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O Carnaval já acabou e a Páscoa já está lá na esquina, como o tempo voa rápido, não é mesmo? Felizmente, essa 
passagem do tempo só fez bem à série Persona, que chega com o seu sexto título, Persona 5. Sendo assim, a Revista 
GameBlast não poderia deixar seu lançamento passar desperbecido. Essa edição conta com uma prévia detalhada 
do game, além de especiais que irão colocar o leitor por dentro da mitologia da série. Sua revista preferida ainda 
vêm recheadas de análises como de Horizon Zero Dawn e um Indie Blast sobre a talentosa thatgamecompany. Isso 
tudo e muito mais nessa edição, portanto, escolha sua “persona” e boa leitura! – Luís Antônio Costa
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“Persona non grata” por S. Carlos
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por Farley Santos

Revisão: Luigi Santana
 Diagramação: Peterson Barros

Os protagonistas da 
série Persona

Uma das características mais marcantes da franquia Persona são seus personagens 
carismáticos, complexos e memoráveis. Já os protagonistas são silenciosos e de 

personalidade quase neutra para representar o jogador. Em outras mídias, como em 
mangás e animes, a personalidade desses heróis são mais desenvolvidas e às vezes 

até consideradas como canônicas. Conheça melhor os protagonistas da série. 
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Oprotagonista de Revelations: Persona 
é conhecido como Boy with Earring (o 
garoto de brinco). Silencioso e quieto, 

ele é um estudante de St. Hermelin High 
School que acaba participando da brincadeira 

“persona” junto com seus colegas de turma. 

O garoto é a máxima de um protagonista de 
Persona: visual simples, poucas características de 

personalidade, sempre estoico, tudo isso para 
representar o jogador. Mesmo assim, no 

decorrer da trama, é possível perceber 
que ele tem capacidade de ser um 

ótimo líder, principalmente por se 
mostrar perceptivo, perseverante e 
com compaixão. Curiosamente, o 
visual dele foi alterado na versão 
ocidental do primeiro Persona: a cor 
da pele ficou mais clara e o cabelo 
tornou-se curto e vermelho, em uma 
tentativa de parecer mais ocidental.

Em combate ele usa espadas 
curtas como arma principal e uma 

metralhadora como arma secundária. 
Sua Persona inicial é Seimen Kongou, uma 

criatura baseada em Rakshasa, da cultura 
hindu, especializada em ataques de vento. Já 

sua Ultimate Persona é Amon-Ra, inspirada na 
entidade egípcia de mesmo nome, que conta com 

uma variedade de golpes de fogo e do tipo Almighty.

Revelations: Persona (PS/
PSP) — Boy with Earring
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Tatsuya Suou é um estudante da escola Seven Sisters 
que participa de uma série de acontecimentos 
estranhos após se envolver em uma briga com 
uma gangue. Depois desse evento, rumores 
passam a virar realidade e o garoto e seus 
amigos decidem investigar esse fato. Tatsuya foi 
o primeiro personagem da série a ter um nome 
oficial no jogo, por mais que seja possível mudá-lo.

O protagonista de Persona 2: Innocent Sin é popular 
por mostrar atitudes maduras e ser sempre 
amigável. O curioso é que tudo isso é fachada: 
Tatsuya é bem solitário e prefere não se envolver 
profundamente com as pessoas. Para piorar, 
ele tem problemas de relacionamento com seu 
irmão mais velho, Katsuya Suou, que é um 
policial bem sucedido. A soma de tudo isso 
faz com que ele constantemente mate aula, 
o que intriga as pessoas constantemente. Na 
continuação Eternal Punishment, Tatsuya é um 
personagem importante e de personalidade 
diferente, mas não é mais o protagonista.

O garoto usa espadas para duas mãos em 
combate e tem como Persona inicial Vulcanus, 
o deus de fogo da mitologia romana. Caso 
prove seu valor como líder durante a 
história, Tatsuya recebe a Ultimate Persona 
Apolo, que é especializada em poderosos 
ataques de Fogo, Almighty e Nuclear.

Persona 2: Innocent Sin 
(PS/PSP) — Tatsuya Suou
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A protagonista de Persona 2: Eternal Punishment é uma das 
protagonistas mais notáveis da série Persona por vários motivos. 

O primeiro deles é o fato de ser a primeira heroína da franquia — 
depois dela, só tivemos Aigis, em Persona 3 FES (PS2). Além disso, ela 

apresenta personalidade bem construída, principalmente por ter 
sido uma das personagens jogáveis de Persona 2: Innocent Sin.

Maya Amano é uma repórter que escreve para a Coolnest, 
uma revista para o público adolescente. Sua característica 

mais marcante é a positividade: a garota sempre está 
alegre e otimista, sendo que seu jargão é “Let’s think 

positive!” (Vamos pensar positivo!). Ela se envolve 
nos acontecimentos de Innocent Sin ao investigar 

os rumores sobre Joker, uma entidade capaz de 
realizar desejos. Em sua busca, ela acaba encontrando 

Tatsuya Suou, e eles passam a trabalhar juntos. Por 
ser extremamente otimista e bondosa, Maya torna-se a 

líder do grupo de heróis, encorajando todos sempre.

A repórter só se torna protagonista na continuação Eternal 
Punishment. Por conta dos eventos finais de Innocent Sin, 

todos esqueceram de Maya, ou seja, ela é uma completa 
estranha para o grupo de heróis. A vida de Maya mudou 
quando esbarrou em um estranho na rua: depois desse 
evento, uma mancha estranha, que doí ocasionalmente, 
apareceu em seu peito. A aventura só começa quando a 

repórter está investigando um rumor sobre Joker, assim como 
em Innocent Sin. Ela é atacada pela criatura e é forçada a usar 

sua Persona, depois disso todos descobrem que o mundo 
está em grande perigo. Maya tornou-se silenciosa nessa 

continuação por ser a protagonista do jogo, porém todas as 
características de sua personalidade se mantiveram intactas.

Uma dupla de pistolas é a escolha de Maya para enfrentar os 
monstros. Maia, a filha de Atlas e Pleione na mitologia grega, 
é a Persona inicial da repórter e é especializada em ataques 
de gelo — o que combina perfeitamente com a garota, pois 

ela tem fobia a fogo. Depois de eventos nos dois jogos, 
Maya pode invocar também a Ultimate Persona Artemis.

Persona 2 Eternal Punishment 
(PS/PSP) — Maya Amano
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O protagonista de Persona 3 também é conhecido como “o garoto com 
fones de ouvido”, pois ele sempre está com seu MP3 player e com seus 
fones de ouvido. A sua história começa quando ele é transferido para 
a escola Gekkoukan High School e, por acaso, acaba descobrindo a 
existência da Dark Hour: um período de tempo que acontece depois 
da meia noite e que muda drasticamente o mundo. O protagonista 
entra para o SEES, um grupo de estudantes que explora uma 
torre repleta de Shadows que só aparece durante a Dark Hour.

Por representar o jogador, o protagonista é silencioso, porém 
apresenta alguns traços de personalidade. Ele é calmo e reservado, 
fato esse reforçado pela sua aparência séria e a predominância 
da cor azul no seu visual. Muitos personagens o consideram 
introvertido e distante, pois ele normalmente só fala quando 
perguntam algo a ele. Os mangás e filmes de Persona 3 
desenvolvem mais a personalidade do protagonista, e 
nessas mídias ele é ainda mais sombrio e apático. 

Persona 3 Portable (PSP) trouxe a possibilidade de escolher 
uma protagonista feminina. A garota é o oposto do rapaz: 
divertida, animada e engraçada, sempre se importando 
com os outros. Esses traços de personalidade podem ser 
vistos por meio das opções de respostas nos diálogos 
e nas reações dos outros personagens, mesmo ela 
sendo silenciosa. Até mesmo seu visual reflete sua 
personalidade com a presença de cores quentes.

Em combate, o protagonista de Persona 3 é o único da 
série capaz de utilizar várias armas diferentes, como 
espadas, lanças e arco e flecha. Isso mudou em Persona 
3 Portable: o rapaz usa somente uma espada curta, já 
a garota usa uma lança naginata. Sua Persona inicial é 
Orpheus, que na mitologia grega é símbolo de tolice e 
sacrifício — o que combina perfeitamente bem com o 
papel do protagonista na trama de Persona 3. Messiah 
é considerada a Ultimate Persona desse protagonista, 
mesmo que não seja definida explicitamente no jogo. 
Messias é um termo utilizado pelas religiões para 
designar o salvador da humanidade e também 
faz sentido dentro da história de Persona 3.

Persona 3 (PS2/PSP) - Protagonista
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A necessidade de se conectar aos outros define Yu Narukami, o 
protagonista de Persona 4 (PS2). Na trama do jogo, o rapaz se 
muda para uma cidade do interior chamada Inaba para morar 

com seu tio por um ano. Uma série de assassinatos está 
assolando a cidade e há um rumor de um programa de TV 
que só é transmitido em dias chuvosos à meia noite. Com 

a ajuda de seus amigos da escola Yasogami High School, 
Yu descobre um mundo paralelo dentro da TV, o Midnight 

Channel. O grupo descobre que o local tem relação com os 
assassinatos e vai fazer de tudo para resolver esse mistério.

Em Persona 4, Yu é reservado, calmo e contido, principalmente 
por ser um estudante transferido. Ele não fala diretamente 
durante a aventura, porém as opções de diálogo apontam 

que ele é perceptivo, inteligente e até mesmo brincalhão 
(principalmente quando fala alguma piada boba ou é 

sem noção). Sua maior qualidade é se importar com os 
outros: ele faz de tudo para ajudar seus amigos e outras 

pessoas, mesmo que isso envolva situações de perigo ou 
algo ridículo (como os pedidos absurdos de Yosuke).

O nome Yu Narukami na verdade veio do anime Persona 
4 Animation — em Persona 4 o jogador escolhia o nome 

do protagonista. Os fãs gostaram do nome e a Atlus 
acabou adotando-o oficialmente nas continuações 

Persona 4 Arena e Dancing All Night. Curiosamente, 
o personagem ganhou ainda mais personalidade 

nesses outros jogos e mídias, contando principalmente 
com mais sarcasmo, mas sem nunca deixar de 
lado a característica de ser confiante e contido. 

Yu usa espadas longas para duas mãos em combate e 
consegue conjurar feitiços elétricos por meio de sua Persona 

inicial Izanagi. A criatura é baseada numa deidade japonesa 
responsável por criar o mundo e outras divindades. Caso o 
jogador faça todos os passos para ver o final verdadeiro de 
Persona 4, Yu consegue invocar a Ultimate Persona Izanagi-

no-Okami, sendo que “okami” significa “grande deidade”. 
Curiosamente, o real vilão da trama do jogo, Izanami, 

tem relação com Izanagi na mitologia japonesa.

Persona 4 (PS2/PS Vita) - Yu Narukami
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Problema é uma palavra que define o 
protagonista de Persona 5 (PS3/PS4). O 
garoto é transferido para Tokyo por conta 
de ser acusado de agressão em sua cidade 
natal. Na grande metrópole, ele estudará na 
escola Shujin Academy por um ano — ele não é 
muito popular por conta desses problemas na sua 
terra natal. É lá que ele desperta sua Persona e funda 
os Phantom Thieves (ladrões fantasmas), um grupo com 
poderes sobrenaturais que tem como objetivo “roubar 
o coração” dos humanos corruptos. O protagonista 
torna-se o líder do grupo e tem o codinome de Joker  .

O rapaz é um rapaz quieto e educado em uma 
primeira olhada, mas isso não passa de um truque 
para esconder seu coração rebelde e revoltado. É 
justamente esse descontentamento com a sociedade 
que o motivou a criar os Phantom Thieves. Essa 
personalidade conflitante aparece também durante 
os diálogos: as respostas podem ser bem contidas 
ou completamente ousadas. Quando se torna o 
Joker durante as missões com os Phantom Thieves, o 
protagonista assume uma postura ousada e muito 
confiante, completamente diferente de suas 
atitudes como estudante reservado. No geral, 
as pessoas acreditam que ele é inteligente, 
mas sempre guarda seus planos para si.

Durante as missões e as batalhas, Joker usa 
facas e pistolas para acabar com as Shadows. 
No começo da aventura, o protagonista usa 
sua Persona inicial Arsene para desferir feitiços 
do tipo Curse (maldição), já no fim da jornada ele 
pode adquirir a Ultimate Persona Satanael. A Persona 
icônica de Joker é baseada em Lupin Arsene, o ladrão 
gentlemen criado pelo escritor francês Maurice Leblanc 
— uma companhia perfeita para um ladrão de corações. 

