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Inspirado em um dos podcasts mais conceituados do Brasil, 99Vidas - O jogo promete
misturar a diversão e o desafio dos famosos “brigas de rua” do tempo dos fliperamas
com uma ambientação nostálgica, baseada na era de ouro das saudosas locadoras de
videogame. Se você, assim como eu, ficou interessado na proposta, veja o que esperar
desse título que tem tudo para ser um dos melhores jogos já feitos na história dos
videogames lançado por uma empresa brasileira em 2016, com um cearense no elenco
e do gênero Beat ‘em up — se existir outro jogo com essas características, me avise.

gameblast.com.br
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Naquela época

C

riado em 2010 e no ar até hoje, o podcast 99Vidas fala sobre temas nostálgicos
para os gamers, como videogames clássicos, jogos retrô, locadoras, revistas
de videogame, música, desenhos e todo o fantástico universo que rondava a
geração que cresceu durante as décadas de 1980 e 1990, além de falar de assuntos
atuais para o público mais jovem, que se mistura com a velharada para ouvir
Jurandir Filho, Izzy Nobre, Bruno Carvalho e Evandro de Freitas toda semana.
Juntos, os quatro conseguiram transformar o 99Vidas em um dos podcasts mais
relevantes do cenário nacional, com números extremamente expressivos de
audiência e uma legião de ouvintes/fãs apaixonados pelo conteúdo informativo,
descontraído e saudosista, dividido ao longo dos mais de 200 programas.

Pela união dos seus poderes

Cientes da paixão e do engajamento de seus fãs, o 99Vidas utilizou o Catarse como
forma de financiamento coletivo para ajudar na produção e sentir o interesse do
público no jogo. Arrecadando R$ 127.310,00, superando os R$ 80.000,00 de meta
no dia 29 de setembro de 2015, o jogo conseguiu agradar não só os ouvintes
do cast, como tantos outros jogadores interessados na proposta do game.

gameblast.com.br
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Fãs do podcast, o pessoal do estúdio QUByte Interactive procurou o 99Vidas
com a intenção de produzir um jogo sobre eles. Desse encontro, que reunia
um dos estúdios brasileiros mais promissores da atualidade com um
dos podcasts mais influentes da internet, surgiu o 99Vidas - O jogo, uma
verdadeira celebração a cultura gamer das décadas de 1980 e 1990.

Esse é o 99 Vidas
Com demos disponíveis desde o anúncio no Catarse, tenho testado o game desde o
ano passado, passando por novas experimentações até a última vez que pude testálo na BGS 2016. Em todas as vezes que parei para jogá-lo tive a sensação de estar de
frente para um título da geração 16-bit, tamanho o cuidado de cada detalhe no jogo.
A primeira demo que joguei, em 2015, já apresentava boas ideias. Éramos
levados a uma típica rua de interior, com casas simples, roupas no varal,
pipas e chinelos pendurados na fiação elétrica e a turma de valentões do
bairro aterrorizando geral. O jogo, aliás, começava com um desses garotos
cobrando pedágio para que pudéssemos passar. Tudo isso no melhor estilo
“briga de rua”, consagrado por jogos como Streets of Rage, Final Fight,
Tartarugas Ninja, e tantos outros da era de ouro dos videogames.

O poder é de vocês

Os colaboradores do projeto e os fãs do programa também terão espaço
no jogo. Alguns personagens desbloqueáveis foram sorteados entre os
financiadores do Catarse e dezenas de desenhos enviados pelos ouvintes do
cast podem ser vistos nas telas de loading do game. Boa sacada da equipe.

gameblast.com.br
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Qualquer um que tenha jogado em um fliperama ou entrado em um locadora
se identificaria com a proposta do jogo apresentada em 2015, principalmente
no Brasil. Sair na porrada contra moleques vestidos com a camisa do Brasil,
gordinhos brutamontes e carequinhas sem camisa tornava tudo muito familiar.
Se já não fosse o suficiente bater nos sprites de caras que lembram seus amigos,
os estágios eram praticamente réplicas de nossos bairros de terra batida.

Chama o SAMU

A proposta do jogo foi audaciosa. Previsto inicialmente
para PC, o game estará disponível, até o final de 2016,
também para, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One e
até para celulares. Só não jogará quem não quiser.
Caso o jogo tivesse sido entregue ainda em 2015, muitos jogadores já se dariam
por satisfeitos, pois as demonstrações eram bastante divertidas, permitindo
que até duas pessoas quebrassem tudo enquanto seguiam para enfrentar o seu
Roberto, o argentino da locadora. As referências ao podcast, aliás, são inúmeras.
Desde dos personagens, passando pelos cenários e chegando até a pequenos
efeitos sonoros. Mas a equipe de desenvolvimento não estava satisfeita.

gameblast.com.br
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Uma história de sucesso

Com mais de 200 programas no ar, o podcast do 99Vidas já conta com uma
vasta “mitologia”. São frases marcantes, personagens recorrentes e inúmeras
referências que fazem parte da vida de milhões de ouvintes, como a Feira
dos Pássaros de Fortaleza, lugar onde o Juras já comprou de tudo, e a famosa
dona Graça da locadora. Ah, e tem o Mario. Você conhece o Mario?

O que você falou, senhor Izzy Nobre?
Mais do que um jogo para os fãs do
programa, 99Vidas - O jogo tem se
mostrado um excelente título para qualquer
jogador. E foi isso que mais observei
jogando e vendo o pessoal testar a demo
na BGS 2016. As melhorias nesse ano de
desenvolvimento são gigantes, a começar
pela jogabilidade, que se mostrou muito
mais fluida, rápida, divertida e consistente,
principalmente com o acréscimo de muitos

gameblast.com.br

novos movimentos para cada personagem.
Juras, Izzy, Bruno e Evandro, os quatro
personagens principais do game, contam
com poderes elementares, combos,
golpes especiais e movimentos rápidos.
Com socos, chutes e magias que tomam
toda a tela, o jogo esbanja suavidade e
beleza. Tudo isso coberto por um visual
impressionante, feito de sprites originais
modelados a mão em alta definição.
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Assim como a arte visual, a trilha sonora é toda original, com composições
que remetem ao funk carioca, ao frevo e até ao baião nordestino, deixando
o jogo com uma brasilidade poucas vezes vista em um videogame. A canção
título, por exemplo, é uma melodia daquelas que saímos cantarolando
com alguns minutos de jogo, lembrando bastante as ótimas músicas
tema que tínhamos na época do Super Nintendo e do Mega Drive.

Como nos velhos tempos

Assim como os jogos clássicos que serviram de inspiração, em 99Vidas O jogo o nível de dificuldade será alto. Não pense que você sairá apenas
apertando rapidamente alguns botões e terminará o jogo sem problemas. O
jogo exigirá muita habilidade. Até no nível mais fácil os inimigos possuem uma
inteligência artificial desafiadora. Quando experimentei a demo pela primeira
vez, não cheguei na metade da fase. Só depois que comecei a jogar com mais
paciência é que dei de cara com o seu Roberto no final do estágio.

Assim como no tempo das
locadoras, um dos grandes
atrativos de 99Vidas - O jogo é
sentar ao lado de um amigo e
dividir a aventura localmente,
no mesmo console. Tive a
oportunidade de fazer isso na
BGS 2016 e posso afirmar: é
diversão garantida. São tantas
referências ao passado gamer
brasileiro, que em vários
momentos paramos de jogar
para rir de algo que acontecia durante o jogo. Mas caso você preferia algo mais
moderno, o jogo promete entregar multiplayer online. O melhor é que as duas
possibilidades permitem que até quatro jogadores sigam a jornada simultaneamente.

gameblast.com.br
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Relaxa, eles têm 99 Vidas
Divertido, nostálgico, desafiador e tecnicamente primoroso, 99Vidas - O jogo é um título feito
para qualquer gamer, seja ele fã do podcast ou não. O passado dos videogames no Brasil é
celebrado de forma única nesse jogo, recriando uma atmosfera capaz de cativar imediatamente
aqueles que aprontaram bastante quando crianças na época das locadoras de videogame. É
um jogo sobre o Brasil, sobre nós, sobre você. Ou, como os rapazes do programa costumam
dizer: “Toda geração tem um jogo que a define... 99Vidas é o jogo que define todas elas!”.

99Vidas - O jogo (PC/PS4/PSVITA/XBO/IOS/ANDROID)
Desenvolvedor QUByte Interactive
Gênero Beat ‘em up
Lançamento Final de 2016

gameblast.com.br
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Guia G-Blast
The Witcher 3: Wild
Hunt. (Multi)

Edições comum e de colecionador estão
disponíveis na Google Play Store!
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traz a Primeira Grande Guerra
ao mundo dos games
Ao contrário de seu maior concorrente, que decidiu que a série precisava avançar
rumo ao futuro, a EA pensou que o melhor para Battlefield seria olhar para trás e
fazer ressurgir no mundo eletrônico um período histórico ofuscado por tantos outros
mais importantes do século XX. A empresa tomou a decisão correta. Battlefield 1 é
tudo aquilo e muito mais que ele prometia ser. Prepare-se para horas de batalhas tão
reais e intensas na frente da sua tela quanto no campo de batalha e para histórias
tão profundas que você não irá se esquecer tão cedo da Primeira Guerra Mundial.

gameblast.com.br
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A guerra para acabar com todas as guerras

A

ntes de começarmos a falar
sobre o game propriamente
dito, precisamos fazer
uma pequena aula de História.
Apesar de Battlefield 1 colocar
informações históricas entre
os atos da campanha principal,
um jogador mais desavisado
pode ficar sem compreender o
conflito que está acontecendo
diante dos seus olhos. Isso
é completamente aceitável
porque a Primeira Guerra
Mundial é um período histórico
ofuscado pela sua sucessora,
e ao qual a mídia e a indústria
de eletrônicos não dão a devida
atenção. Pelo menos até agora.

