Essa mistura de gêneros 
não é novidade — parece, inclusive, ter se tornado uma convenção em jogos modernos 
—, mas em ReCore toma um aspecto curioso, porque muitas vezes esses gêneros entram 
em conflito entre si em vez de colaborarem para formar uma experiência coesa.

O início de ReCore é razoavelmente linear 
— objetivos são mostrados claramente 
para o jogador poder aprender o básico e 
ser apresentado a nossos protagonistas: a 
jovem Joule e o cachorro mecânico Mack. 
Eles habitam o planeta Far Eden, que foi 
escolhido para ser colonizado por humanos 
devido à sua proximidade com a Terra e 
potencial habitalidade. Para tornar-se amigável 
a humanos, uma expedição apenas com 
robôs foi enviada para iniciar o processo 
de terraplanagem do planeta, seguido por 
outra com alguns humanos para continuar 
o procedimento antes que a colonização 
de fato começasse. No entanto, algo deu 
errado e Joule permaneceu no estado de 
hibernação por muito mais tempo do que 
deveria. Durante esse período, robôs foram 
corrompidos por uma força misteriosa e 
começaram a tomar o controle de Far Eden.
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A história é um ponto alto do jogo. Ela não 
faz nada extraordinário, mas a colonização 
extraterrestre e o conflito humanos vs. 
robôs (neste ponto, lembrei de filmes como 
O Exterminador do Futuro e Planeta dos 
Macacos) são interessantes por si só. Joule é 
uma personagem agradável e dublada bem 
tanto em inglês quanto em português. Seus 
companheiros robóticos, primeiramente 
Mack e depois Seth e Duncan, são 
carismáticos com personalidades claramente 
distintas — apesar de que Mack sempre recebe mais atenção que os outros.

Após completar a primeira dungeon, o jogador 
deve explorar o mapa para encontrar Prismatic 
Cores, que são os principais colecionáveis do 
jogo. Além de serem objetivos por conta própria, 
para explorar novas dungeons é necessário 
ter um número mínimo desses objetos. Essas 
barreiras me lembram das portas especiais 
de Super Mario 64, que requeriam estrelas 
para serem abertas. A mecânica tem dois 
propósitos: primeiro, incentivar que a parte 
“exploração em mundo aberto” do jogo não 
fique completamente secundária às outras; e segundo, garantir que o jogador esteja 
desenvolvido o suficiente na parte “RPG” para poder enfrentar os desafios contidos no local.

No começo do jogo, gostei do incentivo para 
explorar o mundo e encontrar novas Cores, pois 
vários dos desafios presentes são legitimamente 
divertidos (apesar de que alguns requerem 
poderes específicos e tive que deixá-los para 
depois após tentativas frustradas). Mais tarde, 
quando uma mesma dungeon têm várias 
barreiras internas, isso torna-se claramente 
uma tentativa de estender artificialmente a 
duração do jogo. Achei aceitável chegar a um 
ponto que dizia “você tem nove Cores, precisa de 
15”, porque havia pego essas nove naturalmente, sem necessariamente ir atrás. Precisar 
sequencialmente de 25, 35, etc. Cores para continuar, no entanto, sendo que não há mais 
como pegar algumas durante o progresso natural da dungeon, começa a ficar problemático.
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Isso torna-se uma tarefa necessária para poder 
conhecer mais dungeons, porque a maioria 
delas são realmente legais. Existem várias 
dungeons opcionais espalhadas pelo mundo 
— algumas enfatizam a parte “plataforma 
em 3D”, enquanto outras dão ênfase ao “tiro 
em terceira pessoa” — e as obrigatórias da 
história são equilibradas nos dois aspectos.

Pular, correr e dar tirinho

A parte “plataforma em 3D” de ReCore, ao meu 
ver, é a mais original, acertada e recompensadora. 
Controlar a Joule é gostoso, com pulos 
absurdamente altos e um dash, similar ao de 
Mighty No. 9, graças a seu exoesqueleto. É um 
tanto incrível o quanto essas seções lembram 
desafios de Mega Man, mas transpostos para 
o 3D. Plataformas móveis, bolas gigantes da 
morte, barreiras que abrem e fecham, um ou 
outro inimigo para “apimentar”... Tudo está ali, 
e o jogo exige precisão espacial e temporal do 
jogador para superar esses desafios. Diferente 
de Mega Man, ReCore é um pouco mais generoso com checkpoints — trechos precisam 
ser jogados novamente em caso de falha, mas não são longos e as vidas são ilimitadas.

O combate me lembrou Ratchet & Clank pela mobilidade, mas também Metroid Prime pelo 
estilo de mira e opções de tiro. O foco do jogador não deve ficar em acertar os inimigos, 
já que a mira pode ser travada neles, mas sim em desviar de uma multidão de golpes, 
projéteis e explosivos ao seu redor enquanto continua causando dano. Inimigos podem 
ser azuis, vermelhos, amarelos ou uma combinação disso (roxo, verde, laranja), e deve-
se trocar a cor da munição do rifle para otimizar seu poder de fogo. Seus amiguinhos 
robóticos também contribuem; cada um tem sua cor e golpes próprios, então alternar entre 
eles durante o combate e utilizar seus poderes especiais é uma estratégia importante.
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Após algumas horas de jogo, os combates chegam a ser sacanas. Os golpes dos 
inimigos são razoavelmente telegrafados mas, quando alguns deles, médios ou 
grandes, ocupam toda a atenção do jogador, então é quase garantido que Joule será 
acertada por um projétil ou armadilha vindo de trás. Até ela voltar a ser controlável, terá 
passado tempo o suficiente para levar outros ataques e, como a barra de vida é curta, 
situações assim geralmente levam à morte da personagem em um ou dois segundos, 
mesmo que o jogador tenha obtido sucesso evitando dano durante vários minutos.

