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Blast From The Past: 
Os 20 anos de 

Grand Theft Auto

Criadora de conceitos que revolucionaram a concepção 
dos jogos em mundo aberto, a franquia Grand Theft 

Auto chega aos seus 20 anos ainda como uma das mais 
influentes e populares na história dos videogames. Desde 

os primeiros títulos, que ousaram quebrar as barreiras 
do senso comum e trabalhar a liberdade de modo até 

então nunca visto, o sucesso da Rockstar se reflete hoje 
nas vendas colossais de sua sequência mais recente, GTA 

V, o que mostra que a ideia trazida pelos irmãos Sam 
e Dan Houser ainda tem muita lenha para queimar.

por  Renan Rossi 

Revisão: João Paulo Benevides
Diagramação: Fellipe Vargas
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Nessas duas décadas, pudemos ver uma evolução 
intensa dos elementos de GTA não apenas na 
franquia, mas também em diversos outros jogos 

que expandiram a ideia de mundo aberto, liberdade 
e tomada de decisões. Ao enxergar a possibilidade 
de tornar o jogador peça atuante no modo de agir de 
acordo com suas próprias convicções, GTA foi além 
do que propunham os jogos convencionais da época, 
o que angariou uma legião de fãs e firmou de vez o 
nome da série entre os games mais aclamados.

Se há algo que diferencia logo de cara GTA dos demais títulos é a possibilidade que o 
jogador tem de aproveitar o jogo da maneira que bem entender. Além de oferecer um 
enredo com missões principais, como acontece nos demais títulos de ação e aventura 
com perseguições de carro, também é possível mergulhar no universo apresentado 
e aproveitar de forma livre cada detalhe que a jogabilidade permite, subvertendo, 
pela primeira vez, a lógica dos valores sociais em um mundo próximo da realidade.

A ideia surgiu no primeiro game da série, Grand Theft Auto (Multi,1997), como 
forma de diferenciá-lo dos outros jogos de corrida e perseguição policial existentes 
na época. Ao focar a mecânica de jogo na história 
de um bandido que foge da polícia, GTA fornecia 
missões como o transporte de drogas de um ponto a 
outro da cidade e, durante o trajeto, a possibilidade 
de atropelar pedestres e praticar outras atividades 
ilegais com o intuito de ganhar dinheiro.

Subvertendo a lógica
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O jogo foi desenvolvido com a base de programação do projeto 
intitulado Race N’ Chase, uma das apostas da BMG Interactive que 

trazia veículos com características diferentes, como carros mais 
leves e rápidos em contraste com veículos mais pesados. Com visão 

superior em 2D, a proposta era tornar a experiência mais realista.

O sucesso alcançado por GTA atraiu tanto público quanto crítica 
e alimentou ainda mais a polêmica dos jogos violentos que 
vinha desde o primeiro Mortal Kombat (Multi,1992). Ao ver-

se cercada pela discussão, a BMG Interactive seguiu contra a 
maré e deu mais liberdade ainda aos irmãos Houser para que 
desenvolvessem uma sequência. Os gastos com processos na 

Justiça não chegavam nem perto dos lucros trazidos pelo game.

Conforme GTA se tornava mais popular, os conceitos 
envolvendo a criação do jogo também evoluíam. Ao assimilar 
de vez a ideia por trás do termo Grand Theft (casos envolvendo 
furtos acima de 40 dólares nos EUA) e Auto (com o uso 
de automóveis), GTA II (Multi, 1999) focou-se num enredo 
atrelado às gangues de rua e em um protagonista único.

A jogabilidade trouxe mais elementos que garantiam liberdade 
de exploração e consequências pelos atos praticados. Ao 
favorecer uma das gangues da cidade (Anywhere City), 
completando missões e tarefas para seus líderes, as demais 
agiam de forma contrária, utilizando todos os meios 
possíveis para dificultar a vida do jogador. Além disso, as 
ações ilegais acarretavam a interceptação da polícia, que 
possuía diferentes níveis para barrar seu progresso, desde 
membros do FBI e SWAT até a intervenção do exército.

GTA II também foi o primeiro jogo da série a contar com 
a participação da Rockstar, fundada pelos irmãos Houser 
após a Take-Two adquirir a subsidiária de jogos da BMG 
Interactive e a DMA Design, responsável pelo título original.

Caminho sem volta
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Sam e Dan Houser se dedicaram de 
corpo e alma ao aclamado GTA III 
(Multi, 2001), levando a série pela 
primeira vez à perspectiva 3D, com 
mapas maiores e mais liberdade de 
movimentação. O terceiro título 
aprofundou o enredo  e utilizou 
as populares cutscenes para 
ilustrar o desenvolvimento 
da história, assim como 
ampliou a exploração e 
a possibilidade de utilizar 
os mais diversos veículos, 
desde modelos de barcos até 
aviões. A base de jogabilidade, que 
trouxe novos patamares para o 
conceito de mundo aberto, ainda 
rendeu outros dois títulos, GTA: 
Vice City (Multi, 2002) e GTA: San 
Andreas (Multi, 2004), até hoje 
considerados os mais populares 
e marcantes de toda a franquia.

Quebrando paradigmas 
mais uma vez
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San Andreas foi o título mais vendido 
do PS2 e ajudou a série a se espalhar 
intensamente por todo o globo. Nessa época, 
a Rockstar envolveu-se em várias ações 
judiciais relacionadas a jogos violentos. 
Um dos casos mais emblemáticos referiu-
se a dois jovens americanos que chegaram 
a matar outros dois jovens alegando 
terem sido influenciados por GTA III. 

Processados em 246 milhões de dólares, 
os irmãos Houser ganharam a causa com a 
justificativa de que tanto nos filmes como 
nos videogames há espaço para a liberdade 
de expressão. Nos anos seguintes, outras 
ações judiciais acabaram da mesma forma.
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GTA para todos

Fosse pela proposta do jogo ou pelas 
polêmicas retratadas na mídia, um fato 
é que ambos ajudaram a tornar GTA 
uma das franquias mais conhecidas dos 
games e a Rockstar decidiu ampliar o 
alcance da série para todas as plataformas 
possíveis. Conhecida pelo conservadorismo 
envolvendo jogos com temáticas violentas, 
até mesmo a Nintendo recebeu uma 
versão de GTA II para GBC, além de 
GTA Advance (GBA) em 2004 e GTA: 
Chinatown Wars para DS em 2009.

Novos conteúdos com aprofundamento 
de narrativa utilizando a base de GTA 
III também foram lançados para os 
consoles da Sony, como GTA: Liberty 
City Stories (PS2/PSP/PS3, 2005) e GTA: 
Vice City Stories (PS2/PSP/PS3, 2006).
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O resultado foi um jogo mais coeso, repleto de detalhes 
em exploração, principalmente na variedade de locais 
interativos. Havia algo para fazer em praticamente 
qualquer lugar da cidade. O objetivo foi eliminar as 
chamadas áreas vazias, que faziam os jogos anteriores 
possuírem ambientes enormes, porém sem atividade.

