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Uma incrível jornada
Maio chegou e um mundo pequeno, mas belo, aguarda para ser explorado.
Estamos falando da capa da revista GameBlast deste mês, o fascinante Rime,
um game que tem tudo para se tornar uma das melhores experiências mais
sentimentais e bonitas de 2017. Além dele, ainda temos um Indie Blast dedicado
à criadora do divertido Guacamelee, Drinkbox Studios, e uma discussão sobre as
nossas expectativas quanto a E3 2017. Tudo isso e muito mais você pode conferir
na sua revista preferida do mundo dos games. Boa leitura! - Luís Antônio Costa
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por Karen K. Kremer
Revisão: Ana Krishina Peixoto
Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

Riverport, a cidade marco
zero de Quantum Break
A tarefa de criação de um ambiente onde se passa um jogo nunca é fácil.
Exige muita pesquisa, elaboração de projetos arquitetônicos e plantas
de como se dará a divisão espacial, bem como a integração de todos os
elementos que a formam, como casas, comércios, quadras esportivas,
universidades, entre outros locais do universo que se almeja criar.
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P

ara sua nova IP, o jogo de ficção científica de tiro em terceira pessoa Quantum
Break (XBO/PC), a Remedy decidiu criar a cidade fictícia de Riverport, onde se
passam os eventos da trama. Assim como foi na criação de Bright Falls para Alan
Wake (X360/PC), a cidade de Riverport toma como base locações reais do EUA.

Massachusetts e uma cidade
portuária em ascensão
Em Quantum Break, a cidade de Riverport está localizada no estado de Massachusetts,
no EUA. Massachusetts faz divisa com o Oceano Atlântico, a leste de sua localização,
portanto, Riverport foi criada como uma cidade portuária, justamente para aproveitar
esse potencial do tráfico de navios e economia baseada em exportações marítimas.
Apesar de Massachusetts figurar entre os estados mais ricos e com grande
porcentagem da população graduada ou pós-graduada no EUA, Riverport
inicialmente era uma pequena cidade que vivia de comércios locais e o fluxo
de pessoas proporcionado pela Universidade de Riverport, uma instituição
educacional de alto nível que atrai estudantes de todo o país.
A Monarch Solutions, corporação multinacional fundada pelo vilão Paul Serene,
é a responsável pelas mudanças políticas, econômicas e sociais de Riverport.
Tendo na cidade sua base de operações, a Monarch Solutions trouxe milhares de
empregos e milhões de dólares em investimentos em pesquisa e tecnologia.
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Diferentemente de um ambiente real, como por exemplo a Chicago de Watch Dogs
(Multi), produzido pela Ubisoft, o processo de elaboração de uma cidade fictícia é
mais complexo e envolve diversas áreas do conhecimento. Enquanto na reprodução de
uma cidade existente, o jogo não precisa se preocupar com os aspectos econômicos,
históricos ou políticos; em uma cidade fictícia, todos esses fatores são criados do zero
e precisam interagir de forma realista e integrada com o universo em que se coloca.
Ambientação de um jogo é sempre um desafio e não é porque uma produtora
recria um ambiente existente que quer dizer que essa tarefa é fácil ou
simplificada. Há várias camadas de ilustração e animação envolvidos, jogabilidade
que facilite a interação com o ambiente e técnicas de imersão que façam o
jogador se sentir como numa cidade real. Riverport se diferencia não apenas
por ser uma cidade fictícia de Quantum Break, mas ser abordada de forma
completa e que dialoga com a realidade do estado de Massachusetts.

gameblast.com.br
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História ficcional e real
Durante as caminhadas por Riverport é possível notar os centros de maior
desenvolvimento da cidade, como a área industrial, o Porto Donelly e a histórica
Ilhas das Gaivotas. Riverport encontra-se entre uma das cidades mais desenvolvidas
do EUA devido sua ligação econômica com a Monarch Solutions, que proporcionou
ascensão econômica, social, educacional, profissional e até turística de Riverport.
A contextualização de Riverport dentro do universo de Quantum Break é
extremamente bem trabalhada e conectada com a história real de Massachusetts.
Por exemplo, na Ilha das Gaivotas é possível encontrar monumentos históricos
que remetem a participação de Riverport na Guerra de Independência
do EUA, evento que se deu entre 1775 e 1783 na história do EUA.
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A recriação artística da cidade é simplesmente
linda e coerente com a história de Riverport.
Caminhando pela cidade marco zero do acidente
com a máquina do tempo de William Joyce, é
impossível não se sentir em um município portuário
e com uma cultura e população ligada às ações
da Monarch Solutions. Há ênfase em cais, pontes,
fábricas, indústrias e instituições de pesquisa,
o mote de desenvolvimento de Riverport.
Riverport conta uma história através dos locais
de missão de Quantum Break. Os ambientes não
são criados apenas para serem belos e imersivos,
mas cada cenário está ligado a contextualização
de Riverport dentro da história do EUA, bem como
seu caráter internacional quanto uma multinacional
reconhecida além das fronteiras norte-americanas.
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por Luís Antônio Costa
Revisão: Arthur Maia
Diagramação: Leandro Alves

PC
PS4
XBO
Switch

Em Rime, um simples e
belo mundo esconde uma
jornada fantástica

Quando joguei e analisei Deadlight (Multi) em 2012, sabia que, apesar de alguns
tropeços ao longo do caminho, o game era interessante e mostrava o potencial de
seus criadores. Agora, depois de um longo silêncio, a Tequila Works exibe uma
criação com jogabilidade totalmente diferente de seu primeiro jogo, mas que retém
a genialidade de utilizar novos e inusitados recursos visuais. Embarque conosco
nessa jornada para descobrir o que podemos esperar do fascinante Rime.
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Uma mistura de
muitas inspirações

R

ime foi inicialmente anunciado
NEW | RIME TRAILER | #PlayStationGC
em 2013 como um game
exclusivo para PS4. Porém, de
lá para cá, a Tequila Works decidiu
tornar o jogo multiplataforma,
com uma versão também para o
Nintendo Switch. Muitos que
viram os primeiros teasers do
game imaginaram que se tratava
de uma aventura que se inspirava
diretamente em The Legend of
Zelda: The Wind Waker (GC/Wii
U), por causa de seu visual com estilo cel-shading, e Ico (PS2), pela forma como
sua história se desenvolve. Porém, apesar de algumas semelhanças, Rime se
aproxima muito mais do estilo de games que apelam muito mais para um
visual artístico, para então transmitir sua história e emoções para o jogador.
Os gameplays apresentados mostram que Rime promete se destacar no
meio termo entre games puramente artístico-emocionais, como Journey
(PS3/PS4), e de puzzles conceituais, como The Witness (PS4). A história
do game é contada de forma muito sutil e subjetiva, onde um garoto
sem nome precisa desbravar uma ilha para descobrir seus segredos.
Não existem inimigos para serem derrotados ou mesmo o perigo da
morte, ou seja, é um game que qualquer jogador pode aproveitar
sem se preocupar com o elemento do desafio, encarando-o como
uma game emocional. Ou seja, o conceito que Rime passa
não é novo, mas a forma como a história irá se desenrolar
pode criar uma experiência diferente para cada jogador.

gameblast.com.br
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Logo nos primeiros minutos de Rime, quando o jogador está explorando as
primeiras partes da ilha, o game se assemelha muito a The Last Guardian (PS4),
já que as principais interações que o jovem misterioso pode fazer é gritar ou pegar
alguns itens como frutas para atrair animais. Porém, a trilha sonora e atmosfera
calma e misteriosa da ilha logo conseguem eliminar essa sensação de deja vu,
mostrando que Rime deseja construir uma história que seja capaz de mexer com o
jogador de uma forma mais profunda do que outros games do mesmo gênero.

Um grande perigo para Rime é se tornar muito repetitivo. Apesar de a aventura do rapaz
sem nome se passar em uma ilha, isso não quer dizer que o game não pode ter uma boa
diversidade de cenários, puzzles e momentos únicos na jornada. Se a Tequila Works puder
se inspirar na experiência criada com The Witness,
Rime certamente poderá desenvolver sua história de
uma ótima maneira sem cansar o jogador. Talvez o
item que consiga tornar a aventura única seja o singelo
companheiro que acompanha o jogador por toda a
ilha, uma pequena raposa vermelha. Não é inovador,
mas não estamos ao lado de uma criatura gigante que
pode causar mais problemas do que ajudar, como Trico
em The Last Guardian, e nem uma companheira que fala
o tempo inteiro, como Navi em The Legend of Zelda:
Ocarina of Time (N64/3DS). Uma criatura tão pequena e simples
pode ser justamente o elemento certo para passar os sentimentos
de calma, mistério e descoberta que Rime deseja transmitir ao
jogador desde o momento em que ele acorda na praia da ilha.

gameblast.com.br
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A era artística
dos games

O grande destaque que Rime vem recebendo pela
mídia especializada desde seu anúncio levanta
uma questão importante em relação ao futuro
dos games: estaremos entrando numa era onde
o visual artístico misturado com emoções está
se tornando a nova tendência da indústria? É
evidente que, apesar de alguns títulos e empresas
ainda competirem por quem consegue produzir os
gráficos mais realistas nos games, chegamos a um
ponto tecnológico em que a qualidade gráfica se
encontra relativamente estagnada. Apenas o que
define se os gráficos de um game são melhores
que outro é o poder de processamento do console
em que ele é reproduzido, e não o game em si.
Acredito que é pensando nesse ponto que a
indústria de games parece estar apelando para
alternativas que explorem os outros aspectos
que os jogos eletrônicos podem proporcionar ao
público. Em muitos níveis, Rime deseja seguir a
receita de sucesso de games como Journey ou
Limbo (Multi), com uma experiência que tenta
evocar vários sentimentos do jogador. Os puzzles
estão lá com o simples propósito de garantir
um sentido à jornada do protagonista pela ilha,
mas o verdadeiro significado do game fica por
conta do visual do mundo, da trilha sonora e das
interações que o personagem pode desenvolver.
Dessa forma, podemos imaginar que criar um
game no estilo de Rime pode ser tão trabalhoso
quanto produzir um jogo ao nível de The Last of
Us (PS3/PS4). Rime pode não ter todo o esforço
de desenvolvimento do visual e mecânicas quanto
outros títulos mais elaborados possuem, porém,
como toda obra de arte, tem o sangue e suor de
seu pintor por trás das cores e pinceladas. A cada
passo que o jovem dá na ilha, pode se ouvir a
brisa que vem do mar, o farfalhar das folhas
das árvores, ou mesmo os passos suaves
da raposa que te acompanha. Todos esses
elementos estão lá, como figuras em uma
pintura que, para cada pessoa, deve ser apreciada
de maneiras diferentes para criar novas emoções.

gameblast.com.br
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Rime tem potencial, mas corre o risco de se tornar apenas um game bonito de se
ver mas com um jogabilidade e história tão simplórias que não vai permanecer
tanto na memória do jogador depois que ele completar a aventura. Criar um
game que promete evocar emoções em seu usuário não é uma tarefa fácil, e é
necessária uma certa perspicácia para combinar visuais, músicas e mecânicas
de interatividade para criar uma experiência com forte apelo emocional. Se
Rime possuir momentos em que você seja capaz de esquecer que está jogando
um game mas vivendo uma história, então o título, de fato, será capaz de
cumprir seu objetivo como uma criação eletrônica artística e interativa.