Apesar de ser, por vezes, forçada, a exploração se mostra divertida. Prismatic Cores são 
espalhadas pelo mundo; basta encontrar algumas, enquanto outras requerem que o 
jogador seja desafiado derrotando inimigos antes de serem liberadas. O mundo aberto 
é repleto de segmentos que são quase como fases distintas, desafiando o jogador para 
esbanjar sua criatividade com as mecânicas para conseguir alcançar uma Core. O que 
achei mais curioso é que ReCore permite uma exploração do level design pouco visto 
em jogos modernos. Várias vezes, vi algo de interesse em um ponto mais alto e, por mais 
que o jogo parecia exigir o uso de uma habilidade específica, consegui alcançar o objeto 
simplesmente explorando pedras próximas até achar um ponto de onde eu conseguia 
pular e escalar. Mesmo após tentar por alguns minutos, eu insistia em tentar fazer as 
coisas do “jeito errado” só para testar os limites das habilidades minhas e da Joule.

Tão legal, mas...

Considerando tudo o que foi dito acima, não parece ter muitos motivos pelo qual 
ReCore não seja um jogo bom. De fato, as partes centrais do game são boas ou 
ótimas, mas, infelizmente, foram em vários aspectos secundários que a Comcept e 

ReCore é o primeiro jogo da campanha Xbox Play Anywhere da Microsoft. Ou seja, a cópia 
digital do jogo garante acesso tanto no Xbox One quanto em PCs rodando Windows 10. 
Para a análise, joguei em ambas plataformas, desfrutando do cross-save que funcionou 
tranquilamente. No PC, naturalmente, há opções gráficas adicionais e é possível rodá-lo 
com resolução e framerate mais altas do que no Xbox. Em algumas seções de combate 
mais desafiadoras, fiz questão de jogar no PC porque, com o jogo instalado em um SSD, os 
loadings eram mais suportáveis. Falarei mais dessa funcionalidade em um texto futuro.
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a Armature pisaram na bola. O mais notável são as insuportavelmente demoradas 
telas de loading. Mudar de área, fazer fast travel ou morrer em combate punem 
o jogador com mais de um minuto de espera (curiosamente, morrer caindo em 
um buraco não gera loading). O pior é que algumas decisões de design tomadas 
diretamente causam o aumento do número de loadings necessários.

A equipe de Joule é composta de Mack, Seth e Duncan, mas só é possível ter dois deles 
de cada vez. Adicionalmente, há mais corpos robóticos que podem receber os núcleos 
dos companheiros. Como cada corpo tem uma habilidade própria necessária para 
explorar alguns locais, algumas vezes será necessário voltar à sua base (ou seja, mais 
um loading), equipar um desses corpos, e garantir que os robôs certos estejam na sua 
equipe. Além disso, é possível dar fast travel de qualquer lugar para a sua base, e da sua 
base para qualquer ponto já descoberto. Então, por que é necessário voltar à base em 
vez de ir direto para o local desejado? Simplesmente um loading desnecessário a mais.

Como um todo, ReCore é um título repleto de boas ideias (mesmo que algumas delas 
sejam derivadas diretamente de outros jogos). Quando ele funciona, é divertidíssimo, 
mesmo que desafiador. No entanto, problemas técnicos e de design acabam 
impactando a experiência negativamente. Explorar o mundo para encontrar objetos 
deveria ser algo agradável, mas, ao se tornar obrigatório, passa a ser apenas uma 
tarefa a ser realizada mecanicamente para poder continuar progredindo na campanha 
principal. Eu queria muito poder dizer que adorei jogar ReCore, mas, infelizmente, 
esses defeitos, por mais que secundários, fazem com que se torne difícil amá-lo.

• Jogabilidade e controles 
fluídos e gostosos; 
• Seções de plataforma únicas em 3D; 
• Mundo divertido de explorar. 

• Telas de loading insuportavelmente longas, 
• Decisões de design que servem apenas 
para aumentar a quantidade de loadings, 
• Barreiras artificiais ao progresso 
natural do jogador, 
Seções de combate podem ser irritantes por 
causa de mortes rápidas e pouco previsíveis.

Prós Contras

Nota7.0ReCore (XBO/PC)
Desenvolvedor Comcept & Armature Studio 
Gênero Plataforma, ação e aventura.
Lançamento 13 de setembro de 2016
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por Karen K. Kremer

Revisão:  Vitor Tibério 
Diagramação: Natalia Junqueira

Videogame ou

cinema 

interativo? 

Jogos com 

cara de filme

O crossover entre cinema e videogame.

A evolução gráfica e narrativa nos games 

não é de hoje, a cada ano novas mecânicas 

e formas de narração tornam a experiência 

interativa cada vez mais cinematográfica. 

