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por Francisco Camilo

Revisão: Arthur Maia
Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

Kratos, o Fantasma de Esparta e o Guerreiro Marcado, aquele que traria a 
destruição do Olimpo e levaria medo ao coração de seu próprio pai, Zeus. 

Considerado uma ferramenta por Ares, Deus da Guerra, e um peão para os 
Titãs. Não há motivos para viver, então não há motivos para temer a morte. Os 

olhos do espartano não queimam com a chama da esperança, mas com a chama 
da vingança, em toda sua sanguinolência movida pela raiva e pelo ódio.
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Antes de tudo, um guerreiro

Kratos nasceu em uma pequena vila, 
mas ainda criança se mudou junto 
de sua mãe, Callisto, e seu irmão, 

Deimos, para Esparta. Juntamente de seu 
irmão, treinava arduamente, almejando 
um lugar no exército espartano. Ali, em sua 
infância, seu destino começa a ser moldado 
e controlado quando Athena e Ares, 
deuses do Olimpo, chegam para buscar 
aquele que fora chamado de “Guerreiro 
Marcado” por um Oráculo. As previsões do 
Oráculo diziam que o Guerreiro Marcado, 

um mortal, levaria a destruição ao Olimpo. 
Athena e Ares levam então Deimos, irmão 
de Kratos, devido à marcas de nascença 
em seu rosto. Kratos nada pôde fazer 
para salvar o irmão, e jurando não falhar 
novamente, marcou o próprio corpo uma 
tatuagem em memória do irmão, uma 
tatuagem que se tornaria um símbolo 
de temor do Fantasma de Esparta. O 
verdadeiro Guerreiro Marcado havia sido 
deixado para trás, e cumpriria aquilo que 
o Oráculo previra: a destruição do Olimpo.
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Tendo se tornado um dos mais formidáveis 
guerreiros de Esparta e um general respeitado, 
Kratos era como a própria encarnação da 
fúria e da violência, sendo este um estado 
praticamente natural de seu ser. As únicas 
pessoas que não temiam sua verdadeira natureza 
eram sua esposa, Lysandra, e sua filha, Calliope. 
Para ter controle total sobre Kratos, Ares, o Deus da 
Guerra, que havia concedido ao general espartano 
as Lâminas do Caos e sua vitória contra o exército 
dos Bárbaros em troca de sua vida, manipula o general 
e seu exército em uma excursão de destruição a uma 
vila de adoradores da deusa Athena. Entre os adoradores 
estavam Lysandra e Calliope, levadas à vila por Ares. 

Os Deuses do Olimpo 
o abandonaram
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Cego para cumprir sua missão, Kratos devasta a vila e 
todos que nela estão. Quando se dá conta do que fez, o 
espartano cai em desgraça dentro de si mesmo, tendo 
destruído a única coisa que realmente valia a pena 
em sua vida: sua própria família. Deste dia em diante, 
amaldiçoado pelo Oráculo da vila, Kratos carrega em sua 
própria pele as cinzas de sua família e de seu maior erro.

Para muitos, 
Kratos é apenas 
uma máquina de 
matar, sem discernimento 
e qualquer traço de humanidade, 
descerebrado e movido apenas pela força 
bruta que possui. Afinal, “Kratos”, em grego, 
significa poder. Um nome que se encaixa 
perfeitamente à figura do Fantasma de Esparta. 
Mas ele é muito mais do que apenas poder. É 
uma alma condenada ao sofrimento de vagar 
sozinha pelo mundo, sem lar e sem família graças 
a capacidade de destruição que leva consigo.
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Para o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, moral é apenas algo que aqueles que 
são inferiores usam para segurar aqueles que são superiores. Não que sua família 
fosse sua “moral”, mas talvez fosse a única coisa capaz de trazer a humanidade 
de Kratos de volta. Sem ela, nada mais resta para o espartano a não ser cumprir 
seu desejo de vingança em uma tentativa de redenção. Mal sabia Kratos, que para 
salvar a si mesmo e obter o perdão daqueles que sofreram por suas mãos, era 
preciso primeiramente se perdoar por seus atos. Ao fim de sua jornada, Kratos 
se mostra mais consciente e humano do que jamais fora. O que será de sua vida 
ainda estamos por descobrir, pois mesmo que tenha conseguido o perdão de 
suas amadas e marcado o fim de um ciclo, outro estava prestes a começar. 
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A mágica old-school da

por Luis Antonio Costa 
 

Revisão: Ana Krishna Peixoto  
Diagramação: Ítalo Lourenço

Quando se fala em jogos indies, um dos primeiros gêneros que vem à cabeça dos 
jogadores são games ao estilo 8-bits, dos primórdios da história dos jogos. E é 
seguindo esse estilo pixelado tão querido pelos jogadores que a empresa Nicalis 
se destacou no mercado de games independentes, com criações que conseguem 
criar grandes aventuras e construir histórias profundas com poucos pixels.
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Nostalgia ao máximo

A Nicalis Inc. foi criada a partir da 
mente e da coragem do antigo 
editor da IGN, Tyrone Rodriguez. 

Fundada em 2007 em Santa Ana, 
Califórnia, a empresa se especializou 
na criação de games independentes e 
na adaptação de títulos já existentes 
para outras plataformas.

Segundo a descrição no próprio 
site da empresa, o foco do time é 
“garantir que jogadores de todos os 
lugares possam experienciar games 
incríveis em qualquer plataforma”. 
Foi seguindo esse lema que a Nicalis 
produziu seus dois primeiros grandes 
sucessos: Cave Story e VVVVVV, 
ambos em 2010. Os dois títulos iriam 
construir o estilo da empresa com o 
apelo ao visual old-school dos antigos 
games de plataforma pixelados.

O sucesso com esses dois games 
foi grande o suficiente para que a Nicalis caísse na 
boca da indústria especializada e, graças a uma boa 
campanha de divulgação e a disponibilidade dos games 
em diversas plataformas, a empresa pode ampliar 
seus serviços. Além de produzir games originais, 
a Nicalis começou a prestar serviços para outras 
desenvolvedoras, desde trabalhos com conceitos, 
documentos, criação e produção de arte em 2D e 3D.

A Nicalis já teve a oportunidade de divulgar dois de seus 
melhores games, Cave Story+ (uma versão aprimorada 
do título original) e NightSky no Humble Indie Bundle 4, 
em 2011. Por um preço muito baixo, esse foi o primeiro 
contato de muitos jogadores com o mundo pixelado 
da empresa. De lá para cá foram desenvolvidos vários 
outros games de sucesso e, atualmente o time de Tyrone 
planeja realizar adaptações de títulos como Cave Story+ 
e The Binding of Isaac: Rebirth para o Nintendo Switch.
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Aventuras na caverna

Cave Story foi uma criação do 
genial Daisuke “Pixel” Amaya, um 
desenvolvedor indie japonês que 
trabalhou no game por quatro anos 
durante seu tempo livre. Sendo lançado 
para PC de forma gratuita em 2004, 
Tyrone e a Nicalis demonstraram muito 
interesse em portar o título para outras 
plataformas quando conheceram o 
game mais a fundo. Foi assim que 
Cave Story foi apresentado a vários 
jogadores do mundo todo com a sua 
versão para Wii e DS em 2010. 

A história de Cave Story gira em torno 
do protagonista com amnésia que 
acorda em uma caverna. Através 
de suas explorações, ele descobre 
os planos malignos do Doutor, um 
vilão megalomaníaco que pretende 
forçar os habitantes da caverna 
a lutarem por ele para que possa 
conquistar o mundo. Cabe ao nosso 
herói se aventurar pelo interior 
dessa caverna bizarra para impedir o 
Doutor e salvar todos os bichinhos.

Além do visual pixelado que lembra 
muito os games de NES (mesmo a 
versão remasterizada em 3D para o 
Nintendo 3DS ainda preserva muito do 
visual old-school) a mecânica do game 
é muito simples e fácil de aprender 
e se apaixonar. Cave Story combina 
elementos do gênero de plataforma 
com elementos de RPG, como armas 
diferentes, pontos de experiência e muita 
interação com personagens e back-
tracking para resolver vários puzzles. 
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O desenvolvimento de Cave Story começou com “Pixel” desenhando os primeiros 
conceitos do game quando ele ainda estava na faculdade e, mais tarde, durante 
seu tempo livre no seu emprego como desenvolvedor de software. Primeiro, ele 
criou a música da tela de início e programou os movimentos dos personagens. 
A ideia de que o game se passaria em uma caverna surgiu depois que “Pixel” 
experimentou suas criações em lugares fechados, apesar de que ele tenha 
admitido que isso prejudicou um pouco o desenvolvimento dos mapas e da 
edição dos níveis. Ele também diz os ares old-school do game o lembravam 
muito de jogos que ele se aventurou quando criança, como Metroid. 

“Pixel” confessou que a escolha pelo visual retrô de Cave Story também o ajudou 
a criar muitos modelos e artes para personagens e cenários para o game — 
algo que seria muito complexo com objetos em 3D. Além disso, uma de suas 
inspirações para o design do personagem principal, Quote, foi de Mario. Ele se 
baseou no design inteligente do encanador da Nintendo, com uma face maior e 
mais expressiva em contraste com sua pele branca e camiseta vermelha, o fazendo 
se destacar no meio da caverna escura. “Pixel” também se baseou no conceito 
de “aprendizado inteligente” de Metroid, em que o jogador vai descobrindo 
naturalmente as mecânicas do game, já que ele odeia níveis de tutoriais. Além 
disso, na versão beta do game, todos os inimigos tinham a forma de uma barra 
de sabão, um formato que acabou indo para a versão final no vilão Balrog. 
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Consoantes demais

Um outro grande sucesso do mundo gamer 
que a Nicalis ajudou a divulgar e portar para 
outras plataformas foi VVVVVV. Esse divertido e 
desafiador puzzle cheio de letras Vs foi criado 
em 2010 por Terry Cavanagh, originalmente em 
Adobe Flash para a Web. Porém, o sucesso do 
game foi tanto que o desenvolvedor Simon Roth 
e a Nicalis adaptaram o código do game para a 
linguagem C++ em 2011, ficando disponível para 
outras plataformas como Linux e Nintendo 3DS.

