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É um pássaro? É um avião? Não, é a GameBlast!
Realmente, ver a nossa trigésima edição vir à vida é como ver o Superman surgir
do meio das nuvens! É com alegria que a sua revista preferida do mundo dos
games chega nesse mês de abril com tudo sobre Injustice 2, a continuação do jogo
de sucesso dos heróis da DC Comics que promete trazer pancadaria com superpoderes para todos os gostos! Além disso, contamos com várias matérias como
nossa análise do excelente NieR: Automata, e a prévia do novo Prey. Isso e muito
mais você confere aqui, na Revista GameBlast. Boa leitura! – Luís Antônio Costa
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BLAST FROM THE PAST

por Vinícius Veloso
Revisão: Ana Krishna Peixoto
Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

O “Injustice de 16-bits” que
deveria permanecer esquecido
Um jogo de luta que conta com a presença dos heróis da Liga da Justiça e que teve
entre seus desenvolvedores um estúdio que já havia trabalhado com os primeiros
capítulos da série Mortal Kombat. Tal mistura só poderia render bons frutos, não
é mesmo!? Bom... não necessariamente. Justice League Task Force é um daqueles
títulos que antes de ser lançado para o Super Nintendo e Mega Drive gerou grande
expectativa entre fãs de quadrinhos e games, porém se revelou uma verdadeira
tragédia quando chegou ao mercado. A recepção foi tão negativa que nem Batman
e Superman foram capazes de evitar que o jogo caísse no abismo da obscuridade.
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Um projeto promissor

N

o início da década de 1990, a DC Comics precisava lidar com as vendas de
HQs abaixo do esperado. Mesmo o sucesso do filme Batman, que estreou nos
cinemas em 1989 e trazia Michael Keaton no papel do cavaleiro de Gotham e
Jack Nicholson como Coringa, não foi o suficiente para elevar o interesse do
público pelas revistas em quadrinhos. Para tentar reverter a situação, a editora resolveu
ousar e publicou, entre 1992 e 1993, duas séries em que seus principais personagens
amargariam o sabor da derrota: “A Morte de Superman” e “A Queda do Morcego”.
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A aposta foi certeira e jornais do mundo inteiro noticiaram, principalmente, o
fracasso do Homem de Aço. As histórias com temas mais pesados conseguiram
resgatar o sucesso comercial das HQs e os super-heróis voltavam a ocupar lugar de
destaque na cultura popular. A indústria de games também quis aproveitar a fama
dos personagens e começou a lançar diferentes títulos protagonizados pelos ícones
dos quadrinhos. Em 1995, nessa onda de jogos com os poderosos protetores da
humanidade, Justice League Task Force foi lançado para o Super Nintendo e Mega Drive.
O jogo foi produzido pela Sunsoft, que contou com a ajuda da Blizzard para
desenvolvimento da versão de SNES e da Condor na criação do título para
o console da Sega. Já a distribuição ficou a cargo da Acclaim Entertainment,
mesma empresa que alguns anos antes havia sido responsável por levar para os
consoles de mesa vários arcades da Midway, incluindo os primeiros capítulos da
série Mortal Kombat. Contando com uma verdadeira liga de estúdios com bons
trabalhos já publicados e a fama dos super-heróis em alta, tudo indicava para
jogo bastante interessante. Foi então que as coisas começaram a dar errado.
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Pior do que Kryptonita
Jogos de luta nunca precisaram de
enredo bem elaborado para brilharem
e Justice League Task Force segue essa
regra. A história começa com Darkseid
invadindo nosso planeta e destruindo
uma base militar. O objetivo do vilão
é escravizar toda a raça humana, algo
que a Liga da Justiça não permitirá que
aconteça. O jogador deve escolher
entre seis heróis: Superman, Batman,
Aquaman, Mulher Maravilha, Flash e
Arqueiro Verde. Na primeira metade
do game é preciso enfrentar clones
dos demais membros da liga criados por Darkseid.
Depois de derrotar as cópias, o próximo desafio é
acabar com Desespero, Cheetah e uma imitação do
personagem controlado pelo jogador. Após as oito
batalhas, chega o momento de aniquilar Darkseid.

Se o enredo é algo que não prestamos
muita atenção em títulos de luta,
os controles e mecânicas estão
entre os pontos principais para o
sucesso de qualquer representante
do gênero. Para nossa tristeza,
Justice League Task Force falha em
todas essas questões. Apesar de
apresentar vários personagens que
têm poderes e habilidades bastante
distintas, a lista de movimentos e
combos é praticamente inexistente.
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Entre todos os lutadores, Superman é o que
foi melhor trabalhado. O Homem de Aço
pode usar sua força sobre humana para
desferir socos, queimar os rivais com sua
visão laser ou congelá-los com o sopro frio.
Pelo jeito, os desenvolvedores gastaram
toda a energia com o líder da liga e se
esqueceram dos demais componentes.
Por exemplo, a única habilidade especial
de Batman é atirar seu bumerangue e da
Mulher Maravilha é bater com o laço ou
criar escudos com seus braceletes. Além de
poucos, os especiais têm execução muito
complicada e nem sempre funcionam.
Com a falta de movimentos mais elaborados, as
lutas praticamente se resumem aos socos e chutes.
No entanto, o combate corpo a corpo é péssimo,
já que todos os golpes têm curtíssimo alcance.
Ao acertar um inimigo é praticamente certo que
ele conseguirá revidar devido à proximidade.
Por falar em ser atingido pelos rivais, o nível
de dificuldade é totalmente desbalanceado e
a inteligência artificial é quase imbatível.
Antes de escrever esse texto, joguei algumas partidas
no modo normal para relembrar o game e perdi
todas as lutas acertando, no máximo, dois socos
nos inimigos enquanto via minha barra de vida ser
reduzida a pó. O jeito foi colocar no fácil para deixar
as batalhas mais justas e conseguir fechar o jogo.

O problema é que ao derrotar Darkseid aparece
a mensagem parabenizando o jogador e pedindo
para ele tentar em um nível mais difícil para ver o
verdadeiro final. E acreditem em mim, toda a raiva
que você passará para terminar o game no hard
será duplicada quando aparecer a fraquíssima
animação de encerramento. O bom é que
independentemente do herói que foi escolhido, o
final será sempre o mesmo. Ou seja, esqueça aquela história de que cada lutador
tem um encerramento próprio, como acontece em Mortal Kombat ou Street Fighter.
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Cadê os traços dos quadrinhos?
Por se tratar de um jogo baseado em heróis que protagonizam histórias em
quadrinhos, o mínimo que se espera é a qualidade artística, mesmo com as
limitações das plataformas de 16-bits. Justice League Task Force traz sprites com
animações bastante estranhas e feias de se observar. As cores e traços brutos
fazem com que o jogador tenha a impressão de que todos os personagens
são extremamente pesados. A baixa velocidade das lutas é outro fator que
colabora para a sensação de que a gravidade no game está muito mais forte
do que deveria, seria esse um dos poderes desconhecidos de Darkseid?
Assim como os super-heróis, os cenários são todos mal trabalhados. Alguns são
extremamente simples e sem graça, como Atlântida, já outros exageram pela quantidade
de elementos no fundo que atrapalham e confundem os lutadores, como o bar na nave
espacial onde enfrentamos Desespero. Podendo explorar um universo tão detalhado
criado pela DC Comics, essa falta de capricho no game chega a ser bastante vergonhosa.
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Super Nintendo x Mega Drive
Apesar de as mecânicas de combates e personagens serem idênticos nas duas versões,
a do Mega Drive apresenta cenários e sprites mais interessantes do que a do Super
Nintendo. No console da Sega, as animações dos heróis são melhores e a paleta de
cores mais viva. Com isso, todo o jogo acaba ficando bem mais bonito visualmente.
Outra diferença é a tela de abertura, na do Mega Drive aparece o vilão Darkseid
discursando de maneira ameaçadora, para depois serem apresentados os heróis
escalados para salvar o dia. Já no SNES, Superman e companhia são mostrados logo
de cara, apenas com um pequeno texto descrevendo suas histórias e habilidades.
O final e animações entre as lutas da versão de Mega Drive também
são menos ruins do que a do Super Nintendo. Pelo jeito, o trabalho
da Condor foi feito com mais capricho do que o da Blizzard.

SNES

MEGA DRIVE
gameblast.com.br
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Não é o jogo que a Liga da Justiça merecia
Quando estão trabalhando em jogos baseados em obras que fazem sucesso em
outras mídias, como quadrinhos ou cinema, os estúdios, por muitas vezes, imaginam
que a fama que o personagem carrega será suficiente para alavancar as vendas
dos games. Não é a toa que temos aos montes jogos com esse mesmo histórico.
Justice League Task Force é somente mais um representante desse movimento e,
infelizmente, foi o único jogo reunindo os principais heróis da Liga da Justiça lançado
para a geração de 16-bits. Fica a dúvida se comemoramos que não existiram outras
bizarrices nesse mesmo estilo ou se lamentamos pelos ícones da DC Comics ficarem
sem um game à altura lançado para Super Nintendo e Mega Drive. Se não fosse a
presença dos famosos personagens, com certeza, esse seria mais um game genérico
de luta que passaria despercebido, como tantos outros da década de 1990.
Se não temos um clássico no passado, pelo menos, agora podemos afirmar que
Liga foi reunida para um game que realmente vale a pena ser aproveitado. Que
Injustice 2 faça o mesmo sucesso que seu antecessor e não lembre em nada Justice
League Task Force, que merece continuar acumulando poeira no fundo do baú.
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por Karen K. Kremer
Revisão: Ana Krishna Peixoto
Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

Reservoir Dogs (Multi), o
game banido de Tarantino
O diretor estadunidense Quentin Tarantino não é muito fã de jogos
eletrônicos e já declarou diversas vezes que não tem interesse em entrar
nessa indústria, porém, mesmo com toda sua indiferença, o único jogo
adaptado de um de seus filmes icônicos deu o que falar e se tornou polêmico
após ser banido da Austrália, Nova Zelândia e Japão. Estamos falando
de Reservoir Dogs (Multi), da Volatile Games, lançado em 2006.

gameblast.com.br
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Cães de Aluguel e K-Billy’s
Super Sounds of the 70s