Contudo, foi entre os anos de 1993 e 2002, 

durante a quinta geração de consoles, 

composta pelo 3DO, Atari Jaguar, Sega 

Saturn, o Sony PlayStation e o Nintendo 

64, que surgiram os primeiros jogos 

adeptos de uma linguagem fílm
ica.

49
gameblast.com.br

ANALÓGICO



Entre os anos de 1992 a 1995, a indústria dos videogames enfrentou uma crise de 
vendas e a necessidade de reinventar os jogos se fez presente. Então, o cinema 
começava a adentrar o cenário dos jogos eletrônicos, ainda que em uma forma 

inicial bem rudimentar tecnologicamente, mas não menos importante: as cutscenes.
 
Apesar do primeiro jogo a possuir este intervalo em jogabilidade ter sido o Space 
Invaders Part II, da Taito, em 1979, um game integrante da então segunda geração 
(que compreende os anos entre 1976 e 1984), e no qual este intervalo consiste 
em uma breve pausa em que havia a inserção de uma nave espacial voando e 
pedindo socorro aos aliados alienígenas, inimigos do protagonista do jogo, foi 
somente com o Sony PlayStation que as cutscenes passaram a ter um aspecto 
cinematográfico mais avançado em termos de arte visual e tecnologia empregada.
  

Em 1994, Shenobu Toyoda, vice-presidente de licenciamento da Sega nos EUA, 
colocou a empresa como patrocinadora do Sundance Film Festival. O interesse de 
Toyoda pelo cinema mostra como os próprios indivíduos participantes da indústria 
dos games já viam uma aproximação estética, narrativa e sonora entre o cinema e 
os jogos eletrônicos, o que prenunciava uma união destas mídias audiovisuais.

O star system é um modelo de cinema cujo objetivo é conseguir maior 
lucro para o filme através da escalação de um ator ou atriz famoso para 
ser a estrela e atração principal da película. Uma dinâmica nos mesmos 
moldes tem se apropriado dos videogames nos últimos anos.

Cinema e videogame

O Star System dos games
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Por exemplo, em 2014, com o lançamento do game de FPS de guerra avançada Call 
of Duty: Advanced Warfare, da Sledgehammer, a indústria de games superou, 
pela primeira vez na história, o faturamento de Hollywood. Ironicamente, um dos 
causadores deste efeito é a própria Hollywood, pois cada vez mais atores e atrizes 
de cinema são escalados para realizarem dublagem de games, ou mesmo terem 
seus próprios personagens com fisionomia e voz criados digitalmente para o game. 
Uma atuação dentro do jogo, como no caso do estadunidense Kevin Spacey, da 
canadense Ellen Page e do britânico Gary Oldman, fenômeno este que contribui 
para o fortalecimento da indústria dos games e atrai um público novo que busca 
conhecer o trabalho de seus astros do cinema nos jogos eletrônicos. No entanto, 
a recíproca também é verdadeira: o público dos jogos também tem a chance de 
conhecer o trabalho de determinado ator ou atriz através dos videogames.
 

 

Nos jogos citados falamos unicamente da dublagem, 
entretanto, com os recentes avanços tecnológicos, em 
especial a captura de movimentos, recurso que permite 
gravar os movimentos e feições de uma pessoa, a 
recriação digital do elenco de cinema no videogame tem 

se disseminado. Um dos games pioneiros em utilizar a 
tecnologia foi Beyond: Two Souls, da Quantic Dream em 

2013, que trouxe ao público uma narrativa protagonizada 
pela atriz Ellen Page e o ator estadunidense Willem Dafoe. 

Além do aspecto visual e estético, o estilo de jogo 
seguiu uma linha de point and click cinematográfico e 
decisões que mudam a linha do tempo da história.

Além de Call of Duty: World at War e Call of Duty: 
Black Ops, ambos da Treyarch, Gary Oldman dubla 

games desde 1998, com passagens por The Fifth 
Element da Gaumont Multimedia, Medal of Honor: 
Allied Assault — Spearhead da Electronic Arts, True 

Crime: Streets of LA da Luxoflux, e a trilogia The 
Legend of Spyro da Étranges Libellules, cujo elenco de 
dublagem também conta com outros grandes nomes 

do cinema como Elijah Wood e Mark Hamill. O trabalho 
mais recente do britânico é como Lord Vortech em Lego 

Dimensions, da Plastic Wax Studios, com Sean Astin, 
Elizabeth Banks, Orlando Bloom, John Hurt, Christopher 

Lloyd, Michael J. Fox, Liam Neeson e Chris Pratt. Deu 
para sentir o impacto do elenco AAA do game, não?

Gary Oldman
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No ano seguinte, chegou Call of Duty: Advanced Warfare trazendo Kevin 
Spacey como vilão, praticamente encarnando o personagem Frank Underwood 
de House of Cards numa versão futurística e militar. Em 2015, tivemos 
Battlefield Hardline da DICE e Visceral com uma narrativa seriada em 
episódios e um elenco igualmente oriundo do cenário televisivo: Kelly Hu, Benito 
Martinez, Eugene Byrd e Graham Shiels. Porém, o ápice do crossover entre 
cinema e videogame veio em 2016, com Quantum Break, da Remedy.

