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A nossa amada Revista GameBlast chega em fevereiro cheia de energia para descobrir o mundo de mistérios 
e perigos da guerreira Alloy em Horizon Zero Dawn. Nessa edição você vai conferir todos os detalhes do que 
podemos esperar dessa super-produção da Guerrilla Games, que promete várias horas de ação e aventura. Além 
disso trazemos nossa análise completa dos primeiros grandes sucessos desse ano: Resident Evil VII e Kingdom 
Hearts 2.8. Você também pode conferir nossas matérias especiais sobre a fantástica SuperGiant Games, um 
especial sobre o filme Assassin’s Creed e também uma matéria questionando a ausência de exclusivos da 
Microsoft. Tudo isso e muito mais especialmente para nossos fãs. Boa leitura! – Luís Antônio Costa
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PS4

[Prévia]

Em uma apresentação fora do comum durante a E3 2015, a 
Square Enix anunciou NieR: Automata, uma sequência para 

o cult hit NieR. Com a longa história com RPGs da Square 
Enix e a experiência em jogos de ação da PlatinumGames, 
Nier: Automata promete trazer o melhor dos dois gêneros.

PC
Por Renan Greca

Revisão: Ana Krishna Peixoto
 Diagramação: Davi de Sousa
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Dra-quem?-gard

Esta seção contém spoilers dos jogos 

Drakengard e NieR, para explicar os 

eventos que levam a NieR: Automata. 

Para saber apenas informações sobre o 

novo jogo, pule para a seção seguinte.

NieR: Automata é a continuação de NieR, mas 
ambos na verdade pertencem a uma série maior: 

Drakengard. Lançado para PlayStation 2 em 2003, 
o primeiro jogo da série foi concebido como uma 

mistura entre o combate terrestre de Dynasty 
Warriors e o combate aéreo de Ace Combat. 

Seu mundo chama-se Midgard e é uma sombria 
fantasia medieval. Apesar do conceito de gameplay 
simples — hack ‘n’ slash no chão e shoot ‘em up no 
ar —, Drakengard é peculiarmente complexo em 
sua narrativa. O objetivo de seus escritores era 
trazer uma história sombria na qual, apesar dos 
múltiplos finais possíveis, não há um final feliz.

O quinto e último dos finais alternativos de 
Drakengard é prólogo dos eventos de NieR. Os 

protagonistas do jogo são transportados para Tóquio, 
onde enfrentam uma criatura gigante. Após a batalha, 
ambos são aniquilados por caças humanos. As cinzas 
da criatura gigante cobrem a Terra e levam ao futuro 

pós-apocalíptico visto em NieR, 1000 anos depois.
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NieR foi lançado no Japão em duas versões: NieR Gestalt para Xbox 360 e 
NieR Replicant para PlayStation 3. Ambos jogos compartilham a mesma 

história e gameplay, inclusive o protagonista chamado Nier. Gestalt, no 
entanto, conta a história de um Nier adulto lutando para salvar sua filha. 

Em Replicant, Nier é jovem e tenta salvar sua irmã de uma doença incurável 
chamada Black Scrawl. Na versão ocidental, a Square Enix optou por localizar 

apenas Nier Gestalt tanto para Xbox 360 quanto para PlayStation 3.

Os nomes “Gestalt” e “Replicant” têm outra importância na narrativa de 
NieR. Os eventos do final de Drakengard a Black Scrawl, que infecta grande 
parte da população humana. Para salvar a espécie, um grupo de humanos 

separou suas almas, chamadas Gestalts, de seus corpos. Eles criaram 
clones, chamados Replicants (o termo foi inspirado no filme Blade Runner), 

resistentes à Black Scrawl. A intenção era unir novamente as Gestalts com 
os Replicants para restaurar a humanidade após a extinção da doença.
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Durante NieR, o jogador deve derrotar criaturas sombrias 
chamadas Shades. No entanto, o final do game revela que 
essas Shades eram, na verdade Gestalts, então o jogador 

estava assassinando almas humanas. Enquanto Nier, 
o Replicant controlado pelo jogador, tentava salvar sua 

irmã, a versão Gestalt do personagem tentava o mesmo, 
gerando o confronto final entre as duas formas.

Nos finais 3 e 4 de NieR, uma companheira do protagonista, 
Kainé, está em uma situação crítica. O jogador deve escolher entre 

matá-la para acabar com seu sofrimento (final 3) ou sacrificar 
a si mesmo pela vida dela (final 4). O último final apaga todas 

as memórias sobre o personagem Nier e, inclusive, apaga todo 
o progresso salvo pelo jogador, fazendo parecer que o jogo 
nunca foi jogado. Este final é o prólogo de NieR: Automata.

7
gameblast.com.br

PRÉVIA



A era dos robôs

Algum tempo após os eventos de NieR, a Terra foi invadida por um 
exército mecânico de outro planeta. Os sobreviventes encontram-
se forçados a fugir para a Lua, onde criam seu próprio exército de 

androides chamados YoRHa. A história é escrita para que seja possível 
aproveitá-la sem ter conhecimento prévio de Drakengard e NieR, mas 
diversos locais e personagens podem ser familiares para fãs da série.

A protagonista do game é YoRHa No. 2 Model B, ou “2B”, uma 
androide feminina que carrega duas espadas de tamanhos 

diferentes. Em alguns momentos, ela é acompanhada por 9S, um 
androide de reconhecimento. Outros androides também serão 
jogáveis na campanha, como o próprio 9S e uma chamada A2.

A jogabilidade básica de NieR: 
Automata é a de se esperar vindo 
da PlatinumGames: 2B usa suas 

espadas para dar golpes rápidos e 
poderosos, permitindo a criação de 
combos. Remetendo a Bayonetta, 

Automata recompensa a tomada de 
riscos: se aproximar do inimigo para 
atacar e desviar no último instante. 

Similar a seu antecessor, NieR, o 
ataque pode ser uma boa defesa, pois 

muitos dos projéteis dos inimigos 
são destruídos pelas espadas de 
2B. Isso pode ser conferido na 

demonstração do jogo, disponível 
para download na PlayStation Store.
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Há outras características da Platinum 
visíveis. Chefes são geralmente 

gigantescos, proporcionando frequentes 
batalhas épicas. Ao derrotar inimigos, 

2B coleta ouro, que no jogo final poderá 
ser usado para comprar itens e novas 
habilidades, aumentando a amplitude 

de combos disponíveis. E, naturalmente, 
o jogo roda a 60 quadros por segundo 
(em 900p no PS4 e 1080p no PS4 Pro).

Pouco usual para jogos da Platinum 
— aqui entra o lado Square Enix 

do jogo — são o mundo aberto e a 
progressão por níveis, estilo RPG. É 
difícil estimar quanto impacto essas 

características têm no jogo apenas por 
trailers e pela demonstração, mas é 

claro que estão presentes para manter 
a essência do que era NieR. Um dos 

maiores elogios ao primeiro NieR 
era como ele flertava com gêneros 
diferentes e, aparentemente, essa 

característica foi herdada por Automata.

Apesar do fechamento do estúdio 
Cavia, que desenvolveu Drakengard e 

NieR, muitos membros-chave da equipe 
original retornam para comandar NieR: 

Automata. Entre eles, estão: Yoko 
Taro, diretor; Yosuke Saito, produtor; 
Keiichi Okabe, compositor; e Akihiko 
Yoshida, designer de personagens. 

Também está presente Atsushi Inaba, 
da PlatinumGames, como produtor.
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Em um trimestre com tantos lançamentos de peso, NieR: Automata 
se destaca como um item indispensável tanto para fãs de RPGs 

quanto para os de ação e complementa a já forte lista de exclusivos 
do PlayStation 4. É curioso que, apesar dos desenvolvimentos 
conturbados de Scalebound (da PlatinumGames) e de Final 

Fantasy XV (da Square Enix), NieR: Automata teve uma jornada 
tranquila e muito positiva desde seu anúncio até seu lançamento, 

o que apenas aumenta a expectativa em relação ao game.

NieR: Automata será lançado 7 de março para 
PlayStation 4 e 10 de março para PC.

Expectativa4
NieR:Automata (PS4/PC)
Desenvolvedor PlatinumGames & Square Enix 
Gênero Ação/RPG
Lançamento 7 de março de 2017

Uma interseção entre nichos
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por Alberto Canen

Revisão: Arthur Maia
Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

PS4

O jogo, que está sendo produzido pela Guerrilla Games — mais conhecida pela franquia 
Killzone —, já vem sendo produzido há mais de cinco anos e será uma nova IP exclusiva 

para o PlayStation 4. Horizon Zero Dawn é um RPG de ação com uma forte protagonista 
feminina, envolto em muitos mistérios e que tem a promessa de ser um forte 

concorrente a jogo do ano. Motivos parecem não faltar para a materialização desse feito.

Horizon Zero Dawn terá mistério 
e muita ação em um período 

“pós-pós-apocalíptico”
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Um mundo exuberante 
dominado por máquinas

Os desenvolvedores e a Sony (distribuidora do 
jogo) não mediram esforços na divulgação 
de Horizon Zero Dawn. Diversos vídeos 
mostrando um pouco de sua história e 

gameplay foram divulgados desde a E3 de 2015. 
Ainda assim, todas as informações que obtivemos 
serviram não para dar spoilers e estragar as surpresas 
do game, mas sim para nos deixar cada vez mais 
intrigados e ansiosos pelo seu lançamento 

Mas esse não parece ser o caso de Horizon: Zero 
Dawn, em que o mundo decaído foi, aos poucos, sendo 
consumido pela natureza, dando lugar a uma nova e 
distinta realidade, nada parecida com a assolação típica 
de jogos com essa temática distópica. Os resquícios 
do planeta como conhecemos podem ser vistos nas 
construções que foram cobertas pela vegetação, 
brotando vida onde antes era uma “selva de pedra”.

Sabemos que os acontecimentos do jogo se passam 
em um futuro “pós-pós-apocalíptico” muito distante 
— mais de 1000 anos após um misterioso apocalipse 
no qual as máquinas tomaram conta do mundo —, 
aqui mesmo, no planeta Terra. Nem precisa dizer 
que esse tema parece muito repetido, como se toda 
vez que os desenvolvedores quisessem colocar seus 
personagens em uma situação crítica, eles precisassem 
de um ambiente hostil fictício extraordinário em que 
os recursos são escassos por sua própria essência. 
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Os desenvolvedores se inspiraram na 
série de documentários Planet Earth, 
da BBC, para criar o mundo de 
               Horizon Zero Dawn. Segundo    
               eles, a forma dramática que a 
               natureza é apresentada no documentário 
               e a sua saturação de cores são incríveis.

É interessante que toda essa beleza visual tem sido 
mostrada no PlayStation 4 “normal”, e não no Pro, que 
apenas recentemente recebeu um trailer exclusivo. 
Segundo a equipe de desenvolvimento, o jogo será 
ainda mais bonito nas TVs 4K compatíveis com HDR 
(que permitirá cores ainda mais reais), rodando 
no PS4 Pro. Vale dizer, não será um 4K nativo, mas 
muito próximo disso, praticamente imperceptível, 
segundo os encarregados da Guerrilla Games.

Graças a esse ambiente tão distinto, que mistura 
máquinas em forma de dinossauros e outros 
animais, com uma exuberante vegetação cobrindo o 
que antes fora a Terra como conhecemos, Horizon 
se destaca (e muito) visualmente. O pessoal da 
Guerrilla Games claramente se preocupou com cada 
mínimo detalhe, desde o vasto céu iluminado até 
as pequenas folhas ao vento e mesmo as pequenas 
peças dos animais robóticos em movimento.
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Horizon Zero Dawn contará com 
uma marcante protagonista feminina 
chamada Aloy, que promete rivalizar 

com a própria Lara Croft como heroína 
dos games. Ela será a personagem 

que iremos guiar por todo o jogo para 
desvendar os diversos mistérios que o 

título trará e que já estão nos intrigando 
desde antes do seu lançamento.

O primeiro ponto que desperta a 
atenção é saber por qual motivo as 

máquinas tomaram conta da Terra e, 
ainda mais curioso, por que elas têm 
a forma de animais. Os humanos do 

jogo parecem conviver normalmente 
com o fato de elas existirem, mas 

não sabem o que há por trás delas.

Mistérios por trás do apocalipse
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Além disso, o que parecia, a princípio, uma luta dos 
humanos contra as máquinas, mostrou-se algo mais 
complexo, quando foi revelado que humanos, que 
de alguma forma conseguem controlar as máquinas, 
podem ser os verdadeiros vilões da história. Pode até 
ser que eles não sejam os principais antagonistas, 
mas seus objetivos são aparentemente escusos e 
darão um bom trabalho para Aloy durante o jogo.

Outro mistério é a própria protagonista. Não 
sabemos sobre o seu passado, mas já está claro 
que ela é bem mais importante que uma simples 
caçadora solitária. Por algum motivo, ela foi expulsa 
da sua tribo logo quando era criança — e ninguém 
faz isso à toa, certo? Certamente não foi por alguma 
traquinagem. E há outros mistérios por trás de seus 
pais e que a levam em uma jornada por respostas.