Q

uem conhece o trabalho cinematográfico de Quentin Tarantino
sabe que o diretor, roteirista e ator não é adepto do politicamente
correto, e em Reservoir Dogs isso não foi diferente. Adaptação do
filme de crime Cães de Aluguel (Quentin Tarantino, 1992), o jogo
de tiro em terceira pessoa traz uma narrativa fiel à obra fílmica e coloca
todos os protagonistas criminosos como personagens jogáveis.
Cães de Aluguel narra a história de seis assaltantes anônimos, identificados unicamente
com os codinomes Mr. White (Harvey Keitel), Mr. Orange (Tim Roth), Mr. Blonde
(Michael Madsen), Mr. Pink (Steve Buscemi), Mr. Blue (Edward Bunker) e Mr. Brown
(Quentin Tarantino). O sexteto de criminosos é contratado pelo gângster Joe Cabot
(Lawrence Tierney) e seu filho Nice Guy Eddie (Chris Penn) para realizarem um
roubo a uma joalheria em busca de diamantes. Porém, quando o assalto sai errado,
os criminosos passam a suspeitar de que um deles é um informante da polícia.

gameblast.com.br
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Do elenco original, apenas o ator estadunidense Michael Madsen empresta a voz e a
aparência para seu personagem, Mr. Blonde, no jogo Reservoir Dogs. Contudo, o jogo
de tiro em terceira pessoa reprisa os principais acontecimentos do filme e acrescenta
detalhes sobre eventos implícitos na trama, como a morte de Mr. Blue, a forma como
Mr. Pink foi buscar a maleta de diamantes para Joe e Nice Guy Eddie, a chegada de
Nice Guy Eddie ao armazém, entre outros fatos não exibidos no longa-metragem.
Além da fidelidade a obra de Tarantino, o jogo também conta com a trilha sonora
completa do filme embalando toda a ação das missões de fuga. K-Billy (Steven Wright)
é um DJ de rádio que apresenta o programa musical K-Billy’s Super Sounds of the
70s, onde ele toca todas as músicas do filme, como “Little Green Bag”, de The George
Baker Selection; “Heaven on the 7th Floor”, de Paul Nicholas; “Billy Don’t be a Hero”,
de Bo Donaldson & The Haywoods e a conhecida “Stuck in the Middle with You”,
de Stealers Wheel, trilha da cena de tortura do policial Marvin Nash (Kirk Baltz).

gameblast.com.br
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“Sangue nos olhos”
O motivo para tantas controvérsias em torno
de Reservoir Dogs foi o teor sangrento e
indiferente do jogo, em que os protagonistas
são criminosos cujas habilidades especiais
poderiam ser adquiridas através do
assassinato de pessoas inocentes. Em
Reservoir Dogs, você assume o controle
do sexteto de assaltantes e também do
contratante Nice Guy Eddie. As missões são
divididas em fugas a pé e fugas de carro, todas
com um enredo não linear ligado ao filme.
Durante o gameplay, a barra de adrenalina —
que lhe permite emitir tiros no modo bullet
time — pode ser preenchida fazendo reféns
ou matando civis e policiais, sendo a opção
de morte a mais rápida para conseguir a
habilidade. Do mesmo modo, o jogo possui
um sistema de classificação baseado nos níveis
psychopath, career criminal e professional,
que medem a forma como o jogador conduz
as missões: matando todos, matando quando
necessário ou sem mortes, respectivamente.
A mecânica de Reservoir Dogs encoraja o
uso de reféns, porém, a possibilidade de
avançar as fases os assassinando foi o que
mais causou polêmica e indignação aos
conselhos de classificação de faixa etária
da Austrália, Nova Zelândia e Japão.
Na Austrália, o jogo foi proibido e retirado
de circulação. Na Nova Zelândia, medidas
mais sérias e drásticas foram tomadas,
Reservoir Dogs foi banido das vendas e
a posse do jogo se tornou ilegal no país.
Enquanto no Japão, o jogo sequer chegou
a ser lançado, devido aos mesmos motivos
de proibição na Austrália e Nova Zelândia.

gameblast.com.br
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Incentivo ao crime?
Reservoir Dogs foi considerado um jogo que encoraja o crime e faz
apologia à vida criminosa, contudo o título da Volatile Games apenas
apresenta uma versão em jogo eletrônico do filme de Tarantino, que
inclusive encontra-se disponível para venda e aluguel nos países que
baniram o jogo das prateleiras. Então, qual é a lógica de tal censura?
No mesmo período, Grand Theft Auto: Vice City Stories (PS2/PSP), da Rockstar Leeds,
foi lançado e aclamado pela crítica especializada. Sendo a franquia da Rockstar repleta
de histórias de criminosos e com uma maior liberdade de infrações à lei. Entretanto,
a polêmica envolvendo violência atingiu com mais força Grand Theft Auto III (Multi),
da DMA Design em 2001, sendo um dos primeiros títulos de GTA a ter um conteúdo
violento mais explícito. Todavia em 2006 a franquia já estava estabelecida, então a
trama regada a criminosos e morte de inocentes não era uma novidade. Sobrando
para o recém-chegado Reservoir Dogs sobreviver à enxurrada de críticas negativas.
Cães de Aluguel apresenta uma narrativa violenta e intensa, mas glorificar
o crime não é uma delas. Para aqueles que conhecem o final do filme,
sabem que a produção pode ter tudo, menos um final feliz.

gameblast.com.br
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por Luís Antônio Costa
Revisão: Ana Krishna Peixoto
Diagramação: Emanuel Neves

PC
PS4
XBO

é o retorno de um
FPS clássico para os
dias modernos

O Prey original demorou 11 anos para ser lançado. De 1995 até
2006 foram muitas mudanças de design e de tecnologia de software
para deixar o game em condições perfeitas. Tanta espera valeu
a pena para um título que apresentava, além de uma história
interessante, uma mecânica shooter sólida. Tornando-se sucesso
de crítica e aclamado como um dos melhores FPS, uma nova
versão do game está para chegar depois de muitas controvérsias.
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uma longa criação

A

ntes de falarmos sobre nossas expectativas em relação ao novo Prey,
precisamos voltar no tempo e compreender como foi a criação e desenvolvimento do game original. A ideia inicial era
criar um jogo no estilo FPS de ficção-científica, mas algo que fosse mais do que
apenas um game genérico desse gênero.
A empresa 3D Realms queria um jogo com
uma história elaborada e com uma mecânica inovadora. Uma das principais novidades que a engine gráfica da empresa
possibilitou desde os primeiros protótipos
de Prey foi o uso de portais móveis, que
abrem um leque de possibilidades a jogabilidade (sim, eles foram os precursores
da ideia que Portal usaria mais tarde).
A empresa conseguiu apresentar a primeira demo do game na E3 1998, onde obteve uma ótima recepção da imprensa e
dos jogadores. O protótipo mostrava uma
qualidade surpreendente para a época,
além de uma jogabilidade inovadora com
o uso de portais, armas convencionais e
armas com poderes alienígenas. O problema foi quando surgiram complicações
com a banda alemã KMFDM, responsável pela trilha sonora do game. O grupo demorou para entregar as músicas
nos prazos corretos e a produção teve
que ficar em suspensa até o ano 2000.

Apresentação do game
Prey na E3 de 1998

gameblast.com.br
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Prey lançado em
2006 rodando
no Xbox 360

Por causa do salto tecnológico que ocorreu nos últimos anos do século XX, a 3D
Realms não podia mais contar com o lançamento de Prey da forma como ele havia sido apresentado na E3 em 1998, então, tiveram que refazer o game com uma
nova engine. Dessa vez eles utilizaram a id Tech 4, da id Software (mesma criadora
de Doom) para atualizar o visual gráfico do game e aprimorar a tecnologia dos portais. A 3D Realm se esforçou para combater os vazamentos de informações sobre
o jogo para não pressionar sua equipe de desenvolvimento com altas expectativas por parte da imprensa, já que o game estava há muito tempo em produção.
Finalmente com o produto finalizado, um teaser foi apresentado ao mundo eletrônico no final de 2005 e, em 2006, o game foi, enfim, lançado. O produto final
foi aclamado tanto pela crítica especializada como pelos jogadores como sendo inovador e de excelente qualidade, tornando-se um sucesso de vendas. Prey
ainda possuía a fascinante tecnologia de portais, vista inicialmente em 1998,
além de mecânicas que permitiam a manipulação da gravidade para resolver
puzzles e enfrentar inimigos. Muitos consideraram o game uma bela homenagem ao brilhante System Shock 2, que havia sido lançado em 1999 e utilizava
uma mecânica de gameplay similar, modificando o estilo já engessado do FPS.

gameblast.com.br
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vamos de novo?

Pouco após o lançamento do game e da ótima recepção que Prey obteve, já estava
confirmado que ele receberia uma sequência. O desenvolvimento de Prey 2 estava
a todo vapor em 2008 quando, no ano seguinte, os direitos de produção da franquia foram comprados pela Bethesda Softworks. Mantendo o game em suspenso,
somente em 2014 a nova empresa afirmou que Prey 2 havia sido cancelado, para
a infelicidade dos fãs. O vice-presidente da Bethesda na época disse que “era um
game em que acreditávamos, mas nunca sentimos que ele iria onde precisávamos
que fosse — nós nunca vimos um caminho para o sucesso se terminássemos ele”.
A boa notícia chegou na conferência de imprensa da E3 2016, quando a Bethesda anunciou que iria relançar o Prey original, sob a produção da Arkane Studios (a mesma da série Dishonored), para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Conforme a própria empresa já afirmou, o novo Prey
não se trata de um remake ou uma sequência, mas sim uma re-imaginação do game original com as ideias que fizeram do título um sucesso.
A essência de Prey será mantida no novo título, como as mecânicas de utilizar habilidades alienígenas misturadas às armas comuns. O enredo promete
ser tão elaborado quanto no game original, só que dessa vez o jogador controla o personagem Morgan Yu enquanto ele explora a estação de pesquisa espacial Talos I, que está sob o ataque de uma criatura alienígena chamada Typhon.
Morgan terá que usar os próprios poderes do inimigo para sobreviver e não
ser destruído pelo horrendo alienígena enquanto tenta escapar da estação.