Ao ser lançado mundialmente para PS3 e X360, GTA 
IV alcançou um sucesso absurdo, com avaliações 
altíssimas entre os veículos especializados em 
games. Tanto que, em 2009, os irmãos Houser 
figuraram na revista americana Time na lista 
dos 100 homens mais influentes do mundo.

O grande salto de evolução ocorreu 
mesmo com GTA IV (Multi, 2008), que 

inaugurou a entrada da série na era HD. 
A Rockstar apresentou uma temática 

mais realista e com maior detalhamento 
dos elementos de jogo. Um ponto 

chave no desenvolvimento criativo 
do game foi o enredo totalmente 

inédito e sem interferências culturais 
e cinematográficas, que até então 

definiam os estereótipos encarnados 
pelos personagens nos títulos 

anteriores. Inúmeras pesquisas de 
campo foram realizadas em Nova York 

para obter o máximo de realismo social.

Durante seus 20 anos, GTA sempre buscou oferecer 
o máximo que a tecnologia permitia em cada 
geração, expandindo o conceito de mundo aberto de 
modo a termos experiências cada vez mais imersivas 
com a realidade, o que cria a sensação de estarmos 
em um mundo sem barreiras onde tudo é possível.
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Novo patamar

Tudo isso ficou ainda mais 
evidente com o lançamento de 
GTA V (Multi, 2013). A enorme 
campanha de divulgação feita em 
torno do quinto título principal da 
série ajudou a quebrar todos os 
recordes de vendas registrados 
até então, com a arrecadação 
incrível de um bilhão de dólares 
apenas nos três primeiros dias de 
lançamento. O título foi lançado 
tanto para consoles da 7ª como 
da 8 geração, alcançando sucesso 
em vendas que seguem até hoje.

O fator diferencial ficou 
por conta do envolvimento 
interconectado da história 
de três protagonistas que 

representavam a personificação 
de comportamentos humanos, 

com Michael (ganância), Franklin 
(ambição) e Trevor (insanidade). 

A ideia havia sido cogitada 
ainda em GTA: San Andreas, 

mas o hardware da época não 
possuía memória suficiente.

11
gameblast.com.br

BLAST FROM THE PAST



Ao focar o objetivo de cada 
protagonista unicamente na 

obtenção de dinheiro para 
si próprio, os efeitos disso 

mandavam uma mensagem 
ao público sobre a crise 

financeira ocorrida entre 
2007 e 2008 nos EUA, ao 

mesmo  tempo em que 
serviam como elementos 

centrais para a jogabilidade.

No entanto, o que ganhou mais repercussão 
foi o incrível mundo aberto do jogo. A projeção 
de mapas enormes sem o efeito dos espaços 
vazios ampliou o que havia sido feito em 
GTA IV, permitindo maior renderização dos 
efeitos de distância. Para se ter uma noção, 
o mapa de GTA V comportava as áreas 
de GTA: San Andreas, GTA IV e Red Dead 
Redemption (Multi, 2010) combinadas.
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Livre arbítrio

Depois de GTA V, os jogos de mundo aberto 
atingiram um novo patamar. O sucesso da 
franquia, que já era gigantesco, chegou ao 
universo da TV com o lançamento, em 2015, da 
série Gamechangers no canal BBC, que retrata 
a história do sucesso obtido por GTA na visão 
de seus criadores. No papel de Sam Houser, 
atuou ninguém menos que Daniel Radcliffe, ator 
que interpretou Harry Potter nos cinemas.

Ideias e rumores não faltam sobre os planos 
para o aguardado GTA VI, sequência que segue 
sob o desenvolvimento da Rockstar. Entre as 
possibilidades, estariam informações sobre 
o jogador poder revisitar todas as cidades já 
representadas nos títulos anteriores e discussões 
a respeito de uma mulher como protagonista.

Por mais que a proposta por trás de GTA 
gere discussões em torno do que seria 
certo ou errado exibir nos videogames, 

uma certeza é que a franquia rompeu 
barreiras na história, tornando-se um jogo 
que veio para ficar e fazer parte da cultura 
gamer por anos a fio. O que prevalece é e 

sempre será a ideia que Sam e Dan Houser 
construíram e defenderam arduamente 

desde o primeiro título e que representa 
a essência de GTA até hoje: a liberdade.
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PS4

por  Alberto Canen

Revisão: Vitor Tibério
 Diagramação: Fellipe Vargas

Assassin’s Creed Origins 
pode ser a mudança que 

a franquia precisava

Se havia algo certo na indústria de games é que a cada ano um novo jogo da 
série principal de Assassin’s Creed seria lançado. Com um prazo tão apertado, 

não era de se admirar que os títulos viessem repletos de bugs e com tão 
poucas inovações. Com a decisão da Ubisoft de pular um ano de lançamento, 
dando mais tempo para o desenvolvimento de Assassin’s Creed Origins, a 

expectativa é que tenhamos um dos jogos mais inovadores da franquia.

PC

XBO
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A ambientação em qualquer Assassin’s Creed 
é um dos pontos altos do jogo e leva o 
jogador para um momento histórico de 

um país distinto. Desta vez, o local escolhido foi 
o Egito Antigo, onde acompanharemos Bayek, 
um “medjai” — membro de uma antiga força 
paramilitar de elite —, durante o período de tempo 
da ascensão de Cleópatra ao trono do Egito, com 
outras grandes figuras históricas, como Júlio 
Cesar e Ptolomeu XIII (irmão de Cleópatra), que 
se enfrentarão em um choque de civilizações.

O enredo, como o nome indica, contará os fatos 
que deram origem à saga e mostrará o surgimento 
da Irmandade dos Assassinos e sua luta contra os 
Templários. Além disso, os jogadores descobrirão as 
raízes de muitos dos princípios e ritos de Assassin’s 
Creed, como a história por trás do dedo cortado 
e todo o ritual que envolve esse momento.

Além deles, outra força inimiga terá parte no jogo, 
a chamada Ordem dos Anciãos, uma sociedade 
secreta que está disposta a fazer qualquer coisa 
por controle e dinheiro, e tem grande influência 
sobre as principais figuras do mundo antigo, 
incluindo o próprio faraó do Egito, os líderes 
de Roma e as grande potências da Grécia.

A famosa rede varejista de jogos eletrônicos Gamestop 
cometeu a gafe de vazar o protagonista Bayek ao 

anunciar uma camiseta na qual o mesmo aparecia, e 
que não passou despercebida pela imprensa gamer. 
Em resposta ao vazamento, o diretor do jogo, Ashraf 

Ismail, tuitou: “Bela camiseta”. Depois ele revelou 
que isso foi um grande problema para ele.

A origem de tudo
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O jogo pretende dar vida ao Egito através das muitas 
histórias que Bayek encontrará, pois como ele é um 
tipo de xerife, muitos personagens o procurarão para 
pedir ajuda. Mas em vez de diálogos com muitas 
opções e finais, a escolha dos produtores foi que as 
missões, principais ou secundárias, contassem algo 
sobre o Egito Antigo e sobre Bayek como personagem. 
As missões poderão ser executadas quando e 
como o jogador quiser, pois,  apesar de haver uma 
linha principal, a forma como o jogador resolve as 
secundárias impactará diretamente na experiência 
global. Quanto mais missões são cumpridas, mais elas 
tendem a se cruzar em algum momento, o que levará 
a relações mais profundas com outros personagens.