A voz de Aloy será dublada por 
Ashly Burch (Chloe de Life is Strange); 
mas a responsável pelas feições e captura 
de movimentos da personagem é a atriz 
             holandesa Hannah Hoekstra. Contudo, 
             uma das inspirações finais da heroína 
             foi a Ygritte, do seriado Game of Thrones.
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Horizon Zero Dawn é um RPG de ação de mundo aberto e que promete realmente 
dar toda a liberdade para o jogador explorar à vontade e desbloquear as diversas 
áreas do vasto mapa do jogo, enquanto caça criaturas robóticas enormes, derrota 
acampamentos de bandidos humanos e coleta itens para melhorar o seu equipamento. 
Com tanto espaço para percorrer, conseguir uma montaria robótica será essencial 
e Aloy faz isso hackeando determinados animais, mostrando que nem todos são 
hostis aos humanos, podendo haver uma certa camaradagem entre eles.

Naturalmente, mesmo tratando-se de um mundo 
aberto, haverá uma linha principal para seguir o 
enredo, mas as side quests deverão ser bastante 
relevantes em termos de história para conhecer 
todos os detalhes que envolvem os mistérios 
que o título traz. Há diversas tribos com etnias 
diferentes e os NPCs parecem ser interessantes 
a ponto de querermos saber mais sobre eles e 
tornar as missões praticamente necessárias.

Mundo aberto e tribal
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Além do mundo aberto com a sua natureza exuberante, 
haverá dungeons chamadas “Cauldrons” onde 
as criaturas robóticas são criadas, cujo visual se 
distingue consideravelmente do restante do jogo e 
que dará lugar a resolução de puzzles, desafios com 
plataformas e lutas contra robôs. Há muitos segredos 
que serão revelados durante essas incursões e será 
uma forma bem interessante de variar a jogatina.

Horizon Zero Dawn contará com 
dublagem e legenda em português, o que 
deve ser um incentivo a mais para 
conversar com os diversos NPCs do jogo. 
             Pelo pouco mostrado, a 
dublagem está em um bom nível.
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As armas utilizadas por Aloy são uma mistura de primitividade com alta tecnologia. 
Ela utiliza arco-e-flecha e lanças, mas com a ponta elétrica, preparada para 
destruir os animais mecânicos. Durante os combates, haverá várias abordagens 
diferentes, obrigando o jogador a sair de sua zona de conforto e buscar novas 
formas de enfrentar os inimigos, 
evitando a tentação de utilizar 
sempre a mesma solução 
para tudo — e depois 
reclamar que o jogo é muito 
repetitivo. Nem sempre 
será possível resolver 
tudo na força bruta, e 
táticas serão necessárias 
para derrotar inimigos 
mais fortes ou em maior 
número. Os “Watchers”, 
robôs parecidos com 
velociraptors, por exemplo, 
têm ótimos sentidos e 
podem alertar criaturas 
próximas caso encontrem você 
e, por isso, pedem uma aproximação 
mais furtiva. Quando há um grande número 
de inimigos, preparar armadilhas elétricas pode ser a 
estratégia mais interessante, paralisando o mais forte para livrar-se dos demais.

Combates ecléticos com
elementos de RPG

A Guerrilla Games revelou que
inicialmente ele pretendiam utilizar
metralhadoras no lugar de armas mais
              primitivas, mas resolveram que
              não combinaria com a natureza
              exuberante do jogo e optaram por
              arcos e lanças.
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Há elementos comuns de RPG 
que vão criar uma experiência de 
combate mais distinta para cada 
estilo de jogador. São três árvores 
de habilidades nas quais os pontos 
de experiência adquiridos podem 
ser distribuídos: Prowler (melhora 
as habilidades de furtividade), 
Brave (aumenta as capacidades 
passivas e ativas de combate) e 
Forager (dá novas habilidades 
de sobrevivência e navegação).

A forma de escalar é bem natural 
e similar à encontrada nos jogos 
da série Assassin´s Creed, no 
reboot de Tomb Raider e no 
recente Uncharted 4. Outro 
ponto em comum com a franquia 
de assassinos é a necessidade 
de escalar altas torres para 
desbloquear pontos do mapa; a 
diferença é que no caso de Horizon 
Zero Dawn não são torres, e sim 
criaturas robóticas com enormes 
pescoços e cabeça em forma de 
disco chamadas “Tallnecks”.

Também será possível criar armas 
com itens adquiridos de inimigos 

derrotados, como arcos, lanças, 
lançadores de corda e armaduras. 
Diferentes tipos de flechas, como 

de fogo e choque, podem ser 
criadas também. Essa pilhagem 

deve encorajar os jogadores a 
explorar o mapa atrás de inimigos 

mais fortes, que fornecem os 
melhores materiais — imagine 

quanto loot o “Thunderjaw” 
(inimigo semelhante ao T-Rex), 
que certamente é um dos mais 

difíceis de derrotar, deve liberar.
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Horizon Zero Dawn 
merece todo o hype?

Teremos um belíssimo visual de uma natureza 
exuberante que tomou conta do nosso planeta 
decaído e o reclamou para si após mil anos, em 
contraponto com as criaturas mecânicas que são as 
novas donas do mundo. Também haverá combates 
bem pensados e diversificados, com elementos de 
RPG, que pretendem tirar o jogador da mesmice. 
Além do mais, há muitos mistérios e personagens 
interessantes para descobrir em um enredo bastante 
intrigante. Se Horizon Zero Dawn será tudo que 
promete, saberemos em breve, mas o pessoal da 
Guerrilla Games soube deixar o hype lá em cima 
e já estamos ansiosos pelo seu lançamento.

5
Horizon Zero Dawn (PS4)
Desenvolvedor Guerrilla Games 
Gênero RPG de ação
Lançamento: 28 de fevereiro de 2017

Expectativa
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DIVULGAÇÃO
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traz todas as formas de terror

PC

XBO

por Vinicius Veloso

Revisão: Ana Krishna Peixoto
 Diagramação: Paulo D. Faiola Jr.

Apesar de não ter sido o primeiro game a provocar medo nos jogadores, Resident Evil é 
considerado um dos principais ícones do gênero survival horror. Quando o capítulo inicial 
foi lançado, em 1996, contava com uma fórmula de sucesso baseada em quebra-cabeças, 

racionamento de suprimentos e criaturas horripilantes. Entretanto, após o quarto 
jogo, a franquia acabou se perdendo ao focar mais na ação e menos na sobrevivência. 

Com as explosões e tiroteios assumindo o protagonismo, os capítulos cinco e seis 
da série principal, além dos spin-offs, foram mal recebidos pelo público e crítica.
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Eu tomo sustos com Resident Evil desde 
meus 11 anos, porém nunca havia sentido 
medo durante as jogatinas. No máximo, 
alguns pulinhos da cadeira quando Nemesis 
fazia suas entradas inesperadas. Isso mudou 
completamente com RE7, que conseguiu me 
passar a sensação de angústia do começo ao 
fim. Explorar os cenários abandonados ouvindo 
passos atrás de você, portas fechando e o piso 
rangendo provoca um sentimento de que algo 
errado pode acontecer a qualquer momento. 
O clima tenso gera um enorme terror 
psicológico, ou seja, aquele que incomoda 
sem precisar recorrer aos estímulos visuais.

O medo em suas diversas formas

Para tentar recuperar o prestígio 
e prometendo retornar 
às raízes, Resident Evil 7 

biohazard foi anunciado pela Capcom 
na E3 de 2016. A impressão deixada 

pelo trailer mostrado no evento dividiu 
opiniões, afinal, como poderia ser a volta 

aos clássicos com uma mudança tão brusca 
como a visão em primeira pessoa? Eu fiquei 

do lado daqueles que não esperavam muita 
coisa do projeto, acreditando que esse seria 
um dos últimos suspiros da série que há 20 
anos revolucionava o universo dos games. 
Para minha grata surpresa, e alívio, esse 

pensamento estava totalmente errado. O 
mais novo capítulo da franquia conquista 

facilmente um lugar entre os 
melhores jogos de terror.
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Como se já não bastasse o estado de alerta constante, o game traz ainda outras formas 
de terror, como o jump scare. Serão variados os momentos em que algo acontece do 
nada, causando sustos capazes de fazer controles serem arremessados para longe. 
Explodir alguma coisa na tela sem nenhum tipo de aviso prévio é uma das maneiras 
mais banais de assustar o jogador, entretanto, se usada da maneira correta e sem 
exageros, a ferramenta é sempre interessante em tramas de terror. RE7 consegue 
explorar tal possibilidade de maneira sutil, recorrendo ao artifício do jump scare 
de maneira inteligente, sem apelar aos sustos gratuitos em cada sala visitada.

Uma característica marcante do título é seu elevado grau de violência. A franquia 
nunca se preocupou em esconder o sangue jorrando ou mostrar pessoas 
machucadas, mas o sétimo episódio se destaca por levar a brutalidade a um nível 
superior. A crueldade em algumas cenas é capaz de incomodar bastante quem é 
mais sensível, ao ponto de provocar enjoos e mal-estar. Não é atoa que o game é 
recomendável para maiores de 16 anos no Brasil. Porém, toda a selvajaria não é 
gratuita e combina bem com o cenário de loucura que é a casa da família Baker.

A câmera em primeira pessoa tem papel fundamental na criação desse cenário, 
pois torna a experiência ainda mais horripilante. Só é possível enxergar aquilo que 
realmente está diante dos olhos do protagonista Ethan e virar-se para trás, às vezes, 
pode ser uma opção nada agradável. Se o modelo de visão acabasse sendo o mesmo 
usado nos games clássicos, dificilmente teríamos a mesma sensação de terror 
psicológico. Ver tudo o que acontece ao redor do personagem faz com que o jogador 
sinta-se mais como um espectador do que realmente fazendo parte da história.
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Um Resident Evil sem zumbis?

Sem ser estrelado por nenhum dos 
personagens já consagrados da série, RE7 
coloca o jogador na pele de Ethan, um cara 
comum que parte rumo aos pântanos da 
Louisiana em busca de Mia, sua esposa. A 
garota estava desaparecida há três anos e 
as esperanças de que estivesse viva eram 
escassas. Porém, quando o protagonista 
recebe um vídeo mostrando sua amada 
pedindo socorro, não pensa duas vezes e parte 
em direção ao desconhecido. Ao chegar na 
casa dos Bakers, local onde supostamente Mia 
estava, as coisas começam a sair do controle 
e quando Ethan percebe o inferno em que 
está se metendo já pode ser tarde demais.

Sem a presença de figurinhas carimbadas, 
como Leon Kennedy, Jill Valentine ou 
Claire Redfield, o título abre espaço para 
apresentar novos personagens e trabalhar 
adequadamente a relação entre eles. As 
novidades atingem também os antagonistas 
da trama, temos poucas criaturas que querem 
partir Ethan ao meio e nenhuma delas lembra 
os zumbis que atazanaram a vida de quem 
jogou os clássicos da franquia. A falta dos 
mortos-vivos, na verdade, não traz impacto 
negativo nenhum para o game, pois Resident 
Evil nunca foi um “jogo de zumbis”, mas sim 
uma história sobre riscos biológicos. Tanto 
que a franquia é conhecida como Biohazard 
no Japão e só não tem esse nome no restante 
do mundo por problemas de licenciamento.
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Não foram somente os inimigos que me fizeram sentir jogando um Resident 
Evil clássico. O game resgatou em mim aquela sensação de alívio ao entrar em 
determinadas salas e começar ouvir uma calma música ao fundo, indicando 
que ali era um ponto seguro de salvamento e local em que existiam baús para 
fazer a gestão dos equipamentos que carregava. Outra característica da franquia 
que também está presente é a combinação de pólvoras ou ervas para criação 
de munição ou itens de primeiros-socorros, respectivamente.  A diferença é 
que agora, ao invés de unirmos dois materiais iguais para gerar um mais forte, 
devemos misturá-los a fluídos químicos para que possam ser aproveitados.

Não ter os mordedores acaba sendo positivo para RE7, que consegue ter uma identidade 
própria com seus vilões característicos sem perder a essência da franquia. Durante 
toda minha jornada pela Louisiana, eu sempre me senti jogando um Resident Evil, seja 
desviando de inimigos para poupar munição, mudando o caminho para não dar de 
cara com algum monstrengo ou brincando de esconde-esconde com certas criaturas 
mais parrudas que insistem em te perseguir ao melhor estilo Nemesis. Inclusive, nessa 
última situação, o game apresenta boas seções de stealth, que não chegam a ser tão 
elaboradas, mas ajudam a variar um pouco a jogabilidade. O único problema é que 
há pouca variedade de inimigos, com muitos deles se repetindo frequentemente.
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E o que seria de um Resident Evil sem seus marcantes quebra-
cabeça? Na jornada de Ethan eles estão presentes em uma 
quantidade até que razoável, porém não são tão complicados 
como muitos que desvendamos no passado. Quem já conhece 
a franquia deve atravessar a casa dos Bakers sem maiores 
problemas de ficar encalhado em alguns dos puzzles.