Arte do Prey 2 cancelado
pela Bethesda em 2008

gameblast.com.br
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Nos trailers e outros materiais de divulgação a Bethesda já mostra que no novo
Prey irá incorporar muitos conceitos que deram certo com a série Dishonored,
principalmente na questão das possibilidades de resolução dos problemas de várias maneiras diferentes. No entanto, Prey não será tão focado em stealth quanto Dishonored, mas vai oferecer um aspecto de RPG ao permitir que o jogador
desbloqueie e aumente habilidades que lhe permitem uma ação mais fluida e
movimentada. Apesar de o trailer de divulgação ter dado uma ênfase maior no
aspecto de terror do título, a Arkane Studios já afirmou que diminuiu esses elementos no game para não desviar a atenção do jogador da ação principal do jogo.
Outro aspecto que a Arkane estava preocupada e, pelo que já pudemos ver até
agora está cumprindo com excelência, é quanto a qualidade visual e aos detalhes do ambiente. Além da questão estética, a empresa também cuidou para
criar inimigos que proporcionassem experiências únicas, como o Mimic. Esse
alienígena, como o próprio nome diz, imita a forma de qualquer objeto menor que ele que estiver por perto. No entanto, a inteligência artifical do personagem foi programada para que ela não siga eventos previamente programados e decida qual objeto irá imitar de acordo com as ações do personagem
principal. A Arkane também garantiu que aqueles jogadores que decidirem
apenas aumentar um tipo específico de habilidades não se sentirão prejudicado ao longo de sua jornada, já que os monstros ou obstáculos que encontrarão não serão destrutíveis apenas por um tipo de poder específico.
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Prey promete ser um dos grandes títulos de 2017 e tem tudo para criar uma experiência excitante e envolvente. É difícil imaginar como um game que toma por inspiração ótimos FPS como System Shock 2, Doom, Bioshock e tem o estúdio responsável
por Dishonored por trás de sua produção possa criar algo que seja menos que excelente. A temática de ficção científica no espaço parece ser uma fórmula já gasta
na atualidade, mas utilizá-la não somente é uma bela homenagem ao Prey original
mas também é uma chance de revitalizar games que se passam nesse contexto com
novas mecânicas e uma história mais densa. Certamente as várias possibilidades
de enfrentar os inimigos e resolver problemas será o diferencial que impedirá Prey
de cair na mesmice de outros games do gênero FPS que não conseguem se destacar entre tantos títulos que podem ser chamados apenas de “jogos de tirinho”.

Prey(Multi)

Desenvolvedor Arkane Studios
Gênero FPS
Lançamento 5 de maio de 2017
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por Alberto Canen
Revisão: Arthur Maia
Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

promete ser maior e melhor
que seu antecessor
Em 2013, a NetherRealm Studios, desenvolvedora famosa por jogos da franquia
Mortal Kombat, lançou um dos melhores jogos de luta envolvendo superheróis: Injustice: Gods Among Us, com direito a uma revista em quadrinhos
que expandiu o seu universo até recentemente. Em Injustice 2, o objetivo
do estúdio será o de superar o game anterior em todos os aspectos.
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História épica e expandida

U

m dos pontos fortes do primeiro Injustice foi o seu enredo original e cativante. Até
mesmo uma história em quadrinhos foi criada, com cinco temporadas, contando
os fatos anteriores àqueles ocorridos no game. Em Injustice 2, é natural que todos
tenhamos grandes expectativas em relação à história e, segundo o diretor criativo Ed
boon, a mesma será “mais longa e mais épica” do que a do primeiro jogo da franquia.
Os fatos ocorrerão de onde o seu antecessor terminou. Batman e aliados venceram
a batalha contra o Superman, que havia se tornado um ditador. Contudo,
antigos membros do regime implantado pelo Homem de aço ainda precisam ser
combatidos, além de um novo grupo, The Society, que tem levado o caos por todo
o mundo. Com grande quantidade de baixas durante a batalha anterior, Batman
será obrigado a encontrar um novo esquadrão de super-heróis para ajudá-lo.
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O grande antagonista de Injustice 2 será um dos poucos
personagens que podem se igualar a um Superman
ditador: Brainiac. Com inteligência superior, tecnologia
avançada para os nossos padrões e recursos inesgotáveis,
o vilão será uma ameaça que colocará a existência da
Terra em risco. Como Batman e Superman responderão
a essa crise será um dos pontos-chave do enredo.

Tom Taylor, responsável pela HQ de Injustice,
revelou que dessa vez os quadrinhos terão lugar
entre os dois jogos da franquia. O que acaba sendo,
como da primeira vez, uma prequela do novo jogo.
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Visual melhorado e personagens novos
Gods Among Us foi lançado para a geração passada e, mesmo que haja uma
versão remasterizada para a nova geração, não chega perto dos resultados
que podem ser alcançados pelo poder extra dos novos consoles. Por isso,
podemos esperar gráficos e visuais bem melhores em Injustice 2, que promete
rodar a 1080p e 60 fps. Pelos diversos vídeos apresentando os personagens,
já podemos notar que o jogo está melhor detalhado até mesmo que Mortal
Kombat X, jogo anterior da NetherRealm que se destaca pelos belos gráficos.
Os 27 personagens (de um total de 38) apresentados até o momento estão bem mais
realistas e seus movimentos estão mais fluidos. Heróis antigos voltarão, como era de
se esperar, a exemplo de Batman, Aquaman e Mulher-Maravilha, mas novos lutadores
não faltarão, como a Supergirl, que tem poderes semelhantes ao do Superman, mas
parece ser mais rápida, e Atrocitus, o Lanterna Vermelho que busca vingança contra
todos os integrantes da Tropa Sinestro, e provou ser um personagem bem versátil.
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O gameplay pouco mudou
A NetherRealm Studios manteve as suas duas franquias seguindo caminhos paralelos.
O gameplay de Injustice 2 será fiél ao que vimos em Gods Among Us, e não ao mais
recente game da desenvolvedora, Mortal Kombat X. O mesmo esquema de controles
simples e fácil de dominar será mantido, o que deve deixar os jogadores do primeiro
game mais à vontade e familiarizados com a jogatina, mas não deve afastar os novatos.
Não será apenas o esquema dos controles que permanecerá o mesmo, como
todo o resto praticamente. O sistema de choque, as transições de cenário e a
interatividade com os mesmos (os objetos lançados agora poderão ser bloqueados,
desde que não sejam muito grandes, como carros), bem como o medidor de
energia com quatro segmentos para utilizar ataques especiais também retornarão
no novo game. Cada personagem continua com uma habilidade especial, como o
uso de batrangues do Batman, que são recarregados depois de um certo tempo
após o uso. Haverá pequenas mudanças, como poder utilizar uma parte do
medidor para executar um movimento de rolagem para alcançar rapidamente
o adversário ou cancelar um movimento acrobático antes do esperado.
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Sistema de Equipamentos
Provavelmente a novidade que mais chamará a atenção em Injustice 2 é o seu
“Gear System”. Os personagens poderão melhorar seus atributos — força, defesa,
saúde e habilidade (para ataques especiais) — de duas formas: passando de nível
e equipando itens melhores — para cabeça, torso, pernas, braços e item específico
do personagem — que serão dropados após cada luta, ganhando ou perdendo.
Esse sistema, a princípio, desperta uma certa desconfiança, já que acaba com
uma das características mais desejadas nos jogos de lutas: o balanceamento
dos personagens. Em termos competitivos, tanto para profissionais
quanto para jogadores amadores mais empenhados, é quase certo que
não encontrarão uma solução plausível para o uso desses atributos. Os
jogadores casuais, por outro lado, podem sim aderir a essa novidade.
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Provavelmente a novidade que mais chamará a atenção em Injustice 2 é o seu
“Gear System”. Os personagens poderão melhorar seus atributos — força, defesa,
saúde e habilidade (para ataques especiais) — de duas formas: passando de nível
e equipando itens melhores — para cabeça, torso, pernas, braços e item específico
do personagem — que serão dropados após cada luta, ganhando ou perdendo.
Esse sistema, a princípio, desperta uma certa desconfiança, já que acaba com
uma das características mais desejadas nos jogos de lutas: o balanceamento
dos personagens. Em termos competitivos, tanto para profissionais
quanto para jogadores amadores mais empenhados, é quase certo que
não encontrarão uma solução plausível para o uso desses atributos. Os
jogadores casuais, por outro lado, podem sim aderir a essa novidade.

Segundo Ed Boon, o Gear System permitirá
que, ao jogar online, seja possível encontrar
sempre um personagem bem diferente, tanto na
aparência quanto nas vantagens escolhidas pelo oponente,
sejam melhorias na defesa ou no ataque, por exemplo.
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Multiverse e Source Crystal
Além dos modos Arcade, Campanha e Online, Injustice 2 contará com um
modo Multiverse bastante similar com as torres de Mortal Kombat X. Esse
modo permite que o jogador viaje para uma série de mundos paralelos do
universo DC e lute contra versões alternativas dos heróis e vilões, com várias
regras de desvantagens e objetivos preestabelecidos. Novos equipamentos,
itens e cores para os personagens servirão de prêmio no Multiverse.
Outra novidade que Injustice 2 trará para o jogo será um novo tipo de
moeda, adquirida exclusivamente através de dinheiro real, na lojas online do
PlayStation e do Xbox One, chamada de Source Crystal. O seu uso, segundo a
desenvolvedora, será puramente para características cosméticas e não afetarão
no gameplay — não haverá “pague para vencer”, em respeito à comunidade.
Será possível adquirir novas skins, cores diferentes e transformar o visual de
um equipamento, mas também haverá uma opção para “ganhar tempo”. Ao
melhorar um personagem até o nível 20, com o uso de Source Crystals, um outro
personagem poderá ser escolhido para avançar ao nível 20 automaticamente.
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Maior e melhor
Com promessas de história
mais longa, complexa e
sinistra, maior quantidade
de personagens, mais
detalhados e com maior
fluidez de movimentos, além
de pequenas novidades
em relação ao gameplay,
Injustice 2 promete ser
um dos melhores jogos de
luta desta geração e bem
superior ao seu antecessor.