Um conflito cruel inaugurou o século XX
(e sim, você pode matar os inimigos com
pazadas).

De 1914 a 1919, o mundo foi envolvido por um conflito que nasceu no coração da Europa
e se espalhou pelo globo com uma rapidez nunca antes vista De um lado, as potências
imperialistas do Império Alemão, Austro-Húngaro e Otomano (Tríplice Aliança) decidiram
que era a hora de estender seu território e bateram de frente com o interesse de outras
potências como França, Itália e Rússia (Tríplice Entente). A escala do conflito foi tão
grande que até mesmo os Estados Unidos entraram na disputa, fornecendo armamento
e lucrando alto com essas medidas. O pior é que, como em todas as guerras, o saldo
final foi terrível.

“Nós viemos de todos
os lugares do mundo,
pensando que essa
guerra seria nosso ritual
de passagem, nossa
grande aventura. Vou te
contar... Não foi nenhuma
aventura...” - Soldado
americano desconhecido,
no prólogo da campanha.
gameblast.com.br
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Palco de uso de novas armas de combate, como
tanques, metralhadoras, bombas de gás e uso
de aviões para lutar, a Primeira Guerra Mundial
foi chamada de “a guerra para acabar com todas
as guerras”. No entanto, como Battlefield 1 faz
questão de lembrar, ela não terminou nada. Além
dos milhões de vidas perdidas nos inúmeros
combates, o confronto destruiu países, devastou
povos e deixou cicatrizes tão profundas nas
nações derrotadas que, poucos anos
mais tardes, as feridas seriam reabertas
e o sangue jorraria
solto pelo mundo
novamente com
a Segunda
Guerra
Mundial.

Aguente firme e lute!

A guerra não foi a aventura que o
ex-chôfer Edwards achava que seria.
gameblast.com.br

Lança-chamas, metralhadoras
e tanques foram armas
que fizeram sua estreia
na Primeira Guerra.
Mas por que estamos falando
tanto sobre o contexto histórico
da Primeira Guerra Mundial?
Afinal de contas, Battlefield
nunca foi uma série que se
prezasse por sua história.
Acontece que, com Battlefield
1, o caso é bem diferente. A
campanha single-player é tão
bem elaborada que consegue
ofuscar o modo multiplayer
em diversos momentos.
Obviamente, ela não é obrigatória
para o jogador, porém, para
aproveitar o game ao máximo,
é altamente recomendado
conhecer as Histórias de Guerra
que o game apresenta.
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Mais do que uma criação para o entretenimento, a campanha single-player de
Battlefield 1 deseja ser humana. Através de vários personagens que conseguem cativar
e emocionar o jogador com atuações sinceras unidas a uma trilha sonora épica de
encher o coração, conhecemos histórias únicas que, apesar daqueles clichês padrões
ao estilo Hollywood (como personagens mudando sua linha de pensamento ao ver
o terror da guerra ou superando desafios quando tudo está perdido), transmitem
uma mensagem bem clara: a guerra não é bonita, muito menos divertida. Mas espera
um pouco, isso não seria hipócrita por parte do game? Muito pelo contrário.
Ao colocar o jogador na pele
de um soldado da linha de
frente que está no meio de um
combate sangrento, o game
deseja sua atenção para o
fato de que você não é apenas
um personagem; você é uma
vida, um humano que lutou
e sofreu e, provavelmente,
não sobreviveu ao confronto.
Desde o primeiro momento
em que você começa a
“Se a História lembrar de um entre milhões
campanha, o game deseja
humanizar a experiência o
de nós, então esse futuro será cheio de
máximo possível. O game até
histórias de quem nós formos e o que
mesmo exibe o nome do seu
fizemos. Mas até que esse dia chegue, nós
personagem com o ano de seu
resistiremos. Nós olharemos a Morte no
nascimento e morte quando
olho e nós lutaremos!” - Soldado americano você morre! Seja lutando
para procurar seu irmão
desconhecido, no epílogo da campanha.
perdido na Itália ou lutando
ao lado do famoso Lawrence da Arábia, você sempre terá uma história impressionante
para se lembrar desse confronto tão sangrento que, de brincadeira, não tem nada.
Mesmo quando a IA dos seus inimigos não é tão precisa na hora de atirar e parece
não perceber quando você passa do seu lado.

A garra e força
da guerreira
beduína
companheira
de Lawrence
da Arábia
emociona.
gameblast.com.br
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Nunca sozinho no campo de batalha
Além de presentear o jogador com histórias cativantes, a grande vantagem da campanha
single-player de Battlefield 1 é apresentar ao usuários os diferentes tipos de armas,
veículos e mecânicas do game. Desde tanques até aviões, você terá sempre uma missão
em que aprenderá a controlar
um elemento específico. É
um ótimo treinamento para
quando você decidir partir
para o combate com outros
jogadores ou amigos. Talvez o
primeiro detalhe que chame
atenção no multiplayer é que as
trincheiras estão presentes e tem
um uso estratégico importante
nas batalhas mais do que no
modo single-player. Battlefield
1 faz jus à alcunha da Primeira
Só o Modo Operações tem vários mapas
Grande Guerra, que foi chamada
e tramas para você experimentar.
de “guerra das trincheiras”.
A variedade de opções no multiplayer de Battlefield 1 impressiona e tem modos
de combates para todos os gostos. Dentre todos eles, o que mais joguei foi o
Modo Conquista, um clássico da série, em que você precisa avançar por um mapa,
conquistando pontos estratégicos. O melhor desse modo é a rapidez como o jogador
é capaz de trocar sua estratégia de combate à medida que o confronto toma novos
rumos. Em um momento, você pode escolher pegar um cavalo para correr pelo campo
inimigo mais rápido (o que
impressiona realmente é
a fluidez da mecânica de
galope, uma das melhores
já produzidas em games),
ou pegar um tanque para
devastar um grupo de
adversários que está unido
protegendo um ponto.
Além de poder subir em
dirigíveis, o mais interessante
é poder dividir um avião ou
tanque com seus parceiros,
pois enquanto um pilota
O multiplayer é sólido e bem-feito,
a máquina, o outro pode
mas prepare-se para morrer muito.
manusear a artilharia.

gameblast.com.br
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O modo mais interessante do game fica por conta das Operações, em que mapas reais
de confrontos da Primeira Guerra são utilizados na experiência. Nesse modo, o jogador
pode tanto ficar em um time de Ofensiva como em um de Defesa, e nessa hora é preciso
escolher sua classe de soldado com sabedoria, pois a arma certa pode fazer toda a
diferença no combate. Quem curte uma boa estratégia (diferente de mim que sou um
cara que gosta mais
de partir para a ação
nesse tipo de game),
vai gostar do Modo
Investida, em que
você precisa plantar
e desarmar bombas,
o que exige paciência
e muito cuidado.
Também temos
o clássico Team
Deathmatch para
aqueles jogadores
que querem ver
quanto tempo
aguentariam em um
campo de batalha
Fique atento a todos os lados e cantos!
e quantos inimigos
iriam matar.
Certamente a mudança mais inusitada - mas muito precisa, em termos históricos - foi
mudar o modo de Capturar a Bandeira por Pombos de Guerra. Nesse caso, os times
competem pelo uso de pombos-correio para poder enviar mensagens e sua missão
é capturar o pombo (por que será que a música “Pegue o pombo!” me veio à cabeça?)
para levá-lo a um local seguro e enviar uma mensagem solicitando apoio de artilharia
pesada. O melhor fica por conta de você Wpoder controlar o voo do pombo, voando
por um caminho seguro até chegar ao quartel-general. Apesar de muitos acharem
engraçado e desnecessário, essa é chave do sucesso de Battlefield 1 em comparação
com outros games do gênero: a imersão do jogador no combate em seus detalhes.

Battlefield 1 é oficialmente o melhor
Simulador de Voô de Pombos que existe!
gameblast.com.br

17

ANÁLISE
Como todo bom sistema de multiplayer, o modo é acompanhado por uma mecânica de
leveling que faz o jogador subir de ranque na hierarquia militar conforme os pontos que
ele ganha por cada partida. Mais pontos significam a possibilidade de poder escolher
armas melhores, e, se você atingir o nível 10, terá a chance de comprar a Kolibri, a
menor arma existente, e que garante momentos divertidos enquanto você assiste seu
personagem tentar carregar
ela com as mãos e mal
conseguir segurá-la para atirar.
Mas não se esqueça que essa
arminha é apenas divertida,
já que ela é a mais fraca do
game e definitivamente não
é indicada para o combate.

Kolibri é a menor e
mais divertida arma do
multiplayer do game

Sangue, lama e tiros em alta definição
Além da belíssima campanha solo e dos empolgantes modos do multiplayer, a cereja do
bolo de Battelfield 1 é seu visual e sons. A EA e a DICE foram fiéis em entregar um produto
que não deixa nem um pouco a desejar em relação aos primeiros trailers no quesito
qualidade gráfica. O game flui com rapidez e naturalidade, mantendo uma taxa quase
constante de 60 fps tanto nos consoles quanto no PC. Todos os cenários são ricos em
detalhes para tornarem a experiência o mais próxima da realidade possível, desde uma
casa com um muro desmoronando, até uma linha de frente em que você pode observar
a lama presa no arame farpado.

Beleza e horror em todos
os detalhes do cenário.
gameblast.com.br
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E o cenário não serve apenas como pano
de fundo para os combates, pois ele é
completamente interativo. Você pode
derrubar paredes, explodir árvores,
esmagar obstáculos pelo caminho,
etc. Sem falar que você precisa tomar
cuidado até mesmo com as máquinas
do seu próprio time, já que quando
elas explodem é melhor que você não
esteja por perto. Se você ver que um
dirigível está pegando fogo, não fique
observando a beleza da cena, apenas
corra rápido para um lugar seguro!