Depois de finalizado pela primeira vez, o game libera uma 
nova dificuldade, além de armas mais fortes. É difícil pensar 
que os jogadores enfrentarão os perigos dos pântanos 
da Louisiana somente uma vez, já que a trama não se 
fecha somente com uma jornada única. Nesse sentido, 
o fator replay é muito bem trabalhado e deve fazer com 
que Ethan reviva seus pesadelos mais de uma vez.

Mais um detalhe que remete aos títulos anteriores é o acúmulo de moedas espalhadas 
pelo cenário para compra de armas mais potentes ou melhorias da energia de Ethan. 
Algo que já havíamos visto com o mercador de Resident Evil 4. Mas nem só de recuperar 
mecânicas antigas vive o novo capítulo, entre as novidades mais interessantes estão 
os psicoestimulantes, pílulas que melhoram momentaneamente a percepção do 
protagonista, fazendo com que ele encontre itens no cenário mais facilmente.

As limitações de um civil

Ethan é uma pessoa comum e sem nenhum tipo de treinamento, que parte 
totalmente despreparado para uma missão quase que suicida. As limitações 
do protagonista refletem diretamente na jogabilidade, ou seja, ele não é capaz 
de enfrentar nenhum inimigo em combates sem armas e sua mira é péssima. 
Demora um pouco para se acostumar com a pontaria e conseguir acertar os 
tiros nas cabeças das criaturas. Essa perspectiva de crescimento é interessante, 
já que jogador e protagonista evoluem juntos com o passar da história e vão 
se preparando para enfrentar monstruosidades ainda mais bizarras.
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A única influência sentida ao jogar na TV é que o 
game tem qualidade de 1080p e 60fps, obrigatória 

para jogos rodarem no PSVR, já que se forem 
diferentes disso causam mal-estar nas pessoas. 

Essa qualidade gráfica faz com que o título seja bonito, 
mas nada de excepcional. Aliás, bonito não é uma palavra 

muito adequada para nos referirmos aos cenários. 
Todos os ambientes são escuros, sujos e cheios de 

fungos ou insetos. É bastante nojento caminhar 
prestando atenção em todos os detalhes.

É claro que  jogar RE7 usando a 
tecnologia VR deve ser algo muito 

mais arrepiante e gratificante, 
mas a falta do equipamento não 
é desculpa para não aproveitar o 

game da maneira tradicional.

É um jogo para VR?

Uma das perguntas que ficaram 
no ar quando os primeiros 
detalhes do game foram 
revelados era se a experiência 
seria plenamente aproveitada 
somente por aqueles que têm 
o equipamento VR. Depois de 
jogá-lo posso responder que 
não, é possível curtir Resident 
Evil 7 sem a necessidade da 
realidade virtual. O título foi 
pensado para ser usado com 
essa tecnologia, motivo maior 
da escolha pela câmera em 
primeira pessoa, mas os óculos 
até que não fazem tanta falta.
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Resident Evil 7 biohazard acertou em cheio ao resgatar 
algumas das características da série que pareciam 
estar esquecidas no passado. A resolução de puzzles e 
racionamento de suprimento são exemplos de elementos 
que voltaram a ser bem trabalhados na jornada de Ethan 
para reencontrar Mia. A fórmula de misturar desafios 
clássicos com boas inovações, como a câmera em 
primeira pessoa, mostrou-se certeira e tanto público 
quanto crítica vem avaliando positivamente o game.
 
Continuando a apostar nessa estratégia, a Capcom 
lançou, no último dia 31, o primeiro DLC de RE7. Batizado 
de Gravação Proibida Vol. 1, o conteúdo adicional 
traz três pequenos minigames que aproveitam aquilo 
que deu mais certo na história principal. Temos 
um joguinho de ação, em que saber administrar 
suprimentos é fundamental; um baseado na resolução 
de um grande quebra-cabeça; e o último em que é 
preciso boa memória e reflexos para se dar bem.
 
Apesar de não trazer nenhuma novidade em 
relação ao enredo do game, apenas mostrando 
um pouco mais do modo como os Bakers tratam 
seus hóspedes, o DLC é divertido e traz um 
desafio bem mais intenso do que vários que 
foram superados por Ethan. Quem estava 
pensando que o terror já havia acabado, 
se enganou. É hora de retornar aos 
pântanos da Luisiana e voltar a se 
assustar com os mortais mofados.
 
 

Conteúdo adicional

Gravação Proibida Vol. 1 traz três minigames 
capazes de aterrorizar até mesmo os Bakers.
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No primeiro dos minigames, assumimos novamente o controle de Clancy, o câmera 
que aparece na primeira fita coletada durante a campanha principal. Provavelmente, 
os fatos contados em Pesadelo ocorrem logo após aquilo que foi mostrado no 
vídeo. O personagem acorda no subsolo da mansão Baker e deve lutar pela 
sobrevivência até o amanhecer. Para isso, ele precisa ligar máquinas produtoras de 
sucata que estão espalhadas pela área, esperar até que os equipamentos produzam 
boas quantidades de material, coletar os itens e transformá-los em suprimentos. 
Tudo isso enquanto mofados incansáveis estão caçando o protagonista.
 

Esse primeiro minigame tem foco na ação, estratégia e gestão de suprimentos. Na 
minha experiência, foram muitas táticas erradas até que eu conseguisse elaborar 
uma maneira de permanecer vivo durante toda a madrugada. É bastante limitada a 
quantidade de sucata que pode ser coletada para criar armas, remédios ou melhorias 
nas condições do personagem. Quando a opção é investir tudo nos armamentos, 
é bem capaz que Clancy fique vulnerável a ataques inimigos e morra após receber 
poucos golpes. Já se o material for majoritariamente usado para melhorar a defesa, 
o câmera gastará muita munição e pode ficar sem balas bem antes de o sol nascer.
 
Depois de muitas tentativas, consegui entender o balanceamento ideal e superei o 
desafio. O lado positivo de repetir esse minigame por várias vezes é que a quantidade 
de sucata coletada em cada partida vai acumulando e liberando novos itens ou 
equipamentos. Por exemplo, após conseguir juntar 300 mil peças, torna-se possível 
criar a serra circular. De posse dessa arma, as coisas ficam muito mais fáceis.

Pesadelo
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A madrugada é dividida em cinco horas, sendo que cada 
volta completa do relógio é uma sessão de jogo, que dura, 

aproximadamente, quatro minutos. Entretanto, não 
adianta ficar somente correndo de um lado para 

o outro esperando o tempo passar, pois no 
final de cada hora surge um desafio, que 

pode ser eliminar todos os inimigos ou 
derrubar Jack Baker (sim, até aqui ele 
não te deixará em paz). Sem completar 
essa tarefa, a sessão nunca terminará. 
Além disso, as máquinas produtoras de 
sucata param de funcionar próximo do 
final de cada hora e só voltam a operar 
na próxima, deixando seus recursos 
ainda mais escassos caso demore 
para superar os obstáculos finais.

Conforme a madrugada vai avançando, 
os inimigos vão ficando mais fortes e 
resistentes. A dificuldade do minigame 
é moderada, porém, ao elaborar a 
estratégia correta tudo fica até que bem 
fácil. Ao finalizar Pesadelo pela primeira 
vez, é liberado o modo Terror Noturno, 
em que as máquinas produtoras de 
sucata fabricam bem menos materiais e 
há uma quantidade maior de mofados. 
Esse segundo desafio é bem mais 
complexo e me exigiu quase um final de 
semana inteiro para ser completado.
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O segundo minigame esquece a ação e exige mais da inteligência do 
jogador. Depois de vencer o terror de Pesadelo, Clancy ainda não se salvou 
e continua perdido na mansão Baker. Dessa vez, ele é prisioneiro de 
Marguerite e está trancado no quarto da vovó da família. Algemado na 
cama, o câmera recebe a visita da mamãe que trouxe um jantar 
nada saboroso. Colocando a “comida” na mesa, ela deixa 
o personagem sozinho para que possa se alimentar em 
paz. É a oportunidade que ele precisava para encontrar a 
maneira de fugir daquela casa o mais rápido possível.

 
Porém, Marguerite deixou todas as portas e janelas 
trancadas. A única alternativa de Clancy é vasculhar o quarto 
e procurar uma maneira de escapar. Esse quebra-cabeça 
gigante é bem semelhante ao que precisamos desvendar 
na fita Feliz Aniversário, que encontramos durante a 
campanha principal. Um enigma resolvido acaba levando 
a outro mistério que precisa ser solucionado e assim 
sucessivamente até que a saída seja encontrada. 

Quarto

As coisas se tornam mais complicadas porque qualquer barulhinho chamará a atenção 
de Marguerite, que rapidamente corre para verificar se tudo está em ordem no quarto. 
Como a mamãe é bastante detalhista, percebe qualquer quadro fora do lugar. Portanto, 
além de vasculhar o quarto em busca da salvação, Clancy tem que ter cuidado para 
deixar todos os itens em seus devidos lugares quando Marguerite estiver a caminho.
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O último minigame do DLC é o mais difícil e fará o jogador passar muita, mas muita, 
raiva. Levando ao pé da letra o nome, Ethan morrerá dezenas de vezes. Na teoria, a 
missão é até que fácil: voltamos a controlar o protagonista Ethan, que está do lado de 
fora da mansão Baker armado somente com uma faca. O objetivo é encontrar a chave 
da estufa na sala principal da casa e depois derrotar Marguerite no local onde as plantas 
são cultivadas. Porém, facilidade é uma palavra que passa bem longe dessa tarefa.
 
Primeiro que a mansão estará completamente infestada por mofados e a vida do 
personagem será bem menor do que aquela que estamos acostumados na campanha 
principal. Normalmente, com dois ataques simples será game over. Segundo, os 
caminhos mais fáceis estão todos bloqueados, obrigando Ethan a dar a maior volta 
possível por dentro da mansão. Se não fossem problemas suficientes, além dos 
monstros, a casa também estará cheia de outras armadilhas, como bombas, plataformas 
que soltam gás venenoso e caixas que explodem. E olha que eu nem falei a melhor 
parte ainda, não tem como salvar o progresso, ou seja, morreu começa tudo de novo.

Ethan deve morrer

Se um dos problemas de RE7 eram seus puzzles fáceis, o Quarto veio para 
preencher tal lacuna. Esse, sem dúvidas, é o quebra-cabeça mais complicado 
de todo o game. O desafio é um daqueles que faz o jogador vasculhar o 
mesmo local por várias e várias vezes, até que quando descobre aquilo que 
precisava ser feito percebe que a resposta sempre esteve muito óbvia.
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Gravação Proibida Vol. 1 - Trailer

Ser bom nos reflexos não é a única exigência para finalizar o minigame, ainda 
é preciso ter sorte. Há pelo caminho diversas caixas de itens, porém, o que 
existe dentro delas é completamente aleatório. Na primeira tentativa você 
pode encontrar um lança-granadas logo na entrada da mansão, já na segunda 
pode haver um fluido químico na mesma caixa. Quando Ethan morre, todos os 
itens que carregava se perdem, mas ele pode recuperar um dos equipamentos 
se chegar até o ponto onde foi derrotado e destruir seu próprio túmulo.
 
Além de passar raiva ao morrer repetidas vezes e ter que refazer tudo de novo, 
o jogador será muito trollado durante todo o caminho. Muitas das armadilhas 
foram bem planejadas por quem as colocou lá e Ethan cairá nelas feito um 
patinho. Não há como superar diversos dos obstáculos sem conhecimento 
prévio de onde estão, com isso, a melhor alternativa é ir morrendo e 
morrendo até memorizar os pontos de perigo e evitá-los. Haja paciência!

Com o final misterioso da campanha principal, já estamos ansiosos pelo DLC que 
expandirá a história. Porém, enquanto esse conteúdo não chega, vale a pena 
experimentar Gravação Proibida Vol. 1. Trazendo um nível de dificuldade maior e 
explorando bem as características que deram certo em RE7, o pacote de minigames é 
bastante divertido e com potencial para agradar todos aqueles que gostaram do jogo.

Conteúdo que vale a pena
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• Experiência extremamente assustadora;
• Câmera em primeira pessoa funciona 
corretamente para criar o clima de terror;
• Jogo funciona bem sem o VR;
• Enredo explora de maneira interessante 
a relação entre os novos personagens;
• Grandes incentivos para o fator replay;
• Inova sem deixar de ser um Resident Evil.

• Quebra-cabeças fáceis de 
serem resolvidos;
• Pouca variedade de inimigos.