Yooka-Laylee (PC, Linux, Mac, PS4, XBO e Switch)
Desenvolvedor Playtonic Games
Gênero Plataforma e puzzle em mundo aberto
Lançamento 11 de abril de 2017

Injustice 2 (PS4, XBO)

Desenvolvedor NetherRealm Studios
Gênero Luta
Lançamento 16 de maio de 2017
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por Renan Greca

PS4

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

PC

é uma obra única, porém imperfeita

Quando a Square Enix anunciou que NieR:Automata (PS4/PC), a continuação do cult
classic NieR (PS3/360), seria desenvolvido pela PlatinumGames, imediatamente me
interessei. Afinal, a Platinum desenvolveu alguns dos meus jogos de ação preferidos e,
apesar da inevitável intersecção com RPG, um gênero que não me agrada tanto, estava
disposto a me arriscar na antecipação pelo novo jogo do estúdio japonês. Era isso que
eu esperava, um jogo de ação com elementos de RPG. O que eu não esperava era a
genialidade (ou talvez insanidade) de Yoko Taro, diretor das séries NieR e Drakengard.
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YoRHa

A

premissa narrativa de Automata é fora do comum: a Terra foi invadida por
alienígenas e seu exército de robôs. Para salvar a humanidade, foi criada
uma colônia na Lua e um exército de androides foi enviado para combater
a ameaça extraterrestre. Nossos protagonistas, 2B e 9S, são unidades do exército
YoRHa e têm como objetivo derrotar as máquinas que populam nosso planeta.
Os robôs dos alienígenas podem ser uma ameaça
devastadora para a vida terrestre, mas logo
descobrimos que, ao longo dos milhares de anos na
Terra, eles incorporaram elementos da vida humana
em suas personalidades. De repente, essas criaturas
mecânicas e sem alma começam a parecer mais como
nós. Eles têm amigos, famílias, paixões e objetivos.
Afinal, androides também são seres artificiais,
então como poderiam ser tão diferentes dos robôs?
A forma com que NieR:Automata lida com essas
questões morais e existenciais pode não ser única
nos games, mas sem dúvida deixa sua impressão.
O que quer dizer ser humano? Há maneiras com as
quais um robô ou um androide pode atingir isso?
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A maneira com que a narrativa desenvolve começa razoavelmente tradicional mas,
aos poucos, foge completamente das convenções que conhecemos nos games. Fãs
de RPGs podem estar acostumados com o termo “New Game Plus”, um modo de
jogo no qual o personagem mantém seus atributos para experienciar novamente a
narrativa. NieR:Automata leva isso a um próximo nível: a conclusão da campanha
é apenas uma primeira etapa do game e, quando ela é atingida, o jogador é
incentivado a recomeçar o game para ver que não é exatamente o mesmo jogo de
antes. Para escrever esta análise, concluí os finais [A], [B], [C], [D] e [E] dele; apenas
assim pude ver o escopo completo da história que Taro queria contar. Aotodo, há
26 finais no game (um para cada letra do alfabeto), mas os 21 últimos funcionam
mais como segredos a serem encontrados não incrementam à história principal.

Jogar Automata repetidas vezes, com conclusões que podem ou não mudar, tem o poder
de afetar o jogador de um jeito que apenas um videogame pode fazer. Infelizmente,
para explicar as sensações que tive (que foram diferentes de outras que já li ou ouvi),
eu precisaria entrar a fundo na zona de spoilers. Talvez um texto futuro aborde esses
elementos mas, antes, acho importante que cada jogador tire suas próprias conclusões.
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Ação vs. RPG
NieR:Automata é o primeiro jogo de mundo aberto da
Platinum, além do seu primeiro verdadeiro RPG. Durante
todo o game, há essa dualidade: estou jogando algo
mais próximo a Bayonetta ou a Final Fantasy?
E, em geral, a resposta é ambos. O combate
sem dúvida é favorecido pela experiência
da Platinum com jogos de ação, enquanto
o histórico de Yoko Taro e sua equipe
estão presentes nos aspectos de RPG.
Como alguém que prioriza jogabilidade
acima de qualquer outra coisa em
games, devo admitir que ambos
aspectos me decepcionaram um
pouco. NieR é um bom jogo de ação
e um bom RPG, mas raramente
beira o excelente nos dois casos.
Pelo histórico da Platinum, eu
esperava um sistema de combate
que revelasse sua profundidade
aos poucos no decorrer do game.
Em Bayonetta (Multi), o maior
apelo para mim foi o processo
de evolução que sofri como
jogador, e isso foi possível por
causa de mecânicas excelentes e
um rigoroso sistema de punição
pelos meus erros. Aos poucos,
deixei de cometer os mesmos
erros e me tornei um jogador
melhor. Vários jogos da Platinum
priorizam um sistema de risco e
recompensa: mecânicas como Witch
Time incentivam que o jogador se
arrisque nos golpes inimigos, mas
oferece uma grande recompensa
para desvios bem-executados.
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Achei que veria um processo similar em NieR:Automata, pois imediatamente os
controles de combate parecem similares: ataque fraco, ataque forte, desvio, tiros de
longo alcance. Infelizmente, isso não foi o caso e meu processo de aprendizado foi
diretamente oposto: percebi que havia pouco benefício em executar desvios perfeitos,
então, preferi manter distância, atacando com tiros e espadadas seguras. Os tiros são
providenciados por “pods”, pequenos robôs que acompanham os androides, e podem
ser usados durante ataques diretos sem problemas. Em quase todos os combates,
mantive o botão R1 pressionado o tempo todo porque os tiros eram “dano de graça”
contra os inimigos (e vários robôs mais fracos podem ser eliminados apenas pelos tiros).

Por outro lado, NieR é um RPG, então ainda há evolução na jogabilidade através
das melhorias nos personagens. Além dos óbvios level-ups para aumentar atributos,
há uma variedade de armas, tipos de tiros para os pods, e chips que podem ser
usados para alterar as nuances do combate. Nisso também, Automata podia
ter sido melhor. Melhorias para armas e pods exigem determinados recursos
para serem efetuadas e, apesar de estar repleto de itens cuja utilidade ainda
desconheço no inventário, parece que nunca conseguia o que eu precisava.
Como resultado, passei a maior parte do game usando apenas uma ou duas
espadas que consegui melhorar e não melhorei nenhum dos pods.
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O que salva o aspecto RPG de evolução
de personagem, para mim, são os chips.
Esses itens podem ser encontrados no
mundo ou são deixados por inimigos
destruídos e afetam os androides de
maneiras bem interessantes: podem
simplesmente aumentar atributos como
ataque ou HP, fazem com que ataques
comuns produzam ondas de choque para
atacar a distância, fazem o personagem
recuperar vida ao causar dano ou destruir
inimigos, entre outros. O meu favorito
deles é o Overclock, que faz o tempo
parar após um desvio bem-sucedido
(sim, adicionei Witch Time ao jogo).

Além de coletá-los, é preciso gerenciar
seus chips em um espaço limitado (que
pode ser aumentado) para melhor encaixálos. Chips idênticos podem ser fundidos
e chips básicos, como o que mostra o
mini-mapa na tela, podem ser removidos;
essas operações permitem encaixar chips
melhores no espaço disponível. É possível
salvar até três conjuntos distintos de chips
(eu usei isso para ter um conjunto de
exploração e outro de combate), mas é
inconveniente ter que acessar o menu para
alternar entre eles — deveria ter um atalho
no direcional digital do controle para trocar
entre os conjuntos durante o combate.

O lado positivo do aspecto RPG é que eu nunca precisei gastar horas derrotando inimigos
apenas para passar de nível ou para coletar um item raro. O jogador pode mudar a
configuração de dificuldade sem consequências ou ajustar seu conjunto de chips para
ajustar a dificuldade em cada modo. Um bom uso dos chips acabou deixando o jogo
fácil demais em alguns momentos — afinal, quase toda ação em combate recuperava a
vida do meu androide, então era bem raro chegar a um ponto crítico. Eu geralmente não
reclamo de jogos serem fáceis demais, mas neste caso senti que afetou negativamente
a narrativa, pois a sensação de conquista após cada batalha era diminuída.
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Assim como no primeiro NieR, Automata não tem vergonha de tirar seu controle
da câmera, colocando o game em diversas perspectivas, como sidescrolling, topdown e isométrica. É uma maneira interessante de tornar a jogabilidade diversificada
sem modificar as mecânicas de fato. Em cada uma, ataques, pulos e desvios devem
ser repensados para lidar melhor com a situação. Além disso, saiba que Yoko Taro
adora tiros. Em diversos momentos, NieR se transforma em um shoot-’em-up e é
basicamente outro jogo. Sessões de voo ou de hacking exploram essa forma alternativa
de combate e, em certas ocasiões, isso é usado para importantes efeitos narrativos.

Um jogo de momentos
O mundo aberto de NieR:Automata é relativamente pequeno e, dentro das primeiras
horas, o jogador já vê todas as regiões. No começo me incomodei por ter que
andar frequentemente entre as áreas do jogo para progredir na história e cumprir
missões secundárias, mas comecei a apreciar aquele mundo compacto. Logo,
tudo era conhecido e familiar em um bom sentido; passei a navegar bem sem a
necessidade do mapa (que, segundo o próprio jogo, é deliberadamente ruim).
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A direção artística também impressiona. Condizente com a temática do game, as
cores são suaves e passam a sensação de tristeza que devemos sentir ao ver o
que restou da humanidade, milhares de anos após sua evacuação do planeta. No
entanto, o que realmente brilha é a trilha sonora. Em diversos locais, é a trilha que
dá poder à ambientação, usando sons que parecem derivar do que está sendo visto
em tela. Algumas músicas de NieR:Automata estão entre as mais belas que já ouvi em
videogames e, sem dúvida, vão integrar minha playlist de game music por vários anos.

NieR:Automata é um jogo de momentos. Por mais que os elementos de ação e RPG
não sejam tão refinados quanto eu gostaria, há diversos momentos do game —
momentos compostos por visuais, história, dublagem, música e, sim, jogabilidade
— que ficarão gravados na minha memória. Várias vezes parecia que o jogo estava
satisfeito com si só, e em seguida sempre surgiu outro momento que fez meu queixo
cair. Ao chegar às conclusões dos finais [D] e [E], eu estava quase em lágrimas
relembrando tudo que havia acontecido até então, e em seguida estava rindo e
gritando com a TV enquanto passava pelo último momento marcante da experiência.
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Mais que qualquer outra coisa, NieR:Automata
mostra o poder da mídia de videogames como
poucos outros jogos. Ele aproveita características
únicas dos games para contar uma narrativa fora
de comum. Como é característico de seu diretor,
é uma história sem vencedores e sem finais
felizes, que fazem o jogador considerar qual
é a motivação de tudo que ocorre, mas ainda
assim querer continuar jogando até o primeiro,
segundo, terceiro, quarto e quinto finais. Os
pontos fracos do gameplay fazem da experiência
algo menos do que perfeito, mas o conjunto
da obra é original demais para ser ignorado.

Prós
• História cativante e fora do convencional;
• Explora o potencial narrativo de
videogames como poucos outros;
• Trilha sonora excepcional;
• Mundo belo e pungente;
• O jogo frequentemente se reinventa
mecanicamente e narrativamente;
• Sistema de chips adiciona
variedade ao combate.

Contras
• Combate não possui a profundidade
característica da Platinum;
• Elementos de RPG poderiam
ser melhor explorados;
• Dentro de toda sua originalidade, alguns
aspectos são estranhamente previsíveis.