 
A Remedy já é conhecida do cenário de jogos eletrônicos 
como produtora de games fílmicos. O famoso bullet 
time foi trazido ao mundo dos games com Max 
Payne em 2001; a narrativa que une cinema e 
literatura num jogo dividido por capítulos é o 
trunfo de Alan Wake, de 2010. E em 2016, a 
produtora finlandesa resolveu investir pesado 
para trazer uma mescla da experiência de um 
filme em conjunto com a dinâmica de um jogo.

Quantum Break: do CGI ao live action

Kevin Spacey
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O jogo de tiro em terceira pessoa Quantum Break junta o gameplay com 
uma série em live action na narrativa de um game que possui escolhas que 
determinam o rumo da história. Gráficos intensos e belos recriam a fisionomia 
do elenco unido a uma série de quatro episódios que sofre alterações 
devido às escolhas do jogador. Tudo isto no mesmo espaço de jogo.
 

O elenco de peso é composto 
por Shawn Ashmore, Aidan 
Gillen, Dominic Monaghan, 
Lance Reddick e Jacqueline 
Pinol, que dão vida a 
personagens encontrados 
tanto no jogo como na série. 
O caráter enriquecedor de 
termos o elenco presente 
nos dois segmentos (jogo 
e série) proporciona uma 
experiência única e acarreta 
uma projeção de futuro 
brilhante para os jogos 
que estão por vir. Logo, logo cinema e videogame serão possíveis 
de se apreciar num único produto audiovisual interativo.
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Durante os dias 1, 2, 3, 4 e 5 de setembro o Brasil foi palco da Brasil Game Show, um 
evento que celebrou o ótimo momento do mercado nacional de games e a paixão 
inigualável dos jogadores brasileiros pelos jogos eletrônicos e tudo que cerca essa 
fantástico universo. E, pela primeira vez, eu estive lá, conferindo as novidades do 

mercado e, principalmente, conhecendo outros amantes da mesma paixão. 

por Ítalo Chianca

Revisão: Ana Krishna Peixoto
 Diagramação: Davi de Sousa

Um evento, vários encontros
2016
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uando eu era garoto, costumava sonhar com aqueles eventos 
grandiosos que via nas revistas de videogame da época, principalmente 
com a E3, a maior feira de jogos do mundo. Via as fotos, mesmo 

com a péssima resolução das publicações, e sonhava em fazer parte de 
um evento no qual todos estavam lá pelos jogos. Era um sonho.

Sonho adormecido 

Foto da E3 de 1995, em péssima resolução

O tempo passava, a paixão pelos videogames só aumentava e a vontade de participar 
de um evento como a E3 permanecia. Infelizmente, por morar muito longe dos 
grandes centros, nem mesmo de encontros menores eu participei. Tinha que me 
contentar com as reuniões nas casas dos amigos. Essas, aliás, foram as situações 
mais próximas de um evento que reúne jogadores que participei por aqui.

As coisas mudariam um pouco quando passei a escrever no GameBlast. Pelo 
site, tive a oportunidade de cobrir eventos da minha região, como o SAGA e o 
Yujô Gamer, em Natal. Até já estava satisfeito, mas aí surgiu a Brasil Game Show 
2016. Com muita vontade, coragem de gastar as economias e credencial na mão, 
chegava o momento de começar uma das maiores jornadas da minha vida. 

Q
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Quando decidi participar da Brasil Game Show, não fazia ideia do tamanho da 
jornada que seria. Como moro no interior do Rio Grande do Norte, tive que 
pegar um ônibus de casa até Natal, um avião de Natal até Brasília e outro de 
Brasília até São Paulo. Sai de casa na quarta-feira, dia 31, às 7 horas da manhã, 
e só cheguei em São Paulo ao meio dia, da quinta-feira, dia 1, justamente no 
primeiro dia de evento, dedicado a imprensa. Demorou, mas cheguei.

Passando pelo hotel apenas para tomar um banho, fui de Uber até o São 
Paulo Expo, local onde acontecia o evento. Era pertinho. Apenas 15 minutos 
de onde eu fiquei. Chegando lá já tive o primeiro espanto: o lugar era 
monumental. Um Centro de Convenções com uma estrutura incrível.

A epopeia 

Lá dentro, outro choque: estava tudo lindo. Stands enormes, cheios de 
luzes e sons, telões enormes exibindo diversos trailers, gente para todo 
lado, grandes marcas marcando presença, diversas lojas repletas de 
produtos que todo fã de games curte e muito, muito videogame. 

Na BGS 2016, os visitantes podiam testar os próximos lançamentos de grandes produtoras 
de games do mundo, como Microsoft, Sony, Ubisoft, EA e WB Games. Além disso, em outros 
stands, demonstrações de títulos também estavam disponíveis para teste e uma variedade 
de arcades alegrava os corações mais saudosistas. Só não jogava quem não queria.

56
gameblast.com.br

BGS 2016



Representando a atual dualidade do mercado nacional, Sony e Microsoft encheram 
a BGS com seus novos títulos, assim como costumam fazer nas principais feiras 
de games do mundo. Quem esteve em São Paulo nos cinco dias de evento 
conseguiu experimentar (pelo menos os que enfrentaram horas de filas) os 
jogos que estarão nas prateleiras dos jogadores nos próximos meses. 