Prós Contras

Nota 9.5Resident Evil 7 biohazard(PS4/XBO/PC)
Desenvolvedor Capcom 
Gênero Survival Horror
Lançamento 24 de janeiro de 2017

Bem-vindos ao hospício
Se o objetivo era voltar às raízes e recuperar as características que transformaram 
Resident Evil em um ícone do survival horror, esse novo capítulo da série cumpre 
seu dever com maestria. O sétimo episódio é o mais arrepiante de toda a série e 
consegue passar ao jogador toda a tensão vivida por Ethan durante sua busca por 
Mia. Reservando algumas surpresas, o enredo é digno dos bons filmes de terror 
no estilo found footage, em que a gravação é feita por um dos personagens e o 
espectador tem a sensação de estar dentro da trama. Resident Evil 7 biohazard 
é o game que os fãs da franquia aguardavam há, pelo menos, 12 anos.
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PS4

por Leandro Alves

Revisão: Arthur Maia 
Diagramação: Fábio Hamada

Kingdom Hearts 2.8 - Final 
Chapter Prologue

O reino dos corações 
desperta em HD

Kingdom Hearts segue uma linha cronológica bem confusa. Seus últimos jogos deixaram 
diversas pontas soltas, e é aí que o diretor Tetsuya Nomura entra para dar uma certa 

ordem na casa. Kingdom Hearts 2.8 traz três histórias, onde teremos dois jogos e uma 
animação muito bem construída. Analisaremos aqui cada um dos conteúdos desta bela 

coletânea de Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4) individualmente. 
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Kingdom Hearts 0.2 Birth By Sleep — A 
Fragmentary Passage é o terceiro game 
na tela de menu de opções, porém, por 

ser um conteúdo novo, começaremos por ele.
Como o título do jogo já diz, ele é uma 
continuação do seu irmão mais velho, 
Kingdom Hearts Birth By Sleep (PSP). 
Nele, controlaremos a mestra Aqua 
dentro do Reinos das Trevas, (The Realm 
of Darkness) seguindo diversos eventos 
emocionantes e reviravoltas. Prepare-
se para fechar algumas pontas soltas 
que vinham desde o primeiro game da 
franquia Kingdom Hearts (PS2), aqui você 
encontrará amigos importantes, que inclusive 
darão-lhe uma mão nas horas difíceis.

Dentro do The Realm of Darkness

Falando no primeiro game, A Fragmentary 
Passage segue a mesma mecânica de combate 
do game original, porém, é claro, com melhorias 
gráficas e velocidades bem altas graças ao 
poder do PS4, tornando tudo mais fluido e 
agradável. Ainda assim, foram adicionadas 
algumas mecânicas de Birth By Sleep como 
o Wayfinder, que se manifesta no combate 
através da cooperação de dois personagens 
em batalha chamado Dimension Link System. 
Também estão de volta os poderes exclusivos 
que são carregados e que utilizam a energia 
da barra Focus, também de Birth By Sleep. 
Prepare-se para efeitos elementais belíssimos 
e poderosos que chegam às vezes a cobrir 
toda a tela de sua TV. Além disso, podemos ter 
uma prévia de como ficará o tão aguardado 
Kingdom Hearts III, tanto visualmente 
falando quanto ao seu sistema e mecânicas.

Batalhando como um verdadeiro mestre da Keyblade
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Kingdom Hearts X Back Cover é uma animação que 
se passa antes da Keyblade War contada em Kingdom 
Hearts Birth By Sleep (PSP) e um pouco antes Kingdom 
Hearts Unchained X (Android/iOS), e nele algumas 
dúvidas são sanadas, porém outras surgem. É claro, 
você ficará perdido caso não esteja jogando em seu 
smartphone o Unchained X, e ficará ainda mais confuso 
com a cronologia. Nosaa dica é, jogue-o e depois assista 
a essa linda animação com quase uma hora de duração. 
Assim como as coletâneas passadas, Kingdom Hearts 
X Back Cover é apenas sucessões cinematográficas de 
um dos jogos, onde conta a história de um mestre e 
seus cinco alunos (não irei me estender e dar spoilers).

Conto de fadas X4

Ainda assim, este game tem uma falha, 
pois é realmente um prólogo, ou até menos 
que isso. Bastam apenas três horas para 
chegar ao fim do game, e, caso queira 
completar os objetivos e troféus que o game 
lhe oferece, podemos acrescentar mais 
algumas horas de gameplay. Se você é fã 
da franquia, acredite, irá curtir bastante, 
pois o roteiro agrada, além da prévia do 
que poderá acontecer no próximo título.

Mestre por um curto período
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O último material a ser analisado é um port, lançado em 2012 para o 
Nintendo 3DS, quando a franquia completava seus 10 anos. Kingdom Hearts 
3D: Dream Drop Distance (3DS) chegou para juntar os acontecimentos 
de seus jogos anteriores e preparar para seu capítulo final.
Neste capítulo você controla Sora, o protagonista da série, e seu melhor amigo, Riku, 
e ambos farão um teste 
chamado Mark of Mastery 
(Marca de Maestria) para 
se tornarem mestres da 
Keyblade. Aqui, Sora e 
Riku deverão despertar os 
mundos que foram parar no 
Sleeping Worlds ou Realm 
of Dream (Reino dos sonhos), 
e enfrentarão os Dream 
Eaters - Nightmare com seus 
aliados, os Dream Eaters 
- Spirits. Diferente do título original, Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance HD 
(PS4) traz as aventuras no reino dos sonhos em Full HD e 60 FPS, o que torna as batalhas 
mais dinâmicas e velozes. Além da melhoria gráfica, foram implementados diversos 
recursos como a barra de técnicas (Command Deck system), que antes mostrava na tela 
duas técnicas por vez, e agora mostra três, auxiliando bastante na hora das batalhas.

Marca de Maestria em HD
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O diretor da Série, Tetsuya Nomura 
implementou mais que melhorias 
gráficas como eu disse anteriormente. 
Três novos Spirits foram introduzidos: 
o Catanuki, que é uma variação fofa 
do Meow Wow; Beatalike, também 
uma variação do Zolephant ao estilo 
de Beat, personagem que aparece em 
Traverse Town e original de The World 
Ends With You (DS); e, por fim, Tubguin 
Ace, um pinguim que fica tomando 
banho eternamente, que também é 
uma variação do Iceguin Ace. Além 
dos Spirits, vieram muitos bugs, e eu 
presenciei alguns, como ficar preso pelo 
Boss Nightmare Wargoyle do mundo 
La Cité des Cloches, onde fui jogado 
para o chão da cidade e fiquei preso, ou 
ainda no mesmo mundo, quando fiquei 
preso a uma das carruagens, ou quando 
fiquei colado aos meus Spirits sem 
conseguir me movimentar, bugs esses 
que não vi na versão original. A melhor 
forma de não perder tudo é apertar o 
Options em seus DualShock 4 e dar um 
drop. Assim, quando você voltar com o 
personagem, tudo estará lá menos o bug.

Mais Spirits, mais bugs

Se você curte os troféus, você estará bem servido aqui, 
além dos cinquenta e cinco troféus externos você 

terá os troféus internos, sim aqueles que já existiam 
no jogo original, que agora somam mais dois novos 

troféus, Ribbit Reaper e Keyblade Conqueror.

Catanuki

Beatalike

Tubguin 
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O Flowmotion continuou a mesma coisa, 
nenhuma novidade foi implementada, 
nem mesmo um novo movimento. 
É uma pena, já que ele foi muito 
bem visto, e novos movimentos 
com certeza agradaria aos fãs.
Para nossa surpresa, a interação com os 
Spirits foi bem desenvolvida, com poucos 
toques e a possibilidade de “cutucar” 
e fazer carinhos em seus aliados.
Outra adaptação muito bem construída 
foi no sistema Reality Shifts, onde antes 
você precisava fazer comandos diferentes 
em cada mundo. Agora, sem a segunda 
tela, você apenas precisa pressionar os 
botões “X” e triângulo juntos, tornando 
mais intuitivo e fazendo você juntar isso 
ao combate sem perder o momento da 
batalha olhando para uma segunda tela.
O Drop Gauge, sistema que faz com 
que você caia no sono, foi reformulado. 
Agora, para equilibrar um pouco 
mais o sistema, a barra teve sua 
duração aumentada, felizmente.

No geral, Kingdom Hearts 3D HD irá 
fazer com que você o jogue por horas 
e horas, adquirindo diversas técnicas e 
cuidando de seus Spirits, fora os extras 
(como as Keyblades e os diversos itens 
espalhados pelos mundos do Sleeping 
Worlds), e é nesse game que você irá 
passar mais tempo nesta coletânea.

Adaptações muito bem-vindas 
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• Visual agradável;
• Muitos desbloqueáveis;
• Diversos troféus;
• Boa trilha sonora;
• Sistema de batalha agradável; 

• Diversos bugs;
• A Fragmentary Passage é muito curto;

Prós Contras

Nota 8.0Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)
Desenvolvedor Square Enix 
Gênero RPG eletrônico de ação
Lançamento 12 de janeiro de 2017
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por Karen K.Kremer

Revisão: Jaime Ninice
 Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

Assassin’s Creed, a entrada 
triunfal dos games na 
literatura e no cinema

A relação entre cinema e videogame sempre foi muito próxima. Atualmente, os 
games têm à disposição tecnologias capazes de recriar locais e pessoas reais para 

o mundo virtual de forma convincente e elaborada. Por outro lado, a conexão entre 
games e literatura nunca foi muito forte. Contudo, a franquia de ação e aventura em 

terceira pessoa Assassin’s Creed, da Ubisoft, chegou para mudar esse cenário.
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É inegável o formato fílmico dos jogos atuais, desde os gráficos realistas 
às estruturas de narrativas e efeitos visuais oriundos da sétima arte. 
Contudo, quando o assunto é ao contrário: adaptações de games 

para o cinema... o resultado é pior do que péssimo, é um fracasso.

Um salto de fé para o cinema
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Quem não se lembra das catastróficas 
adaptações cinematográficas de Super 
Mario Bros. (Annabel Jankel e Rocky Morton, 
1993), Street Fighter: A Última Batalha 
(Steven E. de Souza, 1994) ) ou Alone in 
the Dark: O Despertar do Mal (Uwe Boll, 
2005)? Isso sem contar as adaptações mais 
recentes que fizeram um 
trabalho entre mediano 
e ruim, como Hitman: 
Agente 47 (Aleksander 
Bach, 2015) e Warcraft: O 
Primeiro Encontro de Dois 
Mundos (Duncan Jones, 
2016), respectivamente.
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O lançamento do filme Assassin’s Creed (Justin Kurzel, 2016) no final do ano 
passado, e que chegou ao Brasil em janeiro deste ano, foi um marco para as 
indústrias dos games e do cinema. O filme protagonizado pelo ator teuto-
irlandês Michael Fassbender pode ser considerado o primeiro longa-metragem 
adaptado de um jogo eletrônico que foi bem-sucedido nas telonas. O esmero 
técnico acompanhado de um elenco classe A de Hollywood — a produção também 
conta com o ator britânico Jeremy Irons e atriz francesa Marion Cotillard —, 
história intrigante e fidelidade ao jogo que lhe deu o título, entregam uma obra 
primorosa com uma experiência agradável para os fãs e o público em geral.

Há dois erros muito comuns em adaptações cinematográficas de games. O 
primeiro é o filme fazer uma abordagem voltada aos fãs e deixar a desejar para 
o público que desconhece os consoles. O segundo erro é o inverso, quando o 
filme opta por um modelo de produção fílmica que ruma em direção ao público 
geral e esquece as raízes e a origem do jogo, desagradando aos gamers.

O diferencial de Assassin’s Creed, dirigido pelo australiano Justin Kurzel, 
foi justamente acertar no equilíbrio entre fãs e público geral. O filme traz 
o cerne da saga sobre a Liga dos Assassinos ao mesmo tempo em que 
introduz um novo personagem e uma nova história neste universo, atraindo 
espectadores que não possuem familiaridade com o jogo da Ubisoft.
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Literatura e videogame possuíam a fama de serem incompatíveis. Ou você 
prefere jogar ou você prefere ler, diria qualquer mãe ou professor. Entretanto, 
a franquia Assassin’s Creed mostrou ao mundo que é possível fazer as duas 
coisas: jogar seu game favorito e ainda ler a versão literária dele.
 
No cenário dos jogos eletrônicos, a relação com a literatura se dava mais na 
forma de livros adaptados para os games como The Witcher, escrito pelo autor 
polonês Andrzej Sapkowski; Metro 2033, escrito pelo autor russo Dmitry 
Glukhovsky; Parasite Eve, do autor japonês Hideaki Sena e os inúmeros jogos de 
ação adaptados dos livros do escritor e historiador estadunidense Tom Clancy. A 
Ubisoft foi uma das produtoras pioneiras em adaptar seus jogos para os livros, 
o que abriu o caminho para que outras desenvolvedoras fizessem o mesmo.

Entre páginas
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O sucesso de vendas do primeiro livro de Assassin’s Creed, intitulado 
Assassin’s Creed: Renascença, escrito pelo autor e historiador britânico 
Oliver Bowden em 2009, culminou em outras sete sequências e o 
número continua a crescer. Cada livro de Bowden é a adaptação de 
um título de Assassin’s Creed. Por exemplo, Assassin’s Creed: 
Irmandade é a adaptação literária do jogo Assassin’s 
Creed: Brotherhood (Multi) e Assassin’s Creed: 
Revelações é a versão novelizada de Assassin’s Creed: 
Revelations (Multi), e assim consecutivamente.
 