NieR:Automata(PS4/PC)

Desenvolvedor PlatinumGames
Gênero RPG de ação
Lançamento 23 de fevereiro de 2017
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A EVOLUÇÃO DOS GAMES DE LUTA

por Karen K. Kremer
Revisão: Ana Krishna Peixoto
Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

A evolução dos games de luta
Muito antes dos heróis da DC Comics saírem distribuindo socos e pontapés
através de Gotham City ou Metrópolis em Injustice: Gods Among Us (Multi),
da NetherRealm Studios ou os super-heróis da Marvel salvarem o mundo
em Marvel: Ultimate Alliance (Multi), da Raven Software, os jogos de
luta surgiram no estilo arcade criados pela Sega na década de 1970.
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Karatê Kid e Rocky versão arcade

C

onsiderado como o primeiro jogo de luta
criado, Heavyweight Champ (Arcade),
da Sega, foi lançado em 1976. O arcade
é um jogo de boxe que possui gráficos
monocromáticos em preto e branco, gameplay no
estilo 2D com perspectiva em perfil e o jogador detém
o comando unicamente dos punhos dos boxeadores,
usados para desferir golpes no adversário.
Três anos depois, chega Warrior (Arcade), da
Vectorbeam, um dos primeiros jogos de luta a
usar joysticks. Warrior colocava dois soldados
medievais munidos de espada para duelarem entre
si, cabendo ao jogador derrotar seu adversário. O
jogo possui gráficos vetorizados e uma visão chamada
perspectiva olhos de pássaro, em que o jogador
acompanha o gameplay de uma posição aérea e de
cima para baixo em relação aos personagens.

Seguindo o sucesso de bilheteria de Rocky: Um
Lutador (John G. Avildsen, 1976), filme estrelado
pelo lendário ator estadunidense Sylvester
Stallone, em 1980 é lançado Boxing (Atari 2600),
da Activision, um dos primeiros jogos de luta a
popularizar o gênero dentro do cenário de jogos
eletrônicos. Baseado no jogo não lançado Boxer,
de 1978, Boxing apresenta uma jogabilidade
de cima para baixo, em que dois lutadores
se enfrentam em um ringue do esporte. Os
gráficos são simples e compostos por linhas que
identificam os boxeadores — um na cor preta
e um na cor branca — e a área de combate.
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Em 1984, surgiu Karate Champ (Arcade), da Technos Japan, responsável
pelo início da popularização dos jogos de luta no cenário dos games. O arcade
japonês se passa numa competição de artes marciais, na qual o jogador assume
o controle de um lutador de karatê e precisa vencer todos seus adversários
para se tornar o campeão, caso o jogador perca uma luta, o jogo termina.
Criado como um simulador de artes marciais devido a um contexto histórico em
que o mundo vivia uma explosão de interesse pelas artes de combates orientais,
influenciado pelo sucesso do filme Karatê Kid: A Hora da Verdade (John G. Avildsen,
1984), Karate Champ segue as regras dos combates do karatê e não possui barra de
vida ou pontuação por golpes. Os pontos do jogo são consequências de golpes fortes
que derrubam o outro lutador no tablado, o primeiro a atingir dois pontos, vence.
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A chegada da luta moderna

O precursor para os jogos de luta modernos é
o japonês Yie Ar Kung-Fu (Arcade), da Konami,
lançado em 1985. Embalado pelo sucesso de
filmes de karatê e kung fu nos cinemas, como os
longas-metragens estrelados pelo icônico Bruce
Lee na década de 1970 e a trilogia clássica de
Karatê Kid do diretor estadunidense John G.
Avildsen durantes os anos de 1980, o jogo da
Konami inova por suas mecânicas e narrativas
mais próximas dos formatos contemporâneos.
Yie Ar Kung-Fu tem o acréscimo da conhecida barra
de vitalidade dos personagens, hit points, mais
de 10 golpes diferentes, combinações de combos
e ataques aéreos, algo único na época. Outra
contribuição importante do jogo são personagens
com aparências e estilos de lutas diferentes, ao
contrário dos jogos anteriores, em que os lutadores
eram iguais e havia apenas uma variação de cores
das roupas para identificar aliados e inimigos.

Seguindo a tendência de inovações mecânicas,
um jogo que marcou a transição tecnológica
da era de 1970 e 1980 para o início do formato
atual é Pit-Fighter (Arcade), da Atari, lançado
em 1990. O jogo de luta destaca-se por permitir
um gameplay com até seis personagens
simultaneamente e por possuir gráficos e
movimentos baseados em atores reais, deixando
para trás a estética cartunesca e apostando
em um visual mais próximo dos filmes em
conjunto com lutas mais polidas tecnicamente.
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O jogo de luta que mudou todo o cenário dos games do gênero foi Street Fighter
II: The World Warrior (Arcade), da Capcom, lançado em 1991. Sequência de
Street Fighter (Arcade) de 1987, o novo jogo foi o pioneiro em trazer personagens
extremamente estilizados e técnicas de lutas especiais que não estavam ligadas à
realidade, mas à ficção, como golpes de energia, fogo ou na velocidade da luz.
Até então, os jogos de luta eram classificados e vistos como jogos esportivos, em
que os títulos narravam combates de maneira
realista e baseada nas regras e golpes de lutas
da vida real. Uma reprodução das competições
de boxe e torneios de artes marciais ou mesmo
medievais de luta, sem qualquer história ou
mecânica que levasse para o lado ficcional.
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Combate tridimensional
Com o sucesso dos jogos de luta em 2D e o acréscimo de combates com super
poderes, o próximo passo foi chegar a ambientalização e gameplay tridimensional.
Almejando competir com os novos jogos do gênero, a Sega lançou Virtua Fighter
(Arcade/PC) em 1993, transformando-se no primeiro jogo de luta 3D da história.
Criado inicialmente para competir com Street Fighter, o título da Sega inaugurou
um novo gênero dentro dos jogos de luta, estreando os combates tridimensionais.
A tecnologia 3D inspirou uma onda de novos jogos de luta, dentre os quais destacamse as franquias Tekken e Soul Calibur da Namco Bandai, e o quarto título da
série Mortal Kombat, da Midway Games. Em 1994, foi lançado Tekken (Arcade/
PS1/PS2); no ano seguinte chegou Soul Edge (Arcade/PS1), primeiro jogo da saga
Soul Calibur, e em 1997 veio Mortal Kombat 4 (Arcade/N64/PC/PS1). Jogos que
marcaram época e continuam sendo referência quando o assunto é jogos de luta.
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por Vinícius Veloso
Revisão: Ana Krishna Peixoto
Diagramação: Guilherme Lima

A série de promoção e as
finais da primeira etapa
do CBLoL 2017
Após sete semanas de muitas torres derrubadas e Nexus destruídos, a primeira
etapa do CBLoL 2017 entrou em sua fase decisiva. Enquanto quatro equipes
brigavam pela permanência na elite disputando a série de promoção, outros
quatro times se encontravam nas semifinais para manter vivo o sonho de levantar
o troféu do campeonato. Nesse momento em que qualquer skill disparada de
maneira errada pode colocar tudo a perder, a revista GameBlast traz os detalhes
das partidas que encerraram o maior torneio nacional de League of Legends.
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Série de promoção: Desafiantes encardidos

vs.
Operation Kino

A

pós campanha bastante fraca na
primeira fase (uma vitória, dois
empates e quatro derrotas), a
Operation Kino amargou a sexta posição
na classificação geral e se viu obrigada a
decidir sua permanência entre os melhores
durante a série de promoção. O adversário
foi a INTZ Genesis, que terminou o circuito
desafiante na terceira colocação.
Na primeira partida da série melhor de
cinco, a INTZ Genesis veio forte com
uma composição de time bastante
interessante: Graves, Poppy, Cassiopeia,
Lulu e Lucian. A Operation Kino tentava
forçar caminho pela rota inferior,
porém, os desafiantes conseguiram
conter todas as investidas e respondiam
com importantes abates. A vitória dos
desafiantes veio após a conquista de
um Barão e o uso da força defensiva de
Poppy para a invasão da base inimiga.
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O domínio da INTZ Genesis continuou no
segundo encontro. A OPK parecia zonza
e não conseguia suportar a pressão,
perdendo bastante espaço no mapa
conforme o decorrer da partida. Quando
a derrota parecia inevitável, a Operation
Kino começou a reagir quando o poder
da Cassiopeia, de Dynquedo, e da Caitlyn,
de Lusska, atingiu o pico. Com isso, a OPK
parecia que conseguiria a virada após levar
a melhor em algumas lutas em grupo.
A confiança só crescia e a equipe foi em
busca do Barão para tentar empatar a série,
porém eles não contavam com a agilidade
de Shini, que conseguiu roubar o Barão, o
que foi fundamental para a INTZ Genesis
conquistar a segunda vitória consecutiva.
No terceiro encontro era tudo ou nada
para a OPK. A derrota significaria o
rebaixamento e, ciente disso, o time
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começou pressionando desde o início,
iniciativa que garantiu uma boa vantagem
para a Kino. Tendo saído atrás, a INTZ
até tentou se recuperar, mas só via a
força dos rivais crescer cada vez mais.
Aproveitando o melhor momento, a Kino
dominou o jogo e conseguiu a vitória
que manteve o time vivo na série.
A derrota foi bastante sentida pela
INTZ, que pareceu ter entrado em pane
geral. Completamente irreconhecível,
a Genesis foi totalmente dominada
pela OPK no quarto duelo e foi presa
fácil para o Ezreal, de Luskka, que
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terminou o confronto com seis abates
e nenhuma morte. Sem nem ver o
caminhão que a atropelou, a INTZ perdeu
o jogo e viu a série que estava em suas
mãos ficar empatada e indefinida.
O trabalho de bastidores foi fundamental
antes do quinto e decisivo duelo. A
Genesis conseguiu colocar o psicológico
no lugar e voltou bem diferente do
time que havia sido dominado minutos
antes. Sem deixar a OPK conquistar
espaço no mapa, a INTZ abusou de
lutas muito bem conduzidas para levar
a vitória e a vaga na elite do CBLoL.
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vs.
KaBuM
Depois de somar uma vitória, um
empate e cinco derrotas na primeira
fase, a missão da KaBuM era bastante
complicada: parar a ProGaming, que
foi o segundo melhor time do circuito
desafiante e que tem em seu elenco
jogadores com experiência no CBLoL.
Saber suportar a pressão foi algo que
a KaBuM não conseguiu no primeiro
jogo da série, que durou somente
25 minutos. A combinação da força
ofensiva da ProGaming com a apatia da
equipe da KaBuM resultou em um duelo
totalmente desigual. Os desafiantes
aproveitaram boas rotações para
rapidamente garantirem a vitória.

ProGaming
No terceiro embate, as lutas ficaram,
praticamente, concentradas na rota
do meio. Mais uma vez, o jogo foi
bastante parelho e quando a vantagem
começava a pender para o lado da
ProGaming, Titan conseguiu roubar o
Barão dos rivais e colocou a KaBuM de
volta na disputa. Mesmo com o poder
do buff,o time teve que permanecer
na defensiva e tentar suportar a
pressão dos adversários. Entretanto, a
resistência não durou o tempo suficiente
e a KaBuM acabou derrotada.