Persona 5 (PS3/PS4) - 
Protagonista/Joker
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PS4

PS3

Fãs de JRPGs aguardam ansiosamente o lançamento de Persona 5 desde 
o anúncio em novembro de 2013. Depois de muitos adiamentos e 
atrasos, o jogo finalmente chegará ao PlayStation 3 e PlayStation 
4 em 4 de abril — isso no Ocidente, pois os jogadores japoneses 
já podem curtir o título desde o segundo semestre de 2016. 
Mas, afinal, o que faz Persona 5 ser tão esperado? 

por Farley Santos

Revisão: Arthur Maia
 Diagramação: David Vieira

11
gameblast.com.br

PRÉVIA



ersona nasceu como um spin-off da série Shin Megami 
Tensei. O foco é sempre um grupo de adolescentes 
na sociedade moderna que acabam se envolvendo 

em algum evento sobrenatural. Os personagens lutam 
com a ajuda de suas Personas, a representação física da 
personalidade de cada indivíduo. É uma franquia cujos temas 
são fortemente baseados nos conceitos do psicoterapeuta 
Carl Jung, com histórias que exploram questões da mente 
humana. Os títulos mais recentes misturam características 
de JRPGs, como exploração de calabouços e batalhas por 
turnos, com simulação social: os heróis cultivam laços de 
amizade enquanto estudam e participam de eventos 
cotidianos. A combinação de gêneros tão distintos 

deu muito certo e atualmente é a franquia 
mais lucrativa da Atlus.

Tentando mudar o mundo

P

Persona 5 promete 
melhorar todas as características 
clássicas dos anteriores, ao mesmo tempo 
em que resgata conceitos antigos e introduz 
coisas novas. A fórmula básica está intocada: 
um grupo de adolescentes com poderes 
sobrenaturais enfrenta algum tipo de 
situação. A trama do jogo se passa em Tokyo 
e os heróis almejam se libertar das prisões 
sociais da vida moderna — expectativas, 
obrigações, falsidade, apatia, entre outros 
sentimentos que embotam as pessoas. 
Para isso, os jovens usam suas Personas 
para atuarem como os Phantom Thieves (ou 
“ladrões fantasmas”), vigilantes mascarados 
que exploram uma dimensão paralela 

para “roubar o coração” das pessoas corruptas. 
Sendo assim, os heróis esperam tornar o 
mundo um lugar melhor com suas ações.
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O lado sujo da sociedade

A franquia sempre abordou temas delicados, 
porém tudo indica que Persona 5 explorará 
assuntos ainda mais sombrios. O primeiro “alvo” 
dos Phantom Thieves já dá uma boa ideia do que 
podemos esperar das situações. Ele se chama 
Suguru Kamoshida e é um professor de educação 
física na escola dos heróis. Em uma primeira 
olhada, ele parece ser boa pessoa, mas na verdade ele 
é sádico, egoísta e trapaceiro — o protagonista logo descobre 
que ele sabota atletas de outras turmas para benefício 
próprio e abusa emocionalmente e sexualmente das alunas.  

Para dar um fim nas ações de Kamoshida, os heróis precisam 
explorar um local em uma dimensão paralela chamada 
Metaverse. Lá, a personalidade dos alvos se condensa em 
uma construção que reflete seus desejos ocultos. O local 
de Kamoshida é justamente um palácio, que tem como 
contraparte no mundo real a escola onde ele leciona. 
Dentro da imponente construção, a versão sombria do 
professor se autodenomina rei e faz o que bem entende: 
escraviza os alunos, força as garotas a usarem roupas 
provocantes e as trata como troféus, humilha todos 
e age com autoridade. Dar forma física a sujeira 
presente no coração das pessoas é um dos 
objetivos das situações presentes 
em Persona 5.  
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Algo muito envolvente em Persona é a vida 
dupla que os heróis levam. Nesse quinto 
título, os personagens são simples 
estudantes de dia e durante a noite 
assumem o papel de Phantom Thieves.  
O protagonista é um rapaz silencioso que 
representa o próprio jogador dentro da 
trama, e cabe a nós mesmos escolher 
que caminho o personagem seguirá.  

Dia a dia viciante

Nesse momento, 
Persona 5 funciona 
como um “simulador 
social”: há um calendário e o 
protagonista vive um dia de cada vez. 
O jogador escolhe como vai gastar o 
tempo livre, que pode ser utilizado para 
estudar, sair com os amigos, conhecer 
novos lugares e assim por diante. A 
trama do jogo se passa no intervalo de um 
ano, sendo assim é importante balancear 
as ações de acordo com os objetivos 
desejados. O novo título promete oferecer 
ainda mais opções de eventos para participar, 
o que condiz com a vida agitada de Tokyo. 
Pode parecer chato fazer tarefas mundanas, 
porém é tudo muito ágil e interessante, como 
se o jogador estivesse vivendo outra vida.
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Outro fator que contribui nessa imersão é 
a grande variedade de personagens bem 
construídos — e Persona 5 parece ter bastantes 

indivíduos complexos. O grupo será bem 
diverso: Ryuji é um garoto que se torna um 

delinquente depois de ser sabotado no 
esporte; já a bela Ann é alvo de fofoca 

constante, o que a faz ser retraída; Haru 
é rica, porém vive angustiada por ser 
controlada por sua família, entre outros. 
Todos os personagens, inclusive os 
de menor importância, parecem ter 

dramas e problemas parecidos com 
os nossos, o que deve torná-los 
 verossímeis e relatáveis.

Relacionar-se com outros e 
criar laços é importante para 
conhecer bem os personagens, 
mas é também fonte de poder. O 
tradicional sistema Social Links se 
chama Confidants em Persona 5, 
e ele funciona de maneira simples: 

basta passar tempo com as pessoas 
para aprofundar as amizades. Como 

recompensa, as Personas ficarão 
mais fortes e habilidades úteis serão 

adquiridas. O curioso é que dessa vez 
nem todos os confidentes são 

amigáveis, pelo contrário: alguns 
só querem usar o protagonista 

para seus próprios fins.
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Ladrões de corações

Quando a noite chega, é hora dos Phantom 
Thieves invadirem os Palaces (ou palácios), a 
representação física da personalidade de seus alvos. 
O objetivo é sempre roubar o tesouro do local, ou 
seja, o desejo mais oculto da pessoa escolhida.

Nesses momentos, os heróis têm que explorar 
esses calabouços, que têm estrutura diferenciada 
em relação aos jogos anteriores e promete ser a 
maior novidade de Persona 5. Nos últimos jogos, 
os mapas eram gerados proceduralmente, ou 
seja, toda vez a disposição das salas era diferente. 
O problema é que era tudo bem simples: bastava 
explorar andares até encontrar a escada para o 
próximo andar, como num dungeon crawler clássico. 
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Facas, pistolas e

Personas nos combates

Os Palaces de Persona 5 são completamente diferentes. Cada um dos calabouços 
principais tem um mapa fixo e complexo. Os locais estão repletos de puzzles, sessões 
de plataforma e muitos inimigos. Como a quantidade de monstros é alta, os heróis 
usam de furtividade e ataques surpresa para conseguir avançar. Na verdade, a 
furtividade é essencial: caso os heróis sejam descobertos várias vezes, eles serão 
expulsos do castelo e só poderão voltar depois, gastando assim tempo precioso. 
Essas alterações prometem uma experiência mais profunda e estratégica, o que deve 
deixar as coisas bem interessantes e divertidas. Ainda há um local com 
mapa gerado proceduralmente, porém ele é opcional.

Já o combate sofreu poucas mudanças. O sistema de batalha é por turnos e a estratégia 
é focada em explorar as fraquezas dos inimigos. Os heróis atacam com armas de curto 
alcance, armas de fogo (que têm munição limitada e uso bem específico) e golpes especiais 
por meio de suas Personas. O protagonista, como sempre, pode utilizar várias Personas 
diferentes, além de combiná-las em criaturas completamente novas.

O foco será agilidade e flexibilidade. Desta vez, todos os comandos de batalha podem 
ser acessados ao toque de um único botão, o que deve facilitar a escolha de ações 
e deixar tudo mais rápido. Além disso, várias novas habilidades especiais permitem 
executar ações estratégicas não possíveis no passado, como a troca de personagens no 
meio do combate. Com certeza tudo isso será bem útil, pois aparentemente as batalhas 
ainda continuam bem difíceis, como é comum na série.

Uma mecânica resgatada de Shin Megami Tensei é a negociação com os demônios. Depois 
de derrubar todos os inimigos, é possível aliciá-los a ceder itens e dinheiro ou então tentar 
convencê-los a se juntarem aos heróis na forma de uma nova Persona. Cada monstro 
exige diálogos e ações específicas, sendo assim será importante conhecer bem o inimigo 
para ter sucesso nisso — essa é a principal maneira de conseguir novas Personas.
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Um JRPG único e envolvente

Expectativa5
Persona 5 (PS3/PS4)
Desenvolvedor Atlus 
Gênero RPG
Lançamento 04 de abril de 2017

Uma trama densa, ótimos personagens e sistemas interessantes 
prometem fazer de Persona 5 um excelente jogo. O novo título 
parece melhorar tudo o que seus antecessores fizeram, porém 
adiciona algumas coisas novas bem significativas, como os 
calabouços complexos e as mecânicas de furtividade. Além 
disso, a aventura conta com visual elaborado e estiloso, o 
que deve incentivar ainda mais a explorar todos os cantos 
de Tokyo. Também há muito conteúdo: serão necessárias 
mais de 80 horas para terminar a história principal, e 
muito mais para ver o conteúdo opcional. Sendo assim, 
fãs de JRPGs não devem deixar de conferir Persona 5.
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por Alberto Canen

Revisão:  Arthur Maia
 Diagramação: Ítalo Lourenço

A franquia Banjo-Kazooie, que contava com dois 
personagens muito carismáticos e jogatina em 
mundo aberto 3D, foi um dos grandes sucesso 

da antiga Rare e representa bem um estilo 
de jogo que fez muito sucesso no final dos 

anos 1990, deixando até hoje muitos fãs com 
saudades de seus divertidos jogos. Yooka-Laylee 
promete ser o “sucessor espiritual” da série, com 

a mesma fórmula de sucesso e boa parte dos 
desenvolvedores originais (Playtonic Games) — 

o que por si só já é motivo de enorme hype.

será o sucessor 
que Banjo-

-Kazooie merecia

PC

SWITCH

PS4

XBO
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Financiamento de uma coletividade nostálgica

Com tantos jogadores saudosistas, não foi 
surpresa que a campanha no Kickstarter (site de 
financiamento coletivo), em 2015, tenha sido um 

sucesso tão grande como foi, arrecadando uma quantia 
de quase 2,1 milhões de libras e perto dos 80 mil 
apoiadores, batendo o recorde do Kickstarter britânico.

Para se ter uma ideia, o objetivo inicial da Playtonic 
Games era de apenas 175 mil libras, mas com 
essa enorme arrecadação, eles levarão o jogo para 
mais plataformas e criarão mais conteúdo, inclusive DLC, que serão 
produzidos apenas após finalizar o game. Esses não serão uma parte do 
jogo vendida em pedaços como algumas desenvolvedoras mercenárias 
têm feito, e sim uma forma de aumentar a longevidade do pós-game.

“Project Ukulele” foi o codinome provisório criado pela Playtonic 
Games antes de divulgar oficialmente Yooka-Laylee.

A nova dupla de protagonistas

Sem dúvida, um dos maiores motivos do sucesso 
de Banjo-Kazooie foi justamente a dupla de 
protagonistas e a interação entre eles. Banjo era 
o urso amável e sossegado, enquanto Kazooie 
era uma pássaro desbocada e aventureira. 
Em Yooka-Laylee, teremos dois novos 
animais para controlar: o camaleão Yooka e a 
morcego Laylee. Essa nova parceria promete 
ter uma ótima interação, com Yooka sendo aquele 
cara legal que todo mundo gosta, e a Laylee, meio 
louca, trará alívio cômico para a aventura.
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Os dois serão controlados como um único personagem. 
Yooka faz o trabalho com as pernas e, como era de 
se esperar de um camaleão, tem a habilidade de 
camuflagem, além de usar a sua língua para coletar 
itens. Laylee, por sua vez, tem várias habilidades que 
usam sonar e consegue carregar Yooka enquanto voa, 
ou o usa como bola equilibrando-se em cima dele.

Novas habilidades poderão ser adquiridas posteriormente 
junto à cobra Trowzer, e algumas delas permitirão acesso 
a novas áreas anteriormente inacessíveis, bem ao 
estilo Metroidvania. Poções para 
melhorar atributos e outras ajudas, 
como segurar o ar debaixo d’água 
ou pular mais alto, podem ser 
compradas diretamente com a 
máquina de vendas chamada 
Vendi (um trocadilho com o nome 
Wendy). Outros personagens 
igualmente cômicos farão parte 
do jogo e prometem trazer alguma 
diversão extra para os jogadores.