Para realizar essas missões, o time de 
desenvolvedores preparou um sistema novo 
com diversas missões menores, que poderão ser 
selecionadas para uma melhor organização, mas já 
estão todas ativas ao mesmo tempo, o que significa 
que o jogador pode estar envolvido em uma missão 
mesmo sem ela estar sendo rastreada no momento.

Explorando o Egito Antigo
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Durante a exploração, o jogador irá sempre aprender alguma coisa do 
enredo e do Egito Antigo. Não haverá colecionáveis apenas para coletar, 
sem um bom motivo para isso, pois os desenvolvedores querem que o 
jogador se sinta recompensado e estimulado a explorar mais. Haverá muitas 
coisas escondidas que precisarão de horas para serem encontradas.

Outra forma de exploração do mundo serão as tumbas, com resolução de puzzles, 
segredos escondidos e armadilhas, ao melhor estilo Tomb Raider. Elas estarão dentro 
de pirâmides, como é natural, mas também em templos e túneis subterrâneos. 
As tumbas serão um grande contraste com o restante do mundo, sendo escuras 
e claustrofóbicas, bem diferente da liberdade encontrada no resto do mapa. 
Claro que, com tantos desafios, muitas recompensas aguardarão o jogador.

Ao contrário dos jogos anteriores da franquia, em Origins não haverá minimapa 
e “eagle vision”, mas apenas uma águia chamada Senu, que será usada para 
detectar e marcar inimigos e locais. Mas o uso da ave não irá descobrir partes 
do mapa, o que ocorrerá apenas quando o próprio Bayek for aos locais.
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Personagens não jogáveis 
mais inteligentes

Outra mudança significativa no jogo será em relação aos 
NPCs, que antes apenas ficavam esperando para dar 
uma missão ao protagonista ou então perambulando 
pelas ruas realizando rotinas simples pré-programadas. 
Em Origins, será um vasto mundo aberto cheio de 
vida significativa, em constante movimento. Por isso, 
eles criaram o jogo de forma que os personagens 
controlados pela  inteligência artificial — humanos 
e animais — pudessem ter uma rotina completa. 

Os NPCs irão trabalhar, socializar, comer, ir ao 
banheiro e coisas do tipo, conforme o seu papel no 
mundo, mesmo estando a quilômetros de distância 
do jogador. Bandidos furtando, soldados coletando 
impostos, fazendeiros cultivando, leões caçando e 
indo dormir são exemplos da vida cotidiana do jogo.

Assassin’s Creed sempre teve essa singularidade de “caçar 
pessoas”. Como as localizações e atividades mudam 
constantemente durante o dia, as possibilidades de 
atingir o mesmo alvo aumentam bastante, principalmente 
do dia para a noite, quando há significativas mudanças 
na rotina de cada um. Não há a obrigação de abordar o 
alvo de uma única forma. Assim que você o estuda bem, 
pode atingi-lo como desejar, seja durante o seu trabalho 
diário, ou quando o mesmo se recolher para dormir.

Assassin’s Creed Origins se passa durante 
a dinastia Ptolomaica, que se passou 

no império antigo de 323 aC até 30 aC. 
Mais precisamente no ano de 49 aC, 
durante o reinado de Ptolomeu XIII.
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Novo sistema de combate

Uma grande melhoria promete ser o sistema de combate, que foi completamente 
redesenhado em torno dos “hitboxes” de armas e posicionamento, ao invés de 
animações temporizadas, permitindo muito mais controle durante as lutas. Isso significa 
que o personagem não se aproxima automaticamente para atingir o inimigo, sendo 
necessário aproximar-se à distância correta para que o ataque atinja o alvo, ou então 
irá balançar a arma ao vento e, possivelmente, abrir uma brecha para ser atingido.

Além dessa mudança no sistema de combate, haverá um Medidor de 
Adrenalina, que permitirá o acúmulo de energia enquanto se luta, gerando 
a capacidade de desencadear golpes finais devastadores nos inimigos.

O tipo de arma escolhida também será muito 
importante durante os combates, até porque elas 
têm as suas próprias estatísticas e características. 
Certas armas são mais efetivas contras 
determinados tipos de inimigos, e o jogador terá 
que aprender sobre as fraquezas de cada um 
deles e vantagens de cada tipo de arma. Buscar 
pelas melhores, portanto, será uma constante no 
jogo, além de ser possível melhorá-las e até criar 
outras com o material encontrado pelo mapa.

Outra questão a ser considerada em relação 
às armas é quanto à sua raridade — Comum, 
Rara e Lendária. Quanto mais rara for a arma 
encontrada, maiores serão as vantagens 
no campo de batalha. Há armas pesadas, 
como machados e clavas, que contam com 
bom alcance e dano máximo, e são ótimas 
para derrubar inimigos ou cortá-los ao meio; 
espadas variadas, que podem ser usadas na 
configuração clássica de espada e escudo ou 
duas espadas ao mesmo tempo, e são ideais 
para combate corpo a corpo; armas longas, 
como cetros e lanças, que dão longo alcance; 
arcos, para combate à distância; escudos 
que podem ser usados para defesa contra 
ataques corpo a corpo ou para pegar flechas 
disparadas contra você e abastecer sua aljava.
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Além da melhoria das armas, outro elemento de 
RPG que será encontrado no jogo é a “árvore de 
habilidades”, que contará com três ramificações 

que se interligam: Warrior, que é focada em 
combate corpo a corpo; Hunter, para proficiência 

em arco e flecha e no uso da águia Senu; e Seer 
melhorará perícias de esquiva e furtividade.

Apesar do modo de combate melhorado, haverá muito 
espaço para ataques furtivos. Mas não se trata apenas 

de se esconder e pegar um inimigo pelas costas, pois 
o sistema de detecção foi modificado. Será necessário 

mais engenhosidade. O jogador pode, por exemplo, 
atirar um objeto para um guarda ir ao local 

investigar, mas pode também atirar uma tocha em 
um palheiro para atrair vários guardas para lá.

Haverá combates navais no jogo, mas, 
naturalmente, em menor escala que 

em Black Flag. Serão combates em 
pequenos botes, como visto nas 

demonstrações, mas também, 
eventualmente, em grandes navios. 
Outra adição interessante ao game 

são as lutas contra chefes, que ocorrerão 
não apenas nas missões principais, como 

também nas secundárias, aos montes.