A Sony com o seu lindo stand azul, presenteou os fãs com uma simpática lojinha, 
um telão enorme passando trailers e muitas estações de jogo com suas grandes 
apostas. Entre os destaques, estavam lá os já disponíveis No Man’s Sky, Uncharted 
4 e Rachet and Clank, e os aguardados Horizon Zero Dawn, Pro Evolution Soccer 
2017, Dragon Ball Xenoverse 2, Gran Turismo Sport e Call of Duty: Infinite Warfare. 
Além disso, jogos para o PlayStation VR, como Rigs, Rez Infinite e Until Dawn: Rush 
of Blood, serviram para apresentar a nova experiência de jogos para os visitantes  

Para os mais sortudos da imprensa, a Sony ainda exibiu a portas fechadas os games 
Detroit: Become Human, Metal Gear Survive e o aguardadíssimo The Last Guardian, 
deixando os jornalistas animados com o que a empresa planeja para 2017, e, em alguns 
casos, como em The Last Guardian, apreensivos com alguns aspectos técnicos do jogo.

Os astros do show
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Rivalizando com a Sony pela preferência dos visitantes da BGS, a Microsoft não deixou 
a desejar, levando para o São Paulo Expo um stand nos moldes de sua participação 

na E3, com palco, telão de cinema, torres de bolinha para os campeonatos, a 
sala “aquário” para as transmissões do programa Inside Xbox e muitos jogos.

Entre os destaques da empresa, estavam os recém lançados F1 2016,  Quantum 
Break e Overwatch, o sucesso Killer Instinct (com direito a campeonato), 

e os esperados Halo Wars 2, Minecraft Battle Mini Game, Cuphead, Final 
Fantasy XV, Forza Horizon 3, Dead Rising 4, ReCore, entre outros. Além 

disso, ao jogar nas estações do stand, o visitante podia concorrer a um 
Xbox One por dia ou comprar um dos vários itens na lojinha oficial. 

Passei boas horas testando os jogos das duas empresas e posso garantir 
que tem muito game bom chegando aí, seja qual for o seu console.

Bons jogos em todas as direções 

Outras gigantes do entretenimento digital também estiveram na Brasil Game Show 
2016 com seus produtos. como a Ubisoft e seus jogos For Honor, Ghost Recon, 
Steep, Watch Dogs 2, South Park: Fractured but Whole, Just Dance 2017, a 
Capcom com Street Figther V e duas demos incríveis de Resident Evil VII, a CD 
Projekt Red com Gwent  e tantas outras empresas que aceitaram o desafio e vieram 
até São Paulo prestigiar a paixão do público brasileiro, que ama jogar videogame.
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Quem esteve na Brasil Game Show teve a disposição dezenas de excelentes jogos 
dos mais variados gêneros e plataformas. Dava para chegar e passar o dia inteiro 
jogando. Alguns jogos, inclusive, em primeira mão. Contudo, mais do que jogar, a 
BGS foi um excelente espaço para encontrar amigos, conhecer gente nova, bater 
um papo com os ídolos e celebrar os jogos de maneira inclusiva e saudável. 

Logo de cara, éramos recepcionados pelo time de staffs cadeirantes, todos com 
sorriso no rosto e prontos para ajudar no que fosse preciso. Já no evento, foi 
possível abraçar um monte de amigos que conhecia apenas pelas redes sociais. 
E disso, falo de uma boa parte do time que faz os sites do GameBlast. Redatores, 
revisores, diagramadores, e até o Sérgio Estrella, o próprio criador disso tudo. 
Conhecer pessoalmente a galera que dá vida a esse sonho foi de longe uma 
das melhores coisas de estar na Brasil Game Show. E isso não tem preço. 

Videogames para todos

A paixão dos brasileiros por videogames, aliás, extrapola o ato de jogar. A BGS 
2016 é prova disso. Na área indie, dezenas de excelentes games desenvolvidos 
por brasileiros fizeram a alegria dos visitantes e animaram a imprensa, com 
títulos que prometem colocar o Brasil na rota do desenvolvimento mundial. 
Entre os que consegui experimentar, destacaria os games 99 Vidas, A 
Treta Dos Irmãos Piologo, Lampião Verde - A Maldição Da Botija, Super 
Button Soccer, Eternity - The Last Unicorn, Alkimya e Trajes Fatais. 
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Infelizmente não consegui passar o tempo que queria com a turma do 
GameBlast, pois estava participando do stand da WarpZone, onde também 
atuo como redator, produzindo quatro livros sobre jogos clássicos todos os 
meses. No nosso stand, aliás, encontrei muitos outros amigos de redação, ex-
blasters e colegas que acompanho o trabalho. Foi tão emocionante fazer parte 
disso, que vou ter que escrever uma matéria inteira sobre isso em breve.

Outra parte gratificante de estar na BGS foi o carinho dos leitores. Além 
do reconhecimento pela WarpZone, muitos leitores reconheceram a 
minha foto e o nome no crachá e vieram dizer que acompanham o site e 
as revistas digitais. Alguns até pediram para tirar foto. Foi demais. 

Assim como os leitores do GameBlast, eu também cresci lendo outros redatores, 
principalmente das antigas revistas de videogame. E se a turminha mais jovem 
fazia fila para tirar foto com os Youtubers famosos que marcaram presença, eu 
aproveite para conhecer os grandes nomes do jornalismo de games no Brasil. 
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Um bom lugar para estar 

Bem localizado, milimetricamente organizado, excelente estrutura para receber 
os vistantes e a imprensa, grandes jogos, muitas opções de diversão, compras 
e comidas, e um ambiente seguro e familiar, a Brasil Game Show 2016 coloca 
o Brasil de vez na rota dos maiores eventos de videogame do mundo.