O personagem Shovel Knight 
fará uma participação especial 
no jogo como NPC. “Sempre 
fomos fãs dele e achamos que 
seria ótimo ter um personagem 
convidado vindo do resto da 
comunidade independente.”, 
divulgou a Playtonic.
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Mundo aberto e história maluca

O enredo não é nada complexo, mas é bastante esdrúxulo, o que lembra 
bem o humor dos games dos anos 1990 — por sinal, humor, pelo que 
foi apresentado até agora, é uma constante no jogo, que também conta 
com diversas referências a jogos antigos. Yooka e Laylee descobrem 
um livro mágico, mas sua alegria dura pouco, pois ele é roubado e 
triturado pelo malvado magnata Capital B, que pretende ter monopólio 
sobre todos os livros do mundo ao absorvê-los com o Noveliser 64, 
uma invenção do outro antagonista, Dr. Quack. Porém, nem tudo está 
perdido, pois cem páginas do livro mágico (pagies) escaparam e estão 
espalhadas pelo mundo, e cabe à dupla de heróis recuperá-las.

A jogatina é estilo plataforma 3D e resolução de puzzles em um mundo 
aberto. Coletar, além das pagies, diversos outros colecionáveis, também 
será corriqueiro durante as partidas, como era típico dos jogos do 
início da era 3D, o que pode ser um tanto tedioso e repetitivo para 
jogadores atuais. Mas aqueles que adoram explorar por itens, muitas 
vezes complicados de achar, irão tirar um bom proveito do título.
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O universo do game conta com cinco mundos com um visual bem 
colorido e cômico, e nenhum deles têm um caminho predefinido 
para seguir para coletar todos os itens necessários. É interessante a 
forma como esses mundos foram criados, já que cada um deles pode 
ser expandido uma vez, caso o jogador queira explorar cada parte 
do game, como também podem ser mantidos em sua forma original, 
para aqueles que preferem chegar ao final mais rapidamente.

Competindo e cooperando

Yooka-Laylee contará com 
máquinas de fliperama 
espalhadas pelo mapa 
chamadas Rextro’s Radical 
Arcade, guardadas pelo 
amigável T-Rex Rextro 
Sixtyfourus, e que dão 
acesso a oito divertidos 
minigames para um a quatro 
jogadores localmente — não 
há multiplayer online. Os 
minigames são no estilo Mario 
Party e há corridas de kart, 
batalhas em arenas, lutas por 
controle de bandeiras e corrida 
de obstáculos. Jogando sozinho, 
o objetivo está em alcançar 
as melhores pontuações.

Além desses minigames 
que podem ser jogados 
localmente, ainda haverá a opção de jogar a campanha cooperativamente. 
O segundo jogador ficará no controle do Bee Team e poderá ajudar 
coletando borboletas e penas, como também parar armadilhas e mais.
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Um gênero que estava fazendo falta

Yooka-Laylee tem mostrado exatamente o que se propôs a fazer 
em sua campanha de financiamento coletivo, que é trazer um 
tipo de jogo que fez muito sucesso no final da década de 
1990, no início dos jogos 3D, baseado principalmente 
em Banjo-Kazooie. Haverá sim alguns elementos que 
agradarão aos jogadores atuais, mas o público-
alvo sem dúvida é de jogadores das antigas que 
querem relembrar aquele tempo e também 
apresentar aos seus filhos e sobrinhos. 
Ao contrário do que alguns possam 
pensar, o mercado estava 
sentindo falta de um jogo 
desse tipo e será muito 
bem recebido, como 
ficou claro com o 
enorme sucesso em 
sua campanha no 
Kickstarter.

O nome do guardião das máquinas de arcade,  Rextro Sixtyfourus, é um 
jogo de palavras com Tiranossauro Rex, Retro e 64, em homenagem 
ao primeiro Banjo-Kazooie, que fora lançado para o Nintendo 64.

Expectativa4Yooka-Laylee (Multi)
Desenvolvedor Playtonic Games 
Gênero Plataforma e puzzle em mundo aberto
Lançamento 11 de abril de 2017
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DIVULGAÇÃO

25
gameblast.com.br



por karen k. Kremer

Revisão: Ana Krishna Peixoto
Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

Análise: Halo Wars 2 (XBO/
PC), a força da humanidade
Um dos exclusivos mais aguardados para o Xbox One e Windows 10 acaba de 
aterrissar no planeta Terra, estamos falando do jogo de estratégia em tempo 

real Halo Wars 2 (XBO/PC), da 343 Industries. Continuação de Halo Wars 
(X360/XBO/PC), da Ensemble Studios, lançado em 2009, o novo título de Halo 

já vem com o recurso do programa Xbox Play Anywhere — jogável no Xbox 
One e Windows 10 — e apresenta melhoras gráficas e de jogabilidade em 
relação ao antecessor, entregando um trabalho bem feito e emocionante.

PC

XBO
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Halo Wars 2 se passa em 
2559 e conta a história 
do retorno da tripulação 

humana do United Nations Space 
Command (UNSC) a bordo da nave de 
guerra Spirit of Fire. A tripulação, liderada pelo 
Capitão Cutter, acorda após 28 anos de sono 
criogênico devido a um misterioso pedido 
de ajuda. Deste modo, eles descobrem 
que a nave está vagando por uma área 
desconhecida e precisam investigar as 
estranhas ocorrências no novo sistema solar. 

A história do jogo é extremamente interessante e 
agradável, não há muitas surpresas no roteiro, porém, 
isso não desmerece a narrativa interestelar de Halo Wars 
2. O jogador sente-se envolvido com os personagens 
e os mistérios que rondam o território desconhecido. 
Do mesmo modo, a forma como a nova facção alien, 
Banidos, liderados pelo General Atriox foi introduzida é 
inteligente e se encaixa muito bem com o enredo e puxa para 
uma história própria, não tão atrelada a conhecida aliança Covenant.

Como experimentado no beta fechado do novo modo de jogo Blitz, a 
jogabilidade em Halo Wars 2 está extremamente fluida, rápida e leve. Os 
comandos são simples e os personagens respondem com exatidão. O 
jogo também conta com um tutorial para os novatos do gênero, que em 
poucos minutos lhe transforma em um estrategista militar de Halo.

Os Banidos, a nova ameaça alien
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A beleza do espaço sideral

Se tem algo que impressiona em Halo Wars 2 são as cinemáticas hollywoodianas. 
O jogo de estratégia em tempo real possui cenas chaves da história que se 
utilizam do recurso fílmico, enquanto em momentos menos impactantes a 
transição é feita no modo cutscene com gráficos do próprio gameplay.

Como grande apreciadora da influência do cinema nos games, fiquei realmente 
boquiaberta com tamanha qualidade gráfica das cinemáticas. É de arrepiar 
assistir as cenas do jogo em conjunto com a trilha sonora impecável de 
Gordy Haab, Finishing Move e Paul Lipson, cujo trabalho musical exibe toda 
a grandiosidade e emoção da jornada espacial da saga Halo. A sensação 
é de estar numa sala de cinema jogando um filme. Espetacular!
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Outro ponto favorável de Halo Wars 2 são os personagens bem desenvolvidos 
e cativantes. Cada membro do UNSC e dos Banidos possuem características e 
personalidades próprias que os tornam mais reais e empáticos com o público. 
Nas expressões faciais, na movimentação e na voz de cada um podemos 
sentir o medo, a dor, a perda, a raiva, a esperança, a crença e a motivação. 
Os personagens têm qualidades e fraquezas como qualquer pessoa.

Esse apelo aos sentimentos dos jogadores é algo fabuloso e torna a experiência 
mais imersiva ao nos identificarmos com as emoções e esperanças dos 
personagens. O Capitão Cutter, por exemplo, é um líder encantador e 
inspirador. Suas falas são muito bem elaboradas, próprias do treinamento 
militar da vida real. Isto se eleva ao fato dele ser um simples humano que 
está lutando para salvar a humanidade de uma nova ameaça alienígena. 
Santo Master Chief! Ele virou meu herói! (Foi mal, Vingadores.)
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Estratégia, cooperação e card game

Halo Wars 2 possui modos de jogo 
para todos os gostos. Na campanha, 
você acompanhará a história do 
prequel, em que você comanda as 
tropas do UNSC no embate contra os 
Banidos. Este é o único modo de jogo 
em que o jogador não escolhe em 
qual facção irá lutar, mas é colocado 
diretamente na pele dos Spartans 
sob o comando do Capitão Cutter.

No multiplayer, a escolha pelas 
duas facções — UNSC e Banidos 
— é livre e há três tipos de jogo 
disponíveis: Mata-mata, Dominação 
e Fortaleza. No mata-mata, vence 
quem destruir todas as bases 
inimigas. Em dominação seu exército 
deve capturar e manter as torres 
de controle para pontuar. E em 
fortalezas, o lado que construir e 
manter mais fortaleza ao longo do 
mapa até o fim da partida vence.

No modo cooperativo, você pode 
aproveitar partidas com seus 
amigos e familiares lhe ajudando 
a combater as forças inimigas. No 
modo de jogo Skirmish você tem 
a opção de jogar contra o próprio 
computador, gerenciando nível 
de dificuldade, tempo, equipes e 
tipos de partidas. E por último, o 
novo modo de jogo denominado 
Blitz, que mescla estratégia em 
tempo real, MOBA e card game. 
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Um prequel de Halo para nova geração

Apesar de todas as qualidades mencionadas, Halo Wars 2 não escapa a pequenos 
problemas técnicos. Algumas cinemáticas sofrem rápidos cortes e atrasos 
de velocidade enquanto alguns loadings são demasiadamente demorados 
e acabam travando o jogo, sendo necessário sair do game ou, em casos 
extremos, reiniciar o console. Outro ponto negativo é o salvamento automático 
defeituoso, são raras as vezes que o save automático carrega corretamente, 
então é recomendável salvar manualmente a cada avanço no jogo.

Algo que também não podemos deixar de mencionar é a falta de opção 
de áudio no idioma original, o inglês. Afinal, depois de assistir aquele 
trailer de lançamento sensacional, fez falta ouvir as vozes originais do 
elenco durante o jogo. Contudo, a dublagem brasileira ficou de excelente 
qualidade e bem adaptada. Todavia, não faria mal incluir essa opção 
para os gamers que apreciam o trabalho do elenco do jogo, não é?

Halo Wars 2 é um game que está anos luz à frente dos jogos de estratégia em tempo 
real no quesito qualidade e originalidade. O novo game da Microsoft entrega um 
produto final satisfatório, divertido e acima de tudo, emocionante. Mais um título 
digno de toda a magnitude da saga Halo e um presente para os fãs do console.

• Gameplay fluido e fácil;
• Gráficos impressionantes;
• História intrigante;
• Novo modo de jogo Blitz   
funciona muito bem;
• Personagens cativantes;
• Trilha sonora bela;
• Vários modos de jogo.

• Carregamento demorado e algumas 
vezes ocasiona travamento do jogo;
• Falta da opção de áudio em inglês;
• Salvamento automático defeituoso;
• Travamentos e cortes rápidos 
em algumas cinemáticas.

Prós Contras

Nota 9.0Halo Wars 2 (PC/XBO)
Desenvolvedor 343 Industries e The Creative Assembly 
Gênero Estratégia
Lançamento 21 de fevereiro de 2017
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PS4

por Vinícius Veloso 

Revisão: Arthur Maia 
Diagramação: Vanessa Manso Bueno

Horizon Zero Dawn (PS4) é uma 
obra de arte clássica e moderna
Cenários pós-apocalípticos e gigantescos mundos abertos são assuntos excessivamente 

recorrentes no mercado de games. Entre tantos títulos que exploram o fim da 
raça humana ou que têm enormes mapas vazios, a nova IP da Sony veio mostrar 

que é possível inovar e impressionar mesmo quando são apresentados temas 
que estavam ficando batidos. Horizon Zero Dawn chegou quebrando paradigmas 

e tem tudo para ser um dos jogos mais importantes da atual geração.
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A  presentado ao mundo durante a E3 de 2015, Horizon Zero Dawn 
começou a ser produzido em 2011. Durante os cerca de seis 
anos necessários para conclusão do projeto, a Guerrilla Games 

enfrentou desafios muito maiores do que “apenas” criar uma nova 
franquia. O estúdio teve que superar o obstáculo de entrar em 
um universo totalmente inexplorado, afinal, o principal trabalho 
desenvolvido pela Guerrilla até então era a série Killzone. Sair 
dos tiroteios e embarcar em uma jornada de proporções 
épicas pode não ser a mais simples das tarefas, 
porém o estúdio conseguiu cumpri-la com louvor.