A importante incursão da Ubisoft no nicho literário atraiu 
outras produtoras e novos games para as páginas dos livros. 
BioShock: Rapture, escrito pelo estadunidense John Shirley, 
chegou em 2011 e faz um prólogo à clássica distopia 
da 2K Boston; Hitman: A Condenação, escrito por 
Raymond Benson em 2012, é um prequel a Hitman: 
Absolution (Multi) da IO Interactive; Uncharted: 
o Quarto Labirinto, do autor Christopher 
Golden, chegou no mesmo período 
trazendo uma nova aventura de 
Nathan Drake; e em 2016 tivemos 
o lançamento de Quantum Break: 
Estado Zero, do autor australiano 
Cam Rogers, que faz uma viagem 
ao passado dos personagens 
do novo título da Remedy.
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Asas da imaginação

A Ubisoft e Assassin’s Creed abriram as portas para 
uma expansão do mercado de games, agora também 

cada vez mais presente na literatura e no cinema. O 
sucesso da produtora e seu jogo icônico foi o incentivo 

que a indústria de jogos eletrônicos precisava para se 
reinventar e alcançar novos públicos. Que seja bem-    

             vinda a era do games no cinema e nos livros. 
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por Luís Antônio Costa
colaboração Arthur Maia

Revisão: Arthur Maia
 Diagramação: Vinicius Borges

Os jogos que deram cara à série

&

Em meio a diferentes títulos, dos mais bem-avaliados entre os especialistas 
até alguns cômicos (para não dizer péssimos) lançamentos recentes, a série 

de terror da Capcom já passou por tempos de glória e hoje tem que lidar com 
a forte crítica dos fãs. Entre os jogos que mudaram a cara da franquia, dois se 
destacaram pela inovação: Resident Evil (Multi) e Resident Evil 4 (Multi). Que 

tal explorar e conhecer um pouco mais dos carros-chefe da franquia?
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Bem-vindo a Raccoon City (ou não)

Originalmente com seu enredo se desdobrando em uma mansão na região
periférica de Raccoon City, Resident Evil não se limitou nem um pouco a essa  
cidade ao longo de sua franquia, passando por dezenas de lugares diferentes, 

nos mais diversos países e climas. Nos primeiros títulos, toda a trama se passa dentro 
ou muito perto da cidade inicialmente infectada, o que conferia à série uma certa 
à série uma certa restrição na variedade de ambientes. 

Afinal, era necessário 
inovar depois dos títulos 
Resident Evil 2 (Multi) e 
Resident Evil 3 (Multi), 
que, apesar de uma 
história e personagens 
singulares e muito bem 
desenvolvidos, dividiam 
muito dos seus cenários e 
mantinham uma mecânica 
extremamente similar.
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A famosa mansão e seus mistérios

O primeiro jogo da série ditou as regras para alguns de seus sucessores, e passa-
se na Mansão Spencer, em uma região próxima a Raccoon City conhecida como 
Arklay Mountains. Como o PlayStation original não possuía muitos recursos para 
uma tecnologia de gráficos 3D verdadeiros, alguns truques foram utilizados para dar 
a sensação de profundidade e liberdade de um mundo em três dimensões, como 
as câmeras fixas, a mira direcionada e a movimentação por rotação-translação. 

As câmeras
fixas parecem 
estrategicamente
localizadas dependendo 
de cada ambiente, e 
conferem ao jogador um 
certo suspense, 
já que, ao 
mudar de sala 
ou passar por 
aquele espaço, 
a câmera troca
de lugar e você 
pode ser 
surpreendido por algo
não muito agradável,
como um zumbi ou um 
cachorro infectado.
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Com relação à movimentação, você pode 
mover Chris Redfield ou Jill Valentine 
para frente, para trás e em torno de cada 
um deles, fazendo com que encarem 
o perigo de frente de onde quer que 
este venha, e possibilitando também 
que a mira seja ajustada para a direção 
correta. Além disso, o sistema de mira 
conta com três estágios (mira para baixo, 
mira horizontal e mira para cima), que 
são ajustados pelos direcionais cima-
baixo após segurar o botão de mira.

Outro ponto extremamente relevante e 
que foi herdado por alguns títulos após 
o pioneiro foi a resolução de enigmas e 
quebra-cabeças para a progressão na 
história. Resident Evil era o famoso jogo 
do qual os verdadeiros exploradores 
de jogos orgulhavam-se de dizer que 
terminaram sem usar detonados, e ainda 
faziam competições do estilo speedrun 
para verificar quem fora o mais rápido 
na jornada. Com personagens cativantes, 
falas que até hoje ecoam em nossas 
cabeças (“Captain Wesker, where is 
Chris?”, “Watch out, it’s a monster!”, etc.) 
e uma trama que nos deixa de cabelo 
em pé, Resident Evil foi a tacada certa da 
Capcom em direção ao survival horror.
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Aventuras em terras espanholas

Originalmente lançado para GameCube 
em um momento que a Capcom havia 
feito uma acordo de exclusividade 
com a Nintendo, Resident Evil 4 foi 
a revolução da franquia em termos 
de mecânica. Inicialmente, muitos 
fãs demoraram a se acostumar com 
toda a liberdade oferecida pelos dois 
analógicos presentes no controle um 
tanto quanto peculiar do GameCube, 
mas logo renderam-se a Leon S. 
Kennedy e sua missão de resgatar 
a filha do presidente das mãos dos 
Los Illuminados, uma organização 
religiosa com sede na Espanha.

Esse título é um dos mais bem-avaliados 
entre todos da franquia, e ganhou 
reconhecimento em meio a diversos 
sites e revistas especializados de games. 
Todo o potencial do GameCube foi 
explorado a fim de colocar Leon em um 
mundo tridimensional, sem truques 
ou meios termos. Agora, Leon pode 
se movimentar livremente e atirar em 
qualquer direção, além de realizar 
os famosos QTE (Quick Time Events), 
que consiste em apertar os botões 
corretos o mais rápido possível para 
que certa ação seja realizada no jogo.
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Esses QTE ocorrem 
das mais diversas
maneiras, desde a 
execução final de um  
inimigo previamente 
enfraquecido até para 
fugir de pedras gigantes
que o perseguem. Os 
chefes (também 
conhecidos como 
bosses) são 
variados 
tanto em 
aparência como no 
modo de destruir 
cada um deles. Além 
disso, em partes
específicas do jogo, é 
possível jogar com Ashley 
Graham, oferecendo uma 
participação feminina 
relevante no jogo.
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Uma questão de números

Há uma grande diferença entre os títulos 
Resident Evil e Resident Evil 4, como já 
pudemos notar acima. Porém, o que é 
realmente curioso é que, entre Resident 
Evil e Resident Evil 4, há um intervalo de 
valor três (1+3=4). O mesmo ocorrerá entre 
Resident Evil 4 e Resident Evil 7: Biohazard 
(4+3=7). Numerologia? Superstição? 
Nada disso. Pode ser coincidência, mas, 
há cada três título numéricos, a Capcom 
decide revolucionar seus títulos da série 
de zumbis mais famosa do mundo. Foi 
assim para os títulos discutidos, e parece 
que será assim com o mais novo título da 
franquia, que mostra uma ambientação 
mais pesada, a volta dos enigmas e 
uma câmera em primeira pessoa, nunca 
antes vista em um título canônico da 
franquia. Pelo menos é o que nos foi 
mostrado por meio da demo jogável que 
foi disponibilizada há algum tempo.

Resident Evil é um nome de peso no mundo dos games, e a franquia de zumbis da 
Capcom foi responsável por muitas noites mal-dormidas dos fãs, sejam elas tentando 
finalizar o primeiro jogo da série em menos de três horas para adquirir o lança-foguetes 
ilimitado, ou tentando concluir o jogo no modo Professional em Resident Evil 4. 
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Mesmo com alguns títulos 
descartáveis, deve-se 
admitir a importância dessa 
série para o mundo dos 
games, que agora parece 
estar se encaminhando 
para um enredo e 
ambientação baseado em 
suas origens, objetivando 
resgatar o que há de 
melhor do suprassumo 
dos survival horror com 
seu mais novo título 
Resident Evil 7: Biohazard.

Apesar das críticas fortes a sua trama 
exagerada e com pouco sentido, Resident 
Evil 6 também tem um papel interessante 
no sentido da jogabilidade. Esse foi o 
primeiro título da franquia a  
introduzir um sistema de tiros 
concomitante ao sistema de 
movimentos, ou seja, o  
famoso andar-e-atirar. Isso 
concede ao jogador uma  
dinâmica maior, já que, ao 
esquivar ou ao correr de  
um ponto ao outro, ele  
pode realizar disparos e  
tentar diminuir o perigo  
que o cerca. Além disso,  
Resident Evil 6 é o título  
da série que oferece mais  
opções de personagens e  
campanhas, levando o  
jogador aos mais diversos  
lugares do mundo no  
combate ao parasita  
maldito. As campanhas são  
distintas, e, quando cada  
jornada é combinada, temos  
que história principal do jogo.
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por Vinícius Veloso

Revisão: Ana Krishna Peixoto
 Diagramação: Guilherme Lima

As emoções das primeiras 
quatro semanas do CBLoL 2017

O maior torneio nacional de League of Legends, o CBLoL, iniciou a 
temporada de 2017 cheio de surpresas. Em apenas quatro semanas, já 
tivemos escritas sendo quebradas, novatos surpreendendo e times que 
parecem imbatíveis. Chegou o momento de relembrarmos as melhores 

partidas que aconteceram nesses primeiros dias de competição.
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A edição de 2017 do CBLoL não 
poderia começar melhor. O 
campeonato foi aberto pelo 

maior clássico nacional da modalidade: 
Keyd Stars vs. paiN Gaming. A partida 
prometia bastante emoção, ainda mais, 
analisando o histórico do confronto. 
Nos últimos encontros entre as equipes, 
o placar sempre terminou empatado 
em 1x1. Porém, a escrita acabou sendo 
quebrada e, finalmente, tivemos um 
vencedor neste duelo de titãs.
 
No primeiro jogo da série, a paiN 
conseguiu dominar as ações desde o 
começo, controlando a visão do mapa e 
derrubando as primeiras torres com certa 
facilidade. Já a Keyd tentava responder 
indo atrás de outros objetivos, foi assim 
que conseguiram levar três Dragões 
da Montanha sem nenhum tipo de 
contestação. E foi exatamente no covil 
dos dragões que a partida acabou sendo 

decidida. Enquanto as duas equipes 
brigavam para ver quem ficava com o 
Ancião, Kami, que havia escolhido Ekko, 
invadiu sozinho a base inimiga através da 
rota superior. Quando a Keyd percebeu 
que seu Nexus corria perigo, já era 
tarde. Com esse backdoor sensacional, 
Kami garantiu a vitória para a paiN.
 
Já no segundo jogo da série, a paiN 
veio com tudo para cima e conseguiu 
dominar com certa facilidade a selva. 
Perdendo quase todos os confrontos 
em grupo, a Keyd teve um suspiro de 
esperança quando conseguiu fazer o 
Barão. Enquanto estava com o buff ativo, 
o time de Revolta e companhia esboçou 
uma reação e até conseguiu derrubar 
algumas torres. Entretanto, quando o 
efeito do Barão acabou, a paiN retomou a 
superioridade da partida e marchou rumo 
a base inimiga, para vencer a segunda 
partida seguida e levar a melhor na série.

Keyd Stars

vs.

paiN Gaming

Semana 1: Quebra de escrita e novatos causando problemas
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Outra série de destaque da primeira 
semana foi entre Remo Brave e Red 
Canids. Os novatos que vieram da região 
norte do país não tremeram perante as 
estrelas do time rival e fizeram um jogo 
duro. A primeira partida foi bastante 
equilibrada e só se definiu nos momentos 
finais, quando a Red Canids estava fazendo 
o Barão e a Remo Brave aproveitou a 
brecha para invadir a base inimiga. Porém, 
sem conseguir destruir nenhum inibidor, 
os estreantes acabaram derrotados 
em uma luta e abriram caminho para 
os oponentes abrirem o placar.

A Remo Brave sentiu a derrota e 
não conseguiu repetir a atuação na 
segunda partida. Dificultada pelos 
banimentos que lhe tiraram os campeões 
que haviam conquistado um bom 
resultado no confronto anterior, a 
equipe estreante acabou dominada 
pela Red Canids. Sem encontrar muita 
resistência, os lobos não demoraram 
muito para garantir a segunda vitória 
consecutiva e levar a melhor na série.

Remo Brave

vs.

Red Canids

Resultados da semana 1

Keyd Stars 0-2 paiN Gaming

INTZ e-Sports 1-1 CNB e-Sports Club

Operation Kino 0-2 KaBuM e-Sports

Remo Brave 0-2 Red Canids
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Na segunda semana do CBLoL, a Remo 
Brave provou que não foi mera questão 
de acaso dificultar o confronto contra a 
Red Canids. Os estreantes enfrentaram o 
dream team da Keyd Stars e bateram de 
frente novamente. A primeira partida da 
série foi bastante disputada e decidida 
apenas nos detalhes. Com boa parte da 
ação acontecendo na floresta, a Keyd 
Stars não venceu nenhuma batalha em 
grupo, mas soube usar melhor os Feitiços 
de Invocador. No final, a experiência em 
grandes competições falou mais alto 
e a Remo Brave acabou sendo 
derrotada na abertura 
da série.
 