Com uma postura totalmente diferente
no segundo duelo, a KaBuM conseguiu
equilibrar as ações e dificultar ao
máximo a vida da ProGaming. Em um
confronto totalmente igual, qualquer
deslize acaba sendo fatal, e foi o
que realmente aconteceu. A KaBuM
conseguiu contestar o Barão que havia
sido iniciado pela ProGaming e, além
do buff, conquistou também mais dois
abates. Com isso, o caminho para
empatar a série ficou totalmente aberto.
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Para garantir a vaga na elite, a ProGaming
veio com força máxima no quarto
duelo. A pressão deu resultado e os
desafiantes conseguiram uma importante
vantagem. Porém, o time não soube
administrar a liderança e, aos poucos, a
KaBuM foi ganhando força na partida.
A reação foi tamanha que a equipe
conseguiu uma virada improvável
e foi capaz de empatar a série.

Resultados da série
de promoção
Operation Kino 2-3 INTZ Genesis
KaBuM 2-3 ProGaming

No último jogo, a ProGaming aprendeu
com os erros e dominou completamente
o confronto. Logo após o término da fase
de rotas, a KaBuM foi surpreendida com
uma pressão de todos os membros do
time adversário em sua rota central. Essa
mesma jogada se repetiu por diversas
vezes e, com isso, a defesa da KaBuM
não conseguiu resistir às investidas
inimigas. A ProGaming usou a vantagem
e marchou rumo ao Nexus para carimbar
seu passaporte na elite do CBLoL.

Com as vitórias da ProGaming
e da INTZ Genesis, as duas
equipes se unem à T Show
(que foi campeã do circuito
desafiante) entre os melhores
times brasileiros. Essa é a
primeira vez que três times do
desafiante sobem para a elite.
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Semifinais: Menos equilíbrio do que o esperado

vs.
INTZ e-Sports
A Keyd Stars chegou na etapa semifinal
aos trancos e barrancos. Sem conseguir
convencer e somando alguns tropeços
inimagináveis, a equipe cheia de estrelas
precisava se provar para conquistar uma
vaga na grande final. E nada melhor do que
começar essa reação justamente contra um
de seus principais rivais, a INTZ e-Sports.
O primeiro confronto começou com a Keyd
testando a força defensiva da INTZ, que
parecia ser impenetrável. Encontrando
uma barreira praticamente intransponível,
os Stars precisaram buscar outras saídas
para começarem a derrubar as torres
rivais. A saída foi a combinação de ótimos
pick-offs com controle de visão do mapa.
A INTZ foi punida por andar às escuras
por Summoner’s Rift e acabou caindo
em várias armadilhas. Com isso, a Keyd
levou a melhor no início das semifinais.

Keyd Stars
quantidade de dragões, os Stars levaram a
vitória para casa sem maiores dificuldades.
O terceiro embate começou como os
dois anteriores terminaram, com a Keyd
abrindo vantagem. Entretanto, dessa
vez, a INTZ conseguiu reverter o quadro
com bons embates dentro da jungle.
Com essa vantagem, os Intrépidos se
dividiram, enquanto Ayel pressionava
a base inimiga pela rota superior, o
restante da equipe conseguiu conquistar
dois Barões. Se já estava complicado
resistir à força de Ayel, com os buffs ficou
impossível segurar a equipe inimiga,
que se manteve respirando na série.

Já no quarto duelo, a Keyd não deu chance
para o azar e partiu com tudo o que tinha
para garantir de vez a vaga na final. A
INTZ resistia como podia, mas percebia
que a situação ia ficando cada vez mais
Parecia que a Keyd havia guardado todo
complicada. Em uma tentativa de tudo ou
o seu talento para as etapas decisivas do
nada, os Intrépidos iniciaram o Barão, mas
CBLoL. No segundo duelo, a supremacia
o buff acabou sendo roubado por Revolta.
continuou, principalmente, nas fases
Aproveitando a vantagem, os Stars partiram
intermediárias e final do confronto. Levando rumo ao Nexus do rival e conquistaram
vantagem nas lutas e colecionando a maior seu lugar na grande decisão do CBLoL.
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vs.
Red Canids

paiN Gaming

A Red Canids se mostrava a equipe mais
forte do campeonato durante o início da
primeira fase, somando 10 vitórias em
10 jogos. Entretanto, o gás começou a
acabar e alguns tropeços inesperados
colocaram o futuro do time em dúvida.
Para tentar se firmar como a equipe a
ser batida, a Matilha precisava derrotar
a paiN Gaming na segunda semifinal.

No terceiro duelo a dupla Dioud e Nappon,
da Red, funcionou extremamente bem. Os
dois conseguiram conquistar vantagem
excelente enquanto caminhavam pelo
mapa e foram capaz de distribuir essa
força para o restante da equipe. Com
boas iniciações por parte de brTT, a
Matilha só via sua dianteira aumentar e
a vitória ficar cada vez mais próxima.

Apesar de ter conquistado o First Blood
no primeiro confronto, a paiN se viu
pressionada nas rotas do meio e inferior.
Mais preocupada em se defender e sem
conseguir crescer no jogo, a paiN só pôde
assistir o feroz ataque da Matilha, que
soube explorar suas vantagens e abrir
a série com uma importante vitória.

O quarto encontro foi o mais equilibrado
de toda a série. Sem nenhum dos times
conseguir se distanciar do outro, a
vantagem ficava constantemente mudando
de mãos. Com lutas bastante iguais, a
Red pareceu encaixar uma estratégia
um pouco melhor, aproveitando os
ultimates de seus campeões. Cada vez
mais encurralando a paiN contra o seu
próprio Nexus, a Matilha provou sua força
e carimbou o passaporte rumo à Recife.

No segundo duelo, a resposta da paiN
veio com força total e mirando em brTT,
que foi abatido três vezes. Sem a força
ofensiva necessária para responder
à altura, a Red acabava perdendo a
maioria das lutas em grupo. Com seus
jogadores praticamente anulados,
a Matilha acabou sendo facilmente
derrotada e viu a série ficar empatada.
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Resultados das semifinais:
INTZ e-Sports 1-3 Keyd Stars
Red Canids 3-1 paiN Gaming
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Afinal, a final!

Red Canids

vs.

Com cerca de 18 mil espectadores
no Classic Hall, em Recife (PE), e mais
milhares de fãs de League of Legends
acompanhando a transmissão pelo
Brasil todo (inclusive em salas de cinema
preparadas para o evento e também pelo
canal de televisão SporTV 2) a final da
primeira etapa do CBLoL 2017 não poderia
ser melhor. De um lado a Red Canids
chegava para mostrar que era a equipe das
10 vitórias consecutivas e não aquela que
havia vacilado no final da primeira fase. Já
a Keyd Stars precisava provar que valeu a
pena reunir um elenco de estrelas e que
as dificuldades que o time foi obrigado
a superar ficaram de vez no passado.
Porém, o público que esperava um
duelo apertado acabou assistindo um
verdadeiro passeio. Logo no primeiro jogo,
a Red mostrou toda sua superioridade
encerrando o confronto com um Quadra
Kill de brTT. A vantagem ficou ainda mais
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evidente nas duas partidas seguintes,
facilmente vencidas pela Red Canids.
Com um convincente 3-0, a Red Canids
sagrou-se campeã da primeira etapa
do CBLoL 2017 e agora representará
o nosso país no MSI 2017, torneio
internacional que acontecerá pela
primeira vez em território brasileiro, nas
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro,
durante os meses de abril e maio.

Resultado
Red Canids 3-0 Keyd Stars

Parabéns pela conquista
Red Canids e nossa
torcida será pela Matilha
durante o MSI 2017!
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Revisão: Vitor Tibério
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Psicologia,
jogos eletrônicos
e sociedade:
Afinal, videogames matam?
Desde quando foram lançados os primeiros jogos com um peso maior na violência
física explícita o público cria uma relação de causa e efeito em que: jogar videogames
violentos fazem crianças se tornarem violentas na vida. Essa afirmação permea jornais,
revistas e até algumas universidades pelo mundo e, a cada nova situação em que um
jovem pratica assassinatos, novas correlações são criadas até chegarmos ao ponto
de um apresentador de telejornal dizer com todas as letras: “videogame mata”.
Mas em um mundo no qual pais passam cada vez menos tempo com os filhos,
guerras emendam-se umas nas outras, catástrofes são vistas como eventos
incríveis e a violência generalizada faz parte do “espetáculo” de cada dia, seria
correto dar todo o crédito da violência (ou mesmo uma parte dele) para os jogos
eletrônicos? E esses jogos, são adequados ou não para crianças e adolescentes?
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Tudo começou há 15 anos...

D

esde o polêmico
lançamento do jogo
Doom (PC), em 1993,
surgiu um debate que chega
até 2014 e, aparentemente,
insiste em não se encerrar.
O caso é que, para a época,
Doom foi considerado
um jogo brutal e de
uma violência visceral.
Mesmo com sua censura
proibindo-o para menores de
18 anos, em alguns países ele foi
banido totalmente das prateleiras.
E aí, em 20 de abril de 1999,
aconteceu uma tragédia que
serviu de “comprovação” para
todas as mirabolantes teorias de que
videogames incitam a violência nos
jovens: o Massacre de Columbine.
Nesse controverso episódio, dois
jovens planejaram e efetuaram um
massacre no colégio de Columbine
de Denver, no Colorado, EUA, onde
eles mataram 13 jovens e cometeram
suicídio. Ao investigar a vida dos dois
rapazes logo foi feita uma assossiação
de seus crimes com dois jogos que
ambos jogavam frequentemente: o já
citado Doom e Wolfenstein 3D (PC),
o primeiro jogo de tiro em primeira
pessoa (FPS) da história. Anos se
passaram com toneladas de mitos
sobre a história, um deles de que
a atrocidade foi cometida por
causa do excesso de tempo que
os rapazes passavam jogando.
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A relação foi feita com a famosa fase
No Russian de Call of Duty: Modern
Warfare 2 (Multi). A quarta fase do
jogo lançado quase dois anos antes
do atentado coloca o jogador no
papel de um agente infiltrado que
participa de um ataque terrorista
a um aeroporto russo fictício.
Mais uma vez, uma correlação
raza que ignora o fato de
Russia e Chechênia possuírem
uma história de mais de 10
anos de confrontos ainda
não resolvidos. Como se
terroristas precisassem
jogar um jogo de
videogame para terem a
“brilhante” ideia de atacar
um aeroporto do país “inimigo”.