No singular universo criado pela Guerrilla, o jogador 
assume o controle da jovem caçadora Aloy. Logo 
de início, é difícil entender em qual época se passa 
a história, pois a humanidade vive em tribos e usa 
apenas lanças e arcos para se defender. Entretanto, 
não estamos no passado, já que a paisagem selvagem 
divide espaço com as ruínas das construções que 
compunham o mundo que conhecemos. Além 
disso, para os personagens do game é normal 
a ideia de sair para caçar ou javali ou derrubar 
perigosas máquinas inteligentes e tecnológicas.

Uma nova aventura
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Uma das características que mais me agradou em Horizon Zero Dawn foi o 
protagonismo de Aloy. A garota foge completamente dos clichês femininos 
tão explorados pela indústria dos videogames e consegue conquistar o 
jogador através de sua personalidade. Mesmo quando criança, a menina 
se revela extremamente corajosa, habilidosa e forte. Independente e 
decidida, ela não tem medo de seguir pelos caminhos que julga serem os 
corretos, porém é carinhosa e se preocupa com aqueles que a cercam.

O game traz sistema de 
diálogos em que o jogador 
pode escolher entre diferentes 
opções de respostas em 
alguns diálogos, desde frases 
ríspidas até aquelas mais 
moderadas ou cerebrais. 
Mesmo com essa mecânica, a 
personalidade de Aloy não se 
altera muito. Mas não deixa 
de ser divertido repetir certas 
cenas para perceber como os 
demais personagens reagem 
conforme as atitudes da garota.

Assim como a nova Lara Croft ou Samus, Aloy é uma daquelas heroínas fortes 
que espero que se tornem cada vez mais presentes nos games. O sucesso do jogo 
é a prova que os estúdios não precisam apelar, mostrando partes dos corpos 
de mulheres, para conseguir altos índices de vendas. Pode ter sido somente 
a estreia de Aloy, no entanto não tenho dúvidas de que logo ela estará entre 
deuses olímpicos da Sony, ao lado de ícones como Kratos e Nathan Drake.

A força de uma protagonista

A aproximação de passado e futuro, épocas tão distantes na linha cronológica da 
humanidade, cria um cenário único e que esconde pistas que ajudam a entender 
o que houve com a civilização. Essa sensação de explorar o desconhecido é 
transmitida de maneira muito interessante. Aloy é uma criança exilada, ou seja, 
cresceu longe das tribos e não sabe detalhes sobre a cultura e costumes do 
povo. Entretanto, a partir do momento em que a garota é levada para aprender 
a caçar, inicia-se uma jornada de descobertas. Com isso, tanto a protagonista 
quanto o jogador vão juntos desvendando os mistérios desse novo mundo.
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O recém-lançado The Legend of Zelda: Breath of the Wild é outro que 
consegue transmitir essa sensação de vida, dessa vez, em um cenário 
selvagem ao invés de urbano. Já Horizon Zero Dawn  fica um pouco 
atrás do game da Nintendo, mas também tem um mundo aberto repleto 
de coisas para fazer e, principalmente, contemplar. Os cenários pós-
apocalípticos são extremamente bonitos e realistas, sendo que os gráficos 
são os mais bonitos que pude observar até agora na atual geração.

A vida que tanto prezo em jogos 
de mundo aberto também 
está presente. Ao andar pelas 
florestas, temos uma rica fauna 
que se assusta ao perceber 
a presença de Aloy. Mais 
surpreendente que os animais, 
são as máquinas. Existem 
diferentes seres robóticos, cada 
um com características próprias. 
Por exemplo, aqueles que 
lembram cervos se comportam 
exatamente como esses 
animais, se movimentando em 
bandos e debandando juntos ao 
menor sinal de algum predador.

Como existem muitos tipos de máquinas, é preciso 
conhecer o padrão de cada uma antes de caçá-las e 
derrubá-las. Cada inimigo caído pode ser vasculhado 
para retirada de peças que são vendidas a alguns 
comerciantes em troca de dinheiro usado para adquirir 
novas armas e equipamentos. Os animais abatidos 
também rendem alguns trocados ao coletar sua carne 
e negociá-las nas tribos ou com viajantes solitário.

São poucos os jogos com grandes mapas de mundo aberto que justificam esses 
cenários enormes. No geral, são apenas belos cenários sem muito que se fazer a não 
ser observar a paisagem. Na opinião deste redator que vos escreve, a série GTA é 
uma das poucas que consegue realmente criar um mundo aberto que funciona em 
volta do personagem, ou seja, é possível sentir vida ao observar o comportamento 
dos NPCs, que “seguem sua rotina” independentemente das ações do jogador.

Um estranho mundo aberto
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O mundo de Horizon Zero Dawn 
é cheio de desafios a serem 
superados. A enorme quantidade 
de conteúdo justifica a necessidade 
de um mapa tão grande e não cria 
pontos vazios que estão lá somente 
para dizer que o cenário é grande. 
Somando a campanha principal, 
onde Aloy parte para desvendar os 
mistérios de seu passado e do novo 
universo, e as tarefas secundárias, 
o game tem mais de 40 horas.

Porém, com tantas missões, parece que faltou um pouco de criatividade para os 
desenvolvedores e muitas acabam sendo meio repetitivas. Em diversas delas, a heroína 
assume o papel de leva e traz, ou então, de uma garota de recados. Pode ser meio 
tedioso focar nas tarefas paralelas por muito tempo. No entanto, tais atividades são 
extremamente recompensadoras e presenteiam o jogador com boas quantidades de XP.

Para ter o nível recomendado nas missões principais, a estratégia que 
usei foi mesclar missões da campanha com as secundárias. Com isso, 
não me enjoei com as tarefas complementares e consegui reunir boa 
quantidade de XP para continuar firme e forte na jornada.

Mil coisas para fazer

Além dos alimentos e partes metálicas, 
existem vários outros materiais que 
devem ser coletados pelo mundo. 
Os itens, que podem ser vendidos, 
também servem para personalizar o 
arsenal de Aloy, montando flechas, 
criando bolsas para carregar maior 
quantidade de itens, melhorando as 
vestimentas, entre diversas outras 
opções. O game tem seu lado RPG, 
já que além dessa personalização do 
inventário, há também o sistema de níveis. Conforma a protagonista vai conseguindo 
subir de level, novas habilidades são liberadas, como a possibilidade de ativar uma 
câmera lenta ao mirar com o arco ou fazer menos barulho ao se movimentar.
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Para se manter viva em um mundo cheio de 
máquinas metálicas, Aloy conta com vasto arsenal. 
Armadilheiras, estilingues e armas de corda 
são alguns dos equipamentos que constam no 
inventário da protagonista. Mesmo com uma 
série de opções, os itens principais são o arco e 
a lança. O jogo estimula o combate à distância 
com uso do arco e flecha e possibilidade de se 
aproximar dos alvos se escondendo nos matos 
altos, utilizando técnicas de stealth. Atirar flechas 
até que funciona bem, porém a câmera é bastante 
sensível e pode atrapalhar nos momentos de caça.

Na metade do mês de março, a Sony anunciou que o jogo alcançou a marca de 2,6 
milhões de unidades vendidas mundialmente, somente em suas duas primeiras 
semanas. O número é referente às cópias digitais e físicas. Com esse resultado, 
o game se transformou na melhor estreia de uma nova franquia da Sony até 
agora. Após passar horas no mundo criado pela Guerrilla, fica fácil de entender 
o motivo de tamanho sucesso. Mesmo os pequenos problemas de câmera 
ou jogabilidade são apenas pequenas manchas de ferrugem em uma enorme 
e reluzente máquina que tem tudo para se tornar ainda mais forte. Horizon 
Zero Dawn é um dos principais e indispensáveis games do PlayStation 4.

Foram diversas vezes que acabei exagerando nos movimentos de câmera, 
errei o tiro e acabei sendo pisoteado pelas máquinas. Já as lanças são 
aproveitadas para os combates corpo a corpo, porém essa é a mecânica 
mais complicada do jogo. São dois botões usados nas lutas mais próximas, 
o R1 para golpes fracos e R2 para os fortes. Porém, não há uma opção de 
travar a câmera nos inimigos, deixando bem difícil acertar as investidas.

Animais selvagens e criaturas robóticas não são os 
únicos inimigos que estarão no caminho de Aloy. 
Humanos também são uma ameaça e precisarão ser 
confrontados. Escolher entre abatê-los com arcos ou 
partir para uma luta de lanças dependerá da mecânica 
que o jogador melhor se adaptar. Em meu caso, as 
flechas sempre foram minhas melhores amigas.

Sobrevivendo no universo metálico

A melhor estreia de uma nova IP da Sony
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• Uma forte e bem desenvolvida 
protagonista feminina;
 
• Mundo aberto belíssimo 
e cheio de conteúdo;
 
• Bela mistura de um universo pós-
apocalíptico com elementos pré-históricos.

• Câmera muito sensível que 
atrapalha vários combates;
 
• Algumas missões secundárias 
são meio repetitivas.

Nota 9.5
Horizon Zero Dawn (PS4)
Desenvolvedor Guerrilla Games 
Gênero RPG 
Lançamento 28 de fevereiro de 2017

Prós Contras
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PS4

PS3
por Gilson Peres

Revisão: Jaime Ninice 
Diagramação: Charston Douglas

 
passeia entre o saudosismo 

e a repetição
A franquia Digimon World é muito lembrada pelo seu primeiro jogo, lá no PS1. 
Na época, as mecânicas de cuidar de seu Digimon no melhor estilo “tamagochi” 

agradavam bastante, principalmente, porque eram somadas às batalhas interessantes 
que chegavam a ser comparadas com jogos como Final Fantasy e Pokémon. Depois 

de diversos títulos lançados, a cada geração, ao longo de 17 anos de surgimento 
da franquia World, eis que chega até nós um novo capítulo da saga, Next Order. 

O título traz de volta bastante coisa que vimos e curtimos no jogo original. Entretanto, 
problemas específicos que não deveriam estar mais presentes na nova geração de 

consolesaparecem aqui, o que pode desagradar alguns. Mas tudo ao seu tempo, vamos 
esmiuçar cada um dos pontos relevantes da nova aventura de monstrinhos digitais!

PSV

PS4
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Digimon World: Next Order 
possui uma premissa bem rasa 
e previsível, mas isso não é 

exatamente o ponto negativo do jogo 
nesse quesito. Escolhendo entre os 
personagens Takuto e Shiki ao iniciar o 
game, o jogador retorna ao Digimundo 
após alguns anos desvinculado do 
mundo digital. Nesse período, ele perde 
a memória de suas lutas passadas e de 
seus companheiros. Entretanto, retorna 
para resolver um problema ligado à 
vários Machinedramon que surgiram 
para causa caos no digimundo.

O bom e velho clichê

Machinedramon

Com isso, o digiescolhido passa por uma luta breve e é jogado em uma vila onde 
deverá cuidar e treinar dois Digimon para que estes o ajudem a salvar os dois 
mundos. Nessa jornada, ele encontra diversos Digimon ao longo da jogatina que 
resolvem ajudá-lo na cidade, aumentando seus recursos e possibilidades, além 

de tornar a aventura cada 
vez mais desafiadora.

Até aí, a premissa, 
mesmo sendo rasa e 
um tanto quanto clichê 
para a franquia, não tem 
problemas relevantes. 
Entretanto, é na forma 
como ela é passada ao 
jogador que os defeitos 
começam a aparecer. Como 
uma tendência japonesa 
muito forte, mesmo que 

o personagem principal já possua um nome próprio, ele não tem personalidade 
nenhuma e nem ao menos falas, o que incomoda bastante ao longo do jogo.

Além disso, os diálogos são cansativos  e se tornam rapidamente um peso
durante a experiência de jogo, com áudios lentos e falas infantilizadas 
demais e repetitivas. Não fosse isso, talvez, a superficialidade do enredo
nem fosse algo tão notável assim no jogo.
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Ótimo visual, mas pouco detalhado

Outro ponto de divergência no jogo é a discrepância entre o visual 
dos personagens e o mundo no qual eles se encontram. Quanto 
aos personagens, estão ótimos e, no caso dos Digimon, bem fiéis à 
franquia, tanto em aparência como também em ataques e escala de 
tamanho. Entretanto, quando paramos para reparar no cenário do 
jogo, não acreditamos que ele foi lançado para o PS4 e o PSVita.

A falta de detalhes no 
cenário, quantidade 
de espaços vazios e 
pouquíssima quantidade 
de Digimon selvagens 
por área é deprimente. 
Este pode ser um dos 
piores mundos abertos da 
geração até agora, com 
setores simples demais 
e um nível de dificuldade 
não condizente com a 
exploração dos jogadores, 
desmotivando qualquer 
tentativa de desbravar 
o mundo por si só.