Nós lemos o que os nossos fãs conversaram, o que eles 
pediram e o que eles desejam. Parte de mim quer que as 
pessoas sejam surpreendidas pela experiência [do jogo]. 
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Depois de tantas críticas que a franquia Assassin’s Creed recebeu durante os anos em 
que lançava um jogo por ano, tornando-se motivo de piada graças aos seus inúmeros 
e estranhos bugs, a pausa para criar um título bem feito parece ter sido muito bem 
aproveitada pela equipe de desenvolvimento, encabeçada por Ashraf Ismail. Por tudo 
que foi mostrado até o momento, Assassin’s Creed Origins pode ser o jogo mais 
inovador da série até hoje e trazer as mudanças que todos estavam esperando.

Expectativa5
Assassin’s Creed Origins (PS4/XBO)
Desenvolvedor Ubisoft Montreal
Gênero Ação e aventura com elementos de RPG
Lançamento 27 de outubro de 2017

Uma pausa bem-vinda
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PS4

por Francisco Camilo

Revisão: Diogo Mendes
 Diagramação: Leandro Alves

a chance de redenção para a 
DICE no universo Star Wars
Star Wars Battlefront (Multi) chegou em 2015 com visuais de cair o queixo, 

som de primeira qualidade e partidas multiplayer frenéticas e explosivas. Porém, 
nem tudo era perfeito e o game recebeu duras críticas dos fãs, que aguardavam 
ansiosamente por um novo game sob o nome Star Wars. Passaram-se dois anos, 

e agora a EA tentará sua redenção com Star Wars Battlefront 2 (Multi).

PC

XBO
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Uma das grandes críticas relacionadas a Star Wars Battlefront, em 2015, 
foi a de que o game não possuía um modo campanha. A falta de uma 
experiência solo e dedicada a uma história fazia com que a falta de 

conteúdo no jogo base fosse ainda mais evidente, e os fãs não se calaram e 
criticaram duramente a DICE e a Electronic Arts pelo desserviço. Com a demanda 
em alta, a produtora do game decidiu não medir esforços e nem conter gastos 
para produzir uma campanha digna de carregar o nome Star Wars.

Battlefront 2 contará a história de Iden Versio e seu Esquadrão Inferno, uma unidade 
de tropas especial do Império. A trama se passará após os eventos de Star Wars: O 
Retorno de Jedi e será canônica no universo Star Wars. Criada sob a tutela do Império, 
sob os olhares do pai e sendo naturalmente habilidosa e com forte liderança, Versio 
assume o Esquadrão Inferno e, junto de sua equipe, cruza o espaço a bordo de sua nave 
Corvus em nome do Império. Os jogadores terão missões, tanto em terra quanto em 
batalhas espaciais, tendo a oportunidade 
de conhecer e experimentar todas as 
novas melhorias que a EA estará 
trazendo com Battlefront 2.

Os fãs foram ouvidos
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Com Versio e o Esquadrão Inferno, Battlefront 2 oferecerá a perspectiva do 
Império, permitindo que o jogador conheça mais sobre seus sistemas de 
organização, hierarquias militares e ordem. Os ideais imperialistas são carregados 
com fervor por Versio, e será interessante descobrir até onde a Comandante 
irá por tais ideais, ou se irá questionar o sistema a qual sempre respondeu. É 
uma grande oportunidade para vermos o crescimento da protagonista e de 
seus companheiros, conforme a história se desenvolve e outros pontos de 
vista, com relação à guerra contra os rebeldes, lhes forem apresentados.

Para dar mais força ainda à experiência solo, a EA encarregou seu 
novo estúdio, EA Motive, de trabalhar no modo campanha de Star 
Wars Battlefront 2, e um de seus roteiristas é Walt Williams, que 
trabalhou no elogiado game de guerra Spec Ops The Line (Multi).
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O modo multiplayer de Star Wars Battlefront 2 está sendo remodelado para tomar uma 
forma mais atraente para os jogadores que decidirem mergulhar nas guerras épicas 
do game. Teremos agora a presença de classes, com os Troopers sendo divididos 
em quatro classes distintas, sendo elas a Trooper de Assalto, cuja função é atacar e 
abrir caminho nas linhas de frente; a Trooper Pesado, encarregada de defender as 
linhas aliadas graças ao seu poder de fogo e defesa; a Oficial, voltada para o auxílio e 
fortalecimento da equipe; e a Especialista, focada no uso de armas de longo alcance.

Guerra nas Estrelas

Para incrementar os tiroteios de Battlefront 2, 
teremos o sistema de Battle Points implementado 
nas partidas. Todas as ações realizadas em prol 
da equipe beneficiarão o jogador com battle 
points, que podem ser usados para chamar 
reforços, sejam eles veículos, personagens 
especiais e até mesmo personagens heróicos. 
Será possível pilotar um caça V-wing, assumir 
o controle de um Jumptrooper Clone ou até 
mesmo cruzar o campo de batalha empunhando 
um sabre de luz como Rey. O sistema de 
Battle Points substitui o insosso sistema de 
fichas especiais espalhadas pelo mapa do 
primeiro jogo, e adiciona uma nova camada 
de estratégia para as partidas ao fazer com 
que o jogador pense muito bem em como 
gastar seus pontos e qual a melhor maneira 
de auxiliar sua equipe na busca pela vitória.

Outro ponto duramente 
criticado do primeiro Battlefront 
foi a falta de conteúdo 
presente em seu lançamento. 
Pouquíssimos mapas e um 
sistema de progresso lento e 
desinteressante fizeram com 
que as partidas online do 
game ficassem cada vez mais 
vazias em um curto período de 
tempo. Para ter acesso a outros 
mapas e personagens heróicos, 
era preciso desembolsar 
uma quantia considerável 
de dinheiro na aquisição do 
infâme season pass, que 
chegou por 50 dólares em 
sua versão americana. A fim 
de evitar a fúria dos fãs e 
entregar uma experiência 
completa por um preço justo, 
a EA anunciou que todos os 
pacotes de conteúdo extra que 
serão lançados para Battlefront 
2 serão gratuitos. Todos os 
novos heróis, veículos e mapas 
poderão ser baixados de graça. 
Ainda teremos conteúdos 
pagos, mas estes serão de 
cunho puramente cosmético.
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As batalhas com naves espaciais no 
primeiro Battlefront traziam controles 
simplificados que prendiam os jogadores 
a manobras predeterminadas e alocadas 
em botões específicos. Para dar mais 
liberdade ao jogador, a EA contou com 
a ajuda da Criterion para criar uma 
jogabilidade mais livre e fluida nas batalhas 
aéreas, dando ao jogador controle total 
sobre os movimentos de sua nave.

Teremos em Battlefront 2 batalhas em 
espaços amplos, permitindo manobras e 
combates em alta velocidade, assim como 
batalhas em espaços mais fechados, que 
oferecem coberturas e proteções para 
o jogador ao mesmo tempo que o exige 
destreza e precisão em seus movimentos. 
Destruir inimigos exigirá mais coordenação 
do jogador, tornando as batalhas mais 
gratificantes de serem vencidas. 