O confronto decisivo teve algumas 
semelhanças com o anterior, com diversos 
encontros interessantes ocorrendo na 
selva. Entretanto, dessa vez, a Remo 
Brave conseguiu dominar a jungle, 
conquistar vários objetivos e dominar 
completamente a Keyd Stars. Em um jogo 
impecável, os estreantes conseguiram 
alcançar a primeira vitória de sua 
história e arrancaram um importante 
empate contra a Keyd Stars.

Remo Brave

vs.

Keyd Stars

Semana 2: Empate histórico e time confuso
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Após estrear com vitória, a KaBuM e-Sports 
estava completamente irreconhecível 
e confusa na segunda semana. A CNB 
e-Sports Club aproveitou a oportunidade 
e dominou completamente a série. A 
vantagem foi conquistada logo no início do 
primeiro jogo, quando a CNB conseguiu 
roubar o blue da selva inimiga. Com muitas 
invasões, ganks, iniciações precisas, além 
de controle total do mapa, ela conseguiu 
sair vitoriosa após fazer o Barão.

O duelo seguinte foi mais equilibrado, 
com a KaBuM reagindo e conseguindo 
responder melhor às investidas dos rivais. 
A equipe que tentava buscar o empate, 
estava se saindo bem, conquistando alguns 
Dragões da Montanha e destruindo torres. 
Porém, a CNB se dava melhor nas lutas de 
equipes e acabou virando o jogo. Partindo 
para cima após alcançar a vantagem, a CNB 
e-Sports Club fechou o encontro em 2x0.

KaBuM e-Sports

vs.

CNB e-Sports Club

Resultados da semana 2

Red Canids 2-0 INTZ e-Sports

Remo Brave 1-1 Keyd Stars

KaBuM e-Sports 0-2 CNB e-Sports Club

Operation Kino 1-1 paiN Gaming
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Em uma semana sem empates, a Keyd 
Stars tentava se recuperar do tropeço 
contra a Remo Brave. Enfrentando a 
Operation Kino, o trio Ranger, Revolta e 
Yang conseguiu sair a dianteira na batalha 
pelo controle da rota superior. O jogo 
acabou virando uma brincadeira de pega-
pega, a Keyd Stars pressionava alguma 
das rotas e a Operation Kino corria atrás 
para tentar salvar suas torres. Enquanto 
isso, takeshi ou Yang aproveitavam 
para destruir as torres que ficavam sem 
proteção nas rotas opostas. A Operation 
Kino ainda conseguiu se recompor um 
pouco, recuperando parte do mapa e 
roubando um Barão. Porém, a Keyd 
Stars foi aos poucos voltando a dominar, 
garantindo um Barão e um Dragão 
Ancião antes de aniquilar o Nexus rival.
 

Depois de sair na frente durante a fase 
de rotas, o segundo confronto estava 
fácil para a Operation Kino empatar a 
série. Vendo os oponentes conquistando 
um Dragão Infernal, a Keyd Stars 
estava pressionada em sua metade do 
mapa. Quando tudo parecia decidido, a 
Operation Kino veio para cima tentando 
encerrar o jogo. Porém, o inesperado 
aconteceu. A Keyd Stars conseguiu 
um ace e rapidamente marchou rumo 
a base inimiga, colocando o Nexus 
no chão e conquistando o 2x0.

Operation Kino

vs.

Keyd Stars

Semana 3: Xô Empates!
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O primeiro jogo foi marcado pelo duelo 
entre a estratégia da CNB e-Sports 
Club, com um time composto por três 
atiradores, contra a equipe de tanques 
da paiN Gaming. Enquanto os ad carry 
conseguiam atacar as torres de longe, 
os campeões pesados preferiam partir 
para o confronto direto contra os rivais. 
No final, a opção da paiN mostrou-
se mais acertada, já que eles foram 
capazes de derrotar todos os dragões, 
e assim, abrir a série com uma vitória.
 

A segunda partida teve equilíbrio maior. 
Mas, aos poucos, a paiN foi assumindo o 
controle através de bons dives e domínio 
da rota superior. A CNB tentou evitar que 
os oponentes conquistassem o Barão, 
entretanto, em vão. Com o buff e muito 
ouro de vantagem, a paiN conseguiu usar a 
vantagem para fechar o confronto em 2x0.

vs.

CNB e-Sports Club

Resultados da semana 3

CNB e-Sports Club 0-2 paiN Gaming

Red Canids 2 - 0 KaBuM e-Sports

Remo Brave 0 - 2 INTZ e-Sports

Keyd Stars 2 - 0 Operation Kino

paiN Gaming
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A semana 4 começou com a Red Canids 
despontando como a equipe a ser vencida. 
Ainda sem perder uma única partida no 
CBLoL 2017, o time de brTT enfrentou 
a CNB e-Sports Club. O primeiro jogo 
foi marcado pelo respeito entre os dois 
times, com os competidores se estudando 
bastante. O duelo começou a tomar uma 
direção quando a Red Canids realizou uma 
bela rotação que resultou na destruição de 
uma torre e também no primeiro abate. 
Apesar da CNB ter conseguido o Barão, a 
Red Canids não perdeu a liderança do jogo 
em nenhum momento e saiu vitoriosa.
 

A Red Canids aproveitou novamente 
suas excelentes rotações para sair em 
vantagem durante a segunda partida. 
Com o time todo jogando muito bem, a 
CNB estava completamente dominada 
e parecia não conseguir resistir. Sempre 
na frente, a Red Canids esperou apenas 
a conquista do Barão para caminhar em 
direção a base inimiga, destruir todos os 
inibidores e também levar o Nexus. Com 
a vitória, a Red Canids fechou a semana 
como única invicta do CBLoL 2017.

vs.

Semana 4: Só resta um invicto

Red Canids CNB e-Sports Club
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O que acontecerá na primeira 
fase do CBLoL a partir da 
semana 5? Na nossa próxima 
edição você continuará 
conferindo o que de melhor 
ocorre no maior campeonato 
nacional da modalidade. 

A série que fechou a semana 4 começou 
com a paiN Gaming tendo uma iniciativa 
mais ofensiva e a INTZ e-Sports 
conseguindo responder de maneira 
forte. Após dominar a parte superior 
do mapa, a INTZ começou a derrubar 
torre por torre, aproveitando ótimas 
rotações. Por outro lado, a paiN tentou 
tomar a dianteira atacando os rivais que 
faziam o Barão. Mesmo abatendo dois 
integrantes do oponente, a paiN não 
evitou que a INTZ conquistasse o buff do 
Nashor. A vantagem só ia aumentando 
e a paiN dominava cada vez mais áreas 
do mapa. A vitória veio após a equipe 
de Jockster fazer mais um Barão.

 Com a INTZ forte no final da fase de 
rotas, a segunda partida começava 
já com a paiN tendo que correr atrás 
dos rivais. A situação ficou ainda 
melhor para a INTZ quando Ayel 
conseguiu o bônus do Arauto do Vale 
e passou a dominar as rotas laterais. 
A paiN sofreu bastante com  SirT 
sendo um alvo fácil de ser abatido. 
Entregue e sem ter o que fazer 
para reagir, a paiN foi facilmente 
dominada e derrotada pela INTZ.

vs.

INTZ e-Sports

Resultados da semana 4

Operation Kino 2-0 Remo Brave

Red Canids 2-0 CNB e-Sports Club

Keyd Stars 2-0 KaBuM e-Sports

INTZ e-Sports 2-0 paiN Gaming

paiN Gaming
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por Karen K. Kremer

Revisão: Bruno Alves
 Diagramação: Guilherme Kennio

Discussão: Cadê os 
exclusivos da Microsoft?

A Microsoft começou 2017 com o pé esquerdo: a multinacional estadunidense 
anunciou no início do ano o cancelamento de seu exclusivo mais aguardado 
pelos donos do console, o RPG Scalebound (XBO/PC), da Platinum Games. 

Com a decepção dos fãs, foram levantadas inúmeras questões a respeito 
dos jogos exclusivos para Xbox One e Windows 10 da companhia de Bill 

Gates. A pergunta que ficou no ar é: cadê os exclusivos da Microsoft?
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Por mais que Halo 5: Guardians (XBO), da 
343 Industries, tenha sido considerado 
um dos melhores jogos da nova geração 

e Gears of War 4 (XBO/PC), da The Coalition, 
tenha sido uma excelente estreia da nova 
fase de Gears of War, é inegável que o XBO 
tem vivido às sombras de sucessos passados. 
As franquias Halo e Gears of War são o 
símbolo da plataforma, porém, há uma falta 
de novos títulos de peso para o console.

Enquanto a concorrente anuncia uma lista de 
exclusivos, a Microsoft continua a desfazer 

parcerias com third-parties e cancelar games 
exclusivos. Em 2012, a Microsoft cancelou o 
RPG Stormlands (X360) em parceria com a 

Obsidian; em 2015, a empresa paralisou 
a futura versão remasterizada do jogo de 
ação e estratégia Phantom Dust (XB), da 
própria Microsoft Studios; e em 2016, a 

companhia desistiu de dar continuidade ao 
RPG de ação cooperativo Fable Legends 

(XBO/PC), da Lionhead Studios, ocasionando 
o fechamento da produtora inglesa.

À sombra de Halo e Gears of War

Nos primeiros dias de janeiro, a Sony 
caprichou ao listar para seus fãs todos os jogos 
exclusivos que chegarão ao console durante 
2017. Dentre os jogos mais aguardados e 
bem avaliados estão Horizon Zero Dawn 
(PS4), da Guerrilla Games; Nioh (PS4), da 
Team Ninja; e NieR: Automata (PS4/PC), 
da própria Platinum Games, que teve sua 
parceria rompida com a Microsoft no caso 
de Scalebound. Então, por que a empresa 
estadunidense não consegue entregar 
novos jogos exclusivos para seus fãs?
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Ano passado, a Microsoft lançou o programa Xbox Play Anywhere, cuja premissa é 
unificar as plataformas de PC e Xbox One, permitindo ao jogador curtir seus jogos 
favoritos no console ou no computador, contudo, o recurso também oferece um 
perigo para os futuros jogos exclusivos da Microsoft: não haver exclusividade.

Se seu computador com Windows 10 roda jogos de Xbox One, convenhamos, não 
há necessidade de ter o console, certo? Pode parecer uma previsão alarmista, mas 
infelizmente é o caminho que a Microsoft está trilhando. Quanto mais o computador e 
o console se igualarem, mais desnecessário será ter o videogame. Afinal, compramos 
os consoles para jogar os games exclusivos, mas quando esses jogos estão disponíveis 
também no Windows 10, por que gastar dinheiro em uma máquina de jogos?

Xbox Play Anywhere, vantagem ou desvantagem?
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É difícil ter uma previsão das possíveis novas IPs para o Xbox One e o 
Windows 10. A Microsoft parece estar trilhando o caminho oposto da Sony, 
e tornando a experiência do console cada vez mais próxima do computador, 
a tecnologia pela qual a empresa detém maior respeito no mercado.
 
O lado ruim desta demasiada intenção de transformar o Xbox One em um 
computador, ou transformar o computador em um Xbox One, é que se a 
empresa for bem-sucedida nisso, dificilmente haverá futuros exclusivos para o 
console, pois qualquer pessoa com o sistema operacional Windows 10 poderá 
ter acesso aos jogos, assim, será irrelevante você possuir um Xbox One.
 
Se o objetivo da Microsoft for lucrar com games 
multiplataforma, ela está no caminho certo, 
mas para os fãs que aguardam jogos feitos 
exclusivamente para eles, a ideia é péssima, 
e poderá facilmente levá-los a abandonar 
o console e migrar para a Sony.

A nova aposta da empresa pode se 
transformar em um tiro no próprio pé se 
o número de novos exclusivos e jogos AAA 
não aumentar nos próximos anos. O 
recurso é interessante para jogos 
multiplataforma, entretanto, valendo-
se dos games exclusivos, quanto mais 
eles forem voltados unicamente 
aos usuários do Xbox One, melhor. 
Afinal, quando a Sony lança um 
exclusivo para o PlayStation 4 não 
vemos o game sendo jogado em 
qualquer outra plataforma. Isso 
fortalece os títulos da companhia 
e mantém os fãs do console 
satisfeitos e fiéis à marca.

Há uma luz no fim do túnel?
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Os melhores games 
pós-apocalípticos

O enigmático último livro da Bíblia, o Apocalipse, é base de inspiração para inúmeras 
obras literárias e cinematográficas ambientadas no temido fim do mundo, como 
Eu Sou a Lenda (Francis Lawrence, 2007), O Livro de Eli (Hughes Brothers, 2010) 

e Mad Max: Estrada da Fúria (George Miller, 2015). Contudo, no universo dos 
games, o tema escrito pela profeta João é tão popular quanto nos filmes e nos 

livros. Assim, elaboramos uma lista com os 10 melhores jogos pós-apocalípticos.

por Karen K. Kremer

Revisão: Ana Krishna Peixoto
 Diagramação: Peterson Barros
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9) S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 
(PC), da GSC Game World

10) Wasteland 2: Director’s Cut (Multi), 
da inXile Entertainment

Sequência do RPG Wasteland (PC), da Interplay e 
lançado em 1988, o RPG pós-apocalíptico Wasteland 
2: Director’s Cut (Multi), da inXile Entertainment se 

tornou realidade graças a campanha dos criadores no site 
de financiamento coletivo Kickstarter. A história do game 
se passa em uma realidade alternativa de 1998, em que os 
EUA e a União Soviética entram em uma guerra nuclear.
O RPG Wasteland 2: Director’s Cut é marcante por seu novo 
visual, recriado para a atual geração de consoles e com 
novas mecânicas de combate e upgrades. O jogo também 
se destaca pela história de narrativa ramificada, em que 
as decisões do jogador impactam os acontecimentos do 
jogo, tornando-o ainda mais profundo nos dramas de um 
fim de mundo ocasionado por uma guerra nuclear.