As cenas nas areias do
deserto impressionam.

Desde os planaltos da Itália até as areias
do deserto, tudo é feito da maneira mais
bela e real que a computação gráfica e
o poder dos consoles permitem criar. A qualidade do áudio do game é outro destaque,
em que são impressionantes os sons dos carregamentos das armas, bombas explodindo
e o zunir dos aviões em meio ao combate. Além disso, o nível de cuidado de Battlefield
1 em recriar todos os elementos da Primeira Guerra Mundial com um alto grau de
fidelidade foi elogiado por diversos historiadores importantes. A EA e DICE estão de
parabéns por terem feito seu dever de casa direitinho com uma bela pesquisa histórica.

Dirigíveis são aterrorizantes, especialmente
quando caem perto de você.
gameblast.com.br
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Heróis jamais esquecidos
Battlefield 1 é o game definitivo
da Primeira Guerra Mundial.
Um game, antes de tudo,
humano. Que faz-nos lembrar
toda a crueldade dos conflitos,
as vidas que se perderam e
toda a loucura que era estar
no meio do campo de batalha.
Com uma campanha singleplayer trazendo histórias
fantásticas que nos deixam
com um gostinho de “quero
mais” e modos multiplayer
de vários tipos e para todos
os gostos, o game é uma
experiência fantástica para
amantes de FPS de combate
e até mesmo para aqueles
que nunca se interessaram
pela franquia ou que estão
apenas começando nela.

A guerra que não terminou nada...

Prós
• Visual impressionante e realista.
• Som de ótima qualidade,
• Multiplayer bem desenvolvido.

Contras
• Campanha single-player curta,
• Inteligência artificial não muito precisa.

Battlefield 1 (PC/PS4/XBO)

Desenvolvedor EA Digital Illusions CE
Gênero FPS
Lançamento 21 de outubro de 2016

gameblast.com.br
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por Manoel Siqueira Silva

PC

Revisão: Arthur Maia
Diagramação: Natália Junqueira

PS4
XBO

uma questão de necessidade
The Elder Scrolls V: Skyrim (Multi) é um jogo que dispensa maiores apresentações.
Apesar ter sido lançado há quase cinco anos atrás, ainda é referência tanto
para jogos de RPG quanto de mundo aberto. Ele se tornou um clássico e
atualmente com certeza é o mais famoso título desenvolvido pela Bethesda.
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Mesmo antes desta nova versão, no entanto, já havia uma questão que
incomodava a muitos: uma remasterização é realmente necessária? Eu digo isso,
pois diferente de jogos muito antigos que recentemente foram submetidos a
esse processo, como Grim Fandango (PC) e Resident Evil (Multi) por exemplo,
que são jogos muito antigos, Skyrim é muito recente nesse sentido.
De qualquer maneira, eu tive a oportunidade de jogar tanto a versão de PC quanto
a de PS4 e cheguei a conclusões distintas com relação a cada uma das versões.

Revisitando o norte de Tamriel

P

rimeiramente, é interessante deixar claro que nenhum novo conteúdo
foi adicionado ao jogo, o que não é nada incomum. Afinal de contas,
não se trata de um reboot, mas sim de um remaster. A mudança, na
verdade, foi somente estética, portanto a história, personagens, cenário
e todo os demais elementos do jogo permaneceram intocados.
Para quem não se recorda ou nunca teve contato com o último jogo da série
The Elder Scrolls (eu definitivamente não estou levando em conta The Elder
Scrolls Online (Multi)), sua história passa-se duzentos anos após a crise Oblivion,
tema do jogo anterior da série. Sua aventura tem início ano 201 da quarta era
(4E 201), na província que dá nome ao jogo, localizada ao norte de Tamriel.

O lugar ainda sofre as consequências da Grande Guerra, na qual Aldmeri
Dominion e o Império lutaram arduamente, e consequentemente a raça
humana em Tamriel quase foi extinta. Ao final do conflito, para evitar que a
situação piorasse, foi feito um acordo entre os humanos e Aldmeri Dominion,
no qual os primeiros renderiam-se, sujeitando-se às exigências dos elfos.
Atualmente, Skyrim está passando por uma guerra civil, que eclodiu devido ao
assassinato do Alto Rei da província, Torygg. Diante de todas estas guerras e problemas,
os habitantes se encontram divididos: um lado deles quer a separação do Império,
que agora está em ruínas, enquanto o outro permanece leal à antiga monarquia.
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A canção do bardo já não é mais mesma
Uma vez que os esclarecimentos acima foram feitos, partamos para as
mudanças ocorridas no game. Para começar, houve várias melhorias
gráficas, incluindo texturas, cor e iluminação. Essas alterações deixaram o
título muito mais realista e mais próximo dos jogos da nova geração.

Baseando-se neste quesito, no entanto, a versão de PC foi totalmente desnecessária,
porque, apesar de jogo ter sofrido muitas melhorias gráficas, existem inúmeros
mods que realizam um trabalho superior e, ao mesmo tempo, exigem menos do
hardware do usuário, fazendo com que o jogo obtenha um melhor desempenho.

Além disso, o som do jogo, tanto no PC quanto no Xbox One, deixou
muito a desejar, pois foi extremamente comprimido, resultando em uma
qualidade de áudio inferior. Teoricamente, a versão remasterizada era
para ser melhor que a original em todos os aspectos estéticos, incluindo, é
claro, os aspectos sonoros. Em outras palavras, isso foi uma enorme falha
por parte da Bethesda que, por sua vez, já assegurou que irá reparar este
erro o mais breve possível. Porém, até o momento, nada foi feito.

Por dentro do problema
O jogo original tem os recursos sonoros (além da música e da voz dos personagens)
em um formato não comprimido .wav. A edição especial possui esses recursos muito
comprimidos em outro formato, chamado .xwm, o qual é feito especificamente
para games. Isso não é necessariamente tão ruim — é possível converter
para .xwm sem perdas significativas de qualidade a menos que a compressão
seja elevada a níveis insanos, o que parece ter sido o caso da Bethesda.
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Seja o deus do seu próprio mundo
As versões de console, ao contrário do PC, são muito relevantes. Primeiramente,
porque o Skyrim original foi lançado na geração passada (PS3 e Xbox 360),
logo os novos jogadores, que adquiriram o PS4 ou o Xbox One como seu
primeiro console, por exemplo, finalmente terão a oportunidade de jogar
esse clássico, que é considerado essencial aos amantes do gênero.
Além disso, é a primeira vez que o sistema de mods chega aos consoles.
Apesar de toda a polêmica envolvendo o recurso (sim, acredite, há
quem não aprecie o recurso), ele inevitavelmente contribui muito para
rejogabilidade do título, proporcionando certa “sobrevida” ao game.
No PS4, todavia, este recurso não pode ser usufruído em sua integralidade, pois a Sony
impossibilitou a disponibilização dos mods por terceiros, logo o catálogo do console
conta com somente 40 mods, aproximadamente. Ademais, para agravar ainda mais
situação, a plataforma reserva apenas 1 GB de espaço físico no HD do usuário para mods,
o que é muito pouco, ainda mais se compararmos aos usuários do Xbox One, que podem
instalar até 5 GB de mods em seu console. De qualquer maneira, esse tipo de ação só
contribui para que a Sony perca cada vez mais mercado para os seus concorrentes.
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Alduin será o menor de seus problemas
Infelizmente, da mesma maneira que o PC, os consoles também sofrem alguns
pequenos empecilhos. As versões de Xbox One e PS4 estão limitadas a 30 fps
(quadros por segundo) e, para piorar ainda mais a situação, esse número não é
estável, fazendo com que quedas de fps ocorram com certa frequência. Mas isso
definitivamente não atrapalha a diversão, ainda mais se lembrarmos da versão
original lançada para PS3 e Xbox 360. Esta, mesmo tendo um gráfico inferior,
sequer alcançava a taxa de 30 fps, além de apresentar um péssimo desempenho.
Por fim, apesar de não ser o foco da remasterização, a maneira com que os itens
e magias ficam dispostos no inventário poderia ter sido alterada de um modo com
que estes ficassem mais organizados e, consequentemente, fossem mais fáceis
de serem encontrados quando necessários. Por sorte, temos alguns mods como
o SkyUI, que facilitam muito essa tarefa, além de deixar a interface do jogo mais
elegante. Lamentavelmente, esse mod ainda não está disponível para a versão Special
Edition, mas seus criadores já estão trabalhando em uma versão compatível.
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Necessário ou desnecessário, eis a questão
Com exceção da versão de PC, recomendo fortemente a aquisição de todas as
demais versões de The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Há, certamente, alguns
pequenos problemas e limitações, mas nada que realmente atrapalhe sua diversão.
Além do mais, esta versão ainda é muito recente, ou seja, é questão de tempo para
que novos mods alcancem os consoles, gerando ainda mais horas de curtição.

Prós
• Melhorias gráficas;
• Inclusão do sistema de mods.

Contras
• Som de baixa qualidade;
• Limitação de acesso aos mods;
• Pequenos problemas de desempenho.

TES V: Skyrim Special Edition (PC/PS4/XBO)
Desenvolvedor Bethesda Game Studios
Gênero RPG e Mundo Aberto
Lançamento 27 de outubro de 2016
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PS4
PSV

por Pedro Vicente
Revisão: Arthur Maia
Diagramação: Paulo D. Faiola Jr.