Também com um visual pixelado ao estilo 8-bits, o game possui uma mecânica bem 
diferente de outros jogos do gênero plataforma. Em VVVVVV o jogador não pode 
pular, e precisa contornar essa limitação para resolver diversos puzzles e escapar de 
armadilhas e encontrar seus amigos perdidos. O protagonista, Capitão Viridian, pode 
até controlar a gravidade para escapar de abismos contendo espinhos mortais, mas 
para isso é preciso muito agilidade, paciência e coordenação motora do jogador. 

A mecânica de mudar a gravidade do game foi baseada em um design antigo de 
Cavanagh, chamado Sine Wave Ninja. O criador comentou que sua motivação para 
a criação de VVVVVV foi poder utilizar essa ideia como o conceito central de um 
novo game de uma forma inédita e que também desejava algo mais focado no 
level design e não tanto na história como seus outros games, Judith e Pathways. 

O estilo visual de VVVVVV é muito inspirado nos games lançados para o antigo 
Commodore 64, um computador de 8-bits com foco em games lançado na 
década de 1980. Além de gostar do visual porque ele poderia se inspirar nos 
games que fizeram parte de sua infância, Cavanagh afirma que escolheu 
o look retro para VVVVVV porque era uma forma mais fácil de desenvolver 
o game, já que não tinha experiência com modelagem de objetos 3D.

Uma curiosidade do game é que a trilha 
sonora de tons chiptunes (melodias feitas 
com 8-bits) foi criada pelo compositor sueco 
Magnus Paisson, que lançou a coleção de 
músicas em 2010 com o nome PPPPPP. A 
ideia do músico era criar melodias simples 
que ficassem na cabeça dos jogadores 
querendo eles ou não. Além disso, ele 
ainda lançou mais tarde uma versão metal 
das músicas no álbum MMMMMM.
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No escuro do porão

Se você nunca ouviu falar de The 
Binding of Isaac certamente está 
perdendo um dos games mais 
bizarros e difíceis dos últimos 
tempos. Esse grande sucesso 
publicado pela Nicalis saiu das 
mentes de Edmund McMillen e 
Florian Himsl, que inicialmente 
criaram o game para PC. 
Atualmente ele está disponível em 
praticamente todas as plataformas 
que se pode imaginar e a Nicalis 
pretende lançar uma versão para 
o Nintendo Switch também.

O nome do game tem tudo a 
ver com sua estranha história. 
Ele diz respeito a história 
bíblica de Isaac: o pai de 
Isaac recebe uma mensagem 
de Deus ordenando que ele sacrifique o filho como prova de sua fé, o que 
quase acaba acontecendo se não fosse por intervenção divina. E a trama 
do game segue o mesmo estilo, em que a mãe do pequeno Isaac recebe a 
mesma ordem bíblica de Deus e o menino foge para o porão de casa infestado 
de monstros e de seus irmãos abandonados e mutilados para fugir.
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No melhor estilo roguelike, o jogador 
controla Isaac ou outros dos seis 
personagens desbloqueáveis do game 
através de câmaras proceduralmente 
geradas como se fossem dungeons de 
Zelda, em que ele precisa coletar chaves 
para abrir passagens, enfrentar monstros 
e coletar outros itens para aumentar sua 
força. Além disso, a única arma de Isaac 
são suas lágrimas, que ele atira contra 
adversários. Podemos dizer que seria 
um game bem deprimente, se não 
fosse o estilo visual cartunesco e tom 
cômico-irônico que o jogo possui.

The Binding of Isaac foi o resultado 
de uma game jam de uma semana 
que McMillen e Himsl participaram. A 
maratona de criação de games tinha 
como objetivo que os participantes 
produzissem um jogo roguelike 
bem ao estilo do primeiro Zelda 
e, além de utilizar conceitos que 
já tinham em mente, McMillen 
achou que era a oportunidade perfeita para por em um game os aspectos 
negativos e positivos dos conflitos que ele teve em família sobre religião.

McMillen considerava pouco risco ele e Himls tentarem vender o game depois 
do sucesso inesperado de Super Meat Boy então, em 2011, eles anunciaram The 
Binding of Isaac no Steam, sem muito alarde. Felizmente, o game alcançou muita 
popularidade pouco tempo depois graças aos inúmeros vídeos de gameplay do jogo. 
Além disso, eles lançaram uma expansão intitulada “Wrath of the Lamb” em 2012.

Depois do grande sucesso do game, a Nicalis entrou na história quando sugeriu 
aos criadores portar e publicar o The Binding of Isaac em multiplataformas. Foi 
assim que, em 2014, uma versão aprimorada e com todo o conteúdo adicional 
chamada de “Rebirth” foi lançada. Também foi nessa época que os criadores e 
a Nicalis tentaram vender o game para a Nintendo, porém dado o histórico da 
empresa em evitar jogos com temáticas religiosas, a Big N desistiu de fazer um 
acordo. Felizmente, a empresa parece ter voltado atrás na decisão e, em 2017 o 
game foi lançado para o Nintendo Switch. Definitivamente, a Nicalis sabe ver o 
potencial em um bom jogo old-school e explorá-lo para levá-lo a um público maior.
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por Rafael Neves

Revisão: Vitor Tibério 
Diagramação: Leandro Alves

Em mais uma edição, a E3 trouxe uma enxurrada de títulos novos, aparelhos 
inéditos e, é claro, muita expectativa e apreciação por parte do público. Esta 
que, pela primeira vez, teve o acesso liberado ao público, representando, por 

outro lado, uma grande mudança em relação aos anos anteriores. Nós, do 
GameBlast, estivemos lá em Los Angeles para conferir essa marcante E3 em 

toda a sua ponta. Confira agora como foi essa riquíssima experiência!

2017: maior (e mais 
cheia) do que nunca
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Como quem está indo pela quinta vez à E3, esperava pela já consagrada agenda: 
segunda-feira dando início às conferências pré-E3, que iam até a terça-feira pela 
manhã, terminando imediatamente antes da abertura da feira, a E3 em si. Terça, 

quarta e quinta eram, então, preenchidos pelas demos de jogos nos grandiosos estandes 
do gigantesco Los Angeles Convention Center. Esse ano, porém, as coisas não começaram 
na segunda-feira, mas sim dois dias antes, ou seja, no sábado, estendendo-se até quinta-
feira. Basicamente, tivemos um período de conferências pré-E3 muito mais longo.

Antes cedo do que tarde?

EA Play

Para deixar as coisas ainda mais corridas, sábado foi o dia que eu aterrissei em Los 
Angeles, sendo surpreendido por uma conferência da EA dentro de algumas horas. O 
EA Play, como passaram a chamar desde 2016, não faz parte oficialmente da E3. Trata-
se de um espaço próprio da EA no qual é transmitida sua conferência e disponibilizada 
uma área de testes de muitos de seus jogos. Star Wars Battlefront 2, FIFA 18 e Titanfall 
2 estavam lá. Com direito até a um show dos DJs Dave East, Nas e Green Lantern.

18
gameblast.com.br

E3 2017



O grande problema foram as extensas filas. Se você vem acompanhando nossas 
coberturas anuais da E3, deve estar careca de saber do quão longas podem 
ser as filas na feira. Naquele sábado, no entanto, praticamente a mídia toda 
rumou para o EA Play, pois era o único evento do dia. Na verdade, o EA 
Play aconteceu de sábado a segunda-feira, o que nos dava bastante 
tempo para conferir o evento, mas a inconveniência de perder 
outros espaços, como os da Sony e Microsoft, para jogar 
os jogos da EA fazia daquele sábado a melhor escolha. 
Talvez tenha sido pensando nisso que a EA decidiu 
dar esse (talvez desnecessário) pontapé inicial da E3.

Quem descansa 
no domingo?

Mas talvez começar a E3 no sábado só não seja mais esquisito 
do que incluir o domingo no pacote — mesmo que isso já 

tivesse acontecido no ano anterior. Nesse dia, acordamos 
bem cedo. Não para a conferência da Microsoft, a primeira daquele 

dia, mas sim para garantir nossa entrada no evento da 
Bethesda, que aconteceria no fim da tarde daquele 

dia. Diferentemente da EA, não tínhamos sido 
previamente convidados para nenhuma 

das duas conferências, o que nos 
fez ter que correr atrás dessas 

entradas de última hora.