O medo da ameaça nuclear também é o tema central do 
survival horror em primeira pessoa S.T.A.L.K.E.R.: Shadow 
of Chernobyl (PC), da GSC Game World. A premissa do 
jogo é o acontecimento de um novo desastre nuclear na 
Chernobyl Exclusion Zone, uma área militar designada 
para evacuação e distância do marco zero do acidente 
da Usina Nuclear de Chernobyl em 1986, na Ucrânia.
Em S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, a área atingida 
pelo desastre nuclear começa a ser repovoada por 
cientistas e militares, trazendo pessoas para viverem 
no território antes contaminado. Porém, em 2006, um 
segundo acidente nuclear ocorre nesta área de evacuação, 
causando mortes e mutações nos habitantes. O jogo 
começa anos depois deste novo acidente, com pessoas 
que vem a Chernobyl em busca de dinheiro e informações.
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7) Tokyo Jungle (PS3), da Crispy’s

A proposta do survival Tokyo Jungle 
(PS3), da Crispy’s é bem interessante 
e incomum. A humanidade é extinta 
no século XXI, deixando caminho livre 
para os animais selvagens dominarem o 
mundo e lutarem pela sobrevivência. O 
jogo se passa em uma Tóquio futurista 
abandonada e deserta, onde a cidade se 
transformou em um lugar selvagem e 
inóspito, habitado unicamente por animais.

8) Darksiders (Multi), da Vigil Games

Se tem um jogo que segue muito bem a história 
retratada pelo profeta João é Darksiders (Multi), 
da Vigil Games. O RPG de hack ‘n slash lhe coloca 
na pele de Guerra, um dos Quatro Cavaleiros do 
Apocalipse narrados na Bíblia. O enredo do jogo é 
muito próximo do que é lido em seu último livro 
e traz uma jogabilidade que envolve mecânicas 
de upgrade, exploração, combate e puzzles.
No ápice da guerra entre Céu e Inferno, aproxima-
se o fim do mundo. Assim, a chegada dos Quatro 
Cavaleiros do Apocalipse — Cavalo Branco, a falsa 
paz; Cavalo Vermelho, a guerra; Cavalo Preto, 
a dificuldade e a fome, e o Cavalo Amarelo, a 
doença e a morte — marca a abertura dos Sete 
Selos da Bíblia, cujo objetivo é trazer novos níveis 
de catástrofe à Terra até o retorno de Jesus.
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5) Borderlands (Multi), da Gearbox Software

6) Mad Max (Multi), da Avalanche Studios

Não tem como falar de games pós-apocalípticos sem citar 
Borderlands (Multi), da Gearbox Software. O RPG de ação e 
tiro em primeira pessoa deu origem a outros quatro jogos e um 
coletânea — Borderlands 2 (Multi), Borderlands Legends (iOS), 
Borderlands: The Pre-Sequel (Multi), Tales from the Borderlands 
(Multi) e Borderlands: The Handsome Collection (Multi).
O RPG pós-apocalíptico é um clássico dos games. Borderlands 
se localiza territorialmente no planeta de Pandora, no qual 
uma lenda sobre um tesouro alienígena chamado Vault atrai 
mercenários, militares e caçadores de recompensas em busca da 
riqueza prometida pelo mítico artefato. O jogo traz uma divertida 
experiência em single player e multiplayer unida a uma história 
marcada por humor negro e personagens cativantes. Quem 
não se lembra do lendário pequeno robô amarelo Claptrap? O 
personagem tagarela é um dos ícones da série que possui vários 
protagonistas interessantes e com muita personalidade.

Lançado no mesmo momento do aclamado filme Mad Max: 
Estrada da Fúria, o jogo de mundo aberto Mad Max (Multi), 
da Avalanche Studios traz uma história baseada na icônica 
franquia australiana de George Miller. Recheado de referências 
a trilogia original protagonizada pelo ator estadunidense 
Mel Gibson: Mad Max (George Miller, 1979), Mad Max 2: A 
Caçada Continua (George Miller, 1981) e Mad Max: Além da 
Cúpula do Trovão (George Miller, 1985), o jogo se passa em 
uma Austrália dominada por gangues e motoqueiros num 
mundo no qual água e gasolina são os bens mais precisos.
No sandbox da Avalanche Studios você é o protagonista Max 
Rockatansky (o mesmo dos filmes), um homem solitário que 
perdeu sua família e busca vingança contra o líder de gangues 
Scabrous Scrotus, responsável por roubar seu carro Magnum 
Opus. O veículo é usado por ele em sua busca incessante pelas 
Planícies do Silêncio, um local imaginário que Max acredita 
ser o único lugar que ele encontrará paz de espírito.
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3) Fallout 4 (Multi), da Bethesda

4) The Walking Dead (Multi), da Telltale

Se sua intenção é jogar um game pós-apocalíptico com 
decisões difíceis, escolhas de sobrevivência, histórias 
dramáticas, mortes e muita emoção, as três temporadas 
do point-and-click The Walking Dead (Multi), da Telltale 
é a pedida certa. Baseado na história em quadrinhos 
e série homônima criada pelo escritor estadunidense 
Robert Kirkman, o jogo é certeiro em emocionar.
The Walking Dead possui duas temporadas lançadas 
pela Telltale e atualmente está em andamento a 
terceira. O jogo possui diversos personagens, contudo, 
sua principal protagonista é a pequena Clementine, 
uma menina de 8 anos que vivia com seus pais nos 
subúrbios de Atlanta, nos EUA. Quando o apocalipse 
zumbi emerge, ela é encontrada por Lee, um ex-detento 
que decide ajudá-la e juntos eles enfrentarão um novo 
mundo destruído e contaminado por mortos-vivos.

A franquia de RPG pós-apocalíptica retrofuturista Fallout 
é referência quando o assunto é fim do mundo. Criada em 
1997 pela Interplay Entertainment, o jogo teve várias 
sequências com histórias que se passam nos séculos XXII 
e XXIII em um cenário atompunkum, gênero derivado do 
cyberpunk, centrado em desastres nucleares com visual 
e tecnologia dos anos de 1945 a 1965. Em 2015, o novo 
título Fallout 4 (Multi), da Bethesda chegou com tudo e 
trouxe uma experiência de solidão e devastação mundial.
Em Fallout 4, você é um sobrevivente anônimo 
que acorda de uma câmara criogênica em um 
abrigo nuclear subterrâneo. O jogo se passa 10 
anos após os acontecimentos de Fallout 3 (Multi), 
em 2287, quando o protagonista solitário sai de 
seu sono congelante para vingar o assassinato da 
esposa e encontrar seu filho desaparecido.
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O exclusivo da Sony é sinônimo de qualidade de 
narrativa e, sobretudo, de sobrevivência em um mundo 
devastado. O survival horror de ação The Last Of Us 
(PS3), da Naughty Dog é um exemplo de trabalho bem 
feito, trama emocionante, gráficos belíssimos e uma 
ambientação pós-apocalíptica competente e elegante.
The Last Of Us centra-se na história do contrabandista 
Joel e a adolescente Ellie que enfrentam juntos um 
EUA destruído e infestado de humanos infectados 
pelo vírus mutante Cordyceps, que transforma 
pessoas em canibais. O que restou da população 
vive em zonas de quarentena, assentamentos 
independentes ou grupos nômades. Então, cabe aos 
dois protagonistas sobreviver em meio a este caos em 
busca de segurança e um novo lugar para recomeçar 
suas vidas e esquecer seus passados trágicos.

1) Metro 2033 (Multi), da 4A Games

2) The Last Of Us (PS3), da Naughty Dog

Quando a matéria é apocalipse não tem para ninguém, 
os russos comandam o gênero e o primeiro lugar 
de melhor game pós-apocalíptico vai para Metro 
2033 (Multi), da 4A Games. O survival horror em 
primeira pessoa é baseado no livro de mesmo nome, 
escrito pelo autor russo Dmitry Glukhovsky, cujas 
sequências literárias são Metro 2034 e Metro 2035.
Metro 2033 se passa 20 anos depois de uma guerra 
nuclear que atingiu a Rússia e transformou Moscou 
numa área radioativa. As bombas obrigaram os poucos 
sobreviventes a viverem no subterrâneo. Devido à 
radiação, pessoas e animais sofreram várias mutações, se 
convertendo em monstros mutantes. O herói é Artyom, 
um jovem de 20 anos, nascido após a guerra nuclear e que 
só viveu no subsolo, mas agora precisa deixar o abrigo 
para investigar a nova ameaça conhecida como Dark Ones.
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Além dos 10 melhores jogos pós-apocalíptico elencados, não podemos deixar de citar 
as menções honrosas que vão para I am Alive (Multi), da Ubisoft Shanghai; Sheltered 
(Multi), da Unicube; Gears of War (X360/XBO/PC), da Epic Games; The Long Dark 
(XBO/PC), da Hinterland Studio; 35MM (PC), da Носков Сергей; Miasmata (PC), 
da IonFX; Everybody’s Gone to the Rapture (PC/PS4), da The Chinese Room; Rage 
(Multi), da id Software e Terminator Salvation (Multi), da Halcyon Games.
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OS PRODUTORES 
INDIES QUE CRIAM 
OBRAS-PRIMAS

por Luis Antonio Costa
colaboração Juni Chaves 

Revisão: Ana Krishna Peixoto 
Diagramação: Ítalo Lourenço

Existem diversos artistas e desenvolvedores responsáveis pelo “renascimento 
dos indies” durante os últimos anos. No entanto, entre as várias criações que 

abriram os olhos da grande indústria para os produtores independentes, 
certamente Bastion, da Supergiant Games ocupa um lugar de destaque. Mas 

não pense que o sucesso desse título tornou o grupo de desenvolvedores 
uma “empresa de um game só”. Desde o lançamento de Bastion em 2011, a 
empresa criou obras-primas que estão entre os títulos mais amados entre 

os jogadores e que nos ensinaram que nunca é demais sonhar grande.
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Calamity Kid

Como muitos outros grupos de desenvolvedores independentes de games, a história da 
Supergiant Games começa de uma forma bem conhecida: seus fundadores, Amir Rao 
e Gavin Simon deixaram seus empregos na EA em 2009, onde trabalhavam com a série 

Command and Conquer, para buscar seu próprio caminho no mundo gamer. Logo ao fundar 
a empresa, eles começaram a trabalhar em seu principal projeto. Os amigos se mudaram para 
a mesma casa e colocaram todos seus esforços na 
produção de seu primeiro game independente.

Nesta mesma época, a dupla contratou o músico 
Daren Kobb para trabalhar na parte de áudio e 
música do projeto. Eles também chamaram vários 
programadores e desenvolvedores freelancers 
que poderiam ajudar durante os vários estágios 
de produção do primeiro game da pequena 
empresa. Amir, Gavin e sua equipe colocaram 

dedicação total sobre 
o projeto, cuidando de cada aspecto do seu desenvolvimento 
com extremo cuidado a fim de entregar um produto de 
qualidade e algo de que sairiam orgulhosos no final.
 
Diversos estúdios conseguem seu reconhecimento após muitos anos 
na indústria; lançando diversos títulos, aprimorando seu trabalho e, 
enfim, conseguindo ter um nome de peso, o que torna absolutamente 
fascinante a fama e a credibilidade que a Supergiant Studios conseguiu 
contando com unicamente com dois jogos em seu catálogo. E para 
ser justo, o nome da Supergiant já estava feito com Bastion.

Nesses termos é interessante comparar Bastion com Cães de Aluguel, 
filme independente de estreia de Quentin Tarantino como diretor, que a partir de um único 
trabalho, criava um nome grandioso para si. Comparando com sua própria indústria, no 
entanto, Bastion tem um peso completamente novo; comparando-se a Cave Story, no sentido 
de reviver a indústria independente e lançá-la às alturas. Até o momento, se via créditos 
dados a alguns excepcionais jogos independentes, mas raramentes comparando-os aos 
jogos de grande orçamento. É difícil dizer que Bastion é o único responsável pela posição 
que  os jogos independentes estão agora, mas é impossível ignorá-lo como peça chave.
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Muitos redatores que analisaram Bastion na época comentavam sobre como ouviam 
sobre a alta qualidade do jogo, mas inicialmente duvidavam que chegasse aos níveis 
comentados; apenas para depois se dobrar ao trabalho da Supergiant Games, e é difícil 
ver esse tipo de comentário nos dias de hoje, quando os jogos independentes recebem 
muitas vezes tanto ou mais hype quanto os grandes lançamentos, para o bem ou para o 
mal. Lembrando que nem faz tanto tempo assim, já que Bastion foi lançado em 2011.
 