Rime (Multi)

Desenvolvedor Tequila Works
Gênero Puzzle
Lançamento 26 de maio de 2017

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

Edições comum e de colecionador estão
disponíveis na Google Play Store!
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por Marcell Solano

PC

Revisão: Ana Krishna Peixoto
Diagramação: Guilherme Lima

PS4
XBO

Shiness - The Lightning
Kingdom (Multi) traz o melhor
do RPG no estilo mangá
O jogo proporciona uma experiência cross-media cativante
mesmo com alguns tropeços no meio do caminho.
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V

ivemos em uma época de convergência; uma época em que um jogo
eletrônico pode enfim ser produzido e lançado através do financiamento
coletivo dos próprios jogadores. Shiness: The Lightning Kingdom (Multi) é
mais um desses casos. O jogo conseguiu sair do papel através de uma arrecadação
na plataforma Kickstarter, indo direto das páginas do mangá para o universo dos
games com a proposta de aproximar ainda mais essas duas mídias e o resultado
não poderia ter dado mais certo. São mídias artísticas que dialogam muito bem
entre si e, apesar de alguns tropeços, o conjunto da obra é bem consistente e
executado. Shiness propicia uma experiência nostálgica através de seu sistema de
exploração e combate que me remeteu bastante a The Legend of Zelda e Okami,
mas sem deixar a originalidade de lado, mostrando que tem cara e pulsos próprios.

gameblast.com.br
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A História Sem Fim
O clichê, quando bem abordado,
pode vir a ser bastante imersivo.
Em Shiness, ele permeia de maneira
cativante por todo universo vasto
elaborado pelo estúdio francês
Enigami, a começar pelos elementos
ar, fogo, água e terra que são peças
chaves no jogo. O objetivo principal
da aventura é obter a sincronia
máxima entre essas fontes de
energia espiritual, o Shi, a fim de
chegar às Terras da Vida, lugar onde
teoricamente todas as raças de
Mahera vivem em perfeita harmonia.
Assim, a sintonia entre os cinco
personagens jogáveis é essencial,
não só para a trama principal,
como também para resolver puzzles
durante a exploração, visto que a
afinidade com cada elemento vai
variar dependendo do personagem.

gameblast.com.br

O protagonista dessa aventura
é Chado, um Waki que domina o
elemento Terra e que decidiu partir de
sua cidade natal ao lado de seu amigo
Poky ao tomar conhecimento das
Terras das Vida através do Shiness,
entidade espiritual que surge e se
comunica apenas com ele. Em meio
a essa busca, eles acabam caindo em
Gendys, um continente que está em
conflito há mais de 15 anos (ou ciclos
elementares) com as terras vizinhas
de Adorya. Diante dessa guerra,
diversos outros conflitos acabam
surgindo e é em meio deles que a
narrativa se desenvolve lentamente
e por vezes se perde, ao ponto
de que me peguei diversas vezes
esquecendo do objetivo principal
durante os três capítulos que tecem
a história. Foi quando finalmente
entendi que The Lightning Kingdom
cobre apenas o primeiro episódio de
uma trama infinitamente mais vasta
pensada pelos desenvolvedores.
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O jogo demora a evidenciar que a narrativa não vai se desenvolver além dos
conflitos que envolvem Gendys x Adorya, deixando os mistérios em torno de
Mahera, Shiness e as Terras da Vida de lado. Uma artimanha digna de mangás
como Dragon Ball e Naruto, que, à propósito, são algumas das inspirações
reveladas pela própria Enigami. Por mais coeso e bem costurado que tenha sido
o fechamento desse arco, a quebra da expectativa por ter tido quase nada da
trama basilar desvendada nesse jogo me deu a sensação de se tratar de uma
prévia de quase 30 horas, com um término abrupto e um gancho gigantesco
para jogos futuros. Considerando que estava diante de um projeto crossmedia, fui buscar no mangá respostas que não obtive no jogo e me desapontei
ao descobrir que até o momento só foram liberados três capítulos no site
oficial que esmiúçam os acontecimentos anteriores aos eventos do game.

gameblast.com.br
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Diante disso, me ocorreram alguns questionamentos: teria Enigami, junto
a publicadora Focus Home Interactive, decidido fechar o jogo em apenas
um arco devido a orçamento e prazos? Irão liberar o resto da história
somente no mangá? Há planos para jogos futuros dependendo da recepção
de The Lightning Kingdom? São perguntas que, na breve pesquisa que
fiz, não encontrei respostas, mas que certamente devem ter sido fatores
cruciais para o fechamento de The Lightning Kingdom enquanto arco.

Ainda assim, Shiness possui uma história intrigante contada através de diálogos
bem escritos, cutscenes em quadrinhos estilo mangá e um idioma próprio. Entoado
por uma trilha sonora tocante inspirada em ícones como Nobuo Uematsu e
Yasunori Mitsuda, o jogo proporciona cenários belos e bem detalhados, uma
exploração com possibilidade de montagem e caça divertida, além de batalhas
que trazem mecânicas bem características de jogos de luta ao universo do RPG.

gameblast.com.br
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Batalhas épicas, falhas técnicas
Mesmo eu não sendo a melhor
referência quando se trata de
jogos de luta, o gênero me agrada
casualmente. A minha dificuldade
com jogos do tipo está em lidar
com alguns títulos que possuem um
sistema de combos muito complexo
e confesso que fiquei receoso em
me deparar com essa situação ao
jogar Shiness, mas não foi o caso.

A simplicidade dos controles é como a de
qualquer outro RPG de ação, mas a peculiaridade
de jogos de luta ainda é notada ao atingirmos
um monstro do mapa e abrirmos a grande
arena elemental repleta de Shi; a interface
passa a ser bem característica do gênero, com
as duas barras de energia (sua e de seu rival)
no topo e os ícones de seus parceiros que
dão suporte a luta logo abaixo. Ao finalizála, o famoso K.O. surge na tela, dando aquela
emoção digna dos jogos da categoria.

gameblast.com.br
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É encantadora a maneira que encontraram de aproximar RPG e jogos de
luta, tornando a ação em Shiness bem singular. As estratégias de batalha são
inúmeras e fazem uma excelente combinação da arena com as magias, além dos
combos e desafios que te dão recompensas variadas dependendo do inimigo.
Aqui, porém, jaz outro ponto que me desapontou no jogo: a pouca variedade
de inimigos. Eles são constantemente reciclados nos mapas novos, mudando
apenas de nome, cor e elemento, o que tornou o jogo menos complexo já que
a estratégia era basicamente a mesma. Os chefes e sub-chefes, no entanto,
supriam esse quesito, sendo bastante desafiadores, variados e instigantes.

A câmera, dentro e fora da batalha,
foi algo que também deixou a desejar.
Dependendo do cenário em que se iniciava
a luta, o personagem por vezes ficava
preso e pouco visível na arena. Fora dela,
alguns balões de diálogos ultrapassavam
o limite da tela em alguns ângulos, o que
impossibilitava a leitura. Foram poucas as
vezes que ambos os casos aconteceram,
mas ainda assim causaram desconforto.
Ao pular de penhascos e lugares altos
ou simplesmente teleportarem para
acompanhar quem estava no controle,
os personagens também chegavam
a ficar presos em pedras ou lombas,
ficando para trás diversas vezes.

Colocando os problemas juntos dessa maneira
pode dar a impressão que, no geral, minha
experiência com o jogo foi frustrante, quando
não é verdade. Me deparei com a maioria desses
contratempos da metade do jogo ao final, de
uma maneira bem esporádica e compassada,
sem comprometer drasticamente minha jornada.

gameblast.com.br

21

PRÉVIA

Em um processo de
desenvolvimento, imagino que a
ideia mais lógica seja concentrar a
maioria dos esforços em garantir
que início do jogo seja impecável,
momento esse que é decisivo
para o jogador na escolha de
continuar a se aventurar (ou
não) nele. Ao final do processo,
diante de prazos apertados e a
ansiedade pelo lançamento, o
jogo fica mais suscetível a sofrer
com bugs e demais problemas.

Isso é algo que foi genuinamente pontuado por Antony Burch, um dos
roteiristas de Borderlands 2, ao escrever uma matéria para o Kotaku
destacando alguns aspectos importantes da sua experiência enquanto
desenvolvedor de jogos e que tive a oportunidade de ler recentemente.
Shiness me deu exatamente essa sensação: a de um jogo belo, bem executado
e polido em seus nuances durante toda primeira parte, mas com problemas
técnicos que acabaram reduzindo o seu encanto na metade seguinte.

gameblast.com.br
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O início do fim?!
Shiness: The Lightning Kingdom me
parece ser a porta de entrada para
algo bem maior que está por vir.
Seja através do mangá ou de jogos
futuros, é um projeto cross-media que
tem tudo para dar ainda mais certo,
pois já começou com o pé direito,
mesmo diante de alguns tropeços.
É um jogo que encherá os olhos de
qualquer admirador de um bom
RPG repleto de ação, especialmente
aqueles mais aficionados por jogos
de luta. A aproximação desses dois
gêneros também é um grande atrativo
para novos jogadores de ambos os

lados, sem mencionar a influência
do mangá em todo conjunto da
obra que certamente encantará os
fãs do estilo, como foi meu caso.
Contudo, a impressão final é a de que
joguei apenas uma prévia promissora.
Talvez o quadro fosse melhor caso o
mangá ou o próprio jogo em si nos desse
mais respostas sobre a trama principal
que foi o norte da maior parte da
aventura. Mesmo assim, Shiness ainda se
sobressai perante títulos com orçamento
muito maior mas que pouco oferecem,
o que até torna sua classificação
enquanto indie questionável.

Prós
• Universo inspirado em clássicos do
gênero que tem sua originalidade,
inclusive língua própria;
• Visual e cenários encantadores
que fortalecem a proposta mangá
através do uso de cel-shading
e cutscenes em quadrinhos;
• Trilha sonora marcante;
• Sistema de combate bem
elaborado e executado;
• Chefes criativos e instigantes.

Contras
• Trama principal simples que
se perde em meio a conflitos
paralelos e pouco se desenvolve;
• Problemas de câmera dentro
e fora das batalhas;
• Inimigos repetitivos e pouco variados;
• Pequenos bugs na exploração e mapas,
além de erros ortográficos que precisam
ser corrigidos em uma atualização.

Shiness: The Lightning Kingdom (PC/PS4/XBO)
Desenvolvedores Enigami e Focus Home Interactive
Gênero RPG
Lançamento 18 de abril de 2017
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Yooka-Laylee é pura nostalgia
dos jogos de plataforma
3D dos anos 1990
PC
por Alberto Canen

PS4

Revisão: Ana Krishna Peixoto
Diagramação: Ana Rocha

XBO

Quando a Playtonic Games abriu a sua campanha de financiamento coletivo com a
proposta de criar um sucessor espiritual para Banjo-Kazooie, não foi surpresa terem
sido tão bem-sucedidos. Afinal, tratava-se do retorno — ainda que “espiritual” — de
uma das grandes franquias esquecidas no passado e com os mesmos desenvolvedores
por trás do game original, lá no final da década de 1990, quando os títulos de
plataforma 3D apareceram em peso no mercado. Yooka-Laylee chega com a tarefa
de agradar aos jogadores veteranos e angariar novos fãs para o gênero.
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Saem o urso e a pássaro,
entram o camaleão
e a morcego

N

o lugar de Banjo e Kazooie, temos os
dois novos protagonistas
que dão nome ao jogo: o
camaleão Yooka e a morcego
Laylee. Ela é uma verdadeira
troll, adora sarcasmo e não perde
a oportunidade de debochar de algum
dos NPCs durante os diálogos, além
de ser fã de trocadilhos maldosos; já
ele, é completamente o oposto, sendo
comedido e tranquilo, criando um bom
balanceamento entre ambos, evitando
que o bom-humor das brincadeiras
de Laylee fique exagerado.
A dupla deve acabar com os planos
do malvado e excêntrico Capital B que,
com uma engenhoca do seu ajudante,
o Dr. Quack, pretende
absorver todos os livros
do mundo e lucrar com
o seu monopólio.
Dentre os livros
sugados
pela
máquina,
estava um que
fora descoberto pelos heróis e
era mágico. Felizmente, algumas
páginas (Pagies) se soltaram do
livro e será necessário coletá-las para então
enfrentar o vilão capitalista com cara de abelha.
O enredo não é muito elaborado,
mas já deixa claro o tipo de humor
presente no jogo, que ainda conta com
uma infinidade de trocadilhos e brincadeiras
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Mais uma Pagie para a coleção
com as palavras. Isso pode ser um problema para quem não domina a
língua inglesa, já que apenas com o básico pode ser complicado entender as
piadas, e não houve qualquer localização do jogo para o nosso idioma.
As falas dos personagens, como
antigamente, são balbuciadas, o
que também dá um tom cômico às
conversas. A proposta, por sinal,
de ser nostálgico e bem-humorado
é vista por todo o jogo. Desde
os pequenos detalhes, como o
simpático disquete que aparece
quando o progresso do jogo está
sendo salvo, até às ótimas músicas
criadas por Grant Kirkhope,
David Wise e Steve Burke, que
remetem ao estilo Banjo-Kazooie
e parecem ter saído diretamente do Nintendo
64. Elas ditam o clima da jogatina a cada nova área, direcionando o seu estado
de alerta, conforme estão mais alegres, tensas, calmas ou aceleradas.
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Uma enorme quantidade
de colecionáveis
Yooka-Laylee tem a premissa básica de
explorar o cenário e coletar itens. Os
principais são as Pagies, necessárias para
desbloquear os cinco livros mágicos, que
representam os mundos do jogo. Essas
páginas não estão por aí dando sopa e
precisam ser encontradas
e conquistadas, seja
através da resolução de algum puzzle,
seja vencendo um desafio. Há também as Quills, as penas que são a
moeda do game, servindo para adquirir novas habilidades, necessárias
tanto para avançar na jogatina, quanto para estar apto a resolver certos
desafios. Há ainda
cinco ghostwriters por
mundo para capturar,
cada um através de um
método diferente, Play
Coins, que servem para jogar
nos fliperamas do animado
dinossauro Rextro Sixtyfourus,
e Mollycools, que o Dr. Puzz utiliza para
transformar a dupla em uma forma
completamente diferente, como
uma planta, por exemplo, que pode
pulverizar com um tipo de adubo.