Neste ano, a Bethesda 
operacionalizou tudo de maneira 

muito mais eficiente do que 
em todas as conferências 

às quais compareci. Às 7h, 
poderíamos nos inscrever para 

a apresentação da empresa, 
garantindo a vaga com bastante 

antecedência. E deu certo! Mas acredite, 
até para essa simples programação uma 
grande fila se formou, de forma que nem 
todos que foram cedo conseguiram a pulseira de 
acesso. Com ela no pulso, partimos para a Microsoft!
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É engraçado como a permeabilidade das conferências à entrada da mídia 
pode ser variável em um período tão curto. Em 2016, a Microsoft esteve 
supernegativa quanto ao acesso à sua conferência, deixando-nos 
do lado de fora do evento. Este ano, entretanto, a entrada foi 
facilmente liberada. Alguns de nossos colegas até acabaram 
indo parar acidentalmente numa sala de desenvolvedores 
ultra reservada! E temos que dizer: a Microsoft fez certo em 
deixar a imprensa toda assistir à conferência, porque 
foi uma das melhores já conduzidas pela empresa.
Ao fim da tarde, fomos surpreendidos por um 
verdadeiro parque de diversões da Bethesda. 
Com direito a uma montanha-russa, ambientes 
tematizados com as franquias da empresa e muita, 
muita comida, a Bethesdaland acertou em cheio em 
agradar a seu público. De fato, eles só faltaram beijar 
nossos pés! Mas também não se pode negar que foi uma 
apresentação bem criativa e, em termos de anúncios, a Bethesda 
estava forte. Eu só não pude conferir as revelações dos jogos em 
si porque acabei passando mal com tanta comida grotesca...
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O dia da Sony

Depois de um domingo de sinais verdes 
para o acesso a todas as conferências, 
estávamos muito esperançosos de que a 
segunda-feira nos desse a oportunidade 
de assistir à conferência da Sony. Afinal, a 
empresa vem “chutando bundas” há alguns 
anos, incluindo a revelação do remake de 
Final Fantasy VII, o anúncio Shenmue 
3 e uma data de lançamento 
definitiva para The Last Guardian 
na E3 2015, além dos 
imponentes anúncios de 
God of War, Horizon: 
Zero Dawn, Spider-
Man e Detroit em 
2016. Espera, 
é impressão 
minha 

ou muitos desses jogos apareceram 
de novo nesta E3?

De fato, apesar de estarmos com 
grandes expectativas pela Sony ao 
ponto de relevar não ter conferido a 
apresentação da Ubisoft, não foi uma 

conferência tão bombástica quanto 
as anteriores. Grandes jogos com 

apresentações em palco bem 
criativas, mas, ainda assim, 

nada tão fenomenalmente 
empolgante quanto ao que 

estávamos acostumados. 
Bom, ainda assim, 

tratam-se de 
bons games, 

não?
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Nintendo, eu escolho você!

Muitas coisas estavam diferentes 
naquela E3, e muitas outras mudanças 
seriam sentidas quando o evento em 
si começasse, mas uma regra parece 
ser absoluta ao longo de todos os anos: 
é a Nintendo quem abre as portas da 
E3. Mais uma vez, foi o evento da Big N 
que precedeu, na terça-feira, a entrada 
na área de demos dos jogos. Com 
Super Mario Odyssey, Metroid Prime 
4 e Splatoon 2, a Nintendo garantiu 
uma presença expressiva nesta E3. Isso 
sem falar nas surpresas, como Rocket 
League, Yoshi e Kirby para Switch, e 
Metroid: Samus Returns para 3DS.

Terminada a apresentação online 
da Nintendo, lá estávamos 
nós, na gigantesca fila que 
sempre se forma na porta 
da área de jogos da 
E3. Em qualquer 

outro horário da feira, essa entrada fica 
bem descongestionada, mas, assim que 
os portões se abrem, pode-se aproveitar 
alguns milésimos de segundo de uma E3 
sem filas, fazendo daquele momento inicial 
algo precioso. Assim, posicionamo-nos 
para correr em direção aos games que 
mais queríamos garantir uma testada.

Surpreendemo-nos, no entanto, com o 
quão rápida as filas se formaram e com 
o quão imensas elas ficaram. Sei que 
posso estar sendo repetitivo quanto a 
essa questão, mas a E3 2017 foi mais 

congestionada do que qualquer 
outra a qual já compareci. Com 

15 mil pessoas a mais (devido 
à abertura para o público) e 

nenhuma extensão da área 
destinada ao evento, um 

verdadeiro formigueiro 
gamer se formou.

22
gameblast.com.br

E3 2017



O tempo é o melhor remédio

O despreparo da equipe da E3 e dos exibidores com o grande número de 
participantes do evento se mostrou forte no primeiro dia. Super Mario Odyssey, 
que foi o primeiro jogo que corremos para testar, formou filas totalmente 
caóticas no estande da Big N. Na Sony, o uso de um aplicativo para marcar 
horários para jogar, apesar de ter como objetivo evitar as filas, tornou 
impraticável jogar qualquer coisa de PlayStation 4, pois todos os horários eram 
ocupados em questão de segundos. A Microsoft, por sua vez, reservou espaços 
muito pequenos para cada atração, gerando filas para entrar nas filas.

A partir do segundo dia de E3, no entanto, a coisa melhorou um pouco. Talvez 
o número de pessoas tenha sido menor também, mas fato é que a espera para 
jogar e o trânsito de pessoas foi mais organizado após o primeiro dia. Ainda 
assim, tudo isso tornou mais difícil o trabalho de cobertura do evento. Não estou 
culpando o público, que finalmente pôde realizar o sonho de estar na E3, mas 
algumas soluções poderiam ser tomadas, por parte da organização do evento, 
para equilibrar isso ao trabalho de quem está lá como imprensa. Reservar um 
dia de E3 exclusivamente para jornalistas, por exemplo, seria uma boa.
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O saguão dos sonhos

Como já dito, pouca coisa 
mudou na organização da 
E3 neste ano. Basicamente, 
temos dois grandes saguões 
destinados às demos de jogos: 
um voltado para a maioria 
das third-parties e Microsoft 
e outro para poucas third-
parties e a Nintendo e Sony. 
Entre eles, pequenos outros 
estandes e salas de reunião 
reservadas traziam surpresas 
gratificantes. Em um dia, por exemplo, fomos à Rebellion Games em uma salinha muito 
mais humilde do que os grandes estandes da E3, mas que me mostrou jogos que eu 
não esperava gostar, como Strange Brigade (Multi). Em edições anteriores, Nintendo, 
Microsoft e Sony ocupavam o mesmo saguão, deixando a rivalidade bem mais acirrada.

Enquanto a Sony e a Microsoft apostaram 
nos tradicionais estandes com detalhes em 
preto e luzes das cores de suas marcas, a 
Nintendo remontou os prédios de New Donk 
City, dando um charme muito grande ao seu 
espaço. Mas nem por isso faltou carisma nos 
outros estandes. Em determinado momento, 
por exemplo, um grupo de atores vestidos 
de piratas começaram a cantar músicas 
de pirataria ao lado das demos de Sea of 
Thieves (XBO). Outro lugar bem legal da E3 
foi o IndieCade, espaço reservado para jogos 
indies no qual pode-se facilmente testar 
os títulos junto aos desenvolvedores.

Uma outra coisa diferente que aconteceu nesta E3 foi a presença massiva de lojas. 
Pouquíssimas vezes, nas E3 anteriores, podia-se comprar algo que não fosse comida. 
Neste ano, praticamente todo estande tinha uma lojinha com produtos relacionados 
aos seus jogos. Provavelmente isso se deveu à presença do público no evento.

24
gameblast.com.br

E3 2017



A maior E3

Em muitos aspectos, a E3 2017 se destaca em relação aos anos anteriores. Acredite, 
de 2012 para cá, pouca coisa vinha mudando no evento, de forma que, neste ano, deu 
para perceber uma grande diferença. Embora nem todas tenham sido positivas, esta 
foi, sem dúvidas, uma E3 memorável. Afinal, foi a E3 do Switch e do Xbox One X, a E3 
de Metroid em dobro, a E3 de um pouco menos de animação com a apresentação 
da Sony, a E3 em que a Bethesda fez um parque de diversões e, claro, a E3 em que 
os saguões, antes restritos à imprensa, foram abertos a todo o público gamer!

Mas não fui o único da equipe GameBlast a comparecer à E3 2017. Outros membros 
de nossas equipes de redação e vídeo estiveram comigo no evento e, é claro, 
também têm suas experiências para relatar. Confira o que cada um viveu:

“A E3 2017 foi a minha segunda E3 e confesso que 
visitar e conferir de pertinho tudo que está rolando 
dentro do maior evento de games do mundo é uma 
expriência mais do que fantástica! E nesta edição 
de 2017 não foi diferente. Apesar de conferir todos 
os jogos apresentados, a oportunidade de jogar os 
principais lançamentos que estão por vir e bater 
um papo com os desenvolvedores e produtores dos 
games; as conferências das grandes desenvolvedoras 
ainda é o momento mais esperado por todos os fã 
de games. Apesar da mega produção e quantidades 
de jogos apresentados durante as conferências das 
maiores empresas como Sony e Microsoft, mais uma 
vez a Bethesda conseguiu impressionar bastante o 

público criando um espaço interativo surpreendente algumas horas antes de iniciar 
a sua apresentação, que transformou a sua conferência num evento único. Mas a 
que mais impressionou e marcou o ano de 2017 foi a conferência da Ubisoft que foi 
emocionante e ainda contou com a presença de Shigeru Miyamoto para apresentar 
Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Depois das conferências foram apenas 3 dias 
de evento da E3 que passaram muito rápido e quando você percebe a E3 acabou 
em um piscar de olhos. Agora nos resta esperar os lançamentos que estão por 
vir e é claro, a expectativa por muita coisa boa e novidades na E3 de 2018!”
André Macedo, cinegrafista
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Com aumento de 30% do público esse ano, 
tivemos uma das E3 mais cheias no LACC, e 
apesar de todos os problemas da organização, 
conseguimos fazer umas das melhores coberturas 
do Blast. Tivemos a oportunidade de jogar jogos 
de franquias aclamadas como Assassin’s Creed: 
Origins e Wolfenstein II: The New Colossus, e 
novos títulos que ganharam prêmios de melhores 
da E3 como Dragon Ball Fighters Z e Super Mario 
Odyssey. Mas o que fez dessa E3 a melhor que 
eu participei foi o anúncio de novos títulos da 
franquia Metroid, nos quais eu esperava desde a 
minha primeira E3 em 2012, me peguei chorando 
nos corredores da sala de imprensa, olhando 

pro celular sem palavras para descrever o que eu estava vendo. Muito trabalho 
e muita diversão, essa é a E3 e já estou contando os dias pra E3 2018”

“Pablo Montenegro, cinegrafista

“Apesar de ter sido uma E3 bem desgastante 
devido ao aumento significativo do público 
no evento e das grandes filas ocasionadas em 
decorrência disso, foi muito gratificante participar 
mais uma vez da feira. Conseguimos estar 
presente em grande parte das conferências e 
as experiências que mais me marcaram nesta 
edição foram visitar o parque temático criado 
pela Bethesda e também poder conferir os games 
levados pela Devolver, que se encontrava próximo 
ao centro de convenções, o ambiente lá era muito 
animado e tivemos a oportunidade de testar os 
jogos e conversar com seus desenvolvedores. 
Na feira em si, poucos foram os jogos em que 
consegui por as mãos, mas fiquei satisfeito de poder jogar o novo Dragon Ball 
Fighters Z e Ni No Kuni II: The Revenant Kingdom. Agora me resta aguardar 
por estes lançamentos enquanto cresce o hype para a próxima E3.”