Ao menos, temos uma 
excelente trilha sonora, 
que dá um pouco mais 

de gás à aventura. Com 
mixagens de temas do 

jogo original e algumas 
produções próprias para 

esse (incluindo uma 
música de abertura bem 

legal), os efeitos sonoros e 
músicas do game tentam 

tapar o rombo que o 
visual deixou, uma pena 

que não conseguem.
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Um jogo para cuidar de Digimon...

Ao contrário dos últimos títulos lançados para a franquia, Next Order não 
possui seu foco voltado às batalhas ou à exploração do simplório mapa do 
digimundo. Na verdade, como era no primeiro Digimon World, o foco aqui é 
em cuidar, educar e treinar seus monstrinhos digitais desde o nascimento até a 
morte, fazendo-os renascer e começando tudo de novo logo depois. Isso pode 
afastar alguns jogadores acostumados com a linearidade de outros títulos, mas 
aqui essa linearidade é cíclica e sempre trará surpresas em seu recomeço.

Ao escolher os dois digiovos para começar a sua 
jornada, você recebe a incrível variedade de 10 
monstrinhos distintos que podem se transformar 
em vários outros ao longo de suas linhas 
evolutivas, o que torna a possibilidade de times 
bem variada. Porém, é preciso tomar cuidado, 
pois existem monstrinhos que compartilham 
evoluções e, se não treiná-los focando os atributos 
corretos, poderá ter dois Digimon iguais, mesmo 
que tenham vindo de bases evolutivas diferentes.

As mecânicas de cuidar dos Digimon são bem 
detalhadas, com encorajamentos e repreensões, 
ordens de descansar, alimentar, dormir e ir ao 
banheiro. Isso tudo traz um quê de nostalgia 
incrível para a experiência de jogo, que remonta 
ao início do anos 2000 com muito gosto. 
Somado a isso, as mecânicas de treinamento, 
mesmo que focadas basicamente em uma tela 
de stats, possui uma complexidade superior 
à dos cuidados e influencia diretamente a 
linha evolutiva de seus monstrinhos.

Paralelo a isso, o digiescolhido (ou Tamer) 
também possui sua própria árvore de habilidades 
e níveis, onde é possível personalizar a forma de 
treinar e educar os Digimon com uma extensa 
variedade de habilidades e bônus. Não é surpresa 
que os jogadores passem um bom tempo nas 
telas de habilidade de Tamers e treinamento 
de Digimon para que possam construir o 
time ideal para vencer qualquer ameaça.
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…mas também um jogo para batalhar!

Mesmo que o foco do jogo seja cuidar dos monstrinhos e fazê-los
crescer da melhor maneira possível, um elemento que ganhou 
modificações consideráveis em Next Order foi o sistema de batalhas. 
Bem diferente dos jogos anteriores, o sistema de batalha aqui mescla 
uma movimentação automática por parte dos Digimon com ordens e 
comandos de ataque executados em horas específicas pelo Tamer. 

Essa dinâmica de combate, mesmo que um pouco 
diferente da tendência que vemos no mundo 

do games em geral, agrada bastante, pois 
traz a sensação de ser realmente um Tamer 

dando ordens e encorajando seus Digimon 
em batalha, enquanto eles fazem todo o 

“trabalho duro”. Atenção redobrada para 
a hora certa de executar cada ordem 

e a necessidade de sempre 
encorajar os monstrinhos 
para ganhar mais energia 
para habilidades são os 
requisitos para conseguir 
um desempenho melhor 
durante os combates...

O único pecado do 
jogo durante as lutas 
é a pouca variedade 

de golpes diferentes 
para cada Digimon. 
Com três habilidades 

desbloqueáveis e, mesmo 
assim, necessitando de 
muito treinamento e 
tempo de jogo para
 liberar as duas extras, 
os combates podem 
se tornar um tanto 

repetitivos com o tempo, 
fazendo a experiência 

se tornar maçante.
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Afinal, vale a pena voltar ao Digimundo?

Outro ponto que merece crítica no jogo são 
seus tutoriais. Aqui, o didatismo se torna 
estressante e cansativo, pois o passo a 
passo do ensinamento de game é tão 
lento que faz o jogador querer terminá-lo 
o quanto antes, ao invés de convidá-lo a 
entender todo o sistema interessantíssimo 
de criação de Digimon nele existente.

Ao mesmo tempo, os tutoriais não 
ensinam com exata precisão sobre como 
utilizar diversas mecânicas tais como a das 
informações adquiridas sobre a linha evolutiva de 
cada Digimon, o uso dos itens, desde o curativo 
para estancar machucados constantes até as 
barras de obediência e felicidade presentes 
em cada monstrinho. Para aprender tudo isso e 
mais um pouco, prepare-se para tirar um tempo 
(de meia hora a quarenta minutos) para ficar lendo 
textos de diálogo feitos com um dos Digimon bebê na 
cidade, o que, a título de enredo, não faz sentido algum.

A pergunta que deve ser feita aqui é na verdade “o quão 
fã de Digimon você é?”. O fato é que a forma como Next 
Order utiliza a franquia dos monstrinhos digitais é muito 
focada em um público bem restrito que é fã de mecânicas 
no melhor estilo Tamagochi e também àqueles que possuem 
apreço por Digimon pouco conhecidos na série, como 
Veedramon e as variações negras dos Digimon conhecidos. 

Caso você já tenha explorado bastante o jogo Digimon 
Masters Online (PC) ou tenha jogado o Digimon World 
original lá no PS1, é bem mais provável que irá curtir 
tanto a mecânica quanto os personagens desse jogo. 
Entretanto, caso você seja um admirador mais leve 
da franquia, talvez, a experiência de jogar Digimon 
World: Next Order seja um pouco decepcionante. 

Muita informação em tutoriais mal desenvolvidos
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• Visual de personagens e Digimon
fiéis à franquia;
• Grande árvore de habilidades 
aumenta dinamicidade; 
• Ótima estruturação das 
mecânicas de cuidador;
• Sistema de batalha interessante;
• Nostalgia e saudosismo funcionam.

• Tutoriais extensos que não cumprem 
seu objetivo; 
• Protagonista sem personalidade própria; 
• Diálogos cansativos e repetitivos;
• Enredo genérico mal 
adaptado para o jogo;
• Jogo de público muito específico. 

Prós Contras

Nota7.0Digimon World: Next Order (PS4/PSV)
Desenvolvedor B. B Studio
Gênero RPG
Lançamento 31 de janeiro de 2017

Por fim, não podemos ver isso como um ponto positivo, pois, ao 
tentar trazer de volta a experiência que ficou famosa no primeiro 

console da Sony, a Bandai Namco acabou repetindo em 2017 uma 
experiência semelhante demais com jogos dos anos 2000, sem avanços 
técnicos e práticos que mostrem uma evolução da franquia nesses 17 anos. 

Mas, caso você seja um fã mais assíduo da franquia e se interesse em 
sobreviver à primeira dezena de horas de extensos tutoriais e um primeiro 
capítulo longo demais, você pode encontrar aqui uma ótima forma de 
repetir a experiência dos anos 2000 em um console mais atual. Seja 
bom ou ruim, a sensação de nostalgia foi um dos melhores e mais bem-
vindos acertos de Next Order, uma pena que seja um dos poucos.
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Top 10: 
O título da franquia 

de RPG da Atlus não é meramente 
ilustrativo, Persona é uma menção aos 

trabalhos de psicologia analítica do psiquiatra suíço Carl Jung, 
conceitos que são o cerne do jogo. Além disso, Persona também representa 

os summons da franquia. As criaturas mágicas de combate são uma extensão do 
caráter dos personagens e agem como manifestação da personalidade destes. Assim, 
elencamos as dez melhores e mais poderosas Personas da franquia japonesa de RPG.

Personas

por Karen K. Kremer

Revisão: Pedro Vicente
 Diagramação: Leandro Alves
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10 Kaguya Hime

Personagem da 
famosa história 
folclórica japonesa 

O Conto do Cortador 
de Bambu, Kaguya Hime 
é uma menina misteriosa 
que foi encontrada por 
um homem dentro de um 
brilhante talo de bambu. 
Sem filhos, o casal adotou a 
criança e enquanto a menina 
crescia, o cortador de bambus 
encontrava pepitas de ouro de 
onde a criança viera. A família 
prosperou e Kaguya cresceu, 
revelando que fazia parte do 
povo da lua e, portanto, deveria 
retornar para o céu e assumir 
seu lugar entre as estrelas.

Personagem: Yu Narukami/Marie

Arcana: Aeon/Moon

Jogos: Persona 4 Golden (PS Vita), Persona 4 Arena Ultimax (PS3/X360), 

Persona Q: Shadow of the Labyrinth (3DS) e Persona 5 (PS3/PS4)

48
gameblast.com.br

TOP 10



9 Metatron

supremo 
segundo 
a tradição 
cristã, 
Metatron é 
originalmente 
Enoque, pai 
de Matusalém e 
bisavô de Noé, a 
quem Deus poupou 
da morte. Metatron 
é um porta-voz de 
Deus, atuando como 
mediador entre Deus e a 
humanidade. Seu enorme 
poder e proximidade com 
o céu lhe rendeu vários 
títulos como Face de Deus, 
Anjo dos Contratos e Rei dos 
Anjos, fazendo jus ao seu nome 
que significa “aquele que se 
senta atrás do trono do Céu”.

Personagem: Protagonista

Arcana: Sun/Aeon/Judgement

Jogos: Persona 3 (PS2/PS3/PSP), Persona 3 FES (PS2/PS3), Persona 

4 (PS2/PSVita) e Persona Q: Shadow of the Labyrinth (3DS)  

Anjo 
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8 Orpheus

Conhecido 
como 
Mestre das 
Cordas e Pai 
dos Cânticos, 
Orpheus foi 
um músico e 
poeta da mitologia 
grega que recebeu 
uma lira dourada de 
Apolo, um dos doze 
deuses olímpicos da 
mitologia greco-romana. 
Símbolo de alfabetização 
e sabedoria, Orpheus 
defende a insensatez 
humana e o sacrifício.

Personagem: Protagonista/Aigis

Arcana: Fool

Jogos: Persona 3 (PS2/PS3/PSP), Persona Q: Shadow 

of the Labyrinth (3DS) e Persona 5 (PS3/PS4)
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7 Susanoo

 

tempestades 
na mitologia 
japonesa, 
Susanoo é irmão 
de Amaterasu, a 
deusa do sol, e de 
Tsukuyomi, o deus da 
lua. A lenda de Susanoo 
tem origem no livro clássico 
sobre a história do Japão, 
intitulado The Chronicles of 
Japan (日本書紀) do ano de 720, 
obra dedicada a Imperatriz Genshō 
e o segundo livro mais velho do 
mundo sobre a história japonesa.

Personagem: Masao Inaba/Yosuke Hanamura/Yusuke Kitagawa

Arcana: Chariot/Fool/Magician

Jogos: Revelations: Persona (PS1), Persona 2: Innocent Sin (PS1/PSP), 

Persona 3 (PS2/PS3/PSP), Persona 4 (PS2/PSVita) e Persona 5 (PS3/PS4)

Deus dos 
mares e 
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6 Cybele

Única 
deidade 
conhecida 
da Província 
de Frígia, 
região centro-
oeste na antiga 
Ásia Menor, na 
atual Turquia. 
Cybele é uma deusa-
mãe anatólia da 
mitologia grega associada 
como protetora de cidades, 
muralhas, montanhas, 
vegetação e fauna. Em Roma, 
ela é conhecida como Grande 
Mãe e foi incorporada às lendas 
romanas de antepassados de Tróia.

Personagem: Yukari Takeba

Arcana: Lovers

Jogos: Persona 3 (PS2/PS3/PSP), Persona 3 FES (PS2/PS3), Persona 

4 (PS2/PSVita) e Persona Q: Shadow of the Labyrinth (3DS)
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5 Yoshitsune

Minamoto 
no 
Yoshitsune 
foi general do 
clã Minamoto 
durante o final 
do período Heian 
e início do período 
Kamakura no Japão, 
entre os anos de 1175 
a 1189. Com a morte 
de seu pai e irmãos 
durante a Rebelião Heiji, 
Yoshitsune ficou sob os 
cuidados do Templo Kurama 
e se tornou um habilidoso e 
notório samurai, recebendo o 
título póstumo de Hangan (herói 
trágico) da corte imperial japonesa.