Rextro Sixtyfourus é uma
mistura de nomes: “tyrannosaurus
rex,” “retro” e “sixty-four”.
Referências ao design 64-bit do
personagem e ao fato de ele ser
um Tiranossauro Rex, bem como
ao primeiro console em que
Banjo-Kazooie apareceu,
o Nintendo 64.
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Os heróis encontram com diversos outros
personagens durante o jogo, alguns dão
missões, outros, habilidades e power-ups.
O mais importante e recorrente deles é
o Trowzer, uma cobra de bermuda que
ensina habilidades necessárias para a
dupla em troca de um certo número de
Quills. Como ele é meio trambiqueiro,
acaba sendo a vítima preferida das
piadas de Laylee. A geladeira Vendi
oferece tônicos de upgrades que
podem ser usados um por vez, como
aumentar o número de vidas ou o tempo de rolamento,
desbloqueáveis ao realizar determinados objetivos, como deixar dez inimigos tontos.
Dentre aqueles que oferecem missões, talvez o que mais anime os nostálgicos seja o
carrinho de mina Kartos, que oferece desafios nos mesmos moldes que ocorriam em
Donkey Kong Country, com visão lateral,
vespas, trilhos quebrados e tudo mais.
Há muito para ser feito e na ordem que
o jogador bem entender, pois cada um
dos mundos têm suas características
próprias e são completamente abertos,
ou seja, não há uma rota a ser seguida.
A liberdade é tanta que não é necessário
terminar um mundo primeiro para
depois partir para o próximo, bastando
desbloquear o tomo seguinte para
poder transitar livremente entre eles.
Com isso, também há muito backtracking
no título, pois alguns puzzles só são resolvidos com habilidades encontradas mais para
frente. O jogador ainda tem a opção de expandir os mundos uma vez, aumentando a
quantidade de locais acessíveis, ao custo de
um certo número de Pagies para cada livro.
Além de explorar o jogo por horas, ainda
há seis jogos de fliperama do Rextro
Sextyfourus disponíveis já na tela inicial,
sem a necessidade de desbloqueá-los. São
minigames para até quatro jogadores,
estilo Mario Party, como corridas de kart
e de obstáculos. Jogá-los sozinho não
agrada tanto, mas com alguns amigos
já são um pouco mais divertidos.
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Saindo do controle
Controlar a dupla de heróis no que se refere aos seus comandos básicos, como pular,
andar e planar, é bastante tranquilo e natural. Mas há alguns movimentos que não
trazem a mesma comodidade. O ataque giratório tem um certo atraso, por exemplo,
com o qual você acaba se acostumando, mas o problema maior é a imprecisão do
Reptile Roll, habilidade que permite a Yooka rolar para atingir maiores velocidades e,
principalmente, subir rampas escorregadias, que são muitas no jogo. Uma simples
tarefa acaba sendo um grande desafio. Coletar uma Quill na beira de uma rampa,
é pedir para cair e percorrer um enorme caminho até o ponto que estava.

Reptile Roll
Outro ataque muito utilizado e impreciso chama-se Slurp Shot, que permite a
Yooka atirar os frutos que ele consome. Acertar um alvo, ainda que próximo, é
uma frustrante perda de tempo na base da tentativa e erro, já que o período que
os frutos absorvidos duram é muito curto. Há uma opção de ficar em primeira
pessoa e ganhar a precisão necessária, mas isso impede Yooka de se mover.
Como os alvos nunca estão próximos dos frutos, acabamos entrando em uma
verdadeira gincana de absorvê-los, correr ao ponto ideal, entrar em primeira
pessoa, atirar dois ou três tiros antes de o poder terminar e repetir o processo.
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Slurp Shot
A câmera do jogo também é um problema
em diversos momentos da jogatina. Ela é
automática, mas dá uma certa liberdade para
o jogador movimentá-la para uma posição que
lhe pareça mais favorável. Mas isso vira um
“verdadeiro cabo de guerra” durante a partida
inteira, já que em um momento você puxa a câmera
para o lado desejado, mas em seguida, a depender da
movimentação, ela vai para onde achar conveniente.
Além disso, a câmera acaba mal posicionada diversas
vezes por si mesma, principalmente quando o
personagem está em áreas menos abertas.
Apesar de problemas com a câmera do jogo
e alguns comandos imprecisos, o pessoal da
Playtonic Studios cumpriu o prometido na
sua campanha no Kickstarter e trouxe
um verdadeiro sucessor
espiritual para Banjo-Kazooie.
Yooka-Laylee é repleto
de exploração, puzzles
e desafios interessantes,
sempre moldados com muita
nostalgia e bom-humor, e
deve agradar tanto aos jogadores
veteranos quanto aos novatos.
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Prós
• Enorme quantidade de conteúdo;
• Personagens carismáticos
e bem-humorados;
• Diversas referências nostálgicas;
• Puzzles e desafios variados.

Contras
• Alguns comandos não são precisos;
• A câmera é problemática
em diversos momentos.

Yooka-Laylee (PC/PS4/XBO)

Desenvolvedor Playtonic Games
Gênero Plataforma, ação-aventura
Lançamento 11 de abril de 2017
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PC
PS4
XBO

por Antonio Stark
Revisão: Pedro Vicente
Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

Novo rosto e velha história
O título original, Bulletstorm, foi criado e desenvolvido pela empresa polonesa People
Can Fly em parceria com a empresa americana Epic Games, e publicado pela Eletronic
Arts em 2011, para Xbox, PS3 e PC. Recebeu muitas notas positivas, principalmente pela
sua jogabilidade e seu humor. A versão para consoles funcionava da forma esperada,
com um ou outro bug eventual, mas a versão para PC vinha com alguns problemas.
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O

jogo fazia parte do Games For Windows Live
(GFWL), um sistema online de jogos para Windows,
e necessitava de um editor próprio para realizar
alterações no jogo, como mudanças na câmera e
som. O Fato da Gearbox Softwares ter pego a licença do jogo
foi excelente, pois com as novas mudanças poderá oferecer a
diversão para os que não conseguiram ou não conheciam o jogo.
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Dead Echo

O modo campanha conta a história de
Grayson Hunt, líder de uma unidade
Black Ops, chamada de Dead Echo, no
século 26. Hunt descobre que seu
esquadrão era usado pelo General
Serrano para matar pessoas inocentes
que se opunham ao governo. Então,
o protagonista da história se rebela
contra o general junto ao seu esquadrão,
composto de mais três pessoas,
jurando vingança contra o Serrano.
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Durante um ataque contra a fortaleza do general, sua nave fica gravemente
danificada e eles são obrigados a aterrissar num planeta próximo. Um dos
companheiros de Hunt, Ishi Sato, fica gravemente ferido e precisa ter partes
robóticas implantadas para que possa sobreviver. Durante o procedimento a
nave é atacada por locais que matam dois de seus companheiros. Hunt e Ishi
descobrem que o general ainda vive, e partem em uma missão para achá-lo.
Apesar da história ser simples, ela tem seu charme. Possui um humor mais seco
e algumas piadas são bobas ou forçadas, mas acabam chamando a atenção
e causando risos. O cenário possui elementos gore, em diversas cenas vemos
corpos mutilados de muitas formas diferentes, poças de sangue são algo
comum no jogo, mas nenhum deles vem do personagem ou dos inimigos.
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Quatro vezes mais carnificina
A campanha toda se assemelha a um
grande corredor, onde nossa única
opção é ir em frente. A diferença é que
em alguns pontos temos uma área um
pouco maior para os combates, possuindo
paredes e lugares para poder se proteger
de tiros. Também possui muitas paredes
invisíveis, não permitido ir a diversos
lugares pela fase, elas não atrapalham a
jogabilidade, já que o jogo é um grande
corredor, porém, podem frustrar os jogadores que gostam de uma boa exploração.
A interação com o cenário é bem limitada também. Por exemplo, ao ter de pular sobre
uma pilastra para poder prosseguir eu fui impedido, mas andando para o lado consegui
achar uma zona na mesma pilastra para saltar, gerando esse erro de interação. Outra
coisa que me chamou atenção foram pequenos bugs. Ao entrar embaixo do que
parecia uma pilastra fiquei preso e precisei reiniciar o jogo. Apesar de possuir bugs e
limitações é possível aproveitar o jogo, já que estes não atrapalham na jogabilidade.
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O jogo traz também o modo Anarchy, que permite quatro jogadores lutarem contra
hordas de inimigos que aparecem durante 20 ondas, tudo isso em um total de 12 mapas
diferentes. Esse modo recompensa o jogador com pontos por trabalho em equipe
e possui uma nova habilidade, a Blood Symphony, que consiste em matar todos os
inimigos transformando-os em uma chuva
de sangue, durante um curto período. O
modo Anarchy permite que você troque
pontos por novas skins de personagem
e armas. Isso tudo enquanto você vai
ganhando experiência e sobe de nível.
O jogo nos recompensa por mortes
criativas, mas isso se torna cansativo. A
pontuação por mortes não muda com
tempo e ao longo do jogo repetimos
várias vezes as formas de eliminar os inimigos. Umas lista nos é disponibilizada e
lá fica a pontuação e uma descrição para nos auxiliar, porém, esta lista não sofre
alterações com o tempo, o que pode causar a sensação de repetição na criatividade.
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Arsenal destrutivo
Bulletstorm: Full Clip Edition (Multi) traz uma jogabilidade simples bem
semelhante a outros jogos do gênero, com poucas mudanças. Uma delas é a adição
do Leash, uma corrente de energia que pode puxar os inimigos, objetos explosivos,
munição e o mais importante, usá-lo durante a história para poder prosseguir.
Bulletstorm é bem focado em combate, colocando o jogador quase sempre em embates
contra grupos de inimigos que acontecem em cenários semelhantes a corredores,
com algumas exceções. O jogo também recompensa o jogador com pontos, sempre
que este mata um inimigo de forma inusitada, como um tiro nos “países baixos”.
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Para auxiliar o jogador a realizar essas
mortes inusitadas, o game conta com um
câmera lenta sempre que um inimigo
está no ar. Para isso ele nos permite
chutar, dar um carrinho e usar a corrente
de energia para jogá-los no ar. Alguns
inimigos, porém, são mais ágeis ou mais
pesados e precisam de táticas diferentes
para serem derrotados, fazendo com que
o jogador mude um pouco a estratégia e
pense em formas de matar os inimigos.
Os pontos adquiridos com as Skillshots
podem ser usados em objetos pelas
fases, denominados de Dropkits. Esses
pontos nos permitem comprar munição e
aprimoramentos para as armas. O jogador
pode carregar três armas com ele. Elas
são bem criativas e cada uma possui dois
modos de tiro, o modo esperado e o modo
“carregado”, que varia de arma para arma.
Por exemplo: o rifle de assalto atira balas
rápidas, mas quando carregado pode
dar um tiro potente de uma shotgun.
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Remaster?
O jogo possui melhoras gráficas compatíveis
atualizando seus respectivos consoles, e possuindo
suporte para o PS4 Pro. Ele possui atualizações
nos modelos de personagens e inimigos, lugares,
animações, e um novo modo de renderização,
que permite que ele rode sem problemas. Porém,
muitas vezes parece apenas que a iluminação em
determinados lugares foi aumentado, mas uma
olhada mais de perto nos detalhes a distância
mostram uma melhora, menor, mas presente.
Também conta com efeitos sonoros
generosamente improvisados. Além disso,
todo o conteúdo original do jogo
e todos os adicionais lançados
estão presentes nessa nova
versão. O game possui
outras novidades, entre
elas, o novo modo
campanha Overkill.
Consiste em um
Novo Game+,
nos permitindo
carregar todas
as armas
e já
começar com
a
lista de pontuação,
nos poupando de esperar horas
de tutoriais e animações para
começarmos a nos divertirmos.
Seis novos mapas Echo, onde o jogador deverá
matar com habilidade ganhando pontos e
então subindo pelo rank dos jogadores. Esse
modo é limitado apenas pela criatividade do
jogador. Com o total de 30 mapas diferentes
para sua carnificina, esse modo permite que o
jogador casual consiga se divertir bastante.
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Arsenal destrutivo
O jogo ainda possui um novo conteúdo que permite trocar a skin de Grayson Hunt
pela aparência de Duke Nukem, contendo um script mais pesado e com voz de seu
dublador original Jon St John. Dessa forma, jogamos todos os modos do jogo na pele
desse hilário personagem. Permitindo dessa forma uma repaginada nas piadas.
Porém, como dito antes, Duke é apenas uma skin e só seu script foi adaptado.
Durante as animações e interações outros personagens se dirigem a Duke como
Grayson, ou Hunt, ou a simplificação, Gray. O que demonstra que a na inserção
dessa homenagem a Duke foi boa, mas feita de forma um pouco preguiçosa.
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Arsenal destrutivo
Essa nova versão do jogo é bem vinda para jogadores que não tiveram a oportunidade
de jogá-lo anteriormente, seja por não
conhecê-lo ou por problemas na versão
para PC. Porém, apesar das mudanças e
acréscimos feitos pela Gearbox, o jogo
ainda demonstra potencial para ter
sido melhor explorado e atualizado.
Muitas vezes senti que estava
jogando uma versão para PS3, já que
a atualização dos gráficos foi bem
pequena. O modo campanha possui
poucas horas e seu modo multiplayer
não pôde ser acessado. O que me
chamou atenção foi a forma interessante de pontuar jogadores por
serem criativos e os elementos da história, principalmente o humor.