Ítalo Lourenço, diagramador
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E3 - SONY

por Vinícius Veloso

Revisão: Vitor Tibério
 Diagramação: Marcus Vinícius Moreira

Após duas conferências “bombásticas” em 2015 e 2016, com anúncios inesperados 
que aqueceram o coração de milhares de gamers pelo mundo, a Sony tinha a 

tarefa árdua de realizar uma apresentação tão grandiosa em seus anúncios como 
as anteriores. Infelizmente, não tivemos a apresentação que desejávamos. Porém, 

mesmo sem explodir cabeças, a apresentação da mãe do PlayStation foi sólida 
e objetiva: jogos, jogos e mais jogos, sejam eles exclusivos ou third-parties.

E3 SONY 2017
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Se anteriormente a Sony reservava um 
belo espaço para desenvolvedoras 
de jogos indie, desta vez tivemos 

uma avalanche de títulos de grande 
porte. Desde o primeiro anúncio, com 
Uncharted The Lost Legacy (PS4), 
a empresa demonstrou estar focada 
em entregar grandes experiências 
para os jogadores de sua plataforma 
principal, o PlayStation 4. Sendo um 
jogo da produtora Naughty Dog, muitos 
esperavam a presença de The Last 
of Us Part II (PS4), e acabaram não 
reconhecendo a importância de The 
Lost Legacy, o primeiro game da série 
Uncharted com uma história centrada em 
uma protagonista feminina. O jogo estará 
disponível no dia 22 de agosto deste ano.

Seguindo a apresentação, tivemos o anúncio de uma expansão para o aclamado 
Horizon Zero Dawn (PS4), chamada de The Frozen Wilds. Havia um desejo 
forte de que tivéssemos mais uma oportunidade de visitar o mundo de Horizon 
junto de Aloy. Através de The Frozen Wilds, tal desejo se tornará realidade, 
com uma nova região a ser explorada, novas máquinas para serem derrotadas 
e uma história totalmente nova. A expansão chega ainda em 2017.

E3 SONY 2017
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Days Gone (PS4) também deu as 
caras na conferência com um trailer 
de gameplay estendido. O novo game 
de mundo aberto da Bend Studio 
se mostrou promissor, com uma 
pegada de sobrevivência e temática 
parecida com The Last of Us (PS3/
PS4), oferecendo um mundo selvagem 
e infestado de mortos-vivos para 
ser explorado. Infelizmente, o game 
segue sem data de lançamento.

Saem os zumbis, entram os monstros 
exóticos de Monster Hunter World 

(Multi). Totalmente feito para a 
geração atual de consoles, o novo 
Monster Hunter manterá a essência 
da série, desde o estilo de combate 
ao modo multiplayer, podendo ser 
jogado por até quatro pessoas para 
realizar caçadas. Visualmente é 
possível ver uma franca evolução na 
franquia, impulsionada principalmente 
por comparações (injustas talvez) 
aos jogos mais recentes da franquia 
lançados no ocidente, como Monster 
Hunter Generations (3DS), restritos 
ao mercado dos portáteis.

E3 SONY 2017
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Mais cedo naquele doze de junho, 
data da conferência da Sony na 
E3, haviam rumores de que a 
empresa faria algum anúncio 
relacionado a Shadow of the 
Colossus (PS2/PS3) graças a um 
registro de marca realizado pela 
empresa. Os rumores se tornaram 
realidade durante a conferência 
através de um trailer de anúncio 
de Shadow of the Colossus (PS4) 
(sério, o nome é esse). O game 
será um remake da versão de 
PS2, e está sendo trabalhado 
pelas mãos da Bluepoint 
Games, a mesma desenvolvedora por trás de Uncharted The Nathan Drake 
Collection (PS4). O vídeo de anúncio de Shadow of the Colossus mostrou 
uma qualidade gráfica elevada e bem diferente do que temos no original, 
com novas texturas e iluminação melhorada, dando uma ideia de como estão 
trabalhando para atualizar o game para um hardware mais potente.

Os super heróis da Marvel se juntaram aos heróis 
da Capcom em um trailer da história de Marvel 
vs Capcom Infinite (Multi). Hulk, Ryu, Chun-Li, 
Homem de Ferro e tantos outros heróis devem 

impedir Ultron-Sigma em sua missão de aniquilar 
a existência de vida orgânica no universo. O 

game foi marcado para ser lançado no dia 17 
de setembro deste ano. Foi disponibilizada uma 

versão de demonstração do jogo naquele mesmo 
dia, com uma pequena porção da história do jogo.

Para aquecer os ânimos daque les que são 
apaixonados por guerra, tivemos um breve 

trailer de Call of Duty WW2 (Multi), o mais novo 
capítulo da franquia, que volta às suas origens ao 

abordar a segunda guerra mundial novamente. 
Com breves cenas do modo multiplayer, pudemos 

ter a certeza de que, finalmente, o combate 
e a jogabilidade do game será com os pés no 

chão. Nada de jogadores pulando alturas loucas 
e deslizando para lá e para cá com ajuda de 

propulsores, ou mesmo armas de energia.

E3 SONY 2017
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Como não poderia deixar de ser, a Sony reservou uma pequena parte de sua 
apresentação para dar ao público um pouco de jogos voltados para o seu PlayStation 
VR. Tivemos The Elder Scrolls V Skyrim VR, que possivelmente irá consumir a vida 
daqueles que amam o RPG, porém agora em realidade virtual; um pequeno teaser 
de Star Child, da Playful Games; The Inpatient, um game de horror e suspense 
da Supermassive Games, mesma produtora de Until Dawn (PS4); Monster of the 
Deep - Final Fantasy XV, uma experiência em VR de Final Fantasy XV (Multi) 
focada em pescaria; Bravo Team, game com temática de guerra militar também da 
Supermassive Games; e Moss, um simpático game de aventura do estúdio Polyarc.

E3 SONY 2017

31
gameblast.com.br



Com grande destaque nas ações de 
publicidade da Sony para a E3, God of 
War (PS4) deu as caras novamente com 
um trailer que mostrou pinceladas da 
trama do game e do mundo em que 
Kratos está agora inserido, na mitologia 
nórdica, bem como novos trechos de sua 
jogabilidade repaginada e um possível 
período de lançamento: começo de 2018. 
Seguindo o show com mais um exclusivo, 

tivemos a presença de Detroit: Become 
Human (PS4), com a apresentação 
de seu terceiro e último personagem 
jogável. O game promete seguir a linha 
dos antecessores de sua produtora, 
Heavy Rain (PS3/PS4) e Beyond Two 
Souls (PS3/PS4), com escolhas de 
ações do protagonista controladas 
pelo jogador que mudam o rumo da 
história diversas maneiras diferentes.

E3 SONY 2017
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Virando a moeda da Activision, damos 
um salto temporal para chegarmos 
à temática de Destiny 2 (Multi), a 
continuação do shooter espacial 
homônimo de 2014. O game terá um 
foco muito maior em sua história, 
diferentemente de seu antecessor, 
sendo este um dos pontos mais 
criticados por quem jogou o game. 

Fechando a noite e sua presença 
no palco, a Sony trouxe um trailer 
de jogabilidade maravilhoso de 
Marvel Spider-Man (PS4). Talvez o 

maior agrado em sua conferência, o 
novo game do amigão da vizinhança 
demonstrou, ao menos no trecho da 
apresentação, ter identidade própria 
mesmo ao se inspirar em mecânicas 
de jogos de séries como Batman 
Arkham e Uncharted. O ano definido 
para seu lançamento é 2018.
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Uma apresentação sólida, mas morna

As expectativas para a apresentação da 
Sony na E3 eram grandes e havia motivos 
para isso. Tendo trazido jogos como 
Final Fantasy VII Remake em 2015 e 
God of War em 2016 para um público 
que ansiava por grandes anúncios, a 
conferência de 2017 pareceu sofrer 
pela falta de novidades que pudessem 
“explodir cabeças”. Alguns jogos já haviam 
aparecido em edições anteriores, como o já 
mencionado novo capítulo de God of War, 
bem como Uncharted The Lost Legacy 
e Days Gone. É possível dizer que a noite 

foi salva pelo anúncio da nova expansão 
de Horizon Zero Dawn e pelo trailer de 
jogabilidade de Marvel Spider-Man.

Não havia exatamente muito a ser feito, e 
apesar da falta de anúncios mais especiais, 
a Sony manteve sua linha de apresentação 
dos últimos anos, entregando jogos e 
mais jogos ao público. Sua plataforma VR 
ainda carece de maior foco de grandes 
títulos, e a julgar pelo line-up anunciado, 
com exceção de TESV: Skyrim, essa 
carência ainda irá durar algum tempo.