Personagem: Yu Narukami

Arcana: Tower

Jogos: Persona 4 (PS2/PSVita), Persona 4 Arena Ultimax (PS3/

X360) e Persona Q: Shadow of the Labyrinth (3DS)
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4 Thanatos

Diferente 
de Hades, 
deus do 
submundo 
dos mortos, 
Thanatos 
representa 
a morte e a 
mortalidade na 
mitologia grega. 
Associado a um anjo 
da morte que traz paz 
nos momentos finais de 
vida de um ser humano, 
o persona representa 
um impulso instintivo e 
inconsciente de autodestruição.

Personagem: Protagonista

Arcana: Death

Jogos: Persona 3 (PS2/PS3/PSP), Persona 3 FES (PS2/PS3), Persona 

4 Arena (PS3/X360), Persona 4 Arena Ultimax (PS3/X360), Persona 

Q: Shadow of the Labyrinth (3DS) e Persona 5 (PS3/PS4)
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3 Chronos

Considerado 
o deus 
do tempo 
e senhor 
do zodíaco 
na mitologia 
grega, Chronos 
é a personificação 
do tempo eterno e 
imortal. Originalmente 
criado a partir do 
culto popular grego 
à Cronos, titã filho de 
Urano, a adoração a 
Chronos é atribuída ao 
Orfismo, um culto associado 
aos escritos do poeta Orfeu. 
Chronos também se refere a 
um dos três conceitos de tempo 
para os gregos, o khrónos, tempo 
cronológico com início e fim.

Personagem: Jun Kurosu

Arcana: Fortune

Jogos: Persona 2: Innocent Sin (PS1/PSP), Persona 2: Eternal 

Punishment (PS1/PSP) e Persona Q: Shadow of the Labyrinth (3DS)
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2 Izanagi

Oriundo 
da 
mitologia 
japonesa, 
Izanagi é um 
deus da criação, 
responsável 
pela criação dos 
planetas e de outros 
deuses japoneses. 
Casado com Izanami, 
ele perde a esposa no 
nascimento de seu filho, 
o deus do fogo Kagutsuchi. 
Indignado pelo falecimento de 
Izanami, ele assassina o próprio 
filho, contudo, arrependido, 
Izanagi banha-se num rio para 
se purificar, dando origem aos três 
deuses principais do panteão xintoísta: 
Amaterasu, Tsukuyomi e Susanoo.

Personagem: Yu Narukami

Arcana: Fool

Jogos: Persona 4 (PS2/PSVita), Persona 4 Arena (PS3/X360), Persona 

4 Arena Ultimax (PS3/X360), Persona 4: Dancing All Night (PS Vita), 

Persona Q: Shadow of the Labyrinth (3DS) e Persona 5 (PS3/PS4)
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1 Messiah

unicamente 
através da 
fusão entre 
Orpheus e 
Thanatos, o 
persona Messiah 
é o summon 
mais poderoso de 
Persona 3 (PS2/PS3/
PSP). Messiah é capaz 
de invocar mais de uma 
arma, como Armor of 
Light, Shoes of Light, Aura 
Dog Suit, Soul of Athena, 
Swan Legs e Omnipotent Orb. 
A mitologia do persona envolve 
as religiões abraâmicas como 
Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. 
Messiah significa “messias”, um 
salvador da humanidade. O persona 
é inspirado no profeta Jesus Cristo, 
representado através de seu corpo 
mecanizado, referência as mutilações 
que o profeta sofreu na crucificação.

Personagem: Protagonista/Aigis

Arcana: Judgment/World

Jogos: Persona 3 (PS2/PS3/PSP), Persona 3 FES (PS2/PS3), Persona 

Q: Shadow of the Labyrinth (3DS) e Persona 5 (PS3/PS4)

Obtido 
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por Farley Santos

Revisão: Bruno Alves
 Diagramação: Davi de Sousa

As origens e os principais 
temas da série Persona

Em 1996, a Atlus lançou uma nova franquia de RPGs chamada Persona. 
Nascida como um simples spin-off da série Megami Tensei, ela evoluiu 

com o passar dos anos e tornou-se uma das marcas mais fortes da 
Atlus. Mesmo ainda sendo considerada de nicho, principalmente 
em comparação com Final Fantasy e Dragon Quest, Persona é 

uma das mais cultuadas séries de JRPGs. A série está completando 
20 anos em 2016, e o GameBlast vai comemorar essa data com 

uma série de textos explorando os principais títulos. Comecemos 
então com as origens de Persona e suas principais características.
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Persona tem origens na série de RPGs Megami Tensei. Digital Devil 
Story: Megami Tensei, o primeiro título, lançado para NES em 1987, era 
bem diferente de outros jogos do gênero da época: a ambientação era 

sombria e futurista, complementada por sistemas complexos e dificuldade 
acentuada. A exploração dos labirintos era em primeira pessoa e os 
protagonistas recrutavam (e fundiam) criaturas demoníacas para lutar.

No geral, era uma experiência bem hardcore e única, o que afastou muitos 
jogadores e fez que a série receber status de nicho. Mesmo assim, Digital 
Devil Story: Megami Tensei teve muitos fãs fiéis e várias continuações. 
A série sempre abordou temas controversos (principalmente religião), 
o que fez com que seus jogos não fossem lançados no Ocidente.

Foi em 1994 que apareceu o verdadeiro precursor 
de Persona com o lançamento de Shin Megami 
Tensei if… para SNES. Esse título é uma história 
alternativa na qual Tokyo não foi destruída 
e invadida por demônios, como acontecia 
normalmente nos jogos anteriores. Na trama, 
uma escola chamada Karukozaka é transportada 
para Makai, o reino dos demônios, depois 
que um feitiço feito por um aluno dá errado. 
Na pele de um estudante dessa instituição, 
o jogador explora o local a fim de descobrir 
o que houve e encontrar uma maneira de 
voltar para casa. Além de ter ambientação 
diferenciada, SMT if… tinha um sistema 
único de “guardiões”: depois de morrer, os 
personagens voltavam à vida na companhia 
de um Espírito Guardião que disponibilizava 
habilidades e características únicas.

Shin Megami Tensei if… foi bem sucedido. Os 
jogadores gostaram especialmente da temática escolar, das mudanças nos 
sistemas de jogo e da dificuldade um pouco mais amena (mas ainda intensa). 
Por conta da grande recepção positiva, a Atlus decidiu produzir uma nova 
subsérie com mesma temática. E foi assim que surgiu a franquia Persona.

O início
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Revelations: Persona, o primeiro jogo da série, foi lançado para PlayStation em 
1996 e foi sucesso de público e crítica. Ele foi também o primeiro RPG de Shin 
Megami Tensei localizado para o Ocidente, e a recepção positiva fez com que 

outros títulos da franquia Shin Megami Tensei fossem localizados. O ponto alto foi 
o lançamento de Persona 3, que fez a franquia alcançar grande popularidade.

Estudantes na sociedade contemporânea

Assim como outras franquias de RPGs, cada título dentro de Persona é único 
e bem contido, com várias características básicas compartilhadas entre si. 

A principal delas é a temática: as tramas sempre são focadas em um grupo 
de estudantes que vive em alguma cidade japonesa contemporânea. Esse 

conceito veio diretamente de Shin Megami Tensei if…, e os produtores justificam 
a escolha dizendo que as pessoas se identificam com essa situação.
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Outro ponto central é a presença das 
Personas, as manifestações físicas 

das personalidades dos personagens. 
Os heróis utilizam essas criaturas 
para enfrentar os monstros em 

batalha, e são elas que desferem 
os feitiços e ataques especiais. As 
Personas só podem ser invocadas 

em locais específicos, normalmente 
em alguma dimensão paralela ou 

algo parecido. As Personas são como 
os demônios de Megami Tensei 
e têm criaturas inspiradas pelo 

hinduísmo, cristianismo, culturas 
nórdica e japonesa, entre outros.

As tramas costumam explorar 
principalmente as dificuldades pessoais 
dos indivíduos dentro das sociedades 

modernas. Em muitos momentos, 
os jogos abordam assuntos sérios, 
como suicídio, bullying e o peso da 
morte na mente das pessoas. Fora 
isso, há sempre algum elemento 
fantástico, o que faz com que os 
heróis tenham uma vida dupla — 

estudantes de dia, exploradores com 
poderes especiais no tempo livre. O 
mais curioso é que sempre há uma 

presença sobrenatural, principalmente 
de deuses, que interfere na vida 

humana. Sendo assim, a temática 
mistura o real e contemporâneo com 
o fantástico, sempre fazendo sentido 

dentro da proposta de cada jogo.
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Evolução das mecânicas com o passar do tempo

No que diz respeito às mecânicas de jogo, a série Persona tem 
duas eras distintas. A primeira engloba os dois primeiros títulos, 

enquanto a segunda acontece a partir de Persona 3.

Persona nasceu como um spin-off de Shin Megami Tensei, de modo que as duas 
franquias têm muitas coisas em comum. Revelations: Persona, o primeiro jogo da 

série, apresenta características clássicas da franquia na qual se originou: navegação 

em primeira pessoa nos calabouços, simples batalhas por turnos e negociação 
com os demônios. Persona 2 também apresenta a maioria dessas características, 

expandindo algumas poucas mecânicas. Mesmo com suas características únicas 
(como o uso de Personas), os dois primeiros jogos lembram muito JRPGs clássicos.

A segunda era começou com Persona 3. Esse jogo funciona como 
uma espécie de reinício da série, pois vários novos elementos 

foram incluídos, o que trouxe mais identidade à franquia.
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O principal deles é a inclusão de “mecânicas sociais”, com fortes aspectos de simulação: 
o protagonista, que é um estudante, vai à escola todos os dias e pode participar de 
várias atividades (trabalhos temporários, passeios com os amigos, exploração pela 
cidade, e assim por diante). Um calendário dita o ritmo, com eventos especiais em 
dias específicos. Por conta disso, existe a necessidade de administrar bem o tempo.

Há também um grande foco em relacionamentos com os outros personagens 
por meio do Social Link. Ao passar tempo com amigos e outras pessoas, o 
protagonista pode aprofundar suas relações com esses indivíduos. A recompensa, 
inicialmente, é receber experiência adicional ao fundir Personas de acordo com o 

nível da amizade. Em Persona 4 o Social Link foi expandido e há mais vantagens, 
como técnicas exclusivas e até mesmo Personas extremamente poderosas.

Os calabouços e o combate também sofreram várias mudanças. Um sistema de 
dungeon crawling em terceira pessoa, com andares gerados proceduralmente, 
substituiu a exploração de labirintos em primeira pessoa. Já o combate recebeu 
a mecânica de Press Turn introduzida em Shin Megami Tensei III: Nocturne (PS2): 
os personagens recebem um turno extra caso um inimigo seja atingido por um 
golpe no qual ele apresente fraqueza, sendo que o inverso também se aplica. 
Por fim, somente o protagonista pode usar diferentes tipos de Personas.
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Não é por acaso que a série tem conceitos como a personificação do “eu 
interior” e os conflitos pessoais de jovens adultos. Toda temática de Persona 

é baseada nos trabalhos de Carl Jung, importante psicoterapeuta do início do 
século XX que tem como principal trabalho a criação da psicologia analítica.

Uma das definições mais importantes de Jung é justamente o conceito de 
persona. Segundo o psicoterapeuta, a persona é uma “máscara” na qual os 

indivíduos se apresentam ao mundo e a sociedade. É um conceito dual e 
contraditório: a persona representa a individualidade, ao mesmo tempo que 

esconde a verdadeira natureza do indivíduo. Ao longo da vida, as pessoas 
utilizam diferentes “máscaras” de personalidade de acordo com a situação, 

sendo muito comum combiná-las em algo completamente diferente.

Na série de RPGs da Atlus, os personagens utilizam suas Personas para lutar e 
normalmente elas representam a personalidade dos heróis. O conceito de utilizar várias 

“máscaras” também está presente na franquia. Nos primeiros jogos, os personagens 
podiam trocar livremente suas Personas de acordo com a situação em combate, 

contudo a partir de Persona 3 somente o protagonista tem acesso a essa habilidade 
— os outros heróis têm Personas fixas, que podem evoluir em alguns casos.

De qualquer maneira, somente indivíduos especiais têm o poder de invocar Personas.

Temática baseada na psicologia
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As personas são utilizadas pelas pessoas para se relacionar com a sociedade, contudo 
sempre há aspectos nos quais não queremos revelar a todos ou admitir que existam. 
A isso Jung deu o nome de “sombra” e para ele esse lado reprimido é negativo e 
danoso, por mais que na maioria das vezes esses sentimentos estão no inconsciente 
da mente. Na franquia, isso é representado por meio das Shadows, criaturas malignas 
que se alimentam dos sentimentos reprimidos da sociedade. Persona 4, por exemplo, 
explora explicitamente esse conceito: os heróis têm que confrontar suas próprias 
sombras, que representam aspectos de suas personalidades que eles reprimem.