Prós
• Recompensa por mortes criativas;
• Humor mais pesado pode
agradar fãs do gênero;
• Jogabilidade simples;
• Permite jogar casualmente.

Bulletstorm: Full Clip Edition (Multi)
Desenvolvedores People Can Fly e Epic Games
Gênero Tiro em primeira pessoa
Lançamento 07 de abril de 2017
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Contras
• Repetitividade para a pontuação criativa;
• Poucas melhorias visuais;
• Falhas no script ao jogar
com Duke Nukem;
• Linearidade excessiva pode desmotivar;
• Valor de mercado não
condizente com conteúdo;
• Bugs de interação com o mapa;
• Modo campanha curto demais.

Nota
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por Pedro Vicente
Revisão: Arthur Maia
Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

PS3
PS4

Persona 5 é o ápice da série
Levando a fórmula introduzida em Persona 3 a um novo
patamar de qualidade, Persona 5 consegue ser a experiência
definitiva da série, além de um coeso e imersivo título
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J

á se vão uns bons anos do meu tempo de
escola, mas não tantos assim a ponto de eu
não recordar com clareza da maior parte da
vida no período. Minha relação com o tempo
não era lá tão amigável, já que as inúmeras
atividades que me seduziam para longe do trabalho
útil raramente geravam ensinamentos e ganhos
práticos para o que eu realmente tinha que fazer.
Jogar futebol, andar pela cidade, conversar e
conhecer pessoas, ou até mesmo passar a tarde
jogando, entre outras coisas, Persona 2: Eternal
Punishment, no PlayStation, eram atividades que
traziam ganhos, sim, mas em boa parte do tempo
entravam em conflito entre si e, principalmente,
com os estudos e afazeres domésticos.
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A vida do protagonista de Persona 5 é feita de opções, mas todas
as atividades que podemos realizar são extremamente úteis
para o que há de central na experiência. E fazendo com que o
tempo do líder dos Phantom Thieves seja sempre empregado em
prol de seus objetivos enquanto ladrão de corações, P5 faz com
que tudo nele seja empregado para a criação dessa experiência
jogável que é Persona, nos mínimos detalhes e em múltiplas
relações. E o que sustenta toda essa experiência e essas
ligações é justamente o que está no título: Persona.
Sendo assim, obter, criar e fundir personas
é algo que vai permear todo e esqueleto
mecânico do jogo, ao passo que é a ideia
da manifestação das personas que vai
pautando o desenvolvimento do enredo e a narrativa.
Controlamos um jovem que, após ser considerado culpado
de uma agressão a um figurão, é enviado em condicional
para a cidade de Tóquio, onde deve cumprir seu ano de
sentença frequentando a escola sob a tutela do dono de
uma cafeteria. O rapaz é prontamente mal-visto por todos
que o cercam, já que estamos em uma realidade na
qual existe grande rapidez na difusão de informação,
assim como de rumores e desinformação em geral.

gameblast.com.br

45

ANÁLISE

Os Fantasmas
Ao conhecer Ryuji, o gato Morgana e a jovem Ann, é formado o grupo Phantom Thieves.
Essa rapazeada descobre que consegue acessar um local chamado metaverso através
de um aplicativo misterioso, e lá mudar os corações das pessoas. Assim, esses jovens
passam a viver uma vida cotidiana normal, na escola e na cidade, ao lado de períodos
nos quais se aventuram nesse metaverso para roubar corações e enfrentar injustiças.
Em tese, o cotidiano dos Phantom Thieves é dividido entre essa vida (mais ou menos)
normal de adolescentes em uma cidade grande, e sua atividade de exploradores
do metaverso e ladrões de corações. A divisão, no entanto, é apenas aparente. O
jogo te mostra isso a todo momento: o Igor, mestre do Velvet Room, não cansa
de exaltar a importância das relações; a Sae, investigadora do caso, deduz que
tudo que o rapaz conseguiu não foi sozinho; e o próprio título mostra isso em sua
estrutura. O que acontece na vida social dos garotos e o que acontece em sua
sociedade, está intimamente ligado com a forma como se manifestam seus (suas)
personas, e em que estado eles vão encontrar os palácios e os mementos.
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Essa estrutura de termos um calendário no qual devemos encaixar diferentes
atividades ao longo de um ano foi iniciada em Persona 3 (PS2). Geralmente
temos dois períodos livres, já que as manhãs são tomadas pela vida escolar,
mas em alguns momentos os dias vão se sucedendo sem termos essa liberdade
de realizar as atividades. Mas é esse gerenciamento do tempo livre, já que ele
é finito, a forma pela qual vamos escolhendo e realizando as atividades.
É durante esses dez meses que devemos encaixar tudo o que precisamos fazer.
E a lista de atividades é grande, já que além das incursões ao metaverso (através
dos palácios e dos mementos), podemos conhecer e desenvolver nossa relação
com outros personagens, e trabalhar e realizar ações que evoluem os atributos
sociais do protagonista. Esses atributos são essenciais para realizarmos certas
atividades e, sobretudo, maximizar alguns Confidants (as tais relações com
outros personagens). Parece muita coisa, e realmente é necessário escolher
e planejar, já que o tempo vai passando, mas, como mencionei no início do
texto, é muito raro que a realização de alguma atividade seja inútil.

gameblast.com.br

47

ANÁLISE
Se temos a experiência e o LV do protagonista, que influi diretamente nos seus
atributos nas batalhas, temos também esses status sociais, que são importantes
para colocar uma progressão nos sistemas de relacionamento, e para mostrar
que a vida cotidiana “normal” dos Phantom Thieves é tão importante quanto suas
batalhas no metaverso. É com esses relacionamentos (os Confidants) que o jogo
vai ganhando um caráter episódico, e vai apresentando e desenvolvendo seus
diferentes personagens, ao lado de seu mundo e os temas tratados por ele.

O tema central da série spin-off sempre foi relacionado às personas, essas máscaras
com as quais as pessoas se apresentam umas às outras, e como há muito mais por
trás do que existe na superfície das relações e da sociedade. Ao lado disso, aspectos
sobrenaturais são recorrentes, além de um certo protagonismo dos jovens. Mas em
Persona 5 esse protagonismo ganha os contornos de um conflito de gerações.
Essa ideia está presente em todo o desenvolvimento da história principal, assim como
daquelas secundárias e das que se desdobram nos diversos Confidants. Os Phantom
Thieves são jovens “fora de lugar”, incomodados com os rótulos que a sociedade coloca
facilmente, tanto para atacar o novo (e a justiça, na concepção deles), quanto para
defender e mistificar a violência, identificada no “velho” e na injustiça. Assim, sua jornada
busca alterar as ações de adultos perfeitamente adequados a uma ordem social violenta.
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LInks Sociais
E se não é o coração de um adulto que é alterado, é de jovens que só estão em uma
situação complicada pela atuação de adultos e seu lugar na sociedade. O trabalho
dos ladrões de coração é, sobretudo, expor essa ordem e tentar alterar a própria
sociedade, mostrando o que há por debaixo da sua máscara. Se isso fica evidente na
história principal, também é gritada a cada momento nas tramas dos Confidants.
Cada Confidant possui um nível de relacionamento, que vai de zero (não conhecermos
o personagem) até dez (no qual a relação é maximizada). Ao longo desses encontros,
que se dão a partir do interesse do jogador, os personagens vão se desenvolvendo. A
temática se mantém, já que são em sua maioria jovens, procurando seu lugar no mundo
sempre em tensão com o que é esperado deles pela sociedade. Já os Confidants que
representam a relação com adultos, nos trazem a história de pessoas “fracassadas”,
que de uma forma ou outra foram rejeitadas pela própria sociedade que as criou.

gameblast.com.br

49

ANÁLISE
Se os personagens e as tramas são um ponto alto do título, é notório que diversos tipos e
situações vêm se repetindo ao longo da série. De alguns personagens do grupo, até esse
ou aquele momento, existe uma reincidência em Persona 5. Alguns diálogos e situações
que buscam no estereótipo a saída são mais pobres, mas no geral o roteiro do jogo e o
desenvolvimento de suas tramas é suficientemente interessante e muito bem conduzido.
O mais bacana, entretanto, é que Persona 5 trabalha sua temática constantemente,
ao longo da trama principal e das outras histórias que o jogador vai ativar.
Existe uma narrativa de longa duração que nunca fica maçante pelo fato de
que cada palácio da história principal funciona como episódio narrativo, assim
como os diversos Confidants, que também possuem seu ciclo de enredo.
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Mas combinada a essa importância narrativa e de ritmo, nos Confidants, há também
uma centralidade dele do ponto de vista dos sistemas de jogo. Isso se evidencia
sempre que a personagem Sae Nijima pergunta ao protagonista sobre uma
determinada característica ou habilidade que ele só poderia adquirir trabalhando
junto com outra pessoa. Para explicar melhor como isso funciona, peguemos três
exemplos: um membro do time, uma médica e uma criança que joga no fliperama.

Cada membro do time possui um Confidant que é representado por um dos
arcanos maiores do Tarô. Ao realizarmos atividades com eles, e aumentarmos o
nível do Confidant, novas habilidades são ativadas. A primeira é o Batton-Pass, que
comentarei a frente, e depois outras como possibilidade de defender o protagonista,
de fazer um ataque crítico após o turno do líder, ou mesmo de impedir a morte
dele. O que, aliás, é bem interessante, já que acontece um game over quando o
protagonista cai em batalha. Por fim, ao atingirmos o rank máximo, a própria psique
da personagem foi alterada, e com isso seu persona evolui, tornando-se mais forte.
No caso da médica, que é uma NPC, além de todo o arco de sua história e
possibilidade de romance, cada nível que aumentamos em sua relação nos
faz ter acesso a melhores medicamentos, além de equipamentos e descontos.
Já o garoto que é fera no fliperama vai, na sua história, nos ensinando a jogar
um jogo de tiro. As habilidades que ganhamos, a partir daí, vão no sentido
de melhorar nosso uso com as armas de fogo durante as batalhas.
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A progressão desses “links sociais” também é essencial para a criação
das personas de um determinado arcana. Cada persona fundido recebe
um bônus de experiência que é proporcional ao nível que temos com o
Confidant que representa esse arcana. Os persona são essenciais, e por isso
são tão importantes as relações e vínculos que o protagonista cria.
Diferente dos outros membros dos Phantoms, o protagonista não possui apenas
um persona, mas sim a habilidade de carregar e usar múltiplos. Sendo assim, seus
atributos, fraquezas e forças, vão ser definidos pelo persona que está usando
no momento. Existem duas formas de se conseguir um persona: ou negociando
com ele nas dungeons, ou fundindo personas na criação de um novo no Velvet
Room. O limite da criação, e do recrutamento, se dá pelo nível do protagonista.
Essas dungeons se dividem em dois tipos: os palácios e o mementos. Essa divisão
é bem interessante e demonstra bem o caminho da série até aqui. Persona 3 foi
o título que iniciou essa estrutura que se mantém até hoje. Nele, os protagonistas
se aventuravam em um único local, subindo os andares ao longo dos meses e
enfrentando os inimigos em datas marcadas, fora do espaço. Esse grande calabouço
era procedural (com andares gerados aleatoriamente) e não tematizado.
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Palácios da Mente
Persona 4 (PS2/PS Vita) foi um pouco além, criando calabouços múltiplos
e conectados a cada história/personagem. Em cada trecho do enredo,
os heróis desbravavam uma dungeon, depois passando para a próxima.
Essas dungeons eram procedurais, porém tematizadas.