E3 SONY 2017
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por Karen K. Kremer

Revisão:  Ana Krishna Peixoto
 Diagramação: Fellipe Vargas

E3

A maior conferência de jogos eletrônicos do mundo, a E3, é sempre 
aguardada com entusiasmo pelo gamers e também pelas produtoras e 
distribuidoras de jogos. No caso da Microsoft, a empresa de Bill Gates 
trouxe inúmeras novidades para os fãs do console. Vamos revisitar os 

destaques da conferência da multinacional responsável pelo Xbox One.
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ESPECIAL

Não há como falar da Microsoft na E3 sem mencionar seu produto mais 
aguardado, o novo console intitulado Xbox One X. Anteriormente 
conhecido pelo codinome Project Scorpio, a nova máquina de jogos 

é atualmente a mais poderosa do mercado de games, com 4K nativo, oito 
núcleos de x86 cores e 2.3GHz, memória RAM 12GB DDR5, HDD de 
1TB e drive óptico 4k UHD Blu-ray. O console será lançado no 
dia 7 de novembro de 
2017 e possui 
compatibilidade 
com 

X BOX ONE X

ATUALIZAÇÃO PARA 4K

Com a chegada do Xbox One X é inevitável 
que os maiores títulos do Xbox One 
ganhem atualizações para o 4K. Durante 
a E3, a Microsoft anunciou o upgrade 
gratuito para 4K do RPG de ação Final 
Fantasy XV (XBO/PS4), da Square Enix; 
o jogo de tiro tático em mundo aberto 
Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands 
(Multi), da Ubisoft; o futebol de 
carros Rocket League (Multi), da 
Psyonix; o exclusivo do Xbox, 
a ficção científica distópica em 
terceira pessoa Gears of War 4 
(XBO/PC), da The Coalition; e o 
survival horror Resident Evil 7: 
Biohazard (Multi), da Capcom.

http://www.gameblast.com.br/2016/12/final-fantasty-xv-15-review-analise.html
http://www.gameblast.com.br/2016/12/final-fantasty-xv-15-review-analise.html
http://www.gameblast.com.br/2017/03/analise-tom-clancy-ghost-recon-wildlands.html
http://www.gameblast.com.br/2015/08/analise-rocket-league-multi.html
http://www.xboxblast.com.br/2016/10/gears-of-war-coalition-horda-xbox-one-window10.html
http://www.gameblast.com.br/2017/01/analise-resident-evil-7-biohazard-review.html
http://www.gameblast.com.br/2017/01/analise-resident-evil-7-biohazard-review.html
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Nem só de novas tecnologias foi a conferência 
da Microsoft na E3, a empresa anunciou que 

seu programa de retrocompatibilidade de 
jogos — anteriormente apenas para games 

do Xbox 360 — agora também integrará 
jogos do Xbox original, lançado em 2001. A 

expansão do serviço de retrocompatibilidade 
foi um dos maiores destaques dos anúncios 

da Microsoft e demonstra que a empresa 
tem interesse em investir e manter o 

legado de sua marca de consoles para as 
próximas gerações de jogos eletrônicos.

todos os acessórios do Xbox One.
Outro projeto da Microsoft que fez sucesso na E3 2017 foi a apresentação do ID@
Xbox (Independent Developers @ Xbox), programa de incentivo a jogos indies nas 
plataformas Xbox One e Windows 10. Durante o evento, alguns dos novos jogos 
independentes anunciados foram: o survival horror de ficção científica e mundo aberto 
Osiris: New Dawn (Multi), da Fenix Fire Entertainment; o jogo de tiro em primeira 
pessoa Paladins: Champions of the Realm (Multi), da Hi-Rez Studios; o game de ação 
e aventura Raiders of the Broken Planet (Multi), da MercurySteam; o battle royal 
Playerunknown’s Battlegrounds (Multi), da Bluehole Studio; e o jogo de plataforma 

RETROCOMPATIBILIDADE COM 
O XBOX ORIGINAL

ID@XBOX, INDIES NA MICROSOFT
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Unruly Heroes (Multi), da Magic Design Studios.
Mais um dos pontos altos da conferência da 
Microsoft na E3 foi o anúncio dos novos jogos 
exclusivos do console. Para aqueles que já 
reservaram seu Xbox One X, o primeiro game 4K 
nativo do console será o simulador de corrida 
Forza Motorsport 7 (XBO/PC), da Turn 10 Studios.
Outros games exclusivos do console da Microsoft 
são: o survival horror em mundo aberto State of 
Decay 2 (XBO/PC), da Undead Labs; o battle royal The 
Project Darwin (XBO/PC), da Scavengers Studio; o 
MMO coreano Black Desert (XBO/PC), da Pearl Abyss; 
o cyberpunk de plataforma The Last Night (XBO/
PC), da Odd Tales; o jogo de aventura psicodélica 
The Artful Escape (XBO/PC), da Beethoven & 
Dinosaur; a ficção científica em primeira pessoa 
Tacoma (XBO/PC), da Fullbright; e o RPG de ação 

JOGOS EXCLUSIVOS
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Ashen (XBO/PC), da Aurora44.
No mesmo âmbito da 
exclusividade, jogos de destaque 
de muito aguardados foram: o 
multiplayer de aventura pirata 
Sea of Thieves (XBO/PC), da Rare, 
a ser lançado no início de 2018; o 
plataforma de aventura Ori and 
the Will of Wisps (XBO/PC), da 
Moon Studios, com previsão para 
2018; o run and gun Cuphead 
(XBO/PC), da Studio MDHR, com 
data marcada para 29 de setembro 
de 2017; o jogo de plataforma 
Super Lucky’s Tale (XBO/PC), da 
Playful Corp, agendado para 7 
de novembro de 2017; e o jogo 
de ação e destruição em mundo 
aberto Crackdown 3 (XBO/PC), 
da Reagent Games, a ser lançado 
dia 7 de novembro de 2017. 

Apesar das boas notícias, a Microsoft deixou muita coisa de fora da E3 
2017, como a realidade virtual e a realidade mista prometidas para o novo 
console, bem como não houve o lançamento de novas IPs AAA exclusivas 
para a plataforma. Contudo, o 
cenário independente trouxe 
várias opções de jogos, a 
retrocompatibilidade com 
o Xbox original irá trazer de 
volta a nostalgia dos primeiros 
games do console da Microsoft 
e o Xbox One X promete ser um 
videogame de peso no mercado 
de jogos eletrônicos mundial.



por Gilson Peres

Revisão: Ana Krishna Peixoto
 Diagramação: Fellipe Vargas

Já foi a época em que somente as titãs do mercado dos Games que faziam 
bonito nas E3. Atualmente, as famosas empresas multiplataforma batizadas 
de Third-Parties muitas vezes roubam a cena nas conferências de San Diego, 

anunciando jogos incríveis e, o melhor, para vários consoles e plataformas 
diferentes. Na E3 2017, três grandes Third-Parties tiveram ótimas conferências: 

Bethesda, Ubisoft e EA Games. Vamos agora dar uma recapitulada nos 
principais anúncios dessas e de outras empresas na feira deste ano!

E3 Third-Parties
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EA Games: Star Wars, 
Novas IP e Esportes!

A EA teve anúncios espalhados pelas conferências das empresas com 
consoles estabelecidos no mercado, mas também teve alguns pontos 
altos em sua EA Play. No quesito esportes, Madden NFL 18 (PS4/

XBO) roubou a cena ao ser anunciado com um modo história semelhante 
ao de FIFA 17, marca a qual também estava presente nos anúncios com FIFA 
18 (Multi), que recebeu algumas críticas do público por ter pouquíssimas 
diferenças do seu antecessor. NBA Live 18 (Multi) marca a volta da franquia 
e também recebeu informações sobre, mas nada muito bombástico.

Na área de corridas, foi Need for Speed: 
Payback (Multi) que chamou muita atenção 
para si. O novo título da famosa franquia 
de corridas de rua está belíssimo e tivemos 
inclusive um gameplay muito bom durante a 
feira. Algumas mecânicas do novo Need for 
Speed lembram bastante as customizações 
do clássicos, como o Undeground 2, o 
que agradou bastante os fãs da série.

Saindo do ramo dos esportes e indo direto para 
o das guerras, foi anunciado que Battlefield 
1 (Multi) receberá novos conteúdos, inclusive 
um DLC chamado In the Name of Tsar, que 
mostrará os conflitos da primeira guerra 
ocorridos na fronte Russa, contendo oito mapas 
inéditos. Além disso Star Wars Battlefront II 
(Multi) teve uma enxurrada de novos conteúdos 
divulgados, inclusive a excelente informação 
de que o game contará com um modo história 
que atravessará todos os sete filmes do 
cânone da história nos cinemas, um conteúdo 
três vezes maior do que o seu antecessor.
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Mas os dois grandes destaques da EA na E3 foram 
suas duas novas IP: A Way Out (Multi) e Anthem 
(Multi). O primeiro é um jogo com um novo conceito, 
o de ser exclusivamente jogado em multiplayer com 
dois jogadores incorporando dois fugitivos de uma 
prisão que precisam colaborar entre si para conseguir 
efetuar sua fuga e continuar sua jornada mundo afora. 
Um dos destaques deste jogo foi sua jogabilidade, a 
qual mesmo em multiplayer local, mostra os jogadores 
em lugares distintos simultaneamente, inclusive, 
com um deles vendo uma cinemática enquanto o 
outro continua jogando. Parece bem promissor.
Anthem, por sua vez, foi mais divulgado na 
conferência da Microsoft do que na da própria EA. O 
título, dos mesmo criadores da franquia Mass Effect, 
é um dos mais ambiciosos de toda a E3 2017, com 
um mundo aberto orgânico e imenso, um sistema de 
movimentação que dá muitas possibilidades para o 
jogador, combates excelentes e gráficos estonteantes. 
Já foi dito pela empresa, inclusive, que o game não 
será um Sci-fi tradicional, mas sim uma Fantasia 
Espacial, definição que se afasta bem mais de Mass 
Effect e se aproxima de franquias como Star Wars.