Controle total nas batalhas espaciais

Naves especiais 
estarão presentes no 
game. Que tal pilotar 
uma Millennium 
Falcon? Será possível 
pilotar a icônica nave 
de Han Solo, bem 
como tantas outras, 
através do sistema 
de Battle Points. 
Cada nave tem seu 
próprio conjunto 
de características e 
habilidades especiais, 
se encaixando em 
funções distintas na 
hora de completar 
os objetivos das 
missões. Será 
possível modificar 
as habilidades 
especiais das naves 
através dos Star 
Cards, modificando 
o arsenal disponível 
e ampliando as 
estratégias possíveis 
para os jogadores.
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Expectativa4
Star Wars Battlefront 2(Multi)
Desenvolvedor EA DICE 
Gênero Ação/Tiro em primeira pessoa e em terceira pessoa
Lançamento 17 de novembro de 2017

Star Wars Battlefront 2 promete ser a experiência definitiva de Star Wars como 
um shooter moderno, podendo alcançar a grandeza que seu antecessor não 
conseguiu. A EA sabe da importância da marca Star Wars e deu ouvidos ao feedback 
dos fãs com relação ao Battlefront de 2015. Podemos esperar então um produto 
polido, completo e feito para agradar a um público fervoroso e apaixonado. A 
presença de uma campanha solo por si só já é motivo de alegria, com ação e 
momentos espetaculares do nível que Star Wars merece. O modo multiplayer 
online virá com força total introduzindo novos sistemas e priorizando ainda mais 
o jogo em equipe. A cereja do bolo fica por conta do suporte de conteúdos extras 
completamente gratuito, o que tornará o game longevo e variado, dando motivos 
para que os jogadores assumam o controle dos Troopers, Jedi e Sith mais uma vez.

Uma Nova Esperança
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DIVULGAÇÃO
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PC por Ana Krishna Peixoto

Revisão: Vitor Tibério 
Diagramação: Marcus Vinicius Moreira

FIFA 18 garante muita diversão 
no retorno de Alex Hunter

No meio dos jogadores de videogame, principalmente entre aqueles que curtem 
os jogos de esporte, sempre surge aquela máxima: de um ano para o outro 

poucas inovações justificam a compra de jogos que possuem lançamento anual. 
Confesso que eu estava com muito disso em mente antes que houvesse a 

possibilidade de jogar o FIFA 18 (Multi) pelo GameBlast. Felizmente, as inovações 
desta edição estão para lá de boas e, apesar da falta de alguns dos times 

brasileiros (e do licenciamento dos jogadores dos mesmos), FIFA 18 te ganha 
nos detalhes e mostra que a franquia está longe de ser o mais do mesmo.

XBO

PS4

SWITCH
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Depois de ter experimentado 
a demonstração de FIFA 18 e 
ter visto que as mudanças na 

jogabilidade das partidas em si não 
estavam muito diferentes de FIFA 17, 
uma vez que a engine continua sendo a 
mesma, a Frostbite, voltar a acompanhar 
a história de Alex Hunter era o que 
mais estava me deixando ansiosa em 
relação ao recente título da EA Sports.

Logo de cara, percebe-se o zelo que 
a desenvolvedora teve ao mostrar 
um pouco do que ocorreu com o 
Alex na temporada passada — passo 
importante para os jogadores que não 
tiveram a oportunidade de conhecer a 
vida e a história de Alex desde os seus 
primórdios na carreira de futebol. Esse 
conjunto de cutscenes me lembraram 

bastante a maneira em que diretores 
de séries televisivas apresentam 
os acontecimentos passados antes 
de iniciar uma nova temporada.

Ao final desta introdução, o jogador 
pode optar por começar um novo Alex 
Hunter partindo de atributos gerais 
no 71 ou, caso tenha jogado o modo A 
Jornada em FIFA 17, importar o seu Alex e 
continuar a história dali. E foi exatamente 
esta última opção a escolhida por mim: 
iniciei A Jornada: a volta de Alex Hunter 
como jogador do Leicester City e com 
a média de seus atributos em 75. Os 
jogadores que não tiveram a mesma 
oportunidade, poderão escolher assinar 
contrato com um dos vinte times da 
Premier League para iniciar nesta nova 
etapa da vida do craque em ascensão.

A Jornada: a volta de Alex Hunter
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A jogabilidade do modo história de FIFA 
vai muito além do que acontece dentro 
das quatro linhas e, além das escolhas 
em relação ao temperamento de Alex 
Hunter, que continuam a influenciar 
sua relação com a comissão técnica e 
com o número de seguidores nas redes 
sociais do jogador, há algumas decisões 
importantes que mudam os rumos 
da história em determinados pontos. 
Esse quesito acrescenta muito para a 
experiência de jogo, pois coloca na mão 
do jogador se ele vai querer passar 
por algumas experiências ou não.

Além disso, é possível personalizar o Alex 
Hunter de fora do campo, escolhendo 
suas roupas e acessórios, que vão sendo 
desbloqueados à medida em que o jogo 
avança e algumas tarefas vão sendo 
completadas — achei interessante ter o 
poder de personalizá-lo desta maneira, 
até mesmo nas cutscenes as roupas 
escolhidas entram em cena. Existem 

também duas árvores de habilidades 
que podem ser preenchidas de acordo 
com as preferências do jogador. Uma 
diz respeito às habilidades de finalização 
de Hunter, já a outra, de criação. Como 
o meu Alex Hunter é um jogador meia-
atacante, optei por dar preferência 
às habilidades relacionadas à criação 
de jogadas, mas claro, investi alguns 
pontos em finalização para não deixá-
lo mal em uma oportunidade na cara 
do gol. Esses pontos são adquiridos 
conforme a média técnica de Alex vai 
subindo, ao completar jogos e treinos.
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Tudo parece se encaminhar para um 
rumo bem clichê nas primeiras partes 
do desenrolar da história de Hunter, 
mas aos poucos elementos novos 
vão surgindo e surpreendendo o 
jogador a cada novo capítulo de modo 
espetacular. Sem querer entrar em 
muitos detalhes para não estragar a 
surpresa, temos de futebol de rua a 
futebol feminino aparecendo durante o 
modo história — o que me impressionou 
e me empolgou bastante. Um incrível 
trabalho de roteiro da EA Sports.

O único ponto negativo no modo história 
fica por conta da falta de opção de 
padronizar o áudio durante a jogatina. 
Particularmente, gosto muito de usar a 
narração das partidas em português, ou 

seja, com a narração de Tiago Leifert e 
com os comentários de Caio Ribeiro — 
até para poder acompanhar as adições 
anuais de comentários interessantes 
e piadas que ambos fazem durante as 
narrações. No entanto, ao escolher a 
narração em português, temos um Alex 
Hunter dublado também em português, 
assim como todos os principais 
personagens, tais quais técnicos e 
parentes de nosso craque. A grande 
questão é que os verdadeiros astros 
do futebol, como Cristiano Ronaldo, 
Thierry Henry, Thomas Müller, Antoine 
Griezmann e companhia, ao aparecerem 
dialogando com Hunter, são dublados 
por eles mesmos, em inglês. Desta forma, 
fica um pouco estranho ter parte do 
áudio em português e parte em inglês.
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A cada ano, FIFA tenta chegar o mais 
próximo possível da realidade. Foram três 
as mudanças e adições que considerei 
mais interessantes em FIFA 18. A primeira 
diz respeito à nova regra de saída de bola 
do futebol, em que o jogador não é mais 
obrigado a tocar para a frente, podendo 
iniciar o jogo para qualquer direção. Com 
isso, a partida começa como temos visto 
na TV, com apenas um jogador dentro 
do círculo central dando a saída da bola 
tocando-a para trás, com o seu companheiro 
recebendo a bola fora do círculo central.