Persona 5, por sua vez, traz os palácios como calabouços da história principal.
Eles não são procedurais, e sim desenhados tendo em vista gerar uma série de
situações para o jogador. Eles são altamente tematizados e conectados com a
história, já que o palácio é um local que se materializa no metaverso a partir dos
desejos e pensamentos distorcidos de um indivíduo em específico. Esses são
os personagens que terão seus corações roubados pelos Phantom Thieves.
Cada palácio traz uma série de desafios, além de toda uma identidade visual, que
representa a personalidade de seu dono. No palácio de um artista, por exemplo,
os cenários e desafios brincam com quadros e com a perspectiva. No de um
empresário, a relação com o tempo e o trabalho se fazem mais contundentes,
com puzzles que mostram essa questão do trabalho, do tempo e do dinheiro.
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O que acontece para fora do metaverso também tem influência sobre esses palácios,
mudando o nível de segurança do calabouço, ou até mesmo abrindo novos caminhos
que antes estavam fechados. Por esse caráter não procedural, Persona 5 traz palácios
que conseguem construir muito melhor a personalidade do personagem cujo coração é
invadido, além de desenvolver os temas e a trama não apenas através da exposição do
enredo, mas também das mecânicas e desafios que se colocam dentro dos palácios.
Já o espaço dos mementos é, como nos jogos anteriores, procedural e não
tematizado. Na verdade, ele representa o inconsciente coletivo, e por isso está ligado
à aceitação geral que os Phantom Thieves possuem na sociedade. Conforme eles
vão ganhando notoriedade, podemos nos aprofundar nos andares desse lugar.
Além de ter uma explicação bem bacana para seu caráter procedural (já
que o inconsciente coletivo é mutável e cheio de tensões que não são
específicas apenas a uma pessoa), esse espaço funciona como o local na qual
as missões secundárias são vencidas, além de possibilitar que treinemos
nossos personagens quando não temos acesso a algum palácio.
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A parte mais interessante é que os mementos são usados na trama de alguns Confidants,
fazendo com que tenhamos que resolver algo lá para que a relação possa prosseguir.
Em ambos os locais, palácios e mementos, é essencial ser furtivo e atacar os inimigos
desprevenidos, já que ter vantagem de turno no combate é bastante proveitoso.
Isso se dá pelo fato de que Persona não costuma ser lá tão fácil. A possibilidade de
ser wipado ou de que o protagonista morra em um deslize é grande. Originado da
série Shin Megami Tensei, Persona é costumeiramente mais leve tanto na temática
quanto na dificuldade, mas ainda assim ele carrega parte do DNA da série mãe.

Mas se em Shin Megami Tensei a dificuldade existe para criar a ideia de que estamos
em um mundo opressivo e acinzentado, à mercê de anjos e demônios, em Persona
a dificuldade existe para fazer com que o jogador procure os Confidants e crie o
maior número de personas, com o maior número de habilidades possíveis.
A batalha de Persona é muito pautada nas fraquezas dos inimigos, já que atacálos com uma habilidade a que são vulneráveis faz com que seja possível realizar
fortes ataques em conjunto. Não tenha dúvida, é extremamente necessário, e
cada vez mais no decorrer do jogo, possuir os diferentes tipos de golpe para
conseguir vencer mesmo inimigos comuns. Sendo assim, é parte central da
evolução do personagem que ele evolua também fora dos calabouços e das
batalhas, através de seus atributos sociais e, sobretudo, dos Confidants.
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Aliás, muita coisa que você sente que
faz falta pode passar a existir através
de um Confidant. De poder trocar os
personagens ativos na party, a ter acesso
a melhores itens e equipamentos,
passando por uma série de habilidades
que facilitam a exploração e a
sobrevivência no metaverso. Inclusive
toda a fragilidade e exposição que o game
over a partir da morte do protagonista
gera é também um mecanismo para
dificultar a vida no metaverso e
direcionar ainda mais o jogador para
que domine os sistemas do jogo.
Dentre um grupo bem substancial de
habilidades e personas já conhecidos, e
um sistema de batalha com um esqueleto
definido há muito tempo na série, a
novidade fica por conta do batton-pass.
Após explorar uma fraqueza do inimigo,
nós podemos continuar com o mesmo
personagem (que ganha mais um turno)
ou passar o bastão para um próximo,
que ganha um belo bônus de ataque.
É interessante para que possamos
gerenciar melhor o SP do grupo e
para podermos dar um dano maior,
o que é, novamente, essencial em
momentos mais avançados do jogo
(e em dificuldades maiores).
Retorna de Persona 2 o esquema de
negociação com os personas. Através
deles é possível extorquir dinheiro, itens,
ou até mesmo fazer o inimigo se juntar ao
protagonista. Particularmente eu gostava
mais do esquema de Persona 2, que se
focava em gerar diálogos e situações entre
os membros da equipe, mas a conversa
com os inimigos (como é em Shin Megami
Tensei) é um retorno muito bem vindo.

gameblast.com.br

56

ANÁLISE
Ainda que a fusão seja o principal caminho de criação de personas, a negociação
cumpre seu papel. Novamente, subir o nível de alguns Confidants ajuda nesse
processo. Persona 5 traz um bom punhado de sistemas para serem dominados,
mas é a partir desse domínio que a dificuldade dos confrontos pode ser contornada.
Alguns chefes são bem complicados, e exigem um grupo muito bem preparado.
Complicados, mas sempre bem pensados em termos do confronto, em
como ele se conecta com a narrativa e, sobretudo, em seu apelo visual. A
primeira coisa que identificamos em Persona 5 é que ele é um título muito
estiloso. Esse estilo cumpre um grande papel em definir a característica
desses jovens rebeldes, desse mundo urbano e de suas vicissitudes.
Também serve para diminuir o ritmo de fadiga que um jogo longo como esse
causa. A tela de espólios e experiência da batalha é chamativa visualmente,
assim como também são os ataques em conjunto, bem como o visual
dos palácios e dos inimigos. Ao lado disso vem uma música que busca
essa ideia do urbano e de uma melancolia presente no cotidiano.
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Estilo, rebeldia e imersão
De todo esse estilo que pipoca em nossa cara toda vez que ligamos o jogo, até os
profundos sistemas, Persona 5 é uma iteração interessante, refinando uma série de
aspectos da série, optando por caminhos e dialogando um pouco mais com Shin Megami
Tensei e com os dois primeiros Persona (que na verdade são três, já que o segundo é
dividido em duas partes). Ele propõe ao jogador simular uma vida, entrar em dungeons,
dominar sistemas de batalha e de sociabilidade para ver uma história interessante, com
personagens também interessantes e tratando de temas importantes. Mesmo com
uma certa repetição do que já vimos até aqui, Persona 5 é a melhor entrada da série.
É, sobretudo, um jogo no qual há coesão. Há construção de um mundo e de
uma atmosfera, através de seus sistemas, de seus componentes visuais e
de sua narrativa. É um jogo imersivo, no sentido que tudo nele funciona sob
uma lógica interna coesa que conversa entre si constantemente. É fácil perder
horas, já que uma coisa vai levando à outra, e tudo parece tão no lugar certo,
na mesma medida que esses jovens, a princípio, parecem não estar.

Prós
• Enredo que prende e trata
de temas interessantes;
• Personagens também interessantes,
que são potencializados pelo
sistema de Confidants;
• Sistema de Confidants integra
narrativa e mecânicas;
• Assim como a criação dos
palácios e seus desafios;
• Boas adições ao sistema de batalha;
• Estiloso e impactante visualmente

Persona 5 (PS3/PS4)

Desenvolvedor Atlus
Gênero RPG
Lançamento 04 de Abril de 2017
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Contras
• Há uma dose de repetição
mecânica, temática e de personagens
que chega com o terceiro título
com a mesma estrutura.
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Coisas que
odiamos nos
videogames

Acredito que o motivo pelo qual vocês, leitores, estão lendo essa matéria da
revista GameBlast é a diversidade dos desafios, características e mecânicas
proporcionados por essa mídia de entretenimento fantástica. Mas quando
somos impedidos de aproveitar completamente a experiência por limitações
de software, hardware ou por simples infortúnios, todo nosso amor pode ir
por água abaixo. Vamos explorar os principais motivos pelo qual desligamos
tantas vezes nossos consoles furiosamente, ou deixamos de terminar
títulos e partimos em busca de outros que consideramos melhores.
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Quedas de framerate consideráveis

Esse fator atrapalha nossa impressão estética do jogo, além de, muitaos
vezes, comprometer nosso progresso em partidas multiplayer online. A
taxa de quadros por segundos, ou framerate, varia de acordo com o título,
plataforma e até de acordo com o hardware utilizado para processar o jogo.
Para jogos que rodam a 60 quadros por segundo (60 fps), quedas
para valores menores podem comprometer o tempo de resposta
do jogador, principalmente se a tomada de decisões estratégicas
for relevante. No caso de jogos que rodam a 30 fps —– geralmente
jogos que não possuem recurso competitivo ou apenas focados em
um multiplayer casual —–, a queda de framerate atrapalha mais
visualmente falando, fazendo com que os movimentos durante o jogo
fiquem mais mecânicos e pouco naturais, ou seja, menos fluidos.
Esse fator incomoda (e muito) os simpatizantes de emuladores e afins, que
tentam reviver a experiência dos consoles antigos nos computadores de
hoje. Devido a diferenças nas tecnologias utilizadas e incompatibilidade de
alguns títulos, alguns consoles rodam jogos com framerate muito baixo,
inviabilizando a jogatina e levando à desistência por parte dos jogadores.

A queda de framerate é levada tão a sério
no âmbito competitivo que jogadores
profissionais de alguns eS-sports, como
Counter-Strike: Global Offensive (Multi),
Starcraft II (PC/Mac) e League of Legends
(PC/Mac), utilizam hardware capaz de
atingir 240 fps, além de configurar o
jogo para atingir esse taxa de quadros
por segundo. O motivo está na latência
(atraso) causado pelas conexões via
internet, causando queda para 120 fps
ou até 60 fps. Porém, mesmo com a
queda, o gameplay não é afetado, por
se tratar de uma taxa adequada para
jogos que exigem resposta imediata.
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Conexões lentas a lojas virtuais

9

A sétima geração de consoles popularizou os jogos multiplayer online e
a venda de produtos digitais nos consoles. Isso foi um grande marco na
indústria, que se estende até hoje e parece crescer mais a cada dia. Porém,
não há nada mais frustrante que entrar na PS Store do PlayStation 3 ou
na eShop do Nintendo 3DS: o tempo de carregamento e processamento
de informações nessas lojas são absurdamente inaceitáveis.
Parece que, com melhorias nas tecnologias de conexão e arquitetura
digital, as lojas virtuais estão se tornando um pouco mais eficientes
no que diz respeito ao tempo de acesso. Temos, como exemplo,
a PS Store no PS4 ou a mais nova eShop no Switch, que oferecem
experiências mais rápidas, fáceis e até esteticamente agradáveis.