Toda vez que eu ouço o tema principal de Dragon Quest,, eu me emociono, e
dependendo da situação eu chego até a ficar com os olhos lacrimejados. Essa sensação
é um pouco estranha, já que sou muito mais íntimo de Final Fantasy, por exemplo, e não
costumo me alterar quando ouço o tema da franquia. Talvez a diferença seja que Dragon
Quest te chama para a aventura, e a música traduz isso tão bem que uma reação afetiva
acontece em mim quando a ouço. Não uma aventura qualquer, mas uma que tem a
incrível tendência de ser extremamente simpática, mesmo quando é um tanto simples.
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C

ompare o enredo de Dragon Quest VIII
e Final Fantasy XII, dois jogos lançados
com pouca diferença de tempo.
Enquanto no último vemos uma complexa
trama envolvendo nações e facções, no
primeiro guiamos um grupo pequeno em
busca da cura para uma maldição (e depois
vencer quem amaldiçoou). Os dois jogos
se ancoram muito na viagem e nos lugares
que passamos, mas DQ VIII me parece muito
mais uma grande jornada aventureira. Essa é
uma impressão que tenho de toda a série.

Minha primeira cidade.
Dragon Quest Builders pode não parecer muito próximo de um DQ usual, mas
a sensação de aventura o acompanha a todo momento. É necessário explorar os
diversos cantos do mapa, descobrir e enfrentar inimigos, dominar os recursos
da região e construir sua vila. É uma maneira diferente de se aventurar e
enfrentar o Dragonlord, e uma interessante e surpreendentemente divertida.
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Antes de continuar, deixa eu desconstruir o elefante branco que está por
aqui. Eu nunca joguei Minecraft, não por qualquer tipo de aversão ou
desinteresse nas mecânicas do jogo, já que elas, inclusive, me instigam
bastante, mas mais pelo fato de que não havia um interesse temático da minha
parte que me fizesse gastar tanto tempo para construir cidades, dungeons e
castelos. Com Dragon Quest Builders a coisa muda (e muito) de figura.
O simpático visual da franquia é um dos
pontos altos de Builders, não apenas os
personagens e as coisas que podemos
construir têm um apelo forte, como também
todos os monstros e NPCs que encontramos
pelo caminho. Ao lado disso, caminha a bela
trilha sonora da série, com suas melodias que
acompanham momentos alegres e tensos.
É um diferencial grande para os fãs da série,
já que sempre há algo familiar (seja o visual
ou a música) nos acompanhando enquanto
gastamos horas criando e construindo.
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Mas também muda de figura na medida
em que não traz tantas possibilidades
quanto Minecraft. Acredito que são
jogos suficientemente distintos. O lado
bom é que Builders sabe trabalhar
bem com sua “limitação”, tanto nos
capítulos do modo história quanto na
Terra Incognita, seu modo livre (no qual
é possível trazer criações de outros
jogadores para seu mundo, e vice-versa).
As aspas da limitação no parágrafo
anterior se dão muito mais na comparação
do que em como o jogo se sai por si
mesmo. Os diferentes materiais e coisas
que podemos construir são bastante
diversos, e eu raramente senti que não podia construir cidades interessantes com o
que tinha à disposição. Nos capítulos da história, algumas coisas tendem a ser mais
direcionadas, já que temos um limite de espaço e os habitantes da cidade que estamos
reconstruindo nos fazem pedidos, mas existe uma certa liberdade em como realizá-los.

As missões e planos de
construção (blueprints)
vão servindo como uma
espécie de tutorial, mas
ao longo do capítulo e,
principalmente, do modo
Terra Incognita, podemos
construir muita coisa
como bem entendermos.
Gostei bastante de criar
as cidades, do visual dos
itens e das possibilidades
de construção. É fácil
A segunda cidade ainda é a menina dos meus olhos.
perder horas querendo
dar uma identidade visual para sua vila, e tantas outras querendo recriar cidades
icônicas dos jogos no modo livre. É realmente gostoso planejar e dar vida a suas
criações enquanto cuidamos apenas da nossa fome (é preciso comer no jogo, e os
alimentos podem ser coletados ou construídos), nossa cidade e seus habitantes.
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Quando falo em aventura na série Dragon Quest, penso em como é importante
conhecer cada canto, e Builders traz isso de uma forma bem bacana. É preciso
explorar e desbravar a região em que estamos para conseguirmos os itens
necessários para criar novos equipamentos e utilitários. Também é a partir da
exploração que conseguimos equipamentos que facilitam a aventura, como
botas que negam o dano em quedas e sementes que aumentam o HP. Há
também um aspecto narrativo na exploração, que comentarei depois.
Chegar em uma caverna cheia de minerais, ou então encontrar um lugar bonito
ediferente (alguns com brincadeiras relacionadas a elementos da série), quem sabe
achar uma construção abandonada e cheia de segredos. Toda nova ilha que se abre
está disponível para você logo de cara, basta fazer um bom estoque de equipamentos
e comida e explorar o quanto quiser. Claro que esses lugares, eventualmente, são
palco de alguma parte da missão, ou pelo menos dos desafios de cada capítulo,
mas é bacana a liberdade que temos no ritmo da exploração e das batalhas.
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Cada capítulo traz uma nova região, e
cada região possui sua própria flora
e fauna, com diferentes inimigos.
E eles não apenas são diferentes
visualmente, mas muitas vezes atacam
de forma distinta. Não com uma variedade
incrível, mas existe sim distinção entre as
investidas dos inimigos. Enquanto uns atacam
de longe, outros correm em sua direção, ainda
existem aqueles que giram para atacar em área,
enquanto outros atacam com múltiplos projéteis.

O combate funciona bem, ainda que, em
alguns momentos, seja difícil “encaixar”
um golpe, principalmente quando ainda
estamos nos acostumando ao ritmo do
inimigo. O interessante é que podemos
usar a parte de construção do jogo para
contornar isso. É possível criar um espaço
aéreo para matar o inimigo do alto sem
ele nos encostar. Em qualquer outro
jogo, isso seria uma trapaça, mas não
em algo que tem “Builders” no nome.
Além disso, podemos criar bombas e
canhões para maximizar a quantidade de
inimigos vencidos e recursos capturados.
A mudança de inimigos e de recursos em
uma área é essencial para que o jogo tenha
uma progressão interessante, já que a cada
novo capítulo perdemos todos os nossos
itens e equipamentos. Fosse tudo muito
semelhante, a primeira metade de cada
capítulo seria muito repetitiva e maçante.
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Existe ainda algo que me surpreendeu: a forma como o enredo é levado. O
primeiro capítulo traz uma base bem simples e simpática, acordamos em um
local estranho e recebemos a missão de reconstruir o mundo que foi destruído
pelo Dragonlord. Para isso precisamos refazer as cidades e conseguir trazer de
volta seus habitantes, realizar um tanto de missões e tarefas para então enfrentar
o inimigo maior do local e acabar com a influência do Dragonlord no local.
A história sempre vai se desdobrando nos mesmos passos, inclusive cada capítulo
possui a mesma estrutura: chegamos na cidade, fazemos algumas missões, defendemos
a cidade de uma onda de inimigos, recebemos o portal azul, vamos a uma nova ilha
e conseguimos mais recursos para realizar mais missões, defendemos a cidade e
uma nova onda, recebemos um portal verde, vamos à ilha nova e conseguimos mais
recursos e realizamos mais missões, defendemos a cidade novamente, recebemos
um portal vermelho, vamos à última ilha da região e fazemos as últimas missões,
vencemos uma série de defesas e, por fim, enfrentamos o monstro chefe do local.
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Isso tinha tudo para ser repetitivo, mas
a forma como a narrativa é conduzida
nos capítulos faz com que cada um deles
tenha seu próprio jeito. No segundo
capítulo, por exemplo, precisamos curar
as pessoas que chegam doentes na nossa
vila, e isso se relaciona diretamente
com os recursos da região e com a
exploração que vamos realizar. Existem
surpresas e momentos interessantes
na história de cada cidade/capítulo.
Também podemos encontrar anotações,
placas e livros pelas regiões que contam um pouquinho
da história do lugar, além, é claro, de construções
destruídas e locais que fazem parte do enredo. E
ainda assim, no quadro geral, a coisa é bem simples e
simpática, já que somos os herdeiros do herói Erdrick
(inclusive o nome default do personagem é Bildrick)
e precisamos livrar o mundo do dragonlord.

Já na terceira resolvi criar um tipo de pirâmide.
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Para irmos retirando a influência maligna da região,
eventualmente temos que enfrentar um grande inimigo do
local. São as últimas batalhas do capítulo, e foram as coisas
mais divisivas na minha experiência com o jogo. Se por um
lado elas trazem boas ideias, diretamente ligadas com o
que fizemos de novo no capítulo, por outro as lutas
acabam sendo chatas na prática, com muita
repetição e, inclusive, punindo o jogador que
tenha criado uma cidade mais complexa.
Explicando melhor: no segundo confronto,
contra o Hades Condor, eu precisava correr
rapidamente para as minhas balistas, mas
como minha cidade era bem grande, cheia
de escadarias e corredores, acabava
sendo um tanto complicado ir logo
até o local necessário. Acredito
que isso seria melhor contornado
com menos repetição das ações
necessárias, ou pelo menos
abrindo a chance de enfrentar o
chefe de uma maneira mais livre.
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Dragon Quest Builders, mesmo com
alguns aspectos problemáticos,
é um sólido game de construção
e exploração. Aventurar-se para
desbravar um ambiente, dominálo e construir sua cidade enquanto
conhece um simpático e bem
conduzido enredo é uma tarefa
agradável. Uma nova forma de
conhecer e jogar Dragon Quest,
deixando um pouco de lado o papel
de visitante de vilas e cidades, e
assumindo o papel de “village elder”,
imaginando ou recriando suas cidades
favoritas dos RPGs. Mesmo com as diferenças,
Builders é sobre criação e exploração, e sobre como construir e reconstruir
um mundo de fantasia pode ser a mais interessante das aventuras.