Ubisoft: IP esquecidas, tradicionais 
e uma parceria inusitada.

Um dos momentos mais inusitados da Ubisoft 
foi a sua parceria anunciada com a Nintendo 
para a produção do exclusivo Mario + Rabbids: 
Kingdom Battle (Switch). O hilário jogo abriu a 
conferência da Ubi com a incrível presença de 
ninguém menos que Shigeru Miyamoto. O título 
possui uma pegada estratégica interessante, 
mas não deixa de apresentar o humor 
sarcástico que já é tradicional de Rabbids. 
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Claro que não poderiam faltar as tradicionais 
IP da Ubisoft que já marcam presença 
na E3 há anos. Assassin’s Creed Origins 
(Multi) chamou atenção por conta de 
sua ambientação: o antigo Egito, sendo 
anunciado como o jogo que mostrará a 
origem da ordem dos assassinos. Além disso, 
Just Dance 2018 (Multi) contou com uma 
apresentação ao vivo de Bebe Rexha para 
o título musical anual. Outras já conhecidas 
foram The Crew 2 (Multi) e Far Cry 5 (Multi). 
O primeiro contou com novos modelos 
de carro divulgados, já o segundo, com 
um gameplay contendo mais informações 
sobre a ambientação do jogo e os novos 
inimigos a serem combatidos no título.

A franquia South Park também marcou presença 
com South Park: The Fractured But Whole (Multi), 

título que fora adiado um tempo atrás e que agora 
está agendado para 17 de outubro; e também South 

Park: Phone Destroyer (Android/iOS) título com os 
mesmos ares de Stick of Truth (Multi) mas voltado 

para os smarthphones. Outro anúncio curioso foi o do 
chamado Transference, que promete uma “experiência 

em realidade virtual que pretende unir jogos com 
filmes”, mas que não foi explicado muito além disso.

O tão prometido jogo de piratas nos moldes 
de Assassin’s Creed IV: Black Flag (Multi) foi 
finalmente divulgado. Chamado de Skull and 
Bones (Multi), o título contou com bastante 
conteúdo na feira, como um gameplay 
mostrando as batalhas em alto mar e trailers que 
mostaram os embates PvP e até que criaturas 
mitológicas estarão presentes no título. Além 
dessa nova IP, Starlink: Battle for Atlas (Switch) 
também foi anunciado, com naves customizáveis 
e a presença de miniaturas desmontáveis.

44
gameblast.com.br

E3 THIRD-PARTIES



O que seria da conferência da Bethesda 
sem conteúdos sobre The Elder Scrolls, 
não é mesmo? Entretanto, infelizmente, 
o anúncio que o público espera mais 
ansiosamente não foi feito, o do tão 
aguardado The Elder Scrolls VI. Ao invés 
disso, a nova expansão de The Elder Scrolls 
Online (Multi) foi anunciada, com o foco no 
território de Morrowind, lar do terceiro jogo 
da série principal da franquia. Junto a isso, 
The Elder Scrolls Legends (Multi) tentará concorrer 
diretamente com Gwent (Multi) e Hearthstone 
(Multi) no mundo dos jogos de cartas online.
Claro que não podemos esquecer também de mais 
uma versão do já antigo Skyrim, que agora contará 
com uma versão remasterizada para Switch.

Mas sem dúvidas o anúncio que mais chamou 
olhares para a Ubisoft durante a E3 2017 

foi o retorno do já quase esquecido Beyond 
Good and Evil 2 (Multi). Uma cinemática 
incrível mostrou os novos personagens 

que possivelmente serão os protagonistas 
da aventura espacial. Uma ambientação 

sensacional que, mais tarde, contou com um 
gameplay demonstrando o quão grande o 

mapa do jogo será, possibilitando inclusive 
que o jogador possa sair do planeta com 

a sua nave ou adentrar na atmosfera sem 
loadings ou carregamentos isolados, como 

visto em títulos independentes como No 
Man’s Sky (PC/PS4) e Osiris: New Dawn (PC).

Bethesdaland: VR e o 
retorno de Wolfenstein
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Pulando fora da principal franquia da Bethesda 
atualmente, vamos para as tecnologias VR que a 

empresa se propôs a utilizar de forma bem forte, 
levando duas de suas maiores franquias a utilizar da 

tecnologia: Doom VFR (Multi) e Fallout 4 VR (Multi). 
Além disso, a empresa anunciou uma parceria 

interessante com os modders da sua comunidade 
de fãs. O chamado Creation Club será uma espécie 

de fórum interplataformas focado na criação  e 
modificação de conteúdos para Fallout 4 e The 

Elder Scrolls V: Skyrim. A aposta, além de inovadora, 
promete reunir de forma ainda mais coesa a 

comunidade de jogadores das duas franquias.

Quake Champions (PC) está em Beta 
fechado e a empresa já divulgou 
novidades pro título que tenta levar 
o universo de Quake para uma 
modalidade mais próxima dos MOBA, 
como acontece em Overwatch (Multi). Entre as novidades, novas armas e a 
inclusão de personagens de Wolfenstein, que por sinal, surpreendeu bastante 
ao dar as caras na feira com o anúncio do novo Wolfenstein II: New Collossus 
(Multi), continuação do reboot da série, que estará nas lojas já em outubro.

Dishoroned 2 também apareceu na feira 
com um novo DLC Dishnored: Death of the 
Outsider, que apresenta novos personagens que 
estarão em busca da destruição do Outsider, 
a fonte de poder de todos os personagens 
da franquia. Por fim, a grande revelação da 
empresa foi The Evil Within 2 (Multi) a ser 
lançado na sexta-feira 13 de outubro. Os 
trailers do jogo estão bem perturbadores e 
parece que conseguiram aumentar o fator 
terror que já era presente no primeiro título. 
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Claro que não são só três grandes empresas 
Third-Party que roubam a cena na E3, outras que 
não possuem conferências grandiosas também 
chamam a atenção para seus produtos, como 
foi o caso da Bandai Namco com o novíssimo 
Dragon Ball Fighter Z (Multi), o novo título de 
luta da franquia de Akira Toriyama que promete 
reviver os tempos clássicos, com lutas em 2.5D. 
Será possível travar batalhas de três contra 
três com aliados entrando nas lutas durante 
o confronto para ajudar com um ou outro 
golpe ou então trocando de lutador quando o 
primeiro é derrotado.Os traços do jogo estão 
incríveis, sendo considerado o game com a 
experiência mais próxima das lutas do anime 
até hoje. Existe inclusive uma discussão rolando 
sobre a possibilidade do game chegar ao Brasil 
dublado pelos dubladores originais do anime.

Outros grandes 
anúncios

Outro dos anúncios de Third-parties que deu o que falar foi Monster Hunter World (Multi) 
novo game da tradicional franquia de caça a monstros que chegará finalmente para a nova 
geração de consoles e fará um retorno histórico para o PC. O game conta com gráficos 
excelentes e um mapeamento bem mais amplo do que todos os games anteriores da 
franquia, mesmo que ainda não seja totalmente em mundo aberto. Novas mecânicas 
e criaturas prometem reformular um pouco a jogabilidade da franquia, além de dar 
mais desafios e oportunidades para os jogadores. Já é uma pedida certa para 2018.

Call of Cthulhu (Multi) foi outro título que chamou um pouco de 
atenção na feira. Desenvolvido pela Focus Home Interactive em 
parceria com a Cyanide Studio, o novo jogo baseado no famoso 
conto de H.P. Lovecraft promete ser um terror psicológico de 
primeira com cenas bem bizarras e senso de realidade distorcido. 
Mas não se enganem, mesmo que o título seja de terror, seu gênero 
é um RPG focado em investigação que acompanha a história de 
Edward Price, um detetive particular que investiga a morte da 
família de uma artista. O jogo será lançado ainda esse ano.
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Claro que não poderia faltar o já muito bem falado 
Middle-Earth: Shadow of War (Multi). A continuação 
do jogo lançado em 2014 rouba a cena sempre 
que aparece com uma jogabilidade que melhora 
ainda mais o já excelente sistema do primeiro jogo. 
A novidade fica principalmente pela mecânica de 
montar seu próprio exército convertendo Orcs 
e outras criaturas para o seu lado. Os Nazgul 
são um show a parte também, sendo passíveis 
de serem usado pelo protagonista em lutas e 
dando muito mais liberdade de movimento e 
controle de ações durante grandes confrontos.

Mesmo que as conferências das grandes empresas Sony, 
Microsoft e Nintendo não tenham divulgado necessariamente 
a quantidade de jogos que todos esperavam, as Third-
Parties mostraram uma competência ímpar em divulgar seus 
materiais. Sempre buscando a solidez em suas apresentações, 
as empresas terceirizadas na E3 fizeram por onde em mostrar 
usos para a realidade virtual como em Doom e Fallout 4, 
novas IP como Anthem e Skull and Bones, o ressurgimento 
de franquias há muito esquecidas como Wolfenstein e 
Beyond Good and Evil e, claro, o reaparecimento de franquias 
já tradicionais como Assassin’s Creed e Star Wars.

Essa E3 pode não ter sido uma explosão de mentes como 
outras em outros anos foram. Mas sem dúvida teremos muito o que jogar e o que 
esperar nessa empreitada do segundo semestre de 2017 e o ano de 2018. Já fizeram 
a sua lista de desejos? Já começaram o cofrinho para os próximos lançamentos? Pois 
é, eu já estou planejando o que fazer para dar conta de tanta coisa interessante! 