PS Store no PS3

Switch eShop
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Personagens irritantes

Esse fator não atrapalha no gameplay, nem
te impede de progredir no jogo. Porém,
algo irritante pode chegar até a ser um
motivo para o jogador desistir de vez do jogo.
Geralmente, quando esses seres insuportáveis
aparecem com muita frequência, ficamos
lembrando de seus bordões e até mesmo dos
momentos que queríamos estar bem longe
— ou pelo menos mandar esse personagem para bem longe dali.
Sobre o fato de irritar ou não, isso é bem pessoal e pode afetar as pessoas
de diferentes maneiras. Mas, podemos citar aqui alguns exemplos
clássicos. Em The Legend of Zelda: Ocarina of Time (N64), há um ser que
muitos consideram extremamente chato e inútil (eu particularmente gosto
muito das dicas dessa fadinha). Para os fãs de Resident Evil, a indefesa
adolescente Ashley de Resident Evil 4 (Multi) fazia Leon e o jogador atrás do
controle ficarem loucos de tanto que ela gritava por ajuda. Mas o destaque
destaque deste parágrafo fica com os bebês gêmeos Mario e Luigi, de
Super Mario World 2: Yoshi’s Island (SNES). Dava até vontade de deixar
eles caíram abismo abaixo de tanto que incomodavam os jogadores.
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Atualizações obrigatórias gigantescas

7

Ah, o tempo dos consoles antigos. Até os
tempos da sexta geração — GameCube,
PlayStation 2 e Xbox —, os jogos vinham
de fábrica com tudo o que deveriam
(ou não) proporcionar aos jogadores.
Com erros ou sem erros, com conteúdo
adicional ou livres de extras, os jogos não
podiam ser modificados uma vez que
eram vendidos. Ruim? Sim, em parte é um
problema, pois falhas de programação ou na
execução de algumas ideias poderiam ser
corrigidas caso houvesse como atualizar.
Mas esse tempo das atualizações trouxe também algo extremamente
desconfortável para os jogadores, principalmente agora na oitava geração.
Você liga o console, coloca o disco e… 1%, 2%, 3%. Números, seguidos
de minutos ou até horas esperando para que o jogo fique “pronto” para
ser jogado. Parece até que toda a ansiedade e animação para jogar até
título recém comprado vão sendo levadas com o tempo da atualização.
Chega a bater aquela saudade no peito dos cartuchos, que mal eram
encaixados no slot e já estavam tocando a música da intro do jogo.

Senta lá Cláudia! Só depois de
6.59 gb você começa a jogar
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Final decepcionante ou incoerente

Esse mal assola muitos jogos com boas narrativas, mas que não
sabem o momento ou como concluir toda essa trama. Há jogos que
propõem narrativas mais simples ou até mesmo contam uma história
apenas por contar, e esses jogos não são os que nos preocupam.
Os jogos de final decepcionante ou incoerentes são aqueles em
que você está vidrado, preso, e simplesmente não consegue parar
de pensar em como se dará o desfecho da história. E, quando você
menos espera, o pior acontece: aquilo que você não esperava.
Esse tipo de decepção pode ocorrer por altas expectativas do jogador,
influenciado pelo progresso do jogo ou desenvolvimento dos personagens.
Mas também pode ser atribuído aos criadores do jogo, que não
cumpriram o papel final da narrativa de maneira coerente ou suficiente.

Mass Effect 3 foi tão criticado por seu final
conturbado, que fez a EA soltar uma carta pedindo
desculpas, e a Bioware lançando um update que
“atualiza” o final colocando melhores explicações
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Gameplay limitado por mecânicas
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A famosa frase “nada é impossível” é um tanto quanto motivadora, mas
tem suas exceções. Os jogos que limitam a maneira como queremos
nos comportam ou explorar em um jeito pelo fato de não permitir que
tomemos certos rumos ou façamos certas ações prejudicam nossa
experiência. Imagine um jogo muito bonito, com cenários estonteantes,
mas que você não pode explorar porque o jogo não deixa você chegar
lá de maneira alguma. Sim, estamos falando exatamente disso.
Mais do que dificultar a exploração, é realizar tudo aquilo que o jogo
trouxe de maneira limitada, seja o combate, a coleta de recursos,
a busca por seus objetivos, sobrevivência, etc. Na série Uncharted,
exclusiva para PlayStation, temos várias maneiras de sobreviver aos
tiros, seja se escondendo atrás de paredes, atirando em objetos
do cenário para explodi-los, partindo para o fogo cruzado ou até
mesmo chegando sorrateiramente para atacá-los por trás. Esse
é um exemplo de jogo que permite um gameplay mais fluido.

Em jogos de mundo aberto, como Fallout New Vegas, ficou conhecido
pelos seus muros invisíveis limitando o mapa e acesso de algumas áreas
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Colecionáveis inúteis

Esse é um ponto interessante, já que muitos desenvolvedores fazem
uso dos colecionáveis para aumentar a vida dos jogos, principalmente
no pós-jogo. Jogos como os da série Lego são verdadeiros campeões
na infinidade de itens que devemos coletar. Motivo? Nenhum,
pois são poucos os extras que realmente valem o tempo e esforço
que o jogador vai gastar para coletar todos os colecionáveis.
Apesar do sucesso de crítica e da obra-prima que cada vez mais
tem se tornado no meio dos games, The Legend of Zelda: Breath of
the Wild (Wii U/Switch) tem um pequeno problema em qualidade,
mas um problema incontável em quantidade. As 900 sementes
de Korok que devem ser coletadas são um desafio e tanto para os
jogadores mais dedicados, mas a recompensa é para lá de ruim.

E ai? Topa achar 900 sementes dessas?
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Tempo de carregamento excessivo

3

Entre uma fase ou outra, entre um ambiente externo e um interno,
entre uma partida e outra, o carregamento faz parte dos jogos, e é
inevitável. Seja jogando Beyond: Two Souls (PS3), qualquer jogo da
série The King of Fighters no Neo Geo CD, ou desbravando muitos
outros títulos com carregamentos excessivos, esperar não é a coisa
mais divertida a se fazer quando estamos ansiosos para jogar.
O tempo de carregamento para jogos em disco sempre foi
maior do que em cartuchos. A mídia digital também ajuda na
leitura, já que os dados não precisam ser “varridos” de uma
mídia diferente àquela que está presente no hardware. Porém,
alguns problemas de carregamento são provenientes dos
próprios jogos e da falta de otimização de seus algoritmos.

Sniper Ghost Warrior 3, conseguiu chegar
a 5 minutos de carregamento no PS4
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Ports de má qualidade

Quanto mais consoles receberem um jogo, melhor. Afinal, maior
a repercussão daquela obra no meio dos game, certo? Não
necessariamente. Um port de jogo mal feito pode levar um título a
ganhar má fama e até perder todo o prestígio e respeito advindos
das versões mais bem desenvolvidas ou mais bem adaptadas.
Um caso extremamente relevante para nossa discussão é Resident
Evil: Revelations 2 (Multi), spin-off de sucesso da Capcom. Apesar de
ser apreciado pelos fãs por seu caráter mais survival horror do que
ação, o port do jogo para o PS Vita é uma verdadeira lástima. Além da
resolução baixa para a qual foi pobremente adaptada a versão, o jogo
tem muito mais bugs e quedas de framerate do que as outra versões.
Outro caso que foi extremamente incômodo para a comunidade gamer
em geral foi o de Batman: Arkham Knight (Multi), que chegou cheio de
problemas, principalmente bugs relacionados aos jogos salvos e ao
carregamento de objetos na tela, em sua versão para PC. Essa versão foi
posteriormente removida e, desde então, a Rocksteady não conversou
mais sobre os problemas do port desse jogo, focando apenas em atualizar
e melhorar a experiência das versões de Xbox One e PlayStation 4.
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Bugs e glitches

1

Falar sobre jogos é falar sobre falhas. Claro, nada é perfeito
nesse mundo rodeado de decisões lógicas que devem ser
rapidamente tomadas. Porém, quando as falhas se sobressaem
comparadas aos pontos positivos, temos algo realmente
preocupante. É aí que surgem os populares bugs e glitches.
Bugs são falhas que acabam atrapalhando nosso progresso no jogo,
seja tirando um objeto que deveria estar lá ou posicionando o jogador
aleatoriamente em uma posição ou local indesejados. Glitches são
geralmente falhas que são exploradas pelo jogador, que tenta usar isso
a seu favor para conseguir agir de forma mais rápida, certa ou eficaz.
Quando falo de bug, lembro-me de Ether One (PC/PS4), jogo que, em seu
último desafio, corria o risco aleatório de não carregar o objeto necessário
para finalizar o jogo com sucesso. Sobre glitches, podemos citar os
famosos espaços entre os canos e o chão, por onde Mario podia “deslizar”
livremente e completar a fase mais facilmente, em Mario Bros. (NES).

Que tal vidas infinitas?
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por Rafael Neves
Revisão: Ana Krishna Peixoto
Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

33 novidades que
queremos ver na E3 2017
Rufem os tambores! Façam suas apostas! Deixem seu espírito gamer tomar
conta, pois estamos pertinho da E3 2017! A edição deste ano do maior evento de
videogames do mundo carrega, como sempre, muitas expectativas e sonhos de
jogadores de todo o globo. E, como não é pequena a nossa lista de desejo, que tal
revisitar cada título, aparelho ou anúncio em geral que queremos ver nessa E3?
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N

É qua

nto?

ão conhece a E3?
Trata-se da sigla para Exposição de Entretenimento Eletrônico,
um evento de jogos e tecnologia anual que, desde 1995, vem se
consagrando como o maior do mundo para o público gamer. A E3
acontece sempre na cidade de Los Angeles, Estados Unidos, contando
com a participação de grandes empresas do ramo como Sony, Nintendo,
Microsoft e muitas third-parties. É na E3 que grandes anúncios são feitos
e oportunidades inéditas de testar jogos ainda não lançados são
dadas. Esse ano, a E3 2017 abrirá pela primeira vez o
acesso ao público em geral, permitindo que não
apenas jornalistas e lojistas participem!
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1- Super Mario Odissey (Switch)

Zelda pode ter tomado os holofotes no lançamento do Switch,
mas Mario não vai deixar barato! O ícone da Nintendo tem a
difícil tarefa de manter o ritmo frenético da nova plataforma
da empresa, mirando ser a principal escolha para o natal
de 2017. Será que o encanador ainda tem força para tal? A
resposta vai ficar para o fim do ano, mas um trailer de Super
Mario Odissey na E3 2017 pode ser exatamente o que donos
de Switch precisam para continuarem empolgados.

2- Kingdom Hearts 3 (PS4

/XBO)

Acredita que Kingdom Hearts 3 foi anunciado na E3 2013?
E isso porque já completam-se mais de dez anos desde o
lançamento de Kingdom Hearts 2 (PS2)! Em se tratando da
conclusão da grande saga de Kingdom Hearts, a Square Enix
parece estar cozinhando delicadamente (ou enrolando?)
a expectativa dos fãs, mas a E3 2017 seria uma excelente
oportunidade de relembrar os jogadores da produção do
título e, é claro, apresentá-lo em sua forma mais recente.
Vamos lá, queremos ver Sora, Donald e Pateta de novo!

3- Project Scorpio

A nova versão do Xbox pode ter causado reações diversas nos fãs,
principalmente por ter sido anunciada, na E3 2016, junto ao Xbox
One Slim. Até hoje, não sabemos até que ponto o Scorpio fará
parte da família Xbox One e qual será seu diferencial em relação ao
Xbox que temos hoje. Em um ano em que a Microsoft não partilha
de alguns dos grandes jogos que as plataformas Sony e Nintendo
recebem, o Scorpio é chance de elevar o interesse pelo console da
empresa de Bill Gates e, é claro, mostrar alguns incríveis jogos que
tirem vantagem das capacidades técnicas da nova caixa preta.
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4- Xenoblade Chronicles 2 (Switch)

Com lançamento marcado para 2017 (acredite se quiser!),
Xenoblade Chronicles 2 é um grande RPG a caminho do Switch.
Assim como no Wii e Wii U, a Monolith Soft pretende saciar a
sede de fãs do gênero com mais um capítulo da franquia que
vem conquistando fãs a cada lançamento. Dando sequência ao
primeiro título da série, Xenoblade 2 parece maior, mais complexo
e optando, mais uma vez, por uma direção de arte diferente de
seus antecessores. Muitas dúvidas ainda estão no ar, especialmente
sobre a relação entre este jogo e o primeiro Xenoblade, e a E3
2017 pode ser uma excelente oportunidade de respondê-las.

5- The Elder Scrolls V - Sk

yrim (Switch)

Já fez tudo o que tinha para fazer em Zelda: Breath of the Wild? Ótimo,
porque vem aí mais um imenso universo para explorar com a versão de
Switch de Elder Scrolls V: Skyrim. Afastado de plataformas da Nintendo
em seu lançamento original, esse relançamento pode ser a chance de
conferir um excelente RPG que tornou-se um dos grandes marcos do
open-world na história dos games. Será que essa versão será baseada na
edição remasterizada, Skyrim: Special Edition, lançada no ano passado
para PS4 e XBO? Alguma chance de vermos easter-eggs da Nintendo, a
exemplo da Master Sword como arma ou Ridley como um dragão do
jogo? A E3 2017 pode dar a Skyrim o destaque que merece no Switch!