Por fim, a série também apresenta o que Jung chama de inconsciente coletivo. 
Segundo o psicoterapeuta, esta é uma camada profunda da psique na qual estão 
localizados aspectos que seriam comuns a todos seres humanos, conceitos gerais 
da sociedade, sem que o indivíduo perceba facilmente sua existência. Nos jogos, 
o inconsciente coletivo costuma assumir a forma de locais gerados pelo coração 
da humanidade. Estas localidades apresentam o reflexo dos desejos e frustrações 
das pessoas, sendo que as Personas e as Shadows nascem nestes lugares. É 
o caso do Tartarus de Persona 3 e o Mundo dentro da TV de Persona 4.
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Na franquia, há vários seres poderosos (que também podemos chamar de “deuses”) 
que normalmente influenciam de alguma maneira as tramas. Um dos mais importantes 
é Philemon, que aparece principalmente nos primeiros jogos da série. Essa entidade, 
que vive no mundo do Inconsciente Coletivo, é capaz de acordar o poder dos 
humanos para que eles possam usar suas Personas. Philemon faz uma aposta 
com o demônio do caos Nyarlathotep: Philemon ganha caso os humanos evoluam 
para seres iluminados, Nyarlathotep sai vitorioso se a humanidade se destruir. 

Acontece que Philemon não tem o poder de influenciar diretamente as pessoas para 
alcançar seus objetivos. Sendo assim, ele designou assistentes em um local especial 
para ajudar os humanos em seu lugar. Trata-se da Velvet Room (sala de veludo), que 
é administrada por Igor. Esta sala, que aparece em todos os jogos da série, funciona 
como uma espécie de base para os heróis e oferece serviços como fusão e invocação 
de Personas, informações e missões paralelas. A Velvet Room é uma localidade icônica 
da série e sempre muda de aparência de acordo com o tema do jogo: um elevador em 
Persona 3, uma limusine em Persona 4 e uma prisão em Persona 5. Uma curiosidade: 
todos os habitantes da Velvet Room têm seus nomes retirados do clássico Frankenstein.

Philemon, nas teorias de Jung, aparece na obra O Livro Vermelho. Nele, o 
psicoterapeuta descreve Philemon como um “guia espiritual”, e é justamente 
esse o papel do personagem na série Persona. Philemon é um personagem 
importante nos dois primeiros jogos; contudo, a partir de Persona 3, há 
somente vagas referências a ele, principalmente na forma da borboleta 
azul — dizem que ele escolheu observar mais e interferir menos.

Deuses e uma sala de veludo
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Os principais jogos da série foram lançados somente para plataformas 
Sony. Também foram desenvolvidos vários spin-offs, principalmente 

para celulares. Confira a lista dos títulos mais importantes:

Jogos principais
Revelations: Persona (PS)

Persona 2: Innocent Sin (PS)

Persona 2: Eternal Punishment (PS)

Persona 3 (PS2)

Persona 4 (PS2)

Persona 5 (PS3/PS4)

Uma série em expansão

Remakes e expansões
Shin Megami Tensei: Persona (PSP)

Persona 2: Innocent Sin (PSP)

Persona 2: Eternal Punishment (PSP)

Persona 3 FES (PS2)

Persona 3 Portable (PSP)

Persona 4 Golden (PS Vita)

Spin-offs
Persona 4 Arena (PS3/X360)

Persona 4 Arena Ultimax (PS3/X360)

Persona 4: Dancing All Night (PS Vita)

Persona Q: Shadow of the Labyrinth (3DS)
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por Vinícius Veloso

Revisão: Ana Krishna Peixoto
 Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

CBLoL 2017 entra em seus 
momentos decisivos

Com praticamente todas as equipes ainda sonhando com uma vaga na fase 
final, o CBLoL 2017 entrou em suas semanas decisivas. Após as quatro primeiras 
rodadas, que detalhamos na última edição da revista GameBlast, a competição 
ficou acirrada tanto entre os times que disputam um lugar na semifinal quanto 

entre aqueles que brigam para permanecer na elite brasileira de League of Legends. 
Chegou o momento de descobrirmos quem continua na briga pelo título.

68
gameblast.com.br

2ª ETAPA DO CBLOL



A quinta semana do CBLoL 2017 
começou com uma grande novidade: 
o patch 7.3 do game. A atualização 

alterou o poder de diferentes campeões 
e fez com que as equipes mudassem 
suas estratégias de banimento.

Logo na primeira partida após a chegada 
da nova versão, LeBlanc foi uma das 
selecionadas pela Keyd e Darius pela 
INTZ. Os dois personagens não haviam 
aparecido com frequência na competição 
por estarem quase sempre entre os 
eliminados. A escolha da INTZ acabou 
dando melhores resultados e os intrépidos 
aproveitaram a elevada resistência 
de Darius para levarem vantagem 
nas rotações e lutas. Sem o poder 
de reação necessário, a Keyd acabou 
derrotada no primeiro jogo da série.

A derrota abalou a equipe da Keyd, 
que não conseguiu se recuperar para o 

segundo duelo. O time dos Stars parecia 
tudo, menos uma equipe. 
Cada jogador atuava 
por conta própria, sem 
nenhuma organização 
ou comando. 
Separados no mapa, 
os campeões da Keyd 
acabavam sendo 
presas fáceis para 
a INTZ. A vitória dos 
intrépidos acabou 
chegando rápido e 
sem sustos, fechando 
a série em 2-0.

INTZ e-Sports 

vs.

Keyd Stars

Semana 5: Estrelas sem brilho e 100% mantido
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A Red Canids entrou na semana 5 sem 
ter perdido nenhuma partida no CBLoL 
2017. A missão de manter a campanha 
perfeita passava pela tarefa de derrotar 
a Operation Kino, que não colecionava 
bons resultados na competição.

O primeiro duelo deixou evidente a 
importância de espalhar wards pelo mapa 
e ter o conhecimento sobre tudo o que 
acontece em Summoner’s Rift. Apesar 
de o encontro ter iniciado de maneira 
equilibrada, a balança começou a pender 
para o lado da Red quando a matilha 
conseguiu ampliar seu campo de visão. 
Sabendo os momentos de permanecer 
oculta e aproveitando as oportunidades 
para atacar, a Red apresentou boas 
rotações e saiu vitoriosa do jogo.

No segundo confronto, a Operation Kino 
colocou a faca nos dentes e resolveu 

partir para cima. Entretanto, a estratégia 
acabou não dando os resultados 
esperados e a Red dominou do início ao 
fim. Levando vantagem na rota superior 
e em todas as lutas em equipe, a matilha 
conseguiu derrubar o Nexus do rival 
em menos de 25 minutos. Após 10 
jogos no CBLoL, a Red Canids conseguiu 
alcançar um retrospecto de 10 vitórias.

Operation Kino 

vs.

Red Canids

Resultados da semana 5

INTZ e-Sports 2-0 Keyd Stars

CNB e-Sports Club 1-1 Remo Brave

Operation Kino 0-2 Red Canids

paiN Gaming 2-0 KaBuM e-Sports
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Para manter a campanha perfeita, a 
Red Canids teria um obstáculo bem 
maior do que aquele superado na 
semana anterior. A paiN vinha bem na 
competição e prometia dificultar ao 
máximo a vida da matilha vermelha.

O primeiro jogo foi definido pelo 
total controle da paiN nas rotas do 
meio e inferior. A Red vinha com uma 
composição de três atiradores em 
seu time, estratégia que se revelou 
pouco eficiente no momento de iniciar 
e vencer as lutas. Com desvantagem 
nos confrontos diretos e dificuldades 
para conquistar espaço no mapa, 
a Red acabou sendo derrotada 
pela paiN. Com o resultado, caiu 
o último invicto do CBLoL 2017.

O segundo duelo foi uma das melhores 
partidas do campeonato até agora. 
Começando com um ritmo acelerado, 
a paiN conquistou todos os dragões e 
conseguiu também o bônus do Barão. 
Encurralada em sua própria base e sem 
ter muito que fazer, a Red já poderia 
estar dando a série como perdida. 
Porém, a matilha conseguiu manter a 
cabeça no lugar e teve um ótimo controle 
de tropas. A situação começou ficar 
boa para os vermelhos quando tockers 
conseguiu um pick-off para cima de sirT, 
na sequência da jogada, três membros da 
paiN foram abatidos. Isso abriu caminho 
para a Red se dividir, enquanto metade 
do time ficou defendendo a própria base, 
o restante marchou em direção ao Nexus 
inimigos para fechar o encontro em 1-1.

paiN Gaming 

vs.

Red Canids

Semana 6: Empates milagrosos e comemorados
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A série marcou o encontro de duas 
equipes que ainda brigavam por uma 
vaga nas semifinais do CBLoL. O time que 
conseguisse sair com 2-0 daria um passo 
gigantesco em direção à próxima fase.

O primeiro confronto começou bastante 
equilibrado, com os adversários se 
estudando nos primeiros momentos. 
Foi somente aos 21 minutos que a 
Keyd conseguiu certa vantagem ao 
pressionar diferentes rotas e derrubar 
duas torres simultaneamente. A CNB 
voltou para o jogo ao derrotar um 
Barão e se sair vitoriosa nas lutas em 
grupo. Entretanto, a Stars mostrou uma 
tática impecável ao explorar o potencial 
de pick-off de Kha’Zix e conquistar o 
segundo Barão. Após o buff, a Keyd partiu 
para a base inimiga para destruí-la.

A segunda partida foi bastante 
equilibrada até cerca de 30 minutos, 
quando os Stars garantiram um Barão 
e passaram a pressionar nas rotas. 
O jogo estava com o nome da Keyd, 

porém a estrela de Lep começou a 
brilhar e sua Fiora foi responsável por 
dominar completamente a Top Lane. 
Sem aproveitar a vantagem do Barão, 
a Keyd viu ainda os rivais levarem um 
Dragão Ancião. A base da Stars ficou 
sem proteção depois que a equipe foi 
derrotada em uma luta em grupo e 
Lep aproveitou a oportunidade para 
fechar a partida e determinar o empate 
na série. Com a igualdade, a definição 
ficaria somente para a semana seguinte.

CNB e-Sports Club

vs.

Keyd Stars

Resultados da semana 6

paiN Gaming 1-1 Red Canids

INTZ e-Sports 2-0 Operation Kino

KaBuM e-Sports 1-1 Remo Brave

CNB e-Sports 1-1 Keyd Stars

72
gameblast.com.br

2ª ETAPA DO CBLOL



Um encontro decisivo para os dois lados. 
Enquanto a CNB precisava da vitória para 
conquistar uma vaga nas semifinais, a 
Operation Kino necessitava dos três pontos 
para não ser rebaixada diretamente.

Muito influenciada pela enorme pressão 
que ambos os times sofriam, a primeira 
partida foi bastante travada. Nem CNB e 
nem Operation Kino conseguiam colocar 
em prática suas estratégias, com isso, 
quase nada aconteceu nos primeiros 30 
minutos. As coisas ficaram interessantes 
após uma luta no rio, vencida pela 
CNB, que aproveitou a oportunidade 
para levar também o Barão. A 
Operation Kino tentou responder 
partindo para cima do Dragão Ancião, 
entretanto o objetivo foi contestado 

pelos blumers que com tamanha 
vantagem não tiveram dificuldades 
para neutralizar o Nexus rival.
 
Com o risco do rebaixamento direto 
batendo na porta, a Operation Kino não 
tinha outra opção a não ser partir para 
cima na segunda e decisiva partida. 
Iniciando e vencendo as lutas de maneira 
bastante efetiva, a Operation Kino 
conseguiu frustrar os planos da CNB de 
conquistar o Barão. Dominante durante 
todo o jogo, a Kino só precisou de tempo 
para derrubar a base inimiga e fechar a 
série em 1-1. Com o resultado, a CNB ficou 
de fora das semifinais e a Operation Kino 
se livrou do rebaixamento direto, porém 
terá que lutar por sua permanência no 
CBLoL durante a série de promoção.

Operation Kino

vs.

CNB e-Sports 

Semana 7: Hora das definições
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A Remo Brave era outra equipe que 
precisava da vitória para escapar 
do rebaixamento direto. Devido às 
combinações de resultados, bastava 
somente um empate para a Remo respirar 
e decidir seu futuro na série de promoção.

A primeira partida poderia ter sido 
vencida por qualquer um dos lados. A 
Remo obteve vantagens interessantes e 
conseguia ameaçar bem a equipe rival, 
como resposta a paiN conquistou melhor 
visão do mapa e era capaz de acompanhar 
todos os passos do inimigo. Tudo 
encaminhava para uma derrota da paiN, 
no entanto os leões tiveram uma decisão 
errada: partiram para destruir o inibidor 
da Mid Lane ao invés de derrotarem o 
Barão. A paiN soube resistir ao ataque 
à sua base e contra-atacou de maneira 
fatal, destroçando o Nexus da Remo.