Muito para 
se jogar

Por fim, Destiny 2 (Multi) chegará em Setembro para nós e está belíssimo. O jogo 
parece repetir a fórmula elogiada do seu antecessor, além de aparentar tem bem mais 
conteúdo no seu pacote inicial. Durante a feira ele foi apresentado na conferência 
da Sony, com conteúdos exclusivos para os jogadores de PS4. Além disso, o visual 
de Ghaul, líder da Legião Vermelha dos Cabais foi divulgado. A tribo, na história do 
jogo, roubou o Viajante deixando os Guardiões desolados juntamente com a Terra.
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por Ítalo Lourenço

Revisão: Arthur Maia
Diagramação: Guilherme LimaO melhor e 

o pior da

Desde o ano de 2012, a equipe do GameBlast tem feito a cobertura da feira diretamente 
de Los Angeles. Este ano, tivemos a oportunidade de acompanharmos de perto a maior 
parte das conferências e estivemos no show floor para testarmos os jogos disponíveis no 
evento. Após mais de duas décadas de existência da feira, ao longo dos últimos anos, ela 

sofreu algumas mudanças significativas. A saída de algumas desenvolvedoras e a abertura 
ao público colocam em questão a relevância do evento. Este foi um ano marcado pela 
desorganização, corredores lotados e grandes filas para testar os jogos. Pontuaremos 
nesta matéria o que vimos por lá e que consideramos o melhor e o pior da E3 2017.

2017

49
gameblast.com.br

O MELHOR E O PIOR DA E3 2017



É compreensível que, por abrir os 
eventos da E3 de 2017, muitas 
pessoas criaram uma

grande expectativa do que estava por vir 
na apresentação da EA. A desenvolvedora 
trouxe suas séries anuais de esportes, 
com algumas novidades. No caso de 
Madden NFL 18, o jogo contará com um 
modo história, como foi visto em FIFA 
17. Podemos destacar como o melhor 
desta conferência o game independente 
A Way Out, desenvolvido pelo estúdio 
Hazelight, responsável pelo jogo Brothers: 
A Tale of Two Sons. Nele, dois jogadores 
trabalharão em modo cooperativo para 
livrar os personagens Leo e Vincent 
da prisão. Outro jogo que também 
chamou atenção foi Anthem, porém 
pouco foi revelado durante o EA Play.

Uma saída para a EA

O pior: a previsibilidade do 
que a empresa mostraria 
pode ter sido um balde 
de água fria no hype da 
primeira apresentação 
da E3. O rumo que a 
franquia Need for Speed 
vem tomando é algo 
preocupante, o jogo tem 
perdido cada vez mais 
o foco nas corridas, e 
mecânicas que cada vez 
mais quebram a fluidez 
do jogo parecem terem 
sido implementadas.
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Finalmente foi tirado o véu sobre o 
Project Scorpio, agora chamado Xbox 
One X, e a nova versão do console foi 
mostrada logo no início da conferência. 
A Microsoft veio com uma grande 
quantidade de jogos (cerca de 44 foram 
apresentados em sua conferência). Nela, 
vimos pela primeira vez como será o 

Um X nunca é demais

O pior: como era de se 
esperar, o Xbox One X terá 
um preço um pouco salgado 
de US$ 499, um valor justo 
tendo em vista a sua potência.

novo Assassin’s Creed Origins e mais um 
pouco foi mostrado do jogo Anthem. Ori 
terá um segundo título e se chamará Ori 
and the Will of the Wisps. Finalmente 
foi revelada a data de lançamento de 
Cuphead, mostrado pela primeira 
vez na E3 de 2014. Uma outra grande 
notícia para os donos de Xbox One foi a 
retrocompatibilidade anunciada, que agora 
abrangerá alguns títulos do Xbox clássico.
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Quem acompanhou a feira 
de Los Angeles pôde visitar o 
parque temático Bethesdaland 
criado pela desenvolvedora. A 
empresa soube como entreter 
a mídia e os convidados até
o momento de sua apresentação, 
com direito a pipoca, algodão 
doce e uma roda gigante.
Cada canto do parque era 
caracterizado de acordo com 
os jogos da Bethesda. Sua
conferência foi marcada pela volta 
de Quake e versões de títulos 
como Fallout e Doom em VR. O 
aguardado retorno de The Evil 
Within, com o novo jogo The Evil 
Within 2, e Wolfenstein II: The 
New Colossus foram apresentados 
no fim da conferência.

Olha o Skyrim vindo, moleque

O pior: é notável o 
desgaste que vem 
sofrendo The Elder 
Scrolls V: Skyrim. Não 
há nada de errado 
com o jogo, mas já 
se passaram mais de  
cinco anos desde o seu 
lançamento. Apesar da 
versão de Switch ser 
bem-vinda, todo aquele 
conteúdo relacionado 
à franquia Zelda não se 
faz necessário. Talvez 
seja a hora da Bethesda 
seguir em frente e trazer 
o sexto título da franquia.

The Elders Scroll V: Skyrim
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Aclamada como uma das melhores 
conferências pelo público, a 
Ubisoft trouxe ninguém
menos que Shigeru Miyamoto para 
o palco para apresentar Mario + 
Rabbids Kingdom Battle. O novo 
game da parceria entre Nintendo e 
Ubisoft será uma espécie de X-COM 
no reino do cogumelo, e o título será 
exclusivo para o Switch. Vimos um 
pouco mais de Assassin’s Creed Origins. 

It’s a me, Rabbid!

O pior: o excesso 
de informações 
vazadas de Mario + 
Rabbids sabotaram 
completamente a 
surpresa que seria 
ver Mario e Miyamoto 
no palco da Ubisoft.

Não aparecer por algum tempo fez bem à 
franquia e, ao contrário da evolução na linha 
temporal que vimos nos últimos jogos como 
Unity e Syndicate, Origins voltará bastante 
no tempo para nos mostrar a origem dos 
assassinos, desta vez ambientado no Egito 
antigo, um cenário que os fãs da franquia 
há muito aguardavam. O maior destaque 
da Ubisoft ficou com Beyond Good & 
Evil 2, e a sequência do game criado em 
2003 parece muito promissora, já que o 
universo a ser explorado no game parece 
ser de proporções gigantescas, além do 
jogo ter um visual impressionante.
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Talvez a conferência mais aguardada tenha 
sido a da Sony. A empresa chegou focada em
mostrar apenas jogos: tivemos Uncharted: 
the Lost Legacy, uma DLC de Horizon 
Zero Dawn e um gameplay do novo título 
da série God of War. A surpresa ficou por 
conta de Monster Hunter World, que após 
muitos anos longe dos consoles da Sony com 
um título de peso, retornará em 2018 com 
um tratamento visual nunca antes visto na 
franquia. Outro jogo responsável por tirar 
o fôlego da platéia no Shrine Auditorium 
foi o remake de Shadow of the Colossus.

Remasterizando conferências

O pior: a falta de títulos de 
peso como The Last of Us 
Part II e Death Stranding 
pode ter desanimado aqueles 
com grandes expectativas 
sobre a conferência. A 
ausência de datas em 
alguns títulos também não 
agradou o público, e se você 
esperava ver mais sobre 
o remake de Final Fantasy 
VII, talvez não tenha sido 
fisgado por Monster of the 
Deep, o spinoff de pescaria 
VR de Final Fantasy XV.

Uncharted the Lost Legacy

Monster Hunter World
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O retorno de Samus

O pior: excluir o Nintendo 
3DS da apresentação principal 
gerou certa desinformação. Um 
Metroid em 2D, no estilo clássico, 
merecia uma atenção maior. 

Com sua apresentação focada apenas no 
Nintendo Switch, logo no início de seu vídeo 
fomos surpreendidos por Rocket League 
para o console. Os fãs da Big N terão um 
novo jogo de Kirby cooperativo para até 
4 jogadores, e um novo game de Yoshi 
ainda sem título, que seguirá os moldes 
de Yoshi’s Woolly World, porém desta 
vez num universo de papel. Os fãs foram 
à loucura com uma simples menção de 
que a Game Freak está trabalhando em 
um Pokémon RPG para Switch e também 
com um breve teaser de Metroid Prime 
4. Super Mario Odyssey foi considerado 
um dos melhores jogos da feira, e fomos 
apresentados às novas mecânicas do chapéu, 
que captura oponentes e objetos no jogo.

Super Mario Odyssey
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por Arthur Maia

Revisão: Ana Krishna Peixoto
 Diagramação: Fellipe Vargas

Abordagens escolares 
nos games

Julho é mês de férias escolares, e nada melhor do que relembrar um pouco 
do lugar em que passamos muito do nosso tempo diariamente: a escola. Mas 
calma, não vamos falar de disciplinas complicadas: hoje vamos explorar um 

pouco da mecânica, temática e ambientação dos jogos que se passam nesses 
meios e que colocam alunos como protagonistas de aventuras inesquecíveis.
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Os jogos da Rockstar Games sempre foram polêmicos pela falta de censura para 
palavrões, violência excessiva e histórias menos comprometidas. Mas um jogo 
foi realmente longe demais para algumas pessoas, e mostrou o lado valentão 
que havia dentro de cada um no papel de Jimmy Hopkins. Em Bully (Multi), seja 
na versão original ou na versão definitiva Bully: Scholarship Edition, a conversa 
não passava de meia dúzia de palavras até que o valentão partisse para cima 
dos alunos ou “flertasse” com uma das alunas.