6 - Final Fantasy VII Remake (PS4/XBO)

Em 2015, todos comemoramos o anúncio do remake de
Final Fantasy VII, porém, de lá pra cá, não vimos quase
nada de novo dessa aguardadíssima remasterização. O
clássico RPG de PlayStation que influenciou inúmeros
títulos depois dele finalmente chegará ao PS4 de cara
nova. E bota nova nisso porque o que vimos de FF VII
Remake até agora nos deixou de queixo caído. Que
evento melhor do que a E3 para trazer esse incrível jogo
de volta aos holofotes e limpar um pouco da polêmica em
torno do anúncio de que será lançado em episódios?
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7 - Sea of Thieves (XBO)

Faz anos desde que a Rare não conseguia empolgar os jogadores
com um de seus títulos. Felizmente, o estúdio responsável
por Banjo-Kazooie e GoldenEye parece estar voltando aos
seus anos dourados com Sea of Thieves, uma espécie de
simulador multiplayer de pirataria. Com ênfase na divisão de
tarefas entre os marujos, Sea of Thieves promete explorar
águas desconhecidas, caça a tesouros e confrontos com outras
tripulações. Após uma boa recepção na E3 2016, resta a Sea of
Thieves um definitivo anúncio de sua data de lançamento.

8 - Cuphead (XBO)

Cuphead é amor à primeira vista. Seus visuais a lá animações
dos anos 1930, seu gameplay side-scrolling e seu alto nível
de dificuldade criam uma experiência nostálgica e, ao
mesmo tempo, única. Ainda assim, o título já está em
produção há sete anos, e ainda não temos uma data de
lançamento definitiva, algo que uma E3 poderia resolver
facilmente. Mas uma coisa é certa: já estamos mais do
que convencidos de que precisamos jogar Cuphead!

9 - “Mario e Rabbids” (Switch)

Vez ou outra brota um estranho rumor de que Mario e seus
amigos irão se juntar aos coelhos malucos da Ubisoft para
uma esquisita aventura no Switch. Sim, parece um boato
sem pé nem cabeça, mas são tantas fontes confirmando
a existência desse título que não temos como ignorálo! Eu, honestamente, não sei o que esperar de um jogo
como esse que, ainda por cima, parece ser um RPG. Ainda
assim, a pompa da E3 pode tranquilamente reverter as
expectativas para esse jogo nas maiores possíveis.
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10 - Fire Emblem Warriors (Switch)

Depois do sucesso de Hyrule Warriors reimaginando a mitologia
da franquia Zelda à luz das guerras colossais da Koei Tecmo, era
fato que outras franquias da Nintendo iriam receber tratamento
semelhante. E, de fato, Fire Emblem é um dos primeiros nomes
que vêm à cabeça, afinal, o título trata justamente de confrontos
bélicos em uma ambientação medieval com toques de fantasia.
Desenvolvido para New 3DS e Switch, Fire Emblem Warriors
promete encher os guerreiros e as guerreiras de Fire Emblem
de anabolizantes para fazê-los dizimar exércitos com algumas
espadas e fazer disso um verdadeiro show em alta definição.

11 - God of War (PS4)

A nova guinada que a Sony deu em sua mais importante
franquia na E3 2016 arrancou ótimas reações de fãs ao redor
do mundo. Ver Kratos e seu filho, em um novo gameplay,
de frente para uma jornada maior do que qualquer outra já
apresentada fez nossos olhos brilharem… E nossa vontade
de jogar esse game chegar em um patamar incalculável.
A segunda aparição do novo God of War tem tudo para
tomar conta da E3 mais uma vez. Só esperamos que o
jogo esteja jogável e que seja lançado ainda neste ano!

12 - Spider-Man (PS4)

Assim como nos cinemas, a carreira do Homem-Aranha
nos videogames é marcada por altos e baixos. Ainda assim,
os poucos títulos que mandaram ver na interpretação do
cabeça de teia tornaram-se memoráveis. Com um novo
jogo do aranha a caminho do PS4, o sonho de saltar por
entre prédios preso a uma teia, escalar paredes feito um
aracnídeo e espancar bandidos parece estar perto de se
tornar realidade. Ao menos é o que o estúdio Insomniac
Games promete! Com um filme do Homem-Aranha marcado
para este ano, trazer o herói à E3 seria uma ótima jogada.
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13 - The Last of Us: Part 2 (PS4)

The Last of Us parecia ser o último, desculpe o trocadilho,
então eis que a Naughty Dog anunciou, na última PlayStation
Experience, uma nova empreitada na franquia. Situado anos
após o primeiro game, a história de Ellie e Joel será retomada,
só que, dessa vez, o foco parece estar na garota. Quanto ao
gameplay, podemos esperar pelo pedigree da Naughty Dog,
porém, o enredo do jogo é o que mais intriga os fãs. Como
carregar o legado da tocante história de The Last of Us?

14 - Uncharted 4: The Lo

st Legacy (PS4)

Outra produção da Naughty Dog que está devendo uma
participação na E3 2017 é o DLC de Uncharted 4, The Lost
Legacy. Também anunciado na PlayStation Experience,
esta expansão do quarto capítulo da saga de Nathan
Drake não estrelará o Indiana Jones dos videogames, mas
sim sua amiga Chloe e a (não tão amiga assim) Nadine
Ross. Que surpresas a história nos trará após essa grande
mudança de direção? Como será o gameplay de Chloe? Que
revelações podemos esperar da vida dessas personagens?

15 - Days Gone (PS4)

Quando pensávamos que jornadas solitárias por um
mundo pós-apocalipse zumbi já estava batido, eis que vem
mais uma interpretação do gênero. Days Gone encerrou
a última apresentação da Sony na E3, mas, desde então,
não ficaram muito claras quais as intenções do estúdio
Bend Studio com esse título. Segundo a desenvolvedora,
a produção ainda estava no início quando fora anunciada,
portanto seria interessante ver o quanto podem
mostrar passado um ano após a primeira revelação.
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16 - E agora, VR?

TA realidade virtual (VR) foi um dos grandes destaques na E3
2016, ano em que o periférico da Sony e de outras empresas
chegaram ao mercado com suporte para muitos títulos. De
lá pra cá, no entanto, as vendas dos óculos de realidade
virtual não deslancharam, e a oferta de jogos compatíveis
provou não ser tão apetitosa assim. Será que veremos um
tratamento semelhante para a tecnologia VR na E3 desse ano
ou essa será mais uma ideia que voltará ao congelador?

17 - Destiny 2 (Multi)

Uma das melhores experiências cooperativas de tiro atuais,
Destiny é um título de destaque na biblioteca dos consoles
da Sony e Microsoft. Sua continuação, já anunciada pela
desenvolvedora Bungie, ainda não tem muitos detalhes revelados,
mas já está na mira de muitos jogadores. Com a promessa de
reunir Guardiões para defender a Ordem (usando armas, é claro),
Destiny almeja expandir a proposta do primeiro título. Já que seu
lançamento está marcado para setembro deste ano, a E3 pode
ser uma oportunidade interessante de revelar mais sobre o jogo.

18 - Call of Duty: WWII (Multi)

Após uma flertada com o futurismo em Call of Duty:
Infinite Warfare, Activision põe os pés no chão de volta
para reviver os confrontos da Segunda Guerra Mundial.
Após uma representação chocante da Primeira Guerra com
Battlefield 1 no ano passado, será que a franquia rival fará
tão bonito quanto? Não sobra potencial bélico para tal nesta
guerra, ficando nas mãos da Activision a responsabilidade
de provar que Call of Duty: WWII não é apenas o Call of
Duty deste ano… Embora ele provavelmente seja.
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19 - Death Stranding (PS4)

Poucos trailers foram tão perturbadores, confusos e
interessantes quanto o de Death Stranding, a nova obra
de Hideo Kojima, criador de Metal Gear Solid. Pouco
sabemos sobre esse exclusivo de PS4 além do fato de
que trabalhará o tema da morte, trará atores famosos
como Norman Reedus e terá aspectos mundo aberto e
multiplayer. Sem nenhuma imagem do gameplay ainda, só
podemos contar com os poucos comentários de Kojima
de que será um jogo de “quase ação”. Quem sabe a E3
não deixa mais claro que raios é Death Stranding...

20 - Shenmue III (PS4)

Assistir ao anúncio de Shenmue III na E3 215 foi inacreditável, o
que reverberou em uma campanha de arrecadação de fundos
mais que favorável. Já sabemos, assim, que o título está em
produção, inclusive pelas mãos de muitos desenvolvedores de
Shenmue e Shenmue II, mas ainda não fomos devidamente
apresentados a como anda o jogo atualmente. Será que na
E3 2017 teremos um vislumbre da jornada de Ryo Hazuki?

21 - Crackdown 3 (XBO/PC)

Já faz um tempo que Crackdown 3 está sendo cozinhado para
Xbox One e PC e, considerando que o ano de 2017 não está
sendo muito animador para donos de um XBO, talvez seja
hora de mandar esse jogo para as lojas. Que momento melhor
do que a E3 para reacender a expectativa por Crackdown
3? Um sandbox multiplayer de tiro em terceira pessoa
por uma metrópole futurista marcada pela criminalidade
pode ser uma grande adição à biblioteca do XBO, ainda
mais para quem já curte a jogabilidade da franquia!
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22 - Battlefront 2 (Multi)

Não é todo ano que recebemos um novo filme de Star
Wars, que dirá um filme e um jogo! Battlefront 2 chega
esse ano trazendo muito mais batalhas intergalácticas do
que seu antecessor, com destaque para a promessa de
misturar os elementos de diferentes trilogias da saga de
George Lucas. Embora vasto em termos de multiplayer,
o primeiro Battlefront dessa nova linha deixou a desejar
em termos de single player, aspecto que esta sequência
também comprometeu-se em corrigir. Aposto que
veremos toda a pompa de Battlefront 2 nesta E3!

23 - O título da Retro St

udios

“O jogo novo da Retro Studios” é um desejo recorrente
de quem assiste à E3, afinal, é um dos estúdios mais
talentosos da Nintendo. Responsável por Metroid Prime e
Donkey Kong Country Returns, a Retro vem desenvolvendo
silenciosamente um novo título. Será um jogo para Switch?
Mais um Metroid ou um terceiro novo Donkey Kong Country?
Ou talvez uma franquia inédita? Muitas expectativas
pairam em cima desse desconhecido jogo e, por mais que
queiramos vê-lo na E3 2017, só esperamos que ele seja
tão bem feito quanto os títulos anteriores da Retro!

24 - Ever Oasis (3DS)

Embora o Switch seja realidade, o 3DS ainda tem alguns
títulos aqui e alí que instigam a expectativa dos fãs. Um deles
é Ever Oasis, um inédito RPG desenvolvido pela Grezzo com
participação de Koichi Ishii, criador de Secret of Mana (SNES).
Em Ever Oasis, o jogador deve construir seu próprio Oasis
para explorar paisagens desérticas, superando calabouços
e enfrentando inimigos. Anunciado na E3 2016, talvez a
edição de 2017 do evento seja a chance de convencer
definitivamente jogadores do potencial desse RPG.
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25 - Shadow of the Tomb Raider

Ao contrário do que se diz sobre reboots, a nova saga de
Tomb Raider tem arrancado elogios de muitos jogadores.
Tal saga, aparentemente, se tornará uma trilogia, pois há
indícios de que Shadow of the Tomb Raider será o terceiro
game da nova linha. A desenvolvedora, Crystal Dynamic,
não confirmou nem desmentiu os boatos, mas não seria,
nem de longe, uma má ideia mais uma aventura de Lara
Croft. Queremos muito ver a exploradora na E3 2017!

26 - Splatoon 2 (Switch)

Há poucas semanas do lançamento de Splatoon 2, a E3
pode ser o lugar em que todas as nossas dúvidas sobre
esse títulos serão respondidas. Como será o novo modo
história? Que atualizações (gratuitas, por favor) aguardam os
jogadores após o lançamento? Finalmente poderemos jogar
com os Octolings? Se a E3 2014 fez todos amarem Splatoon,
a E3 2017 pode facilmente estender esse relacionamento
para Splatoon 2, afinal a Nintendo já anunciou que
promoverá um campeonato entre Inklings durante a E3.