O ponto que Bastion defendeu na indústria é que inovações tecnológicas, 
gráficos de ponta ou jogos com 120 horas de conteúdo podem não ser possíveis 
com baixos orçamentos, porém, uma alta qualidade de produção certamente é 
possível; e que isso é mais importante que todos os itens citados anteriormente. 
Claro que a indústria precisa de inovações tecnológicas e não faz mal a ninguém 
mostrar um jogo hiper-realista, mas nada disso adianta muito se não tiver 
gente simplesmente competente em mostrar como se faz um bom jogo.
 
Bastion chamou a atenção por diversas razões. Sua qualidade gráfica, com ótimas animações 
de personagens e inimigos e cenários incrivelmente bem desenhados. Sua trilha sonora 
é facilmente uma das melhores já vistas em jogos; mesclando-se incrivelmente bem à 
temática do jogo e com uma das mais incríveis narrações dinâmicas, sem repetição de 
linhas e constantemente adequando-se às ações do jogador. Suas mecânicas são simples, 
mas incrivelmente bem executadas; com diversidade de estilos de jogo e todo um 
sistema de dificuldade que deixa algumas escolhas na mão do jogador; não só 
para se adequar ao seu nível como muitos jogos apresentam, mas para que haja 
uma maior dinamicidade nos desafios que o jogador decide ou não “aceitar”.
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 O jogo se passa após um grande evento 
apocalíptico conhecido apenas por 
“Calamidade”. O jogador junta pistas 
sobre o mundo antes do evento e o 
que levou até ele através dos cenários 
e dos itens, enquanto trabalha na 
reconstrução do mundo através de um 
cristal no centro do Bastion, uma área 
criada para reconstruir o mundo do 
jogo e que dá nome ao título. A história 
parece simples, e é, mas alguns detalhes a tornam diferenciada. O jogador aprende sobre 
o mundo de uma forma muito mais dinâmica e gradativa, incentivando a exploração 
não apenas para que o jogador encontre upgrades e itens,mas para que conheça mais 
do cenário e da história do jogo. As simples personagens dão mais perspectivas para 
a trama além do lado do protagonista da história e a temática do jogo contrasta com 
seu visual colorido; falando de temas maduros com a a abordagem apropriada.
 
Além disso, o jogo tem uma estrutura simples, mas funcional, dividindo-se em fases que 
podem ser acessadas de um menu a partir do Bastion — que progridem com a história 
tal como em dificuldade — além de revelar desafios opcionais. A volta para o Bastion 
é sempre aguardada ao final de cada fase, para que o jogador possa acompanhar seu 
progresso e desenvolver melhor a área, que contribuirá com ele em diversos aspectos, seja 
disponibilizando ou melhorando novas armas, quanto proporcionando novos desafios. Tudo 
que vemos sobre o jogo aponta um fato interessante: Bastion, inicialmente, não traz muito 
de novo. A ação no cenário isométrico já foi vista antes, seus temas e o uso de narração 
oral como um complemento à narrativa e atmosfera do jogo também não são novidades.
 
O que Bastion traz de novo é sua sólida qualidade. De tudo que se viu em Bastion, 
poucas vezes, ou nenhuma, se viu feito melhor. Bastion reforça a ideia de que baixo 
orçamento não significa baixa qualidade e que jogos independentes são 
sim uma parte significativa da indústria, não só em números mas 
em qualidade; e estabeleceu um novo padrão de qualidade 
para os jogos indie, e principalmente, um padrão de qualidade 
esperado para seu próprio estúdio, a Supergiant Games.
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Memory()
 
É difícil falar de Transistor sem falar de Bastion, 
e ainda bem que, depois de tudo que falamos, 
não será necessário. Não são jogos crucialmente 
relacionados unicamente pelo fato de serem 
do mesmo estúdio, mas pelo fato de que, 
por mais que algumas características como 
a perspectiva isométrica e a presença de um 
narrador nos enganem, um dos claros atributos 
de Transistor é como a Supergiant quis deixar 
claro que não estávamos jogando Bastion.
 
Bastion foi um sucesso incrível, de crítica, de 
recepção com o público e de vendas. O caminho 
mais natural, principalmente para estúdios em 
seus primeiros lançamentos, diante de uma 
recepção dessa é fazer uma sequência; e algumas 
pessoas se desapontaram com o não-demorado 
anúncio de que Bastion não receberia uma sequência. Porém, tempos depois, veio o 
anúncio de Transistor e as esperanças de que teríamos um novo Bastion dentro dele.
 
Essa expectativa não era injustificada. 
Em um nível superficial, há muitas 
semelhanças com Bastion. A 
perspectiva isométrica já nos traz 
uma lembrança imediata, fora outras 
similaridades que isso traz, como a 
forma de movimentação. Também 
temos um narrador e uma história 
misteriosa nunca inteiramente 
explicada e contada de forma 
muito semelhante. Até os grandes 
pontos fortes do jogo são os mesmos: a jogabilidade diversa, enredo intrigante, 
e desenvolvimento visual e sonoro excepcionais. Porém, ao mergulhar 
um pouco, vemos que Transistor é algo completamente novo.
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O ponto de partida é o sistema de batalha de 
Transistor, que não só permite que o jogador transite 
entre uma batalha em tempo real — similar a Bastion 
— e um sistema de turnos em que pode-se planejar 
as ações a serem realizadas; mas encoraja que o 
jogador faça seu julgamento nos melhores momentos 
para usar cada uma das formas de batalha. O sistema 
mais próximo a isso que já vi foi em Fallout, a partir 
do terceiro jogo da série, mas o modelo se mostra 
mais complexo em Transistor e bem integrado;,não 
só como duas alternativas para o jogador, mas como duas partes de um todo.
 
Transistor se mostra um jogo muito mais estratégico que Bastion, com suas tomadas 
de decisões, e diferentes tipos de inimigos que devem ser enfrentados de maneiras 
drasticamente diferentes. Não que o maior foco na pura habilidade do jogador em 
Bastion seja pior, mas são essas pequenas mudanças de mentalidade e visão em 
Transistor que se acumulam ao longo do jogo e fazem dele uma experiência única; 
seja mudando de uma forma radical o que foi feito antes, como no sistema de batalha, 
ou refazendo aquilo que Bastion fez de bom; mas da sua própria maneira.
 
A diversidade da jogabilidade de Transistor é inegavelmente maior. Os mesmos sistemas 
que garantem dinamicidade de dificuldade e desafios de Bastion estão lá; mas há uma maior 
variedade de armas e de formas de utilizá-las. Por exemplo, uma arma pode ser usada de 
uma forma tradicional, ou equipada junto a outra arma para servi-la como um upgrade ou 
até mesmo servindo como uma espécie de “buff” para a personagem. Em outros aspectos, 
Transistor também mostra uma tomada mais madura em cima das realizações de Bastion.

 
Ambos títulos contam com visuais  e trilha 
sonora excepcionais, mas são completamente 
diferentes. Transistor deixa um pouco 
de lado o estilo cartunizado de Bastion e 
decide optar por um estilo mais maduro — 
sem contar sua própria temática futurista 
que antagoniza com a do jogo anterior da 
Supergiant. A trilha sonora também reflete 

essa escolha, fazendo uso de instrumentos mais modernos, como sintetizadores e 
uma trilha cantada mais presente, dada a natureza da protagonista como cantora.
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A narração é outro caso a parte. Apesar 
das similaridades, como o mesmo 
dublador e ocasionalmente servindo 
aos mesmos propósitos, o sentimento 
envolvido nas duas narrações é diferentes. 
Em Bastion, era como o se o narrador te 
contasse uma história, como um parente 
mais velho contando o passado para 
uma criança. Em Transistor, o narrador 
é um personagem mais ativo; não só em importância para a história, mas pela presença 
em todos os momentos, sendo mais um companheiro do que um contador de histórias.
Até a estrutura de Transistor se diferencia; sendo mais linear que Bastion com 
momentos de relaxamento escolhidos pelo jogador a partir do acesso à “praia”; que 
ocorrem no avançar natural dos cenários. Apesar de não ser a escolha preferida 
de muitos, essa linearidade deu aos desenvolvedores um controle maior sobre 
o ritmo do jogo, o que ajudou a contar a história de Transistor de uma forma 
mais concisa, ainda mais considerando a maior complexidade dos temas.
 Apesar da similaridade da premissa, com um evento catastrófico nunca muito 
bem explicado destruindo uma sociedade; em Transistor acompanhamos esse 
processo em “tempo real”. É possível ver o mundo se desfazendo enquanto jogamos, 
sendo no final uma história mais triste que Bastion; embora ambos abordem a 
necessidade da destruição para a construção de algo novo em algum âmbito.

Alguns outros aspectos novamente reforçam a maturidade do time ao trabalhar de 
Transistor; não optando por ter finais distintos, como Bastion, mas um final que dá ao 
jogador uma liberdade maior de interpretação; o que só é possível graças às dicas vagas 
que o jogo dá sobre seu mundo. Além disso, ainda há a maior riqueza de referências neste 
jogo, principalmente utilizando-se de motivos renascentistas para reforçar os seus próprios 
conceitos; seja com a retomada de temas gregos; como a similaridade da protagonista Red 
com a figura mitológica de Orfeu; ou até mesmo da menos sutil referência a movimentos como 
a Camerata Fiorentina, que empresta o seu primeiro nome ao grupo antagonista do jogo.
 
Há quem prefira Bastion, e não é difícil entender o porquê; considerando seu contexto 
de lançamento, a ausência de um hype, ou a própria qualidade do jogo que ainda pode 
ser considerada excepcional. No entanto, é difícil fechar os olhos para a maturidade 

85
gameblast.com.br

INDIE BLAST



do trabalho realizado em Transistor, seja em melhorar coisas que já eram boas em 
Bastion ou simplesmente tomar decisões e rumos diferentes com o jogo; que por 
mais que muitas vezes não sejam nem melhores nem piores, mostram uma iniciativa 
em sair daquela zona de conforto e do “em time que está ganhando não se mexe”. 
Transistor mexeu em time que estava ganhando, e ganhou de novo; e não é a toa que 
estamos tão ansiosos para Pyre, o novo lançamento anunciado da Supergiant Games.

Estranho, mágico e belo

O mais novo título da Supergiant, Pyre, foi anunciado no 
começo de 2016 e, em pouco tempo, todos os olhos da 
indústria de games estavam voltados para essa produção. 
Assim como Transistor em relação à Bastion, Pyre possui 
uma grande responsabilidade em relação aos seus 
antecessores, pois a comunidade gamer aguarda por um 
título ótimo ou tão bom quanto os dois últimos da empresa. 
Apesar dessa apreensão, podemos esperar boas surpresas 
pelo que já pudemos ver através do trailer de anúncio e dos 
cerca de 20 minutos de gameplay apresentados à imprensa.

A Supergiant já provou que sabe fazer jogos muito 
bem e que o gênero RPG é seu forte. Podemos 
notar que Transistor possui uma mecânica de 
RPG mais aprimorada e desenvolvida do que em Bastion, algo que os próprios 
produtores revelaram estar buscando desde o primeiro game, mas preferiram 
primeiro experimentar em Bastion mecânicas mais simples para ver sua recepção. 
Dessa vez, Pyre promete ter uma jogabilidade muito mais estratégica do que 
já vimos em Transistor, quase nos moldes dos clássicos Final Fantasy.
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O game será inspirado na cultura xamânica das tribos norte-americanas e possui 
uma direção de arte surpreendente, acompanhado de uma excelente trilha 
sonora produzida pelo talentoso Daren Kobb. Pyre também terá uma história 
mais densa, com mais diálogos e mais detalhes a serem explorados, uma trama 
mais profunda, que vai fazer o jogador mergulhar de cabeça na história e não 
apenas ser cativado pelo visual e gameplay. Enfim, Pyre promete conquistar 
os jogadores em todos os aspectos possíveis que um game pode fazer.

Mesmo com apenas informações iniciais sobre ele, a pergunta que fica é: será que Pyre 
irá superar Bastion e Transistor? Apesar de ser uma questão óbvia, ela não 
merece espaço no contexto da capacidade artística da Supergiant Games. 
A empresa já criou dois jogos que ficarão para sempre na história 
do mundo eletrônico, no coração de muitos 
fãs e serão considerados os pináculos 
da criação de games independentes. 
Sendo assim, se Pyre seguir o 
mesmo caminho excelente desses 
dois, não haverá motivos para 
preocupações ou comparações, mas 
apenas a experiência de vivenciar 
uma aventura fantástica feita com 
todo o cuidado e carinho por uma 
equipe que ama história, arte e games.
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DIVULGAÇÃO
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Revista Nintendo Blast 89
Neste mês, a revista Nintendo Blast faz um tour 
na linda região de Hyrule em Breath of the Wild!

Ainda nesta edição, conheça mais sobre o curioso 
1-2 Switch, confira as localizações das Ultra Beast 

de Pokémon Sun e Moon, e muito mais!

Baixe já a sua!

http://www.nintendoblast.com.br/2016/09/revista-nintendo-blast-n-89.html


Confira outras edições em:

gameblast.com.br/search/label/Revista

http://www.gameblast.com.br/search/label/Revista
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