Os leões sentiram a derrota e não 
conseguiram reagir no segundo jogo. 
A paiN aproveitou a situação e fez 

sua melhor exibição no CBLoL até 
agora. Sem tomar conhecimento 
dos rivais, a equipe ia aos poucos 
conquistando o controle de todo 
o mapa. Sem saber o que fazer 
para se defender, a Remo apenas 
observava a situação sendo definida. 
Não demorou muito para que a paiN 
invadisse a base inimiga e destruísse 
tudo por lá. Com o resultado, a Remo 
acabou ficando na última posição e 
está automaticamente rebaixada.

vs.

paiN Gaming

Resultados da semana 7

KaBuM e-Sports 0-2 INTZ e-Sports

CNB e-Sports 1-1 Operation Kino

paiN Gaming 2-0 Remo Brave

Keyd Stars 2-0 Red Canids

Remo Brave
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CLASSIFICAÇÃO

PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS

2º - RED 16 5 1 1

1º - INTZ 16 5 1 1

3º - PAIN 14 4 2 1

4º - KEYD 11 3 2 2

5º - CNB 7 1 4 2

6º - KINO 5 1 2 4

7º - KABUM 4 1 1 5

8º - REMO 3 0 3 4

Classificação final após encerramento da primeira fase
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Próximas emoções: série de promoção e 
semifinais da primeira fase

Após sete semanas de muitas emoções, o CBLoL 2017 entra em sua etapa decisiva. A 
Remo Brave está fora da elite no ano que vem por ter amargado a última posição da 
tabela. Já a Operation Kino e a KaBuM e-Sports, que terminaram em sexto e sétimo 
respectivamente, ainda têm chances de permanecerem entre os melhores. Os dois 
times enfrentarão as equipes que terminaram em segundo e terceiro no circuito 
desafiante, os vencedores desses encontros garantem vaga para o próximo CBLoL.
 
Já INTZ e-Sports, Red Canids, paiN Gaming e Keyd Stars, que ficaram nas primeiras posições, 
estão classificadas para as semifinais e continuam na briga pela taça do CBLoL 2017.

Série
de promoção:

Semifinais
CBLoL 2017:
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thatgamecompany e 
seus games artisticos

Mesmo com o sonho de desenvolver games por 
conta própria, muitos produtores independentes 
acabam tendo que ir atrás de grandes clientes 
para conseguir se sustentar, pois produzir games 
apenas para os jogadores pode demorar a gerar 
lucros. Esse foi o caso da thatgamecompany, 
um estúdio que era desenvolvedor privado 
da Sony Entertainment e que, ao cumprir 
seu contrato de produzir três títulos para o 
PS3, conseguiu se levantar e caminhar com 
suas próprias pernas rumo ao sucesso.

por Luís Antônio Costa

Revisão: Arthur Maia
 Diagramação: Guilherme Kennio
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Cloud era um game baseado nas emoções do jogador e não em mecânicas 
de interação e a recepção do game foi tão boa que esse foi o pontapé inicial 
para a dupla fundar a thatgamecompany em 15 de maio de 2006. Por causa 
de um game em Flash que Chen havia desenvolvido fazia pouco tempo, 
chamado Flow, o pequeno estúdio chamou a atenção da Sony Computer 
Entertainment, que contratou os serviços da dupla em um contrato que 
exigia a produção de três games exclusivamente digitais para o PS3.

Quando a dupla se mudou para os escritórios da Sony em Los Angeles, o 
estúdio contava com quatro integrantes, além de Chen, o projetista chefe, 

e Santiago, a presidente. Nicholas Clarke era outro projetista que havia 
trabalhado com Chen no desenvolvimento de Flow e John Edwards era 

o engenheiro chefe. Mesmo considerando Cloud como a primeira 
adaptação para o PS3, a equipe decidiu investir em Flow, 

por acreditar que o game era “mais aprimorado como 
projeto”. Durante a adaptação do game, o estúdio 

contratou o compositor Austin Wintory para 
criar a trilha sonora da produção. O talento 

do músico iria ser uma das adições 
de maior sucesso ao estúdio 

e iria definir o rumo dos 
próximos títulos.

A história por trás da criação do estúdio começa 
quando dois estudantes do Programa de Mídias 
Interativas da Escola de Artes Cinematográficas 

da Universidade do Sul da Califórnia, Jenova Chen 
e Kellee Santiago, pensaram na possibilidade de 
criar sua própria desenvolvedora de jogos. Em seu 
último ano de mestrado, a dupla desenvolveu um 
game interativo chamado Cloud, que se tratava de 
um experimento para descobrir se conseguiam criar 
um jogo capaz de “expressar algo diferente do que 
a maioria dos jogos havia expressado no passado”.

Em busca de um sonho
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A equipe da thatgamecompany trabalhou arduamente para 
entregar um produto de qualidade à Sony e não apenas 
uma adaptação simples do game original em Flash. Flow 
foi lançado na PSN como download digital em fevereiro de 
2007 e rapidamente se tornou um sucesso de vendas e 
crítica, sendo indicado ao prêmio de Melhor Jogo para 
Download de 2008 da Academy of Interactive Arts & 
Sciences e para o de Melhor Inovação de 2007 da 
British Academy of Film and Television Arts.

Para quem nunca teve a oportunidade de jogar 
esse belo título, Flow é um game que encanta 
por sua simplicidade e mecânicas de 
interatividade. Nele você controla 
uma espécie de organismo 
microscópico, nadando pela 
água em busca de alimentos 
para aumentar de tamanho 
e poder mergulhar mais 
fundo nesse lago de vida. 
Existem organismos hostis 
que podem te atacar, mas 
a morte clássica dos games 
passa longe de Flow. O objetivo 
aqui é descer até o fim dos diferentes 
níveis que você atravessa comendo células especiais 
e observando como o seu “bichinho” cresceu.

Siga o ritmo
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No entanto, a grande novidade de Flow não é apenas a simplicidade de seu 
gameplay, mas a maneira como você controla o movimento do organismo: 
utilizando o giroscópio do Dualshock. O uso dos botões é 
quase nulo e toda a ação do game é feita pela forma 
como o jogador inclina seu controle para movimentar o 
organismo em busca de alimento ou para atacar outro 
ser vivo. Além disso, as composições de toques suaves 
criadas por Austin Wintory combinam perfeitamente 
com a atmosfera do game. Flow foi o experimento 
da thatgamecompany que mostrou aos seus 
criadores que existia uma maneira completamente 
diferente de fazer um game e que podia dar certo.

Ao sabor do vento

Depois do sucesso de Flow, Chen e sua equipe colocaram mãos à obra 
no próximo projeto do estúdio, Flower. Como o estúdio disse mais tarde, 

Flower foi o primeiro game produzido “fora da rede de conforto acadêmica”, 
ou seja, ele não estava sendo feito como um projeto estudantil com foco 
em experimentação, mas sim aproveitando os aspectos que fizeram de 
Flow um sucesso e levando a interação um passo adiante. Mas não foi 

uma tarefa fácil. A equipe passou dois anos desenvolvendo o game e três 
quartos desse tempo foram gastos criando protótipos até que a ideia do 
título e de suas mecânicas estivessem amadurecidas para a produção.
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Uma vez que todas as ideias do game estavam estabelecidas, o 
time de Chen conseguiu terminar Flower em apenas seis meses, e o 
resultado foi espetacular. Flower foi lançado em fevereiro de 2009 
e era uma experiência que herdava os controles de movimentos 
baseados no giroscópio do Dualshock como em Flow, porém 
com um princípio e atmosfera totalmente diferentes. Como o 
próprio nome diz, o game é sobre flores, mas diferente de tudo 
que se poderia imaginar de um game que se chamasse assim. 
Nele você controla uma única pétala de flor que é carregada 
pelo vento e pode se juntar a outras pétalas de cores diferentes 
para colorir e dar vida ao cenário a sua volta. O movimento do 
Dualshock controla a direção do vento enquanto o jogador pode 
usar um botão apenas para ajustar a velocidade das rajadas.

Flower foi aclamado pela crítica e também foi um dos dez games mais 
vendidos da PSN naquele ano. A beleza do game impressiona até hoje, 
além das belas composições que Austin criou para o game. Flower é 
uma experiência única, relaxante e um espetáculo artístico, desde as 
cores vibrantes das flores até a forma como o vento carrega as pétalas 
pelos cenários. A forma simples como o game lida com a natureza 
também é uma bela crítica ao progresso, industrialização e poluição do 
meio-ambiente aliado ao ritmo frenético de nossas vidas. Tem horas 
que é preciso parar, respirar fundo e se deixar levar pelo vento, para 
poder apreciar todas as belezas e cores que o mundo pode oferecer.
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O último título que estava no contrato do estúdio com a Sony, Journey, foi 
lançado em março de 2012. Depois de a equipe ter se mudado para instalações 
próprias em Los Angeles, o time passou três anos trabalhando no game. Por 
Journey se tratar do projeto mais ambicioso do estúdio, o time se expandiu de 
sete para dezoito pessoas e enfrentou vários problemas durante a produção, 
afinal Chen não estava acostumado a ter que comandar um grupo tão grande 
de desenvolvedores. Mesmo assim, todo o esforço da equipe foi recompensador 
tanto para o estúdio quanto para os jogadores que tiveram o privilégio de 
jogar um game que, até hoje, é considerado um dos melhores já feitos.

Logo após seu lançamento, Journey foi aclamado como sucesso de público e 
crítica. Porém, antes de os lucros do game começarem a chegar, boa parte do 
time já havia deixado o estúdio, até mesmo Santiago, uma das fundadoras, que 
decidiu partir em busca de outras oportunidades. A saída dos membros se deveu 
pelo fim do contrato com a Sony e a falta de dinheiro do estúdio para pagar 
salários. Felizmente, após o sucesso de Journey dar frutos, muitos integrantes 
da equipe original retornaram ao estúdio e o time começou a se dedicar ao 
seu próximo grande título que, por enquanto, permanece um mistério.

Uma incrível jornada

Journey é um dos games mais analisados dos últimos tempos, mas se existe uma 
palavra que pode sintetizar a experiência desse game é “emoção”. Esse vocábulo 
sempre foi a filosofia máxima da thatgamecompany, desde que Chen havia 
desenvolvido Flow como um simples game em Flash. Para a equipe, emoções 
são a fundação da relação entre jogador e jogo e se um game não é capaz de 
transmitir sensações que mexam com os sentimentos de quem está por trás 
do controle, então ele falha em seu propósito como experiência interativa.
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Em Journey, você toma controle de uma figura 
encapuzada, um viajante que se encontra em um 
deserto vasto e que precisa descobrir os restos de 
um civilização abandonada para chegar até o topo 
de um montanha. O mais incrível dessa jornada é 
a mecânica inédita que a equipe inseriu no game, 
uma vez que você pode encontrar outro jogador 
aleatório para completar a jornada com você. 
Não existe nenhum tipo de diálogo entre os dois 
personagens, somente os sons que as criaturas 
podem produzir, uma espécie de canto. Sendo 
assim, a única forma de você conversar com 
o outro jogador é através das suas ações.

Muitos poderiam imaginar que um deserto é 
o cenário mais fácil de se construir e o mais 
desinteressante que se possa imaginar, 
mas em Journey acontece justamente o 
contrário. A trilha sonora quase perfeita 
que Austin Wintory criou com muito 
cuidado para o game transforma o 
imenso deserto em uma aventura 
surpreendente em que cada passo tem 
sua emoção, cada descoberta traz um 
novo prazer e completar a jornada 
é uma explosão de sentimentos. 
Assim como Flow e Flower, Journey 
também foi remasterizado para o PS4 
e junto de seus antecessores, eles são a experiência 
mais interessante que se pode encontrar no mundo 
eletrônico. Essas obras-primas demonstram todo o 
potencial que um estúdio de games independentes 
pode ter e nos deixam imaginando qual será o próximo 
passo que a thatgamecompany pode dar no futuro em 
termos de experiência interativa, artística e sentimental.
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DIVULGAÇÃO
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Revista Nintendo Blast 90
Neste mês, a revista Nintendo Blast traz 

tudo sobre o novo console da Big N!

Ainda nesta edição, análisamos 1-2 Switch, Zelda Breath of the 
Wild, trazemos também os jogos já confirmados, e muito mais!

Baixe já a sua!

http://www.nintendoblast.com.br/2016/09/revista-nintendo-blast-n-90.html


Confira outras edições em:

gameblast.com.br/search/label/Revista
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