Prós
• Boas ferramentas e
possibilidades de construção;
• Enredo simples, mas interessante
e bem conduzido;
• Diferenças entre capítulos fazem
o modo história ser fluído;
• Terra Incognita, modo livre no qual
você pode compartilhar suas criações;
• Sistema de batalha funcional, ainda
que com alguns problemas, e tentativa
de criar diferenças nos confrontos.

Contras
• Ainda que com boas ideias, alguns
confrontos são maçantes e frustrantes.

Dragon Quest Builders (PS4/PSV)
Desenvolvedor Square Enix
Gênero Ação/ Aventura
Lançamento 11 de outubro de 2016
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por Luís Antônio Costa
Revisão: Vitor Tibério
Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

Dishonored 2 (Multi):
o simulador de
furtividade definitivo
Já faz quatro anos que a Bethesda deu ao mundo eletrônico um game que
colocaria o gênero de stealth (furtividade) em um patamar alto. Dishonored nos
apresentou um mundo que vive na corda bamba, cheio de instabilidades políticas,
e que tem nas mãos do assassino Corvo a única chance de não cair no caos.
Obtendo um sucesso inesperado com o título, a empresa retomou esse universo
sombrio e fantástico para explorar a jovem Imperatriz Emily, protegida e filha
de Corvo, e descobrir se juntos eles são capazes de salvar o seu império.
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Um reino nunca seguro

F

ora todos os trailers e demos que
a Bethesda já divulgou, o público
já conhecia bastante sobre a trama
de Dishonored 2 mesmo antes de seu
lançamento. O game se passa 15 anos
depois de seu antecessor, quando
Corvo utilizou suas habilidades furtivas
e seus poderes sobrenaturais para
salvar a herdeira do trono do Império
das Ilhas (e nem tanto para a surpresa
de todos, sua filha), Emily, e acabar
com a conspiração que ameaçava a paz
do reino. Agora a jovem cresceu e é a
nova Imperatriz. Quando as coisas
pareciam melhorar, eles precisam
enfrentar um novo inimigo.
Desta vez, o complô que visa
tirar o poder real de Emily não é
deste mundo, vem de um lugar
estranho. Da mesma dimensão
bizarra em que Corvo ganhou seus
poderes especiais no primeiro game.
Um usurpador sobrenatural roubou o
trono e agora cabe a Emily, que recebeu
de seu guardião todo o treinamento de
assassina, e Corvo desvendarem o mistério
que cerca a conspiração. Adicione a
isso uma mecânica de furtividade mais
refinada do que no primeiro game,
inimigos mecânicos letais e um novo
arsenal de poderes e terá a receita perfeita
para um belo candidato a jogo do ano..
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Ao invés de viajar entre ilhas e fortalezas,
em Dishonored 2 o jogador tem como
cenário da aventura a ilha natal de Corvo,
Karnaca, na cidade de Serkonos. E apesar
de alguns acharem que essa limitação
de localidade é um passo para trás na
qualidade do game, ela é uma melhoria.
Como no primeiro Dishonored, o reino
de Emily mantinha um visual homogêneo
mesmo com mudanças de ilhas. Ter
apenas uma localidade aparenta ser uma
decisão mais adequada para focar em um
local específico e cuidar de cada detalhe
do visual do cenário, sem fazer tanta
generalidade quanto
no primeiro
game.
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Mais poderes, mais possibilidades
Assim como Corvo, Emily recebe a marca do Outsider (uma estranha
entidade sobrenatural que dá poderes aos outros) e, com isso, possui
habilidades fantásticas tão incríveis quanto as do protagonista do
primeiro game. Como o foco de Dishonored é a furtividade, todos
os poderes disponíveis no jogo servirão para auxiliar o jogador a
cumprir seu objetivo da forma mais silenciosa a ágil possível.
Tal qual o primeiro título, Corvo possui todos os
poderes que os jogadores já estão acostumados,
então as novidades na continuação ficam por
conta das habilidades de Emily. Uma das mais
interessantes é o Dominó, que une o destino
de vários inimigos, ou seja, quando um morre,
todos que estiverem ligados seguem o mesmo
destino. Ao contrário de Corvo, que possui
poderes mais ofensivos, as habilidades
de Emily focarão mais na capacidade
de enganar e distrair inimigos, como
o Mesmerize, que provoca ilusões,
deixando as vítimas vulneráveis ou
ocupadas com sonhos o suficiente
para você poder crumprir um
objetivo sem chamar a
atenção.
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Desde o início os trailers e
demonstrações já deixaram
claro que o jogador poderá jogar
tanto com Corvo ou com Emily, o
que torna a experiência bastante
fluida e repleta de estratégias
diferentes. Logo no começo do
game, depois da dramática
sequência de eventos
na sala do trono, é
exibida a opção de
qual personagem e
jogar: uma decisão
que altera muito a
forma como o jogador
irá experienciar o jogo
e como a história irá se
desenrolar. Essa fórmula
já funcionou muito bem com
Assassin’s Creed Syndicate
(Multi), em que você podia
trocar de personagem entre
os irmãos Frey a qualquer
momento, portanto, muito
difícil errar nesse ponto, ainda
mais quando cada personagem
tem sua própria maneira de
atacar e poderes especiais.
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De morte em morte, você faz sua sorte
Apesar de focar no aspecto da furtividade
— pois em muitas missões tentar bater de
frente com os inimigos é uma atitude inútil
e suicida —, Dishonored sempre enfatizou
o grau de liberdade que ele permite ao
jogador. Parece que esse elemento continuará
presente em seu sucessor. Por exemplo,
se você precisa assassinar um alvo que está
escondido em um quarto alto de uma mansão,
você pode escolher ir pelos esgotos, pular de
sacada em sacada, ou mesmo ir pela porta da
frente utilizando suas habilidades para distrair os
guardas. As possibilidades são quase infinitas!
Assim como seu antecessor, Dishonored 2 garante
aos seus jogadores a possibilidade de completar
o game sem matar uma única pessoa, usando
apenas seus poderes para chegar ao objetivo. E
acredite, como vários jogadores já mostraram no
primeiro game, a tarefa é possível e um ótimo
desafio. Além disso, suas missões se tornam
sempre muito dinâmicas por conta do cenário
que funciona como seu aliado nas estratégias. Saber
se esconder no lugar certo e esperar o momento propício para
atacar são elementos chaves para conseguir completar seu objetivo.
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Com um mundo mais limitado, mas
possuindo uma trama mais elaborada
e um arsenal de poderes ainda
maior, Dishonored 2 é um passo bem
executado no caminho promissor da
franquia. Poder utilizar habilidades
diferentes tanto com Corvo quanto
com Emily possibilita uma gama
variada de estratégias que manterá
a jogabilidade fluida e sempre com
surpresas pelo caminho. Aqui a
questão não é quantos inimigos você
pode matar, mas sim como se livrar
deles ou mesmo atingir sua meta sem
derramar uma gota de sangue.
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por Pedro Vicente
Revisão: Arthur Maia
Diagramação: Bruno Carneiro

e a responsabilidade
de redimir a série
Quando Watch Dogs foi lançado, rapidamente
se tornou um dos assuntos do momento. Claro
que toda a polêmica envolvendo o downgrade
visual em relação ao trailer da E3 2012 era o
elefante branco, mas o jogo como um todo foi
recebido sem muito calor. O interessante de toda
essa situação é que um outro game foi muito
comentado e citado na ocasião: Watch Dogs 2.
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O