A segunda alteração que me chamou 
bastante a atenção positivamente está 
relacionada às substituições durante a 
partida. Antes, em qualquer disputa, para 
fazer uma substituição era necessário 
pausar o jogo e realizar as trocas 
pretendidas, ainda que o jogo já tivesse 

um sistema de “auxiliar técnico” em que 
ao pressionar o triângulo do PS4 em 
cima de um jogador do campo, o próprio 
game poderia sugerir alguns jogadores do 
banco para a troca com aquele que você 
selecionou para sair. Agora em FIFA 18 é 
possível pré-determinar as alterações que 
você pode vir a fazer durante a disputa 
mesmo antes do início da partida, pois 
há um novo sistema que consiste em 
aparecer o botão R2 na lateral da tela 
durante uma animação de replay ou 
enquanto um jogador vai atrás da bola 
para repô-la em jogo. Com esse botão, o 
jogo te sugere uma alteração e você pode 
realizá-la pressionando o X. Desta forma, 
as substituições podem ser feitas de 
maneira mais orgânica, sem a necessidade 
de interromper a partida por vários 
segundos. Essa mecânica cai muito bem 
com os modos online de jogo, inclusive.

Realidade e agilidade durante as partidas
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A terceira e não menos importante mudança diz respeito às partidas online. Agora, 
para que você possa realizar uma pausa no jogo, não basta estar com a posse de bola 
e pressionar o botão options. Ao pressioná-lo, aparecerá na tela um aviso dizendo 
que o jogador “tal” solicitou uma pausa e ela será concedida apenas quando o jogo 
for interrompido, seja por um lateral, tiro de meta, marcação de falta ou escanteio, 
por exemplo. Isso significa que pessoas sem espírito de jogo, que gostavam de pausar 
seguidamente a fim de irritar e desconcentrar o adversário, pensarão duas vezes antes 
de tomar a mesma atitude. Além disso, ao ser reiniciado, o jogo mostra uma pequena 
contagem regressiva do três ao um, o que torna a volta para o campo menos abrupta.
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Se FIFA 18 ainda não fizesse muito bem 
tudo isso que já foi comentado até aqui, 
ainda temos uma infinidade de outros 
modos de jogo. Os destaques ficam para 
o modo FIFA The Ultimate Team, o famoso 
FUT, usado em campeonatos e torneios 
de eSports organizados pela própria EA, 
e o modo carreira. Ambos estão bem 
parecidos com o que os jogadores mais 
antigos da franquia já estão acostumados, 
com alguns aprimoramentos que os 
tornam ainda melhores. Vale ressaltar 
que o modo FUT não está presente na 
versão do jogo para o Nintendo Switch.

Os jogadores que investiram seu 
tempo no FUT em FIFA 17 recebem 
alguns pacotes de jogadores e itens 
como brinde ao iniciar este modo. 
Além disso, dependendo do que o 
jogador conseguir alcançar ao final 
de cada capítulo do modo história, 
algum pacote também é desbloqueado 
no FUT, tornando as coisas por este 
modo ainda mais empolgantes, uma 
vez que é possível conseguir vários 
bons jogadores por empréstimo 
para começar bem na subida pelo 
melhor elenco no seu time do FUT.

E são modos de jogo que não acabam mais
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No caso do modo carreira, ele está ainda mais incrementado no quesito negociações, 
tornando o processo de contratar e dispensar jogadores ainda mais real e empolgante. 
Minha dica aqui é começar por um time de menor porte e ir alçando voos maiores, não 
há satisfação maior do que essa: ver um time que você começou 
a trabalhar competindo entre os grandes. Ser convidado para 
assumir o comando de uma seleção de ponta também 
torna esse modo de jogo muito mais divertido.

É impossível não recomendar FIFA 18, mesmo 
para aqueles que acham que encontraram a 
versão definitiva do simulador de futebol em 
seu jogo anterior. A EA Sports, mais uma vez, 
mostrou por que tem um simulador de futebol 
tão respeitado. Cheio de modos de jogo 
diferentes, é impossível não agradar aos fãs, 
ainda que mais casuais da franquia e do esporte. 
As melhorias em todos os níveis fazem a 
experiência valer a pena. E a minha velha 
frase continua valendo fortemente por mais um 
ano: “não há tédio enquanto houver FIFA”.

• Modo A Jornada empolgante 
e cheio de surpresas;
• Escolhas feitas pelo jogador finalmente 
influenciam a história de Hunter;
• Mudanças e adições interessantes 
na jogabilidade;
• FIFA The Ultimate Team 
continua maravilhoso;
• Modo carreira garante diversão sem fim.

• Falta de opções para padronizar 
áudios e legendas no modo história;
• Ausência do licenciamento 
dos jogadores brasileiros.

Prós Contras

Nota 9.5Fifa 2018 (Multi)
Desenvolvedor EA Sports 
Gênero Esporte
Lançamento 29 de setembro de 2017
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por Vinícius Veloso

Revisão: João Paulo Benevides
 Diagramação: Leandro Alves

PC Engine, o console que 
ficou “perdido” na história, 

completa 30 anos
A década de 1990 ficou marcada pela disputa entre Nintendo e Sega pelo domínio do 
mercado de videogames. No entanto, essa guerra teve um terceiro participante que 

passou praticamente despercebido no Ocidente, mas fez sucesso no Japão: o PC Engine. 
A plataforma, que chegou a aparecer na primeira posição entre as mais vendidas em 

território nipônico, completa 30 anos em outubro de 2017. A data é mais do que especial 
para conhecermos melhor a história do console que foi esquecido com o passar do tempo.
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Em 1987, a indústria dos videogames se recuperava da forte crise que a havia 
abalado anos antes. O período de intensa turbulência foi resultado de uma 
combinação de fatores, como o excesso de jogos de baixa qualidade, algumas 

decisões equivocadas da Atari e a popularização dos computadores pessoais. Com 
muitas empresas parando de investir em games por medo de perder dinheiro, 
coube à Nintendo reverter a  situação com o lançamento do Famicom.

Parceria de potencial

Super Famicom

A plataforma de 8-bits da Big N foi a grande responsável por mostrar ao mundo 
que os videogames ainda podiam evoluir bastante e gerar lucros significativos. 
Observando que o mercado voltava a ficar aquecido, outras companhias deixaram 
seus temores no passado e se prepararam para explorar a lacuna que havia 
sido aberta pela recessão. Entre essas empresas estava a Hudson Soft.