27 - Super Smash Bros. for Switch (Switch)

Como era de se esperar, o Switch vem recebendo muitos jogos
de sucesso do Wii U, seja na forma de relançamentos, seja
na forma de sequências. No caso de Smash, é difícil termos
um novo jogo da franquia tão cedo, mas também é nítido
que a versão para Wii U e 3DS não deram tudo o que tinham
para dar. Um relançamento no Switch (quem sabe unificando
o conteúdo de ambas as versões) pode ser uma grande
oportunidade de levar fãs da série à nova plataforma da Nintendo.
Afinal, E3 sem Super Smash Bros. não é a mesma coisa!
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28 - Virtual Console no Switch

Ter a biblioteca de clássicos da Nintendo em uma plataforma
como o Switch é o sonho de muitos nintendistas, uma
pena que a Big N vem sendo muito cautelosa quanto ao
Virtual Console de seu novo dispositivo. Como serão os
tais jogos de SNES e NES com multiplayer online? Teremos
também como jogar N64, Game Boy? Finalmente veremos
o relançamento de clássicos do GameCube? Wii e DS
também serão portados? Porque não usar a E3 pra deixar
tudo claro e trazer uma onda de nostalgia ao evento?

29 - Dragon Quest XI (M

ulti)

Após aventurar-se pelo mundo dos MMORPGs em Dragon Quest
X (Multi), a franquia Dragon Quest retorna ao tradicional esquema
de aventura single player em seu décimo primeiro capítulo. Com
uma versão para PS4 e Switch abusando de belíssimos gráficos
e uma outra edição para 3DS extremamente nostálgica que
alterna entre visuais bidimensionais e tridimensionais. Fãs desta
clássica série de RPG só têm uma preocupação: veremos Dragon
Quest XI no ocidente? Se sim, quais versões estarão disponíveis
aqui? Por favor, Square Enix, leve essas respostas à E3!

30 - Marvel vs. Capcom Infinite

Desde sua estreia nos fliperamas, a franquia Marvel vs. Capcom
vem expandindo a ideia de unir os heróis de Stan Lee com Chun
Li, Mega Man e até figuras exóticas da Capcom como Phoenix
Wright. A nova versão desse crossover, Infinite, coloca na receita
as Jóias do Infinito da Marvel, garantindo incríveis poderes aos
lutadores. Além disso, figuras interessantes estão se somando ao
combate, como Ultron, Sigma (que, inclusive, estão fundidos na
campanha do jogo!) e X. Mas queremos ver ainda mais de Infinite,
desde personagens a estágios, incluindo as mudanças na mecânica
de luta. Em um ano tão recheado de filmes da Marvel, é quase
obrigatório termos Marvel vs. Capcom Infinite na E3 2017!
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31 - DLC de Zelda: Breath of the Wild (Wii U/Switch)

Breath of the Wild já se consagrou como um dos grandes
lançamentos desse ano, sendo considerado por muitos como um
dos maiores da história. Sua primeira leva de DLCs, no entanto,
não pareceu tão bem recebida. A segunda parte do pacote, por
outro lado, pode guardar conteúdos muito mais interessantes,
dentre eles um novo calabouço e uma nova história. A questão
é: o que exatamente a Nintendo está preparando? Uma quinta
Divine Beast? Uma aventura vivida Zelda? Talvez o maior evento
de games do mundo traga essas respostas. Cada participação
de Breath of the Wild na E3 foi muito emocionante, e uma a
mais, mesmo após o lançamento do jogo, não seria má ideia!

32 - O tal do novo Kirby

(3DS)

A bolota rosa mais famosa dos videogames está comemorando
vinte e cinco anos em 2017 e, ao contrário de Metroid, vem
recebendo muito apoio da Nintendo nas celebrações. Um
dos presentes de Kirby é um jogo novo para 3DS focado no
multiplayer. Ainda não temos ideia de como esse jogo se
destacará frente aos vários mini-games multiplayer da bolota rosa
lançados na eShop, mas, se a Big N pretende mesmo dar suporte
ao 3DS até 2018, anunciar o novo Kirby na E3 2017 pode ser uma
maneira de reconquistar a atenção dos jogadores no portátil 3D.

33 - GTA VI

Pode ser um tiro no escuro, mas que jogo melhor para apostar
do que esse? Se hoje nos impressionamos com Zelda: Breath of
the Wild (Wii U/Switch) e Horizon: Zero Dawn (PS4), temos que
prestar homenagem a um marco dos jogos de mundo aberto:
Grand Theft Auto. A cada jogo lançado, uma barreira a menos
no caminho para a liberdade total. E, desde que o relançamento
de GTA V no PS4 e XBO deu um gostinho do que a série pode
alcançar na atual geração de videogames, a expectativa por
um sexto título tornou-se imensa! E3 2017, traga-no GTA VI!
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Se 2017 já está sendo um
ano excelente para o público gamer, que dirá
depois da E3! Mal podemos esperar por mais
detalhes de todos esses jogos que listamos e,
acima de tudo, pelas surpresas que o evento
trará. E nós, do GameBlast, estaremos lá em Los
Angeles mais uma vez para cobrir de pertinho
tudo o que acontece na E3 2017. Fique ligado no
site e na próxima edição da Revista GameBlast
para novidades! E aí, ansioso?
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de geleias espaciais
ao mundo dos mortos

por Luis Antonio Costa
e Renan Greca
Revisão: Arthur Maia
Diagramação: Ítalo Lourenço

No final da década
passada, a Microsoft
investiu no
lançamento
de jogos
independentes
para o Xbox 360.
Com jogos como Castle Crashers, Super
Meat Boy, Braid e Limbo, a campanha
foi um enorme sucesso. A Sony, então,
decidiu seguir os passos da rival, que
resultou em suas próprias parcerias com
desenvolvedoras indie, através da iniciativa Pub
Fund. Desde então, a Drinkbox Studios tem sido
uma importante parceira da plataforma PlayStation,
lançando quatro jogos criticamente aclamados.
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Construindo um sonho

A

DrinkBox Studios foi fundada em abril de
2009, em Toronto no Canadá, pelos amigos
Chris Harvey, Ryan MacLean e Graham Smith,
depois que o antigo estúdio que o trio trabalhava, a
Pseudo Interactive, fechou. Mesmo tristes por terem
perdido seus empregos, o grupo tinha consciência
que, por possuírem o know-how do negócio de
desenvolvimento e mercado de games, eles poderiam
arriscar em perseguir seus próprios sonhos de forma
independente. Sua principal meta era poder criar games
que proporcionam experiências eletrônicas únicas.
A empresa possui atualmente certificações para
desenvolver games para as principais plataformas
disponíveis, mas ela não sobrevive apenas com criações
próprias. A DrinkBox Studios também é responsável
por prestar serviços de programação, arte e design para
projetos de grandes empresas como Activision, EA,
entre outras. Além de render uma grana extra para o
estúdio, essa boa relação com os gigantes do mundo
dos games garante uma rica troca de experiências, além
de divulgar o talento dos desenvolvedores e artistas.
Responsável pelo desenvolvimento e lançamento de
três games originais: Tales from Space, Guacamelee
e Severed, a empresa mostra que possui muita
criatividade e potencial para inovações. Com games
divertidos e feitos com muito cuidado e carinho, a
empresa certamente já conquistou seu espaço no
mundo dos desenvolvedores independentes, e ainda
vai conquistar muitos fãs nos anos que virão.

Criaturas do espaço
O primeiro game da Drinkbox é Tales from Space:
About a Blob, que foi lançado para PlayStation 3 em
fevereiro de 2011. No ano seguinte, a continuação
Tales from Space: Mutant Blobs Attack!!! foi lançada
para PlayStation Vita — posteriormente, o segundo
game seria lançado também para PC, PS3 e Xbox 360.
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Ambos jogos acompanham a história
de uma raça de geleias espaciais
que invadem a Terra. No entanto,
essas geleias são criaturas muito
pequenas que precisam absorver
objetos para crescer e se tornarem
figuras ameaçadoras. Após serem
capturadas por cientistas interessados
em estudar a espécie extraterrestre, as
geleias escapam e começam a devorar
tudo o que aparece em sua frente.
Controlando uma das geleias, o jogador
deve correr e pular para chegar ao
final de cada fase, absorvendo a maior
quantidade de objetos no caminho.
É uma mecânica simples que remete
ao instinto predatorial visto em jogos
como Katamari Damacy, Spore
e, mais recentemente, agar.io. No
começo do game, as relativamente
inofensivas geleias comem coisas
como rolhas ou moedas; à medida que
crescem, passam a comer maçãs, ratos, pessoas, carros, edifícios e, por fim, cidades
inteiras são consumidas. Mecanicamente, esse crescimento não é tão relevante,
pois as ameaças crescem na mesma proporção que o jogador. A geleia em si ocupa
aproximadamente o mesmo tamanho em tela
ao longo do jogo, mas são as características dos
obstáculos que nos fazem saber que a criatura
está se tornando cada vez mais perigosa.
Mais interessante do que a jogabilidade em si é o
estilo apresentado pela Drinkbox. Além da direção
artística forte dos personagens e ambientes,
todo o jogo é apresentado como um antigo filme de
monstros, que combina perfeitamente com a proposta.
Já flertando com as características metroidvania que
seriam vistas em Guacamelee!, ao longo dos dois
jogos, as geleias adquirem poderes magnéticos,
elétricos e outros. Já no segundo jogo, a tela de toque
e sensores de movimento do Vita são incorporados
na jogabilidade, algo que foi reaproveitado em Severed.
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Es hora de luchar!
O próximo jogo da empresa foi Guacamelee!,
lançado em 2013. Originalmente, o título
estava disponível apenas para PS3 e PS
Vita, mas depois ele foi portado para PC,
OS X, Linux e também ganhou uma versão
remasterizada para Xbox One, Xbox 360,
Wii U e PS4. Ao melhor estilo dos games
de ação-plataforma, Guacamelee! se
inspirou fortemente na cultura e folclore
mexicanos. Os cenários coloridos e cheios
de detalhes com uma história recheada
de tiradas cômicas conquistou a opinião
da crítica e de muitos jogadores.
No game, o jogador controla Juan, um
humilde fazendeiro que se torna um bravo
luchador mexicano graças ao poder de uma
máscara, e precisa resgatar a filha de El
Presidente (seu grande amor), enfrentando
vários inimigos e perigos. Com um sistema
de progressão bem-desenvolvido, Juan pode
adquirir novas habilidades quebrando estátuas
Choozo ou gastando as moedas obtidas para
aumentar seus atributos. Todas as versões
do game, com exceção do PS Vita, contém
um modo cooperativo em que outro jogador
pode se juntar à aventura como Tostada.
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O jogo brinca com elementos muito conhecidos da cultura mexicana
como as “Luchas Libres” e o “Dia de Los Muertos” para falar sobre temas
de violência e morte de uma forma divertida e casual. A última
versão do game, Guacamelee!: Super Turbo Championship
incluí novos estágios, chefões e todo o conteúdo do DLC
lançado anteriormente para o game, e é diversão garantida
para aqueles jogadores que procuram um game com a dose
certa de desafio e que ainda seja capaz de arrancar boas risadas.

Vamos falar sobre morte?
O mais recente jogo da Drinkbox é Severed. Assim
como os outros games do estúdio, ele foi publicado
com o auxílio financeiro da Sony, resultando em um
lançamento exclusivo para PlayStation Vita. Nos meses seguintes,
ele recebeu versões para iOS, Nintendo 3DS e Wii U.
Pode-se notar que essas plataformas
têm uma característica em comum:
todas contam com uma tela de
toque, instrumento fundamental
para a jogabilidade de Severed.
Influenciado por jogos mobile
como Fruit Ninja e Infinity Blade,
parte do objetivo da Drinkbox
era aliar a simplicidade de uma
jogabilidade baseada no toque com a
profundidade de jogos tradicionais.
Sem dúvidas, o estúdio
sucedeu na proposta. Além da jogabilidade viciante ao redor de deslizar o
dedo pela tela de toque do seu dispositivo, o jogo torna-se excepcional pela
história, estética e personagens cativantes. Enquanto Guacamelee! lida com
o tema de morte usando a descontração da cultura mexicana, em Severed
tudo é mais sombrio. Do começo ao fim, o jogador se pergunta sobre diversos
aspectos daquele mundo estranho, mas nem todas as respostas são dadas.
Além disso, o mundo é repleto de segredos e colecionáveis que incentivam a
exploração, tanto para progredir na campanha quanto para ser um complecionista
e fazer 100% do game. Apesar de ser um estilo de jogabilidade completamente
diferente do sidescrolling de Guacamelee!, os aspectos metroidvania daquele
jogo permanecem presentes em Severed, mas sob outra perspectiva.
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Revista Nintendo Blast 92
Neste mês, a Revista Nintendo Blast chega
com socos velozes em Arms (Switch)!

Ainda nessa edição, comemore os 25 anos de A Link
to the Past (SNES),entenda e saiba como participar dos
campeonatos em Pokémon Sun/Moon e mais

Baixe já a sua!
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