primeiro WD foi um desses jogos que muita
gente, de crítica a público, projetava em uma
eventual sequência a realização de suas
promessas e potencialidades. Particularmente,
eu não gostei do primeiro, muito menos por
qualquer reclamação de downgrade do que
por suas opções medíocres de design, por seu
ambiente morto em meio a tantos pontos de
interrogação no mapa, e por seu enredo sem tempero,
levado adiante por um protagonista dispensável.
É, é uma boa lista de reclamações, mas mesmo assim
eu acreditava que uma inevitável sequência poderia
retrabalhar as boas ideias e propostas, claro que
resolvendo alguns desses sérios obstáculos.
Se o problema era a frieza, agora vamos para
a costa oeste americana passear por San
Francisco, Oakland e o Vale do Silício (lugares
muito ligados a um aspecto cultural mais
moderno e à tecnologia, principalmente
informática). Se Aiden Pearce era meio
parvo e mal construído, agora entra Marcus
Holloway, um jovem ativista atlético e rebelde.
Watch Dogs 2 não apenas precisa ser bacana,
como tem a responsabilidade de dizer que a
série tem motivos para continuar existindo, que as
ideias que deram origem a Watch Dogs podem
ser o alicerce de um jogo realmente bom.
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diversao sob o sol
E a primeira mudança mais palpável é justamente no tom do jogo. Marcus não é um
vigilante, ou alguém que está em busca de vingança após uma grande tragédia, mas
sim um hacker cheio de amigos. Claro que não é um grupo qualquer de amigos, já que
trata-se de rebeldes com o objetivo de expor as mentiras de organizações e corporações.
Marcus também é mais atlético, e a promessa é de que ele seja muito melhor no parkour
do que Aiden era, deixando mais rápida e divertida a movimentação pela cidade.
A cidade escolhida também deixa mais claro o ambiente mais leve e divertido
que Watch Dogs 2 quer passar. A região de São Francisco está no imaginário
das pessoas como um local alegre, ainda que efervescente, inconformado e
ligado a movimentos sociais. Também é uma área muito ligada à computação,
com o Vale do Silício e suas muitas empresas de tecnologia.
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Ora, mesmo o mapa disposto na tela é bem colorido
e muito diferente do sombrio mapa do menu de
Chicago. As roupas e o smartphone de Marcus
Holloway também são mais chamativos. O
fato dele ser mais integrado com o seu
grupo de amigos, todos da DedSec, faz
com que tenhamos um senso maior de
comunidade. Eles sempre estão por perto
e costumam conversar bastante com Marcus,
geralmente com piadinhas e referências.
Toda essa ideia de diversão também está
presente em uma das atividades centrais e mais
importantes do jogo: “zoar” pela cidade. O foco
em brincar com o pessoal e as coisas pela
rua é uma das preocupações da equipe de
desenvolvimento. A ideia é fazer com que
o passeio pela recriação de São Francisco
seja tão bem-humorado como os outros
aspectos do jogo. E a impressão é de que
tudo está indo num caminho certo, já que
parece ser um consenso entre as pessoas
que experimentaram algumas horas do
game que ele é muito mais divertido
de se jogar que seu antecessor.
Mas mesmo com toda essa ideia
de diversão, Marcus e a DedSec se
colocam como rebeldes dentro do
sistema. A partir daí, o caminho
deles é enfrentar pessoas
e facções que se valem do
controle da informação
para mistificar e enganar. A
promessa é de um enredo
que vai tocando pequenas
e médias histórias para se
desenvolver, e não um que se
guia por uma trama única.
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Essa proposta é interessante, já que vivemos em uma sociedade onde
uma das principais definições é a fragmentação. Uma série de relações
e processos sociais que, a princípio, estão apartados, mas que vão
dialogando para formar o todo de uma sociedade complexa.
Na prática isso quer dizer que as mais variadas missões e
encontros vão definindo os caminhos de Marcus e companhia.
Se em um momento é necessário expor um corrupto, em
outro a missão é acabar com a influência de um culto que
os está chantageando. Vamos lidando com diferentes
atores sociais enquanto realizamos as missões do jogo.
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abordagem em tres estilos
E para realizar as missões, teremos à disposição diferentes formas de abordagem,
ou pelo menos essa é a promessa da Ubisoft. Essa ideia de definir estilos não é
nova, e era um dos pontos levantados para o lançamento de Assassin’s Creed
Syndicate. No fim das contas, até era possível jogar de formas parecidas, mas a ideia
de criar dois estilos e dar vantagens em cada um deles para um dos personagens
foi algo que me agradou bastante. Trazia algum frescor e dialogava diretamente
com o enredo e com os personagens que estavam sendo desenvolvidos.
No caso de Watch Dogs 2, os três estilos apresentados são: agressivo (agressor),
fantasma (ghost) e trapaceiro (trickster). O vídeo de uma missão foi a principal
maneira de se apresentar esses estilos. Nela você tem que destruir máquinas de
caixa automático roubadas que estão dentro de um clube de motoqueiros.
O modo agressivo é o “modo GTA”, o famoso exército de um homem só.
Sem muito segredo em relação a outros jogos do estilo, aqui será preciso
abusar do cover, da troca de tiros e do combate corpo-a-corpo.
O estilo fantasma também é bem conhecido, já que se trata da forma furtiva.
Será necessário tirar a atenção das pessoas através do hacking e seguir sem
que elas o percebam. Claro que isso inclui inutilizar inimigos desavisados.
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Mas sempre é bom ser trapaceiro, que no caso de WD 2 é aquele que vai utilizar
seus instrumentos para brincar com as pessoas através do uso dos elementos
eletrônicos do cenário. Os principais instrumentos são o drone e o jumper.
A ideia de ter diferentes abordagens possíveis para missões e outros encontros
é agradável, mas para dar certo é necessário que os locais e obstáculos sejam
muito bem pensados e definidos. Também é interessante que a inevitável
árvore de habilidades tenha influência direta na forma como podemos lidar
com o cenário, algo que geralmente vemos de uma forma mais competente
em jogos que possuem mundos abertos mais contidos e menores.

Inspetor bugiganga?
Mas algo que talvez seja bem único
do novo Watch Dogs é a utilização das
queridas bugigangas do Marcus, o drone
e o jumper. O primeiro é conhecido e foi
uma grande febre durante um tempo, com
utilizações em estádios de futebol para
sacanear o time adversário, e até mesmo
pegadinhas envolvendo dementadores
da série Harry Potter. Já o segundo é um
carrinho, parecido com aqueles controlados
remotamente, que pode passar por
pequenas frestas e buracos, e que pode
dar um grande pulo (daí seu nome).

Ambos são importantes para reconhecer
o lugar e as opções que temos, já que a
informação dos inimigos e obstáculos
é importante para qualquer um dos
estilos. Ao passo que são ferramentas
que podem gerar situações legais de
jogo, me preocupa serem algo que facilite
muito a vida do jogador, sem grandes
penalidades em usar e com seus inimigos
sendo praticamente cegos aos robôs.
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Esse tipo de mecânica acaba colocando
todo o mundo do jogo muito centrado
na figura do jogador. É possível que todo
game faça isso, mas o sentimento de
que o mundo é um grande playground
que te faz ser um deus geralmente
se dá em detrimento da construção
de um ambiente interessante, que
existiria por si só sem o personagem
do jogador. Um mundo que parece
mais crível e mais bem construído.

Uma forma de contornar isso está
justamente no tom do jogo, que já é mais
leve e bem-humorado, combinando um
pouco mais com a presença de certos
poderes. Se os ambientes forem bem
construídos, com missões interessantes
e que não sejam apenas pontos no
mapa para gerar uma falsa sensação de
conteúdo, o problema se torna ainda
menor, já que o que há de central na
diversão da experiência é bem feito.

comunidade de hackers
E Watch Dogs 2 promete uma interação pela cidade
ainda mais bacana, já que existirão outros jogadores e
eventos que você poderá presenciar nas áreas. A ideia é
fazer com que o jogador nem sinta uma transição entre o
modo offline e o online. Não haverá uma opção no menu
para nos levar diretamente ao modo multiplayer, mas
sim encontros com essas possibilidades pelo mapa.
Essa proposta é bem interessante, e é bacana quando
um jogo consegue organizar bem essa transição. É um
conceito muito bem desenvolvido em Dark Souls e que
também existia de forma germinal do primeiro Watch Dogs.
O modo de procurar o invasor era original e bem feito, e
a ideia aqui é ir além também na ideia da cooperação.
Já que a DedSec possui um senso de coletivo, nada mais
natural que encontrar outros jogadores para realizar
missões. Muitas dessas apareceram de forma aleatória pela
cidade, com conteúdo gerado proceduralmente através de
bases estabelecidas. Essa ideia apareceu de forma similar
em Assassin’s Creed Unity e será a base de Ghost Recon:
Wildlands, também da Ubisoft. A empresa demonstra uma
clara preocupação com a interação online em seus jogos.
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a possivel redencao
Contando com outras importantes alterações, como uma melhoria no sistema
de direção (que era ruim no primeiro jogo), Watch Dogs 2 tem em suas mãos a
chance de tirar o gosto sério e amargo que ficou para quem esperava mais do
primeiro game. Se a mudança no tom, a utilização mais bem pensada da cidade e
dos personagens e as diferentes formas de se abordar as missões se encontrarem
com uma ambiente e cenários bem desenvolvidos e com um enredo interessante,
com certeza o segundo título vai afirmar as potencialidades da franquia.
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Westworld e a evolução
na forma de pensar
em video games

por Ailton Bueno
Revisão: Arthur Maia
Diagramação: Ítalo Lourenço

No ano de 2001, mais precisamente no dia 11 de
setembro, o mundo ficou chocado com um ataque
terrorista num dos principais centros financeiros do
mundo, a cidade de Nova Iorque. As repercussões
são vistas até hoje, mas, ainda em 2001, um
outro acontecimento chocou o mundo e mudou
a forma de como vemos os jogos eletrônicos: o
lançamento de GTA III. Esse é um dos nossos
pontos de partidas para analisar o quão longe a
violência nos games irá e o quanto irá influenciar.
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Liberdade sem moralidade

O

jogo de mundo aberto nos deu
a oportunidade de perambular
por uma cidade e fazer
absolutamente tudo o que tivermos
vontade. Se quiséssemos pegar
um carro e atropelar todo mundo,
isso era possível. Comprar armas
e balear os transeuntes, também.
Resumindo, podemos promover todo
e qualquer tipo de caos. O gráfico do
jogo era inacreditável para a época,
e mostrava uma semelhança muito
grande com a realidade. Além disso,
o mundo estava completamente
abalado com a violência ocorrida a
poucos meses antes do lançamento.
A tecnologia avançou, e os jogos também evoluíram. Construir jogos de
mundo aberto hoje em dia é praticamente um pré-requisito para ter um jogo
de sucesso. E temos vários bons exemplos no mercado, jogos como os das
séries The Witcher, Fallout e diversos outros. Mas foi a série GTA que chocou
novamente o mundo, com a introdução do modo em primeira pessoa.
Neste modo, podemos ter uma noção de como é fazer
coisas que não podemos fazer normalmente. Dirigir
passa a ser uma experiência mais real, sofrer um
acidente também. E o ápice fica por conta de quando
joga-se em realidade virtual: parece que somos nós
mesmo realizando todas as ações possíveis no jogo. E
isso choca ainda mais as pessoas que não entendem
que o jogo é apenas um reflexo da realidade.
E essa realidade é sangrenta e violenta. Seguindo
essa linha, em outubro de 2016, a HBO lançou o seu
mais novo seriado, Westworld. Inspirado no sucesso
homônimo de 1973, escrito para os cinemas por
Michael Crichton (o mesmo criador de Jurassic Park), o
show mostra um parque temático baseado no faroeste
norte-americano, e esse show tem tudo para mostrar
como serão os jogos no futuro. Só que ao invés de um
mundo digital, a ação irá acontecer no mundo real.
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Em Westworld, os visitantes pagam uma
quantia exorbitante de dinheiro para
terem o direito de interagir com robôs
com a aparência idêntica à humana e com
uma inteligência artificial avançadíssima.
Os anfitriões (a forma como os robôs
são chamados) foram programados
para responder adequadamente a
todas as interações com os visitantes,
e alguns deles são “gatilhos” para
aventuras dentro do parque, da mesma
maneira como as missões nos jogos.
Porém, em Westworld, os visitantes podem colocar para fora todos os instintos animais.
Se a vontade dele for espancar um anfitrião, ele poderá fazê-lo sem que ninguém o
impeça. Se quiser descarregar armas nos transeuntes, também estará à vontade.
Os jogos eletrônicos estão extremamente evoluídos, mas eles ainda assim não
conseguem passar a barreira da realidade. Afinal, eles não deixam de ser eletrônicos.
E Westworld nos mostra como pode ser o próximo passo na escala de evolução.
Em vez de usarmos controles ou qualquer outro tipo de acessório, colocaríamos
nossos corpos em ação. E esse pode ser o futuro da indústria do entretenimento.