Se você ainda não foi, comece a economizar, pois o maior evento de games da 
América Latina é o lugar ideal para os fãs de videogame. Eu mesmo já comecei a 
guardar umas moedinhas, pois em 2017 o evento comemora o seu décimo ano. Com 
isso, podemos esperar algo ainda maior. Nos vemos lá. E viva os videogames. 

Entre as minhas conquistas, estão as fotos que consegui com o Gustavo Petró 
do IGN Brasil, o Théo Azevedo do Uol Jogos, o Fábio Santana, ex-editor da revista 
Gamers e hoje representante da Capcom no Brasil, o Pablo Miyazawa das revistas 
Nintendo World, Rolling Stone Brasil, EGM Brasil, Herói e hoje editor do IGN Brasil, 
o Claudio Balbino editor da revista UltraJovem e hoje diagramador e redator da 
WarpZone, o Ivan Battesini criador da rede de locadoras ProGrames e hoje sócio da 
WarpZone, e com o Matthew Shirts, mais conhecido como O Chefe das revistas Super 
Game, Game Power e Super Game Power e hoje colunista da revista WarpZone. 
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por Dácio Augusto

Revisão: Vitor Tibério 
Diagramação: Guilherme Lima

Sustos nos videogames
Sustos e videogames andam juntos, ainda que terror não seja o gênero do 
jogo. Cada vez mais as empresas apresentam novas maneiras de colocar 

pequenos sustos em suas obras, mesmo quando não é a intenção. Servem 
como boas quebras de ritmo, afinal. No Top 10 desta edição, iremos 

falar dos sustos que mais nos marcaram. Esperamos que gostem!
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Eternal Darkness é um jogo exclusivo de GameCube conhecido por 
ter uma das mecânicas mais interessantes já vistas em jogos de 
terror: a barra de sanidade. Conforme você vai se encontrando com 

as criaturas e aberrações do jogo, seu personagem a perde lentamente. 
Quanto mais constantes os confrontos, maior será sua perda de sanidade. 
Quando ela está perto de se esvaziar, o jogo consegue passar de forma 
incrível situações incômodas e torturantes, fazendo o jogador ficar muito 
mais assustado do que realmente deveria estar. Não é fácil, amigos.

A barra de sanidade em 
Eternal Darkness (GC)10
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A franquia Silent Hill tem sua cota de momentos torturantes, 
mas esta passagem no terceiro jogo da franquia consegue 
facilmente liberar o intestino das pessoas.

Chegando em uma sala aparentemente comum, você se depara com um 
espelho e uma porta que se tranca. Pouco a pouco, o espelho começa a 
ficar escuro e seu reflexo ganha vida própria, mas não sai de lá. Ok, até aí 
estamos bem, não é? Até que você nota que o chão está cada vez mais com 
seu sangue, já que o reflexo está se mutilando. Encontre uma forma de sair 
da sala ou, sem querer, terá se suicidado indiretamente. Pesadíssimo.

A sala dos espelhos de 
Silent Hill 3 (PS2/PS3)9
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Lá vai você andando pelos corredores da famosa mansão de Resident 
Evil, já suficientemente assustado para ficar alerta até com a sombra 
mal feita de polígonos dos anos 1990. Em um pequeno corredor sem 
espaço para nada, você finalmente relaxa por alguns momentos e sabe 
que tudo, pelo menos ali, vai acabar bem. Como é bom ser inocente, 
não? A janela logo explode com dois cachorros zumbis vindo atrás de 
você. É engraçado, pois, até você se recuperar do susto, você morreu.

Pena que perde o efeito na segunda jogada.

Os cachorros da mansão 
de Resident Evil (Multi)8
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Com cerca de duas horas de jogo em Dead Space, você acredita já saber 
tudo que o jogo pode lhe apresentar quanto aos inimigos. Vai andando 
normalmente e atirando muito, toma sustos, mas nem tanto… Até que 
você se vê numa sala fechada onde tem que lutar contra um Necromorph. 
Nada demais, até aquele ponto já lutou contra vários. Começa a atirar, 
arranca uns braços e, diferente de tudo que aconteceu até ali, os braços 
crescem novamente! O susto aqui é uma aceitação da morte e de sua 
impotência naquele mundo, e é um incrível mérito para Dead Space.

O Necromorph que se  
regenera — Dead Space (Multi)7
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Um dos dois pontos da lista que não vêm de jogos de terror, a explosão da bomba 
nuclear é menos susto e mais terror puro ao jogar na cara do jogador uma faceta que 
dificilmente jogos mostram da humanidade: ela, quando quer, é terrível e sem freios.

Implacável na explosão de uma bomba que tem, sem dúvidas, o objetivo da 
exterminação de toda vida local, somos forçados a acompanhar os últimos passos 
de nosso personagem após a explosão, vendo seus companheiros queimando 
junto de milhares de civis. Olhar no horizonte é triste, com uma mensagem 
clara: não há esperança. E isso, para nós, é a pior coisa que pode existir.