Assassin’s Creed brasileiro?
Uma das histórias mais recentes de
tentativa de justificar atrocidades
com jogos ocorreu em São Paulo
no ano passado. Um garoto de 13
anos, supostamente matou a família
de policiais militares com precisos
tiros na cabeça, cometendo suicídio
logo após. Durante as investigações
do caso, ao analisar o histórico
do computador do menino foram
encontrados vários jogos, um deles
Assassin’s Creed: Brotherhood.
Nem é preciso falar que somente
o título do jogo bastou para que a
correlação fosse, mais uma vez, feita.
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A história do jogo acompanha Ezio Auditore durante o período histórico do
Renascimento. O personagem, para quem não sabe, é membro da guilda
dos assassinos e tenta impedir os planos dos templários, uma organização
perversa que tenta estabelecer
uma nova ordem mundial
opressora e corrupta. Porém,
como de costume, vários
fatos foram ignorados: é
tradição dos jogos da série
acompanhar algum evento
histórico “por baixo dos panos”;
o personagem principal
(controlado pelo jogador)
raramente utiliza armas de
fogo; os tiros efetuados no
assassinato foram julgados
precisos demais para
uma criança de 13 anos.
Além disso tudo, se
analisarmos o episódio
utilizando a Psicologia
do Desenvolvimento,
encontramos a teoria
de Jean Piaget, que
nos diz que a criança
normalmente passa
a distinguir o real do
imaginário (ou virtual)
por volta de 7 anos de
idade. Mais uma vez
refutando a ideia de
que uma criança de
13 anos cometeria
um homicídio por
influência direta (ou
indireta) de games.
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Yeah! Science, Bitch!
Devido aos casos citados e
a diversos outros ocorridos
pelo mundo afora, diversos
pesquisadores passaram a
estudar a suposta correlação
entre agressividade infantil e
videogames. O psicólogo Craig
A. Anderson, de Iwoa (EUA),
demonstra em seus estudos que
as chamadas mídias violentas

(videogames, televisão, filmes, etc)
são um dos elementos que podem
influenciar o aumento da agressividade
em jovens, junto com o sentimento
de isolamento social, intimidação,
preconceitos, entre outros. Ou seja,
no máximo, os videogames violentos
podem ser UM dos diversos fatores
que, combinados, podem influenciar
alguém a se tornar violento.

O gráfico mostra o declínio na ocorrência de
crimes em relação à data de lançamento de jogos
que foram polêmicos por sua violência.
gameblast.com.br
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Se utilizarmos um pouco de
estatística para analisarmos
o caso do garoto brasileiro,
por exemplo, temos um
suposto caso de assassinato
por conta de um jogo da
série Assassin’s Creed
contra 73 milhões de
unidades vendidas dos
jogos. Para a correlação
videogame/violência
chegar mais perto de ser
plausível, seria necessário
que cerca de 14 milhões de
jovens cometessem algum
homicídio por conta do
jogo (considerando que é
impossível fazer correlações
positivas em pesquisas
com ocorrência de menos
de 20% do total). Um fato
comprovado é que,
segundo o governo
norte-americano, o
número de infrações
cometidas por jovens
diminuiu mais de
50% entre 1994 e 2010,
coincidentemente o período
de aumento vertiginoso
das vendas de videogames.
Essa não é, necessariamente,
uma comprovação de que
videogames diminuem a
violência, mas comprova que eles
não a influenciam positivamente.
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Christopher Ferguson, professor da
universidade A&M International, no Texas,
publicou recentemente uma pesquisa
comprovando que jogar videogames tem
efeito calmante passageiro sobre jovens
com sintomas de déficit de atenção, além
de ajudar a reduzir o comportamento
agressivo e o bullying. O pesquisador
estudou 377 crianças norte-americanas,
com média de 13 anos de idade, de grupos
étnicos diversificados e que clinicamente
possuíam elevado déficit de atenção ou
sintomas depressivos. Isso prova que nem
em casos clínicos de depressão ou TDAH
(transtorno de déficit de atenção com
hiperatividade) videogames
influenciam de maneira
pejorativa as
crianças.
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No final do ano passado, o Reino
Unido conluiu um estudo de 10
anos de duração que fazia parte
do UK Millennium Cohort (um
relatório que observou como as
crianças são psicologicamente
afetadas pelo entretenimento).
Iniciado em 2003, mais de 11
mil crianças participaram do
estudo que comprova que os
videogames não influenciam de
forma negativa as características
pessoais da criança nem,
muito menos, aumenta as
chances do desenvolvimento
de doenças emocionais.
Por fim, Cheryl Olson,
especialista de Harvard em
saúde pública, demonstrou
os benefícios psicológicos
que os jogos podem ter
sobre as crianças, como o
aumento da facilidade de autoexpressão,
dramatização, interações sociais e liderança.
Entretanto, outros dados da pesquisa de Olson
vão nos ser úteis para a discussão:
• De acordo com a sua pesquisa, entre os
entrevistados, 28% dos meninos e 5% das
meninas gostam de “pistolas e outras armas”;
• Cerca de 25% dos meninos e 11% das
meninas concordam que os videogames
ajudam a descarregar a raiva;
• Olson ainda afirma que a exposição constante
a jogos violentos pode dessensibilizar as
pessoas e banalizar a violência.

gameblast.com.br

63

DISCUSSÃO

O ovo ou a galinha?
Agora que já vimos como as
suposições sobre a influência
dos jogos eletrônicos surgiram
e como essa correlação está
cientificamente errada, sobra
uma questão semelhante à
charada do ovo e a galinha:
quem veio primeiro, a
violência ou os games?
Assim como podemos usar
a biologia evolutiva para
constatar que répteis já
botavam ovos muito antes
das galinhas existirem,
podemos usar a história
e a antropologia para
ver que a violência
veio muito antes dos
videogames, dos filmes,
da televisão, do rádio, etc.
A violência gratuita, como uma forma
de espetáculo, vem de muito tempo
atrás! O filósofo, historiador, filólogo
e crítico Michel Foucault, em seu livro
“Vigiar e Punir”, mostra que as execuções
públicas, como enforcamento, decaptação
e apedrejamento eram espetáculos em
praças públicas, alguns deles datam do
século V e VI. A guilhotina, por exemplo,
teve seu último uso na França em 1977
(bem próximo de nós, não?). Se voltarmos
mais ainda na história, antes até do marco
0 (o nascimento de Cristo), gladiadores
duelavam até a morte em arenas no século
VI a.C, na Roma Antiga, para centenas e
até milhares de pessoas assistirem.
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Hoje em dia, podemos observar
que o gosto por violência gratuita
não vem dos videogames e,
muito menos, termina neles. O
campeonato UFC de artes marciais
mistas gera polêmica em diversos
países mesmo sendo considerado
um esporte, devido ao peso

que as cenas de luta possuem. Indo
mais perto ainda do nosso dia a dia,
quando começa uma briga (seja física
ou verbal) em local público, a primeira
coisa que acontece é a formação de
uma multidão ao redor do ocorrido e
praticamente em nenhum dos casos
alguém está ali para separar ou mediar
a briga, mas sim para observá-la.

Isso demonstra que a violência não
é passada dos videogames para as
pessoas, mas sim das pessoas para os
videogames. Vou explicar. Ninguém é
obrigado a comprar jogos considerados
violentos, principalmente para os seus
filhos menores de idade (lembrando
que os jogos com violência explícita têm
classificação indicadiva para maiores de
16 ou 18 anos). E a qualidade ou variedade
de títulos não é comprometida por jogos
não possuírem violência explícita; como
exemplo, podemos citar as franquias Mario
Bros., Skylanders, Pokémon, Rayman e
até indies como Minecraft, Journey e Braid,
sucessos de público e crítica e não possuem
praticamente nenhuma violência explícita.
Mas por quê, mesmo assim, jogos como GTA,
Assassin’s Creed, Call of Duty, Battlefield e
Gears of War vendem na casa dos milhões? E
sabemos muito bem que essas compras não
são efetuadas exclusivamente por maiores
de 16 ou 18 anos. A verdade é que a violência
faz parte da humanidade. E se existem jogos violentos no mercado é
porque as pessoas gostam deles e os compram. Não é uma imposição
que os videogames fazem sobre os jovens, é um elemento inerente ao
humano e à sociedade como um todo. Mas isso não é totalmente ruim.
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Sociedade sem violência?
Não é lá uma boa ideia
Sempre quando o assunto é
violência, o foco gira em torno de
lutas, mortes e guerras. Pelo fato
de videogames mostrarem esse
tipo de conteúdo com cada vez
mais realismo, o senso comum julga
os games como bodes espiatórios
para problemas muito maiores
presentes na sociedade. Mas antes
de falarmos disso, precisamos deixar
claro o que é considerado violência.
Psicologicamente, qualquer evento
gerador de tensão pode ser considerado
uma violência. Essa tensão pode ou não
causar um trauma no sujeito que a
sofre, ou que a presencia. Dessa forma, todo evento esportivo, toda
forma de competição, toda discussão, apresentação de trabalhos,
concurso de emprego e até o nosso próprio nascimento, como Sigmund
Freud diz, é um evento estressante e violento. Dessa forma, a violência
está inerente ao humano e é impossível imaginar a vida sem ela.
E aí voltamos aos dados da pesquisa de
Olson. Segundo o pesquisador estadunidense,
jogos violentos podem banalizar a violência.
Humildemente discordo do pesquisador ao
dizer que o problema não são os jogos em si,
mas sim o significado que este jogo tem para
quem o joga. Como já falamos, independente
de Piaget, Freud ou outro teórico qualquer que
influenciou a psicologia, a separação entre real
e imaginário vem cedo na nossa vida (entre
5 e 8 anos). Jogos violentos banalizariam a
violência se eles fossem reais, mas, mesmo
com todo o realismo gráfico, eles não são reais.
Jogos são uma forma representativa que, na
maioria das vezes, foge e muito da realidade.
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O problema não é a banalização
dessa forma de violência, o problema
real é a banalização da VIDA. Se a
vida real, a vida de sujeitos reais,
fosse considerada de forma digna e
tivesse um valor maior na sociedade,
o discurso seria outro, pois a morte
seria algo restrito aos games, filmes
e programas fictícios, e não aos
telejornais. A violência em si não é o
problema, o uso que o mundo tem feito
dessa violência que é a questão chave
aqui. É só observarmos as diversas
formas de artes marciais; são práticas
esportivas muitas vezes vistas como
extremamente violentas, porém o que
ocorre é que os esportes, assim como
os videogames, são formas de aliviar
a tensão, pulsão, instinto ou seja lá
como é chamada essa força que os
humanos têm desde o seu nascimento,
que nos faz ansiar por algo estimulante
e ativador, ou seja, algo violento.