O longo caminho
rumo ao futuro
Imersão. Essa palavra explica tudo
o que os produtores de conteúdo
estão procurando neste momento. A
população anseia por uma ferramenta
que possa tirá-las da realidade. E se
com isso ainda as pessoas pudessem
liberar um pouco do stress do dia a dia,
seria ainda melhor. Contudo, a robótica
ainda está longe de produzir androides
que possam agir e se passar como um
ser humano. Por mais que as pesquisas em inteligências artificiais estejam avançadas, ainda
somos incapazes de criar máquinas que tem a capacidade de “pensar” por si próprias.
Mesmo em Westworld, os cientistas e criadores do parque falam em vários momentos
que não basta dizer que as máquinas passaram no Teste de Turing com louvor para
dizer que, de fato, são inteligentes. O famoso teste do Pai da Computação consiste
em uma experiência simples em que um entrevistador humano, sem poder ver suas
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duas cobaias, tenta distinguir através de
conversas quem é o humano e quem é a
máquina. Se o entrevistador não foi capaz de
atestar com certeza qual é qual, podemos
dizer que a máquina é “inteligente”.
Mas, ao menos, temos agora um norte
e um ponto no horizonte para se fixar.
O cinema e a televisão funcionam muito
bem para plantar necessidades nas
cabeças das massas que consomem os
filmes e os programas de TV todos os dias.
Um exemplo é o seriado de Star Trek.
Durante as décadas de 60, 70, 80 e 90, o seriado apresentou uma série de produtos
que na época eram somente sonhos, mas que hoje são realidade. Podemos citar os
tablets, tradutores universais, comunicadores, entre diversos outros produtos.

O outro lado do caminho
E como toda coisa boa tem um lado ruim, essa imersão pode ser maléfica para a sociedade.
Imaginem como seria uma pessoa estar num lugar onde pode fazer tudo o que lhe der na
telha sem se preocupar com as consequências. Podemos resumir isso numa única palavra:
caos. A pessoa iria liberar tudo de pior que existe dentro da sua alma e não se importaria
com absolutamente mais nada. Estupros seriam uma coisa corriqueira, mutilações e
tortura também. Viver num mundo ausente da ética e da moral seria um terror.
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E essa extrema imersão tem o poder de criar isso. Uma pessoa que passe uma quantidade
considerável de tempo dentro desse ambiente pode trazer essa ausência de senso comum
para o mundo real, e fazer todas as coisas que estava acostumada naquele ambiente.
Sinceramente eu não creio que as pessoas estão prontas para esse nível de imersão. Pessoas
com a mente fraca já são influenciadas aos montes por todas as mídias, e possivelmente eles
seriam responsáveis por diversas atrocidades. Contudo, não estou afirmando que isso seria o
causador de tal problema, mas apertaria um “gatilho” em pessoas propensas a cometer tal ato.
A discussão se “videogames violentos causam comportamento violento” é longa e muito
antiga. Apesar daqueles que são a favor e dos que são contra, um fato constatado é que
games com teor violento de fato não são recomendados para indivíduos com “gatilhos”
naturais para a violência. Ou seja, não é bom que uma pessoa propensa a comportamentos
violentos comece a jogar GTA. Especialmente se for o caso de alguém que tem problemas
em distinguir a realidade da fantasia ou conceitos distorcidos de ética e moralidade.

Westworld e o futuro
Mas além da questão da violência, o seriado também já está trazendo indagações
interessantes que ainda não começaram a ser debatidas, tais como: qual o limite de
uso dos androides por parte dos humanos? No show, os humanos os utilizam da
forma que desejarem, como já dito nesse texto, mas isso é justo com eles? Por mais
que eles não sejam humanos e não sintam dores, somente aqueles programados
para sentirem, será que temos o direito de fazermos o que quisermos com eles?
Essas indagações ainda não têm respostas. Mas moralmente falando, seria
errado fazer o que quer que seja com eles, já que eles se parecem muito
conosco, e, mesmo que sejam fruto de programação, eles conseguem sentir
dores e duvidar da sua existência, isso de acordo com a sua programação.
A tecnologia ainda vai evoluir muito
mais, praticamente sem limites. Com
isso iremos imergir cada vez mais em
mundos que não nossos, e iremos
experimentar coisas que ainda não
estamos preparados. Por essa razão que
shows como Westworld são importantes,
tanto para a ciência, quanto para a
humanidade. Já que quanto mais debates
tivermos, melhor será para o nosso futuro,
principalmente para evitar certos erros
que possivelmente possamos cometer.
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por Karen K. Kremer
Revisão: Pedro Vicente
Diagramação: Guilherme Lima

Movimento Negro nos
EUA dos anos 60
O jogo de tiro em terceira pessoa Mafia III (Multi) da 2K Games dá continuidade
ao game anterior, passando-se quase trinta anos depois dos acontecimentos
em Empire Bay — entres os anos de 1940 e 1950 — retratados em Mafia II
(Multi), também da 2K Games. No terceiro título da trilogia, você assume
o comando de Lincoln Clay, um veterano da Guerra do Vietnã, cuja missão
é vingar-se da máfia italiana, responsável pela morte de sua família.
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O

novo cenário do jogo é a cidade de New Bordeaux
em 1968. Inspirada na Nova Orleans (EUA) da
década de 1960, a cidade é dividida em distritos
controlados por mafiosos e gângsters. Possuindo cultura,
economia e sociabilidades distintas, cada distrito tem
características próprias. Em bairros pobres, por exemplo,
seu personagem será acolhido. Em distritos de elite, a
situação muda e Lincoln receberá olhares de reprovação e
comentários sobre como ele não deveria estar circulando
por aquelas imediações. Neste contexto controverso, seu
personagem é xingado, expulso de lojas e restaurantes ou
até mesmo diretamente perseguido por grupos racistas.
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A coragem de Rosa Parks,
o início da mudança
Contudo, o que foram os anos de
1960 nos EUA? Especialmente no
que concerne aos direitos humanos
e ao Movimento Negro? O que são
as notícias e propagandas referentes
à figura de Martin Luther King e
ao presidente Kennedy presentes
em Mafia III? 1960 foi uma década
de grandes mudanças sociais em
todo o mundo, influenciada pelo
movimento dos direitos civis, a luta das
mulheres por condições igualitárias
aos homens e a preservação do meio
ambiente, pautas que tomavam as
ruas do mundo naquele momento.
Contudo, a liberdade e igualdade
que eram reivindicadas nos anos 60
não eram uma realidade cotidiana.
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Após o fim da escravidão nos EUA,
a segregação racial continuava. Os
negros continuavam à margem da
sociedade, sem direito ao voto e restritos
a locais designados para separá-los
dos brancos até meados do século XX.
O estopim da luta pelos direitos civis
dos negros veio em 1955 na cidade
de Montgomery, quando a costureira
Rosa Parks negou-se a dar seu lugar no
ônibus para um branco e foi presa.
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No jogo esta tensão racial é retratada de
forma realista e pesada. O jogador pode
explorar o mundo aberto de Mafia III, mas
sempre acaba esbarrando no preconceito
e a divisão entre negros e brancos em New
Bordeaux. Por mais que seja livre a Lincoln
andar pelas ruas, percebe-se a diferença
entre um distrito para outro. Há locais apenas
para brancos e locais apenas para negros e,
raramente, pessoas cruzam este acordo tácito
na sociedade. Legitimando a separação racial.
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Martin Luther King e Stokely
Carmichael: Sul Vs. Norte
Depois do que aconteceu com Parks, as lideranças
negras da cidade, lideradas pelo pastor protestante
Martin Luther King, convocaram um boicote geral
ao transporte público naquele município. O boicote
durou cerca de 13 meses e só terminou quando
a legislação municipal, que separava brancos e
negros, foi extinta. Durante esse período, surgiram
expressões e apologias aos negros que ganharam
as ruas. Stokely Carmichael, membro do movimento
estudantil e um dos organizadores do grupo
pelos direitos civis, inventou o nome Panteras
Negras e a expressão Black Power (Poder Negro).
Todavia, dentro do próprio Movimento Negro
não havia unidade. Os negros do norte eram
diferentes dos negros do sul. Enquanto os adeptos
sulistas de Martin Luther King estudavam Gandhi
e sua campanha não-violenta contra os ingleses,
Stokely Carmichael, que crescera na cidade de
Nova York, passou a se interessar por rebeldes
violentos, como os Mau Mau, que se insurgiram
contra os ingleses no Quênia. A diferença de
propostas e influências separou o movimento
em duas abordagens: pacífica e violenta.
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Da mesma forma que as duas principais
correntes de pensamento do Movimento
Negro da época, o jogador pode optar por
qual linha agir: a violenta ou pacífica. Mafia
III deixa claro que muito do estereótipo
e preconceito dos cidadãos é causado
pela própria questão racial, contudo,
Lincoln pode lidar de formas diferentes
com a violência que sofre na sociedade.
Por exemplo, em sua busca por vingança,
Lincoln entre em contato com três grandes
líderes de distrito em New Bordeaux, aos
quais você escolhe ajudar ou não durante
a narrativa. A opção de escolha também
permite ao jogador decidir se vai matá-los
ou não, cabendo à você a opção de retaliar
o preconceito que sofre, ou simplesmente
ignorar e seguir para o objetivo maior:
matar os assassinos de sua família.
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O legado de Luther King
e o presidente Kennedy
Durante ao gameplay o jogador depara-se
com programas de rádio falando da morte
de Martin Luther King ou cartazes, jornais
e documentos perdidos sobre o presidente
Kennedy. Afinal, do que se tratam essas
informações? Elas estão ligadas ao
Movimento Negro e a tensão racial a qual
Lincoln é submetido durante o jogo.
Foi somente com os assassinatos de
Malcolm X, principal líder dos Panteras
Negras, em 1965, e de Martin Luther
King, principal líder da corrente pacifista,
em 1968, que o Movimento Negro
passou a refletir sobre seus conflitos
internos e pensar num diálogo entre
ambas as correntes. Luther King
transformou-se num mártir e suas
palavras tornaram-se praticamente
sagradas dentro do Movimento Negro.
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Outro ponto crucial para a integração do
negro à sociedade foi a Lei dos Direitos Civis
proposta pelo presidente democrata John
F. Kennedy. O líder estadunidense propôs
medidas positivas no que tange à igualdade
de direitos. Além disso, criou um órgão de
Estado cujo escopo estava em fiscalizar
e inibir a discriminação no mercado
de trabalho. Kennedy foi assassinado
em 1963, mas seu sucessor, Benjamin
A. Smith II, deu prosseguimento a sua
política e obteve sucesso com a aprovação
do Ato dos Direitos Civis em 1964.
O legado de Kennedy é que permite
ao jogador explorar a cidade como
cidadão. Apesar das restrições não ditas,
ainda resultado de uma sociedade em
mudança, Lincoln é considerado um
cidadão com os mesmos direitos que os
brancos. A morte de Martin Luther King
revela o começo de uma sociedade mais
reflexiva e inclusiva, porém, isso não quer
dizer que você desfrutará uma história
livre de preconceitos em Mafia III, mas
testemunhará a introdução a um novo
amanhã, com seus erros e acertos.
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O mercado independente
brasileiro — Parte 2
Na primeira parte do nosso especial da estreia desta coluna de games indies,
falamos sobre um universo tão novo e fascinante do mundo eletrônico. Agora
é hora de diminuirmos o alcance de nossa luneta mágica e focarmos em
direção ao nosso querido país. Com gente cheia de iniciativa e boas ideias, o
mercado de produção e venda de jogos independentes alcançou altos níveis nos
últimos anos e mostra que o Brasil pode se tornar uma potência do ramo.
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Ideias, garra e determinação