Fundada em 1973, pelos irmãos Yuji e Hiroshi Kudo, 
a Hudson inicialmente seria um café dentro de 
um prédio comercial de Tóquio. No entanto, como 
já havia outro estabelecimento semelhante no 
mesmo edifício, eles resolveram mudar o foco do 
negócio e optaram por uma loja de equipamentos 
de telecomunicações e imagens artísticas. Aos 
poucos, a empresa foi se interessando pelo 
desenvolvimento de softwares e videogames.
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A companhia acaba tendo certeza de que sua 
vocação estava nos games em 1985, quando 
consegue um explosivo sucesso com o lançamento 
de Bomberman. Percebendo que poderia crescer 
ainda mais, a empresa investe em pesquisa e 
desenvolve um poderoso chip. Porém, sem dinheiro 
para entrar sozinha no mercado de consoles, acaba 
procurando uma parceira para elaboração de sua 
própria plataforma. Surge então a NEC, gigante 
da área tecnológica, que topa se unir à Hudson 
Soft para tornar o PC Engine uma realidade.

“O videogame da próxima geração”

O PC Engine chega às prateleiras 
japonesas em 30 de outubro de 1987. 
Logo nas primeiras semanas, a plataforma 
impressiona pelo seu poder visual e 
sonoro superior ao do Famicom. A 
qualidade elevada foi conquistada através 
de duas placas gráficas de 16-bits e uma 
CPU central de 8-bits. Também chama 
a atenção o tamanho do console. Com 
dimensões 135 x 130 x 35 mm, ele é 
considerado pelo livro dos recordes 
como o menor videogame já fabricado.

 Por conseguir alcançar um patamar 
em que o Famicom não poderia chegar, 
o PC Engine foi lançado com o slogan 
“o videogame da próxima geração”. 
O brinquedinho trazia seus jogos 
no formato de HuCards (Cartões da 
Hudson), que tinham armazenamento 
total de 20MB e eram pouco maiores 
do que um cartão de crédito. Esse tipo 
de mídia não era necessariamente 
novidade, pois a SEGA já utilizava algo 
bem semelhante no seu SG 100.
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Contou também para o impacto inicial ser positivo, o grande apoio recebido de 
empresas third party. Como o produto carregava as marcas da Hudson e NEC, vários 
estúdios não demoraram a declarar que iriam lançar seus jogos para o PC Engine. 
Namco, Irem, Masaya, Konami e Human foram algumas das empresas que acreditaram 
no potencial do console. Assim, títulos como Afterburner 2, Power Drift, Space Harrier, 
Outrun, Wonderboy III e Fantasy Zone ganharam versões para a plataforma.

Por ter processamento mais poderoso, 
o PC Engine também recebeu diversos 
ports de games que faziam sucesso nos 
fliperamas. Com tudo conspirando a 
favor, o console teve bom desempenho 
inicial de vendas e conseguiu alcançar 
a primeira posição entre os consoles 
mais procurados no Japão. No entanto, 
os dias dourados passaram e o 
horizonte ficou escuro quando o Super 
Famicom e o Mega Drive surgiram.

 Os novos videogames da SEGA e Nintendo, 
lançados em 1988 e 1990 respectivamente, 
conseguiram superar o PC Engine. 
Contando com CPU central de 16-bits, 
ambas as plataformas eram capazes de 
dobrar o processamento do console da 
Hudson e NEC. Outra diferença apresentada 
pelos novos produtos era a possibilidade 
de conectar dois controles para jogatinas 
multiplayer, algo que só acontecia no PC 
Engine através do uso de periférico.

Com as três opções disputando o mesmo público, a Nintendo acabou conquistando resultados 
melhores do que seus concorrentes. Já a SEGA e a Hudson/NEC disputaram a segunda 
posição. Vendo seu mercado cada vez menor no Japão, o PC Engine acabou recebendo novos 
lançamentos até o final de 1990. Já o fim da fabricação do console foi decretado em 1994. 
No final, o PC Engine acabou vendendo cerca de 10 milhões de unidades no mundo todo.
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Rumo ao oeste

Durante o período em que estava em alta no Japão, 
a parceria Hudson/NEC sentiu-se preparada para 
conquistar outros territórios. Para repetir o bom 
desempenho nipônico, foi decidido que o produto 
passaria por uma repaginada antes de chegar 
às lojas norte-americanas. O nome PC Engine foi 
substituído por Turbografx-16, para passar ao 
consumidor a ideia que se tratava de plataforma 
de 16-bits. Além disso, o tamanho reduzido e 
visual sofisticado foram substituídos por uma peça 
grande e preta, perdendo todo o charme original.

O primeiro passo para a ruína nos EUA foi o marketing todo criado para 
mostrar que o Turbografx-16 poderia competir em igualdade com o Super 
Nintendo e o Mega Drive. O público acabou não caindo na propaganda e sabia 
que os verdadeiros rivais da plataforma eram o NES e o Master System.

Outro ponto que dificultou o 
desenvolvimento do videogame no lado 
ocidental do planeta foi a falta de games. A 
Nintendo tinha contrato de exclusividade 
com a maior parte dos estúdios fora do 
Japão, assim a Hudson/NEC encontraram 
vários obstáculos para conseguirem lançar 
novidades em seu aparelho. Enquanto no 
Japão o PC Engine recebeu 650 games, 
nos EUA foram somente 138 títulos.
 
Com tantos problemas pela frente, o 
Turbografx-16 acabou tendo desempenho 
bastante tímido nos EUA, conquistando 
somente a quarta posição entre as 
plataformas mais vendidas. O console da 
NEC/Hudson ficou atrás do Mega Drive 
(1º), Super Nintendo (2º) e até do NES (3º) 
durante todo o ano de 1990. Já no Brasil, o 
Turbografx-16 nunca chegou a ser lançado 
oficialmente. Foram poucas as peças que 
entraram no país, por meio de importações.
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Mascote
Enquanto a Nintendo tinha o Mario, e a SEGA o Sonic, o 
PC Engine também recebeu seu mascote. Desenvolvido 
pela própria Hudson, Bonk era um homem das 
cavernas baixinho e careca que partia em busca da 
princesa Za, que fora raptada pelo terrível King Drool. 
A aventura de plataforma se desenrolava nos mesmos 
moldes de seus rivais de outras empresas, porém, 
mesmo sem apresentar grandes novidades, Bonk’s 
Adventure foi o título mais vendido para PC Engine. 
Depois que a plataforma da Hudson/NEC deixou o mercado, o pequeno pré-histórico 
não sumiu e ganhou novos jogos em outros consoles, como no Super Nintendo.

Acessórios

Durante sua vida, o PC Engine recebeu uma série de acessórios. 
Porém, nenhum deles foi tão interessante quanto o Turbografx-
CD, capaz de ler jogos em CD e também aumentar o poder de 
processamento do console. Além disso, o periférico poderia 
ser retirado para ser usado para ouvir música quando usado 
junto de aparelhos de som. O grande problema foi o preço do 
componente, lançado nos EUA por 400 dólares – enquanto o 
próprio videogame era comercializado por 300 dólares. No total, 
foram vendidas cerca de 500 mil peças do Turbografx-CD.