A bomba nuclear — 
Modern Warfare (Multi)6
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Resident Evil 4 mudou muito os videogames, isso é um fato. Desde a 
forma que se controla até a que você anda, o jogo revolucionou.

Resident Evil foi responsável pela  introdução de “mortes específicas”, nas 
quais o personagem principal poderia morrer em várias animações diferentes 
dependendo de como fosse finalizado. A maioria dos jogadores descobriu isso da 
forma mais cruel possível: contra o inimigo do motosserra, Dr. Salvador. Ele corre 
atrás de você e enfia a motosserra em seu pescoço sem dó, decapitando o jogador 
de uma forma cruel. Conheço muita gente que largou o controle depois dessa...

A primeira morte por motosserra 
em Resident Evil 4 (Multi)5
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Medo vem de sensação de imponência, e Dead Space sabe passar isso 
muito bem. Em sua cena inicial, somos introduzidos a uma conversa 
casual do protagonista com seu médico até que, do absoluto nada, 
o médico morre sendo atravessado por um Necromorph. Agora 
cabe a você correr muito por todo o lugar enquanto está confinado 
em uma camisa de força, tentando fugir para não morrer.

Desespero em sua forma mais pura.

A introdução de Dead 
Space 2 (Multi)4
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Na ótima narrativa de Arkham Asylum, você sente que está chegando perto do fim do 
jogo. Uma jornada incrível e bem construída e que você quer finalizar para ver seu final.

Aí o jogo faz um barulho estranho e a imagem da tela some. Pera, o quê? 
Desesperado em saber se seu console queimou ou algo do tipo, você se vê numa 
situação completamente sem ação a não ser tentar ligar o console novamente. Do 
nada, imagem volta a aparecer na tv e você nota que é a animação do começo do 
jogo, com uma pequena diferença: Coringa e Batman em lugares invertidos.

Mesmo não sendo um jogo de terror, este é um dos momentos 
mais aterrorizantes dos videogames, sem dúvidas.

A última luta com o Espantalho em 
Batman: Arkham Asylum (Multi)3
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Lá vai Chris Redfield explorar a primeira sala que aparece para ele na mansão. 
Até agora o jogo não mostrou para o que veio, então é claro que o jogador não 
estará tão focado e meio tranquilo. Mas é só andar um pouco nessa primeira 
sala que você vê alguém sentando em um cantinho. Você se aproxima, na 
esperança de aparecer uma opção de ajudar… Vai que é sobrevivente!

Daí ele pula em você e te mata. Fantástico. Você desliga o console 
e se toca que não está pronto. E pense: isso é só o primeiro zumbi. 
O jogo só piora (embora aí você já está preparado).

O primeiro Zumbi em 
Resident Evil (Multi)2
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Sim, caro leitor, a primeira posição é um jogo inteiro. P.T., a obra cancelada de Hideo 
Kojima, é talvez a maior obra de terror já feita na mídia de videogames, e falo isso 
sem medo de ser um exagero. Desde o primeiro feto até a aparição da mulher atrás 
de você, não há como se sentir bem jogando esta demo de pouco mais de 20 minutos.

Se em 20 minutos ela já consegue te deixar traumatizado, imagine o que 
o vindouro Silent Hill de Kojima não iria fazer conosco, não é? 

P.T. (PS4) inteiro1
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por Luís Antônio Costa

Revisão: Vitor Tibério
 Diagramação: Peterson Barros

Indie Blast: O mundo dos games 
independentes — Parte 1

Nesta edição da Revista GameBlast damos as boas-vindas a nossa mais nova 
coluna mensal da publicação: uma seção inteiramente dedicada ao universo dos 

games indies. No Indie Blast iremos abordar desde os principais lançamentos 
do gênero a discussões em torno dessa área que vem crescendo nos últimos 

tempos. Para apresentar a coluna a nossos queridos leitores, elaboramos uma 
matéria especial que irá tratar da história dessa indústria independente em duas 

partes diferentes. É hora de entendermos por que caminhar com as próprias 
pernas no universo gamer não é um simples joguinho de plataforma.
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A ntes de tudo, precisamos deixar claro o que classifica um game como 
“indie”. Apesar de existir muita discussão em relação ao uso do termo na 
indústria, o normal é rotular uma produção gamer como independente 

quando ela é feita por uma pessoa, grupo ou estúdio que não possui nenhum 
tipo de financiamento externo, isto é, sem nenhum tipo de patrocínio. Ou 
seja, se você ou um bando de amigos se sentarem e resolverem criar um 
game e vendê-lo, pronto: você tem um game indie em suas mãos.

Além da motivação do desenvolvedor de realizar um trabalho que é fruto de seu próprio 
esforço, como um escultor que cria uma obra-prima do pó de gesso até a forma final, 
o outro motivo pelo crescimento de games independentes são os preços. Games são 
caros. E não estamos apenas falando do custo para o consumidor mas o custo de 
desenvolvimento. São tantos aspectos tecnológicos e burocráticos envolvidos na criação 
de um jogo eletrônico que qualquer game, por mais simples que seja, quando sai de 
dentro de uma grande empresa, sai com um valor de alguns mil ou milhões de dólares. 
A vantagem por trás do mercado independente é você poder controlar os valores 
desde a primeira linha de código até o produto final. Ou seja, é como um trabalhador 
autônomo: você tem seu horário, seus prazos e trabalha com quem e como quiser.