Tem solução?
Seria uma hipocrisia e uma inocência imaginar
que os problemas da sociedade seriam
resolvidos somente encerrando as mortes,
guerras e afins. Mas temos outros meios de
reduzir essas questões que são científicamente
comprovados, e não envolvem banir um
jogo das prateleiras por ele conter sangue.
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Como reduzir a violência real presente na sociedade? Fatos demonstram até
mais que pesquisas: os países menos violentos do mundo são aqueles
que possuem menos desigualdade
social (não quero dizer
aqui que os pobres são
violentos, mas sim que
a desigualdade gera
violência). Outra forma
comprovada de reduzir a
violência: investimento em
educação (tanto do governo
quanto da família). Não
basta entregar os filhos
para as escolas e acreditar
cegamente que eles voltarão
para casa 100% educados. A
Família enquanto instituição
formadora de caráter é
muito importante e possui
um peso muito maior na vida
da criança do que a escola
ou os games, pois é através
dos pais que a criança tem
o seu primeiro contato com
a cultura e a sociedade.
Enfim, esse assunto poderia
gerar uma coleção de livros e não seria encerrado. Mas nós, amantes de
games, temos o compromisso ético de tomar consciência desses fenômenos
presentes na sociedade e tentar conscientizar as pessoas ao nosso redor
disso também. Não necessariamente vamos salvar o mundo, mas pelo menos
vamos estar embasados na próxima vez que um sensacionalista quiser
colocar a culpa da sociedade sobre os nossos queridos jogos eletrônicos.
Mas e vocês, leitores? O que acham disso tudo? Concordam com
a discussão? Possuem algum ponto de vista que não foi citado
aqui? Discordam de tudo? Comentem! Pois é através da discussão
construtiva que podemos nos fortalecer criticamente!
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SÃO AS CRIAÇÕES BELAS E MISTERIOSAS
DA PLAYDEAD

Nos últimos anos a indústria de entretenimento eletrônico presenciou
o “boom dos indies”, em que diversas pequenas empresas ou grupos
independentes conseguiram conquistar jogadores e um grande espaço
no mercado de games com suas produções de baixo orçamento. Ao
lado de criações geniais como Super Meat Boy, FEZ e Braid, também estava um game simples mas de visual impactante chamado Limbo. E é na
história do grupo de talentosos desenvolvedores responsáveis por essa
obra-prima e de seu sucessor espiritual Inside que iremos mergulhar.
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Dos rascunhos à obra final

I

nicialmente conhecida como
ApS, a Playdead é uma desenvolvedora de games independente dinamarquesa com sede
em Copenhague. Tudo começa
em 2004, quando um de seus
fundadores, Arnt Jensen, antigo
desenvolvedor da IO Interactive,
desenhou rascunhos do que seria Limbo. Jensen era ótimo no
desenho, mas não era um programador talentoso, então ele
buscou a ajuda do programador
Dino Christian Patti para desenvolver um teaser do game em
2006. Quando a dupla se deu
conta de que esse projeto era
maior do que eles imaginavam,
decidiram fundar a Playdead, inicialmente com dinheiro de seu
próprio bolso, somente recebendo mais tarde fundos do governo e de
investidores privados.
Durante o desenvolvimento de seu primeiro game, Limbo, a desenvolvedora contou com oito funcionários, sendo que o time chegou a ter até
16 freelancers. Quando o game finalmente ficou pronto e foi lançado,
o sucesso foi tão grande que o retorno financeiro foi o suficiente para
o grupo adquirir a empresa de volta de seus investidores, tornando a
Playdead definitivamente independente. Percebendo que estavam no
caminho certo para conquistar seu caminho ao sol no mundo dos games, Jensen, Patti e seu time não perderam tempo e, no mesmo ano do
sucesso de Limbo, começaram a trabalhar em seu próximo projeto.
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Como a Playdead já havia ficado conhecida pela imprensa especializada, a desenvolvedora
recebeu até ajuda financeira do
Instituto de Filme Dinamarquês
para a produção de seu novo
game, Inside. Esse título, apesar
de ser um sucessor espiritual de
Limbo em vários aspectos (desde o estilo de plataforma 2.5D
e um uso de cores monocromáticas), o time resolveu utilizar
a Unity 3D para desenvolver o
game, ao invés de uma engine
personalizada, como fizeram
com Limbo. Apesar de ter sido
anunciado na E3 2014 para lançamento em 2015, o game teve
que ser adiado para 2016 por
necessitar de refinamento em
vários aspectos.
Uma das características mais interessantes (e mórbida também) dos dois
games que a desenvolvedora já criou é que ambas as trilhas sonoras foram compostas por Martin Stig Andersen utilizando sons de condução
óssea, usando crânios humanos! A notícia triste veio em julho de 2016,
logo após o lançamento de Inside, quando Patti deixou a desenvolvedora, vendendo suas ações para seu sócio Jensen e afirmando que ele saia
da Playdead “em um momento que ela definitivamente poderia se cuidar
sozinha”. A saída teria sido simples se Jensen também não tivesse enviado
uma carta de demissão para Patti, antes da saída deste, desejando se retirar do cargo de diretor criativo, mas querendo continuar como executivo
da desenvolvedora.
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Como Patti entendeu que aquela era uma carta de demissão da Playdead,
os advogados de ambos foram acionados e, com até mesmo a Autoridade
de Negócios Dinamarquesa tendo que se envolver no caso, Patti acabou
tendo que pagar o equivalente a 7,2 milhões de dólares pelas suas ações,
antes de deixar a desenvolvedora. Mesmo com sua saída conturbada,
Patti e Jensen ainda continuam sendo amigos, no que ele afirmou “Jensen
tem sido um bom amigo e um parceiro de negócios por vários anos”.

Nem aqui nem lá
Quando foi lançado em 2010, Limbo se tornou uma obra-prima em
termos de game independente. É impressionante como uma ideia tão
simples conseguiu criar uma experiência tão poderosa para o jogador.
No game, você controla um menino desconhecido que acorda em uma
floresta misteriosa. Podendo apenas interagir de formas simples com
objetos (como empurrar caixas ou apertar botões), ele precisa percorrer um mundo envolto em trevas enquanto escapa de perigos mortais
e monstros aterrorizantes. Olhando dessa forma, a mecânica de Limbo
não parece algo inovador, pois é assim que muitos games de plataforma
2.5D funcionavam.
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O que destaca o game entre tantos outros que exploram o mesmo estilo
de gameplay é sua atmosfera mórbida, já que o mundo em que o menino se encontra parece mesmo se tratar do limbo, o famoso purgatório,
local imaginado por várias mitologias onde as almas dos mortos ficam
antes de subirem aos céus ou caírem no inferno. O estilo de pintura,
unido ao movimento que parece saído de um filme antigo de cinema e
o visual em preto e branco, contribuem para criar um local que parece
parado no tempo. Um pesadelo que, por mais que você tente correr ou
fugir, não parece capaz de acabar.
A curva de aprendizagem em Limbo é construída de forma delicada, fazendo com que o jogador fique atento a qualquer elemento do cenário, pois você nunca saberá quando uma caixa pode ajudá-lo ou pode
esmagá-lo. Até hoje o game é fruto de várias especulações em relação a
sua história: estaria o menino realmente morto ou seria tudo apenas um
pesadelo? Qualquer que seja a explicação por trás da trama do game, o
importante é reconhecer como ele transformou a indústria de games independentes com sua arte impressionante e jogabilidade simples, mostrando ao mundo que ainda é possível fazer games inesquecíveis com
pouco dinheiro no bolso.

Beleza intrigante
Inside foi a próxima criação da Playdead e seu desenvolvimento exigiu
mais esforço do time de artistas e desenvolvedores. Lançado em 2016,
o game até o momento é considerado como uma das criações digitais
mais belas já feitas para o mundo dos games. A qualidade artística dos
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cenários, desde a fluidez nos movimentos das folhas das árvores, o movimento das ondas na água ou a forma suave e natural que os personagens se movimentam, impressionam qualquer jogador. O visual se torna
ainda mais incrível quando se imagina que a desenvolvedora conseguiu
esse efeito basicamente utilizando um padrão de cores simples, similar
ao que fez com Limbo, com a adição de alguns tons mais coloridos aqui
e ali para contrastar com o resto do cenário.
Nesse sucessor espiritual de Limbo, o jogador controla mais uma vez um
garoto que precisa percorrer um mundo fantástico resolvendo diversos
puzzles. O universo de Inside não é nada parecido com o pesadelo de
Limbo, mas mesmo assim não deixa de ser assustador por sua semelhança com nosso próprio mundo, especialmente com as cidades super
industrializadas e cinzas. O diferencial na mecânica de jogabilidade de
Inside está na capacidade do garoto de utilizar terminais para controlar
mentalmente o movimento de bonecos humanoides para lhe ajudar a
resolver problemas e superar obstáculos.
A trama de Inside consegue
ser ainda mais confusa e
densa que a vista em Limbo. O garoto é o único com
uma cor diferente do resto
do cenário, vestindo uma
camisa vermelha, além de
ser capaz de controlar os
bonecos. Não fica claro se
ele também seria um boneco ou se teria algum propósito além de tentar sobreviver, mas o jogador vai
logo percebendo que esse
mundo virtual tem algo de
muito errado à medida que
se progride na história. Por
possuir vários caminhos escondidos, é aconselhável ao
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jogador que busca compreender a trama melhor ou montar suas próprias
teorias que investigue todos os cantos e observe cada detalhe que este
mundo belo, mas frio, tem a lhe mostrar.

O próximo passo
Mesmo tendo comentado na sua página oficial no Twitter que a Playdead já
estava trabalhando em um novo game desde o lançamento de Inside, a desenvolvedora se manteve em silêncio sobre sua próxima criação até janeiro
de 2017. Nessa época, foi revelado no Twitter da empresa uma arte conceitual de seu novo game. Nela podemos ver que o jogo irá seguir o estilo artístico já cunhado pela desenvolvedora. Na imagem, um garoto trajando uma
roupa laranja com um capacete puxa um objeto não identificado, enquanto
observa um meteorito flamejante cair ao longe. Qual será a história que cerca essa imagem? A resposta é esperar para ver. Mas pelo o que a Playdead
já criou, não podemos esperar nada menos do que uma nova experiência
bela e misteriosa para nos aventurarmos.
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Revista Nintendo Blast 91
Neste mês, a revista Nintendo Blast acelera
nas pistas de Mario Kart 8 Deluxe!

Ainda nessa edição, análisamos Yoshi´s Wooly World (3DS), trazemos
dicas de como se dar bem em Breath of the Wild, e muito mais!

Baixe já a sua!
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