C

riar games não é uma tarefa
fácil. No Brasil, mais difícil
ainda. Além da alta carga
tributária que nosso país possui
(especialmente sobre produtos
eletrônicos, que incluem software
e hardware), existe muito pouco ou
quase nenhum incentivo do governo
para empreendimentos que envolvam
jogos eletrônicos. Basicamente é como
Aquaris, Onagro e Swordtales, três empresas
se os políticos pensassem que games
brasileiras que são referência nesse mercado
são uma coisa “que não dá nenhum
dinheiro ou retorno financeiro”,
pois para eles não passam de criações de puro divertimento eletrônico. Por causa
de uma visão limitada daqueles que deveriam incentivar nossos desenvolvedores,
os brasileiros precisam realmente utilizar o “jeitinho brasileiro” para se virar e tirar
uma ideia do papel para transformá-la em uma aventura por trás de um controle.

Por causa dessas dificuldades, podemos
imaginar quantas boas ideias de
brasileiros nunca deixaram suas mentes.
Muitas vezes, os desenvolvedores
precisam se organizar para ou procurar
alguém que possa ajudar financeiramente
a criação do jogo (seja com o patrocínio
de alguma empresa privada ou mesmo
auxílio de um amigo com recursos)
ou precisam fazer cortes grandes no
orçamento para conseguir finalizar
o projeto. Uma outra opção é buscar
ajuda de serviços online que custeiam
projetos particulares, como o Kickstarter.
Kickstarter e alguns de seus
projetos aprovados

gameblast.com.br

67

INDIE BLAST

Foi assim que um game brasileiro, Moira, conseguiu sair do mundo das ideias
e agora está na fase final de desenvolvimento. Criado pela empresa indie
brasileira Onagro Studios, o game é uma bela homenagem aos clássicos do
Game Boy, desde o visual até a sua mecânica de gameplay. Nele, você joga
com o mago Rubick e pode copiar as habilidades mágicas dos inimigos (ao
melhor estilo Kirby’s Dreamland). O jogo foi divulgado e aprovado no Steam
Greenlight (um serviço de divulgação de projetos de games no Steam), além de
ter atingido a meta de financiamento de mais de 18 mil euros no Kickstarter.

Moira ainda permanece um pouco oculto, sem ser muito noticiado nos meios
eletrônicos, mas podemos colocar altas esperanças no game pelos trailers exibidos
e pela demo que o estúdio já disponibilizou. Quem é fã de games ao estilo retrô e
pixelados, vai amar Moira com seu visual carismático e gameplay divertido. Por enquanto
só podemos esperar que os brasileiros responsáveis pela obra cumpram com sua
palavra e o jogo seja lançado dentro do tempo esperado, além de presentear aqueles
que o financiaram com brindes, como DLCs e até mesmo uma edição física do game.
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Lojas e games tupiniquins
Nos últimos anos, duas produções feitas por estúdios gaúchos roubaram a atenção
do mercado de games. A primeira delas é Toren, um jogo de aventura com um visual
superestilizado que passou quatro anos sendo produzido pelo estúdio Swordtales. A
grande diferença por trás do título em comparação com outras produções brasileiras
que tiveram que se virar para conseguir fundos para o desenvolvimento (como Moira),
foi que Toren utilizou recursos da Lei Rouanet. O financiamento fornecido pela lei
de incentivo a produções artísticas ajudou na verba de 400 mil reais do game.

Toren foi lançado para PC e PS4 por um modesto
valor de R$19,99 e R$29,99, respectivamente.
Livremente inspirado em títulos como Zelda e
Shadow of Colossus, além de animações do Studio
Ghlibi, o game é belo e possui uma jogabilidade
interessante que incentiva o jogador a explorar
o cenário e perigos à sua volta enquanto precisa
escalar uma torre tão alta quanto o céu. Apesar
de ter recebido críticas tanto positivas quanto
negativas, a grande inovação em Toren foi ter
sido o game pioneiro em receber incentivo
financeiro do governo, o que abriu as portas
para outros desenvolvedores que não sabiam
como tornar suas ideias em realidade.
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O segundo game que deu o que falar nos últimos
tempos foi Horizon Chase, da Aquarius Game
Studios, que ganhou diversos prêmios nacionais
e atraiu os olhos de muitas empresas para o
potencial da indústria de jogos independentes
brasileira. O game de corrida é uma homenagem
a clássicos como Top Gear e até mesmo sua
trilha sonora foi composta pelo genial Barry
Leitch, que compôs as músicas incríveis do game
clássico de SNES. O título conta com um visual
charmoso e simples, com cerca de 71 pistas e
vários carros para testar a velocidade. Lançado
originalmente para o iOS, o game já recebeu uma
versão para Android e continua fazendo sucesso.

Além de ótimas criações brasileiras, quem
busca conhecer mais sobre o mundo
dos indies no Brasil pode conferir vários
títulos na SplitPlay, uma versão brazuca
do Steam. Com uma interface simples e
amigável, o serviço de venda de games
segue o mesmo modelo de tantos outros
existentes na internet. Lá você pode
encontrar vários tipos de games e todos
produzidos por brasileiros geniais que não
têm medo de se arriscar nesse mundo
eletrônico tão concorrido. Além disso, o
SplitPlay incentiva os desenvolvedores
permitindo que eles divulguem e vendam
seu trabalho pelo serviço. Para aqueles
que, às vezes, precisam de apenas
uma boa oportunidade para tornar
seu sonho em realidade, a loja online
brasileira pode ser sua salvação.
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É do Brasil
Assim como em muitas outras áreas de conhecimento e desenvolvimento, os
brasileiros mostram toda sua genialidade, determinação e criatividade no mundo
dos games. Com o mercado de jogos independentes dando seus primeiros e
importantes passos aqui no Brasil, é preciso que tanto governo, empresas e (o
mais importante) a comunidade de jogadores divulguem o trabalho de nossos
dedicados desenvolvedores. Games não são feitos da noite para o dia e, para
uma ideia sair da cabeça direto para a tela de um computador ou console, é
uma longa e árdua jornada. Felizmente, já sabemos que determinação e força de
vontade são características que não faltam nos brasileiros. O que realmente falta
é aquele “empurrãozinho”, seja ele financeiro ou de apoio com divulgação.
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Revista Nintendo Blast 86
Neste mês, a revista Nintendo Blast relembra
o 30 jogos incluídos no NES Classic Edition!

+ Perfil da Deusa Hylia, veja também tudo sobre a Demo
Special Version de Pokémon Sun e Moon e muito mais!

Baixe já a sua!
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