Muito suor, sangue e bits

Knights of Pen  and Paper
 game que simula partida de rpg de mesa
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Ainda assim, é o melhor caminho para 
quem busca seu lugar ao sol com uma 
criação própria. São tantos aspectos que 
“estrangulam” um game durante o seu 
desenvolvimento em uma grande empresa 
que muitos desenvolvedores se desanimam 
a entrar no mercado. Pegue como exemplo 
um game grande, como The Witcher 3. Ele é 
uma superprodução que pode ser comparada 
a um filme blockbuster de Hollywood, basta 
observar a extensa lista de créditos no final 
da aventura e qualidade do produto final (que 
merecidamente ganhou o prêmio de Game of 
the Year de 2015 pela VGA). Certamente existe 
lá uma pessoa creditada pela renderização das 
texturas em animais, o que é uma lembrança 
mínima, mas não deixa de ser importante. 
Agora imagine ter seu nome na principal 
linha de contribuições do game, como seu 

criador e principal desenvolvedor. Isso é uma sensação completamente diferente.

O problema é que a jornada nem sempre 
é um passeio agradável por Hyrule Field. 
Não é necessário entrar em detalhes, 
pois um gamer tem consciência de 
como fazer um jogo é um processo 
complexo e demanda muitas horas de 
trabalho e frustração. Isso se torna uma 
tarefa ainda mais complicada quando o 
desenvolvimento de um game é posto 
nas costas de apenas uma pessoa ou 
um pequeno grupo. Diversos games 
independentes nunca deixaram os 
computadores em que foram projetados 
por falta de tempo, dificuldades técnicas 
ou simplesmente porque era muito 
complicado de ser feito sozinho. É 
preciso planejar e se organizar, pois o 
game não vai simplesmente sair da sua 
cabeça para a casa dos jogadores.
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Liberdade é a palvra-chave por trás da criação dos games independentes. Foi seguindo 
essa ideia que o universo dos indies cresceu durante os anos 1990 nos PCs, com 
a distribuição de criações via shareware (um software compartilhado, sem muitos 
problemas de licença). Mas enquanto naquela época, nos primórdios da explosão 
digital, era concebível que apenas um desenvolvedor pudesse trabalhar em um 
game, as coisas mudaram com o avanço tecnológico das próximas décadas.

Enquanto grandes empresas criavam o que seria a grande indústria de games da 
atualidade, o mundo dos games independentes permaneceu nas sombras, até o início 
da década de 2010, quando o comércio de mídia digital teve um salto, então poder 
divulgar seu game em plataformas mais conhecidas como o Xbox Live Arcade e o Steam 
se tornou mais simples. Além disso, o uso de ferramentas como o Adobe Flash, Unity3D 
e Microsoft XNA permitiu um nível maior de sofisticação aos games independentes, 
o que os colocava não muito atrás em termos de qualidade aos games AAA.

Caminhos livres

Hoizon Chase
 game baseado nos jogos de corrida dos anos 90
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Foi por essa época que tivemos uma chuva 
de fantásticos games indies que até hoje 
permanecem na memória de muitos gamers, 
como Bit Trip Runner (PC/3DS), Limbo (PC/
XBO, PS4, iOS, Android, PS3), Journey (PS3/
PS4), entre outros. O nível de cuidado dos 
desenvolvedores independentes com suas 
criações era tanto, que começou a chamar a 
atenção de companhias maiores que, após 
verem ótimos resultados com os títulos, 
ajudam os produtores, seja financeiramente ou comercialmente. Um bom exemplo 
disso é o caso de Journey, que foi uma das belas criações da ThatGameCompany (junto 
de Flower e Flow) e se tornou um dos principais games de destaque do PS3, com direito 
a remasterização para PS4. Quando o resultado agrada, mesmo os chefões gostam.

Uma ótima fonte de informação para compreender 
melhor como funciona todo o processo criativo e o 
trabalho para se desenvolver um game independente 
é o documentário Indie Game: The Movie. Nele, 
podemos ver o dia a dia dos criadores de grandes 
sucessos que abriram a porta para muitos outros 
games do gênero, Super Meat Boy e FEZ. Kevin 
Hathaway e Phil Fish se divertiram com suas ideias, 
mas tiveram muita dor de cabeça para colocar seus 
games funcionais e disponíveis para o público. 
O documentário é ótimo para quem pretende se 
aventurar com uma carreira no mundo dos games ou 
tem alguma boa ideia e quer colocá-la ela fora do papel. 

Este ainda não é último estágio

A primeira parte do nosso especial da coluna termina aqui, mas ainda temos muito 
mais história para explorar desse mundo alternativo dos games. Na próxima edição 
da Revista GameBlast vamos continuar a matéria contando como se encontra o 
cenário atual dos games indies e como este mercado está crescendo no Brasil.
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DIVULGAÇÃO
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Neste mês, a revista Nintendo Blast inicia a sua 

jornada em Alola, um novo desafio, novos pokémons!

+ os Pokémons lendários de Kalos, veja também a 
nossa prévia de Sonic Boom: Fire& Ice e muito mais!

Baixe já a sua!

http://www.nintendoblast.com.br/2016/09/revista-nintendo-blast-n-85.html
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