Em uma escola grande e aberta para a cidade a 
sua volta, o mundo aberto de Bully te coloca 
no tedioso cotidiano do garoto canadense 
que já foi expulso de outras instituições 
por rebeldia e mau-comportamento. 
Na nova escola, Jimmy precisa frequentar aulas 
para receber habilidades melhores, armas mais 
poderosas, objetos úteis e até colecionáveis. 
As aulas são ministradas no período da 
manhã e da tarde, e seguem uma sequência 
como uma calendário escolar semanal.

A escola é parte essencial da vida de cada um, seja qual for o seu interesse. É 
uma obrigação para alguns e um imenso prazer para outros. De qualquer 
forma, por ser um período obrigatório na infância e adolescência de seres 

racionais, muitos jogos contextualizam o período escolar da vida dos protagonistas 
com maestria e mostram facetas variadas para cada gênero e narrativa.

Há muitos jogos com temáticas escolares, e às vezes mais do que um em uma 
mesma franquia, o que dificultou nossa escolha pelos jogos que seriam discutidos 
aqui. Porém, entre os mais significativos e irreverentes, três jogos se sobressaíram 
como melhores candidatos, cada um dentro de seu escopo e premissa: Bully 
(Multi), Shin Megami Tensei: Persona 4 (PS2) e Life is Strange (PC/PS4/
XBO). Vamos aos estudos que ainda há tempo de aprender muito por aqui!

Estudando os jogos 
e suas abordagens

O valentão egoísta 
de Bullworth Academy
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Inglês, fotografia, biologia, geografia, artes 
e música são algumas das aulas disponíveis 
na versão definitiva do jogo, e cabe ao 
jogador interagir de forma correta para ser 
aprovado em cada disciplina. A maneira com 
que os desafios são propostos variam de 
acordo com cada disciplina, cobrindo desde 
QTE (Quick Time Events) — que requerem 
reflexo e raciocínio rápido — até um jogo de 
formar palavras em inglês a partir de letras. 

A narrativa é contada em pequenos cinematics antes, durante e 
até após cada missão, e sua progressão no jogo é medida a partir 
das áreas do campus e da cidade que são abertas. Há missões 
da história principal e missões secundárias, e algumas delas só 
abrem após completar certo capítulo do jogo. Além disso, há 
um sistema que mede sua afinidade ou nível de ódio para com 
certos grupos de alunos — nerds, valentões, esportistas, entre 
outros —, criando uma rede de aliados e inimigos 
à medida que as missões são concluídas.

O objetivo de Jimmy Hopkins é claro: ser 
o manda-chuva da escola e acabar com 
tudo que tenta o impedir de conquistar seu 
império. Até mesmo seu colega Gary Smith, 
que inicialmente se mostra disposto a ajudá-
lo, é colocado contra a parede e perde a 
disputa. O protagonista é o maior exemplo 
de discórdia que Bullworth Academy já 
viu, apesar de ser razoavelmente piedoso 
com outros personagens que aparecem 
ao longo da história. Ao fim do jogo, o 
jogador sente um sentimento misto de 
orgulho e ódio com relação ao valentão.
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Os investigadores 
misteriosos de Yasogami High

As aulas ocorrem em dias 
específicos do ano, já que 
o jogo tem um sistema de 
calendário escolar que deve 
ser cumprido — pelo fato da 
história passar basicamente 
durante um ano letivo. O 
mundo não é aberto, mas 
sim dividido em áreas que 
podem ser acessadas em 
horários específicos, e 
permite que você realize uma 
atividade a cada período do 
dia. Sair com a garota com 
quem você constantemente 
flerta ou encarar os 
desafios remanescentes 
de uma dungeon já 
explorada? Eis a questão.

Entre uma aula e outra, o 
jogador certamente se encontra 
transtornado pelos eventos da 
história e confuso sobre as 
dungeons que surgem dentro 
de um canal de televisão 

misterioso. As batalhas são 
realizadas em turnos, nos 

quais pode-se escolher entre 
ataques variados, defesa e 

outras opções. A mecânica de 
recrutar e fundir personas é 

um grande atrativo, tanto 
nas batalhas como para 

aqueles que gostam de 
colecionáveis em jogos.

Shin Megami Tensei: Persona 4 (PS2), e sua versão 
portátil Persona 4 Golden (PS Vita), são jogos 
com narrativa e temática ímpares, sobressaindo-
se em todos os sentidos no gênero dos JRPG. 
Apesar de ser um jogo de nicho, é extremamente 
bem construído e desenvolveu muito do que 
foi trazido como novidades por seu antecessor 
Shin Megami Tensei: Persona 3 (PS2/PSP). Mais 
do que um jogo sobre escola, esse é realmente 
um jogo sobre como gerenciar relacionamentos, 
executar tarefas e a medir a influência dos 
eventos em seu desempenho nas batalhas.
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A narrativa de Persona é contada com eventos diários, o que faz 
com que não possamos mudar o curso de tudo que o jogo oferece. 
As dungeons temáticas e o mistério acerca dos desaparecidos 
ou suspeitos nos fazem imaginar e reimaginar qual será o 
desfecho da vez, tendo em vista que cada dungeon tem geração 
procedural mas possui características intrínsecas da personalidade 
secreta e introvertida de cada personagem. O desenvolvimento 
narrativo é realmente marcante, principalmente nos momentos 
em que cada um dos personagem aceita a verdade interior.

A fotógrafa atemporal 
de Blackwell Academy

A história de Max Caulfield é confusa de início. Em 
meio a um tornado que, sem explicação, assola 
sua cidade natal, Max acorda de um sonho e se 
depara com mais uma das monótonas aulas de 
fotografia na Blackwell Academy. Ela então se 
levanta após o fim da aula e segue até o banheiro, 
onde presencia um evento terrível e dramático: 
a morte de uma garota. Max testemunha tal ato 
e grita, estendendo as mãos e “rebobinando” 
o tempo involuntariamente para o momento 
em que estava sentada na sala de aula. Life is 
Strange (Multi) é o tipo de jogo que realmente 
te prende do início ao fim da aventura.

A busca incessante pelo criminoso leva a 
equipe de investigação, inicialmente composta 
por três estudantes, a erros e acertos com 
relação ao suspeito. A desconfiança cresce a 
cada momento, já que pistas e deslizes por 
parte dos suspeitos começam a se tornar 
frequentes. O real objetivo do jogo é capturar o 
criminoso e salvar a cidade de Inaba do perigo 
recorrente, mas cabe ao jogador fazer escolhas 
certas durante sua aventura para conquistar 
o verdadeiro final deste memorável título.
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Max tem o poder de parar o tempo e voltar alguns 
momentos antes de uma tragédia ou de eventos 
previamente selecionados. A escolha do jogador de voltar e 
mudar o que ocorreu gera consequências diferentes, que 
certamente impactam na história — sejam esses eventos 
“rebobináveis” ou não. Por ser um jogo que dita muito 

o ritmo da história, os ambientes da escola podem 
ser acessados limitadamente, dependendo 

da sua progressão na história em 
capítulos ou naquele ponto específico.

Há objetos, pessoas e animais com os 
quais podemos interagir, além de ações 

que podem ser realizadas, mas todos 
baseados no gênero do jogo — que é uma 

excelente compilação de cinco capítulos 
de drama interativo com mecânicas point-

and-click. Muitas vezes, o jogo encoraja 
a exploração do ambiente em questão, 

destacando elementos importantes do 
cenário por meio de cores, objetos e personagens. Cada 
elemento com os quais interagimos contextualiza um 
pouco mais da realidade de Max e seus colegas, variando 
a narrativa “assistida” para algo mais interativo, o que 
pode ser recompensador para os jogadores detalhistas.
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 Certamente, qualquer que sejam 
suas escolhas durante o jogo, cenas 
memoráveis e dramáticas jamais 
poderão ser apagadas da primeira 
experiência de jogo. Além disso, o 
jogo automaticamente compara 
as escolhas de cada jogador com 
estatísticas online, assim como a 
Telltale Games faz em seus jogos.

Seja a cada desfecho narrativo em 
Life is Strange, a cada personagem 
recrutado para a turma de amigos 
em Persona 4 ou a cada missão 
completada em Bully, os jogos nos 
mostram a variedade de ideias de 
cada desenvolvedor, buscando a 
excelência dentro de cada gênero e 
surpreendendo os jogadores com 
experiências desafiadoras, dramáticas 
ou divertidas. E a pergunta da aula 

sobre games de hoje é: qual desses 
três você vai encarar primeiro?

Em Life is Strange, além da música moderna e extremamente adequada 
para o jogo, temos uma temática toda voltada para o mistério acerca 
da cidade de Arcadia Bay e o motivo de sua destruição, além das 
escolhas morais representadas pelas difíceis decisões a serem tomadas 
durante o jogo. O que tudo isso tem a ver com Max e sua inseparável 
amiga Chloe? A narrativa permite que conheçamos a realidade de 
uma adolescente rebelde e uma aspirante a fotógrafa que procura seu 
talento, mas mostra a realidade de muitas outras pessoas da cidade.
As aulas, festas, passeios na cidade, conversas a dois, fugas de carro e buscas 
incessantes ao paradeiro de Rachel Amber ocorrem de maneira linear, e 
impedem o jogador de escolher a ordem com que os eventos ocorrem. Por 
outro lado, a melhor parte com certeza fica com o sucesso na escolha ou o 
eterno arrependimento de um evento que fora escolhido pelo jogador. 
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DIVULGAÇÃO
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Revista Nintendo Blast 94
Neste mês, Revista Nintendo Blast Nº 94 

chega com o melhor da E3 Nintendo 2017!

Ainda nessa edição, Saiba tudo que rolou na E3 2017 da 
Nintendo, conheça um pouco mais sobre o presidente 

da Nintendo of America, Reggie Fils-Aime e mais!

Baixe já a sua!

http://www.nintendoblast.com.br/2016/09/revista-nintendo-blast-n-94.html
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