O Turbografx-CD  quase rendeu uma exclusividade importantíssima para a plataforma. 
A Midway chegou a oferecer o port de Mortal Kombat para rodar no periférico. Porém, a 
Hudson/NEC acreditava que jogos de luta não teriam muito sucesso e negligenciou a oferta.
 
Para tentar competir com o Mega Drive e Super Nintendo, a 
Hudson/NEC lançou no final de 1989 o SuperGrafx. O aparelho 
era capaz de potencializar o processamento do videogame 
e incluir novas possibilidades, como sprites múltiplos por 
plano e dupla camada com movimentos independentes. No 
entanto, somente sete games acabaram usando esse recurso: 
941: Counter Attack, Aldynes, Battle Ace, Daimakaimura, 
Darius Alpha, Darius Plus e Mado King Granzort.
 
Outro acessório lançado para atender pedido dos fãs foi o Multitap, que aumentava 
para quatro o número de controles que poderiam ser ligados ao aparelho. Com o 
objetivo de competir com o Game Boy, também foi desenvolvido o TurboExpress, 
portátil capaz de rodar praticamente toda a biblioteca do PC Engine.
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O fim da parceria

A parceria entre Hudson e NEC durou mais algum 
tempo depois que o PC Engine saiu de linha. 
As empresas trabalharam juntas no sucessor 
da plataforma, o PC-FX de 32-bits. Porém, as 
companhias elaboraram todo o projeto apostando 
que jogos de estilo FMV seriam o futuro da 
indústria, algo que ficou bem longe de acontecer. 
Com o fracasso do console, a sociedade acabou 
sendo rompida. A NEC continuou no mercado 
de games por mais um período, fornecendo 
equipamentos para a SEGA projetar o Dreamcast. 
Já a Hudson, voltou a criar somente jogos, até que foi comprada pela Konami em 2011.

 Legado
Apesar de ser desconhecido por parte do público ocidental, a plataforma foi 
importante para aquecer o mercado de games no período pós-crise. Além 
disso, acabou criando algumas tendências, afinal, quem poderia imaginar 
que em pleno final da década de 1980 já era possível jogar videogames 
usando CDs. Para quem não conhece, vale a pena dedicar um tempo 
para conhecer a biblioteca de jogos do console – há títulos interessantes 
e que estão disponíveis no Virtual Console do Wii U, por exemplo. O PC 
Engine é parte da história dos videogames que merece ser explorada.
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por Arthur Maia

Revisão: Ana Krishna Peixoto
 Diagramação: Guilherme Lima

dicas para iniciantes

A Blizzard entrou recentemente de cabeça no universo dos eSports e não 
deixou nada a desejar com seu projeto mais recente, incrivelmente bem 

estruturado. Sendo um jogo de tiro em primeira pessoa com uma pitada de 
estratégias no estilo MOBA, Overwatch (Multi) pode até te recompensar por 

ser o exímio atirador que faz a jogada mais incrível durante a partida, mas 
exige muito mais do que precisão na mira para a vitória em equipe. Aqui 

vão algumas dicas do que fazer para se dar bem no jogo do ano 2016.
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Overwatch é um jogo muito preciso na mira e roda a 60 fps para não acabar 
com as partidas do modo mais injusto possível: com lags. Inicialmente, seja 
no computador ou nos consoles, a primeira coisa que deve ser ajustada para 

os jogadores é a sensibilidade da câmera (ou da mira). Isso parece básico demais, 
mas cada um tem uma preferência e joga com uma sensibilidade específica. 

Ajustes técnicos são seu primeiro tiro

Vale lembrar, também, que a mira nos controles convencionais possui 
aceleração nos eixos, enquanto o mouse não possui esse recurso. Não 
há um valor recomendado, porém é comum entre os profissionais 
de eSport uma baixa sensibilidade — principalmente quando se 
trata da versão de PC —, a fim de priorizar mais precisão. 
O valor pode variar dependendo do personagem com 
o qual você escolhe jogar — um arqueiro e um gigante 
com martelo são bem diferentes um do outro.
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Outro passo importante em Overwatch é pensar em escolher não somente um 
personagem, mas sim uma classe de heróis. Isso evita frustração quando seu 
personagem favorito é escolhido por outro jogador e diversifica as opções de 
equipamento, habilidades e estilos de gameplay. Jogar com uma classe restringe 
sua função e te faz pensar que seu papel na equipe é único e insubstituível. 

O poder de cada escolha
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Há quatro classes disponíveis — Ofensivo, 
Defensivo, Tanque e Suporte — e uma 
diversidade de personagens dentro delas. 
A variedade dentro de cada classe permite 
diferentes abordagens, dependendo do 
modo do jogo, do resultado parcial e 
até mesmo do momento em que o 
personagem será escolhido. O próprio 
jogo, antes de cada partida, reporta 
sobre a ausência ou o excesso 
de heróis de cada classe.

Ofensivo Defensivo Tanque Suporte
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Outro fator importante a se comentar é sobre a movimentação 
e sua posição no campo de batalha. Os mapas do jogo 
possuem telhados escorregadios, áreas completamente 
interligadas — que podem ser acessadas por mais de 
um lado — e caminhos fáceis de serem memorizados. 
Portanto, você não obterá sucesso agindo como 
um camper covarde no melhor estilo Counter-
Strike dos velhos tempos. Você precisa 
se movimentar e, de preferência, não 
deve fazer isso em linha reta. Atirar 
enquanto você se move é muito 
efetivo, principalmente quando 
executamos o chamado strafing — 
alternar entre uma área aberta e 
uma superfície atirando rapidamente 
para evitar ser visto pelo inimigo.

Overwatch: menos eliminações e mais tática
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Ultimate abilities, ou combos especiais, são progressivamente carregados e são 
extremamente úteis e poderosos, quaisquer que sejam os heróis em jogo. Use-os 
atentamente, e não necessariamente no segundo seguinte após o carregamento 
total desta habilidade. Eles estão no jogo para serem explorados no momento 
mais oportuno, e não são perdidos mesmo após o personagem ser destruído.
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Após incansáveis partidas e muitos níveis em seus primeiros passos, chega a hora 
de começar a focar unicamente nas partidas competitivas. Explorar cada mapa em 
sessões de treino pode parecer entediante, mas há sempre o que aprender sobre 
cada localidade. Uma caixa aqui, uma tenda ali e, voilà, você conseguiu chegar em 
uma plataforma mais alta e que pode ser usada para atirar de uma distância segura, 
sem que te vejam tão facilmente. Isso pode ajudar a executar emboscadas para a 
outra equipe que caminha em um corredor em direção ao objetivo, por exemplo.

Aprendendo com seus erros
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Nos jogos convencionais de guerra (principalmente em ambientes naturais), 
é comum tentar se esconder por entre os arbustos e na mata densa. Em 
Overwatch, isso não é possível — até o cenário mais “rural” é bem urbano. 
Sendo assim, procure locais com cores similares ao seu personagem se precisar 
ficar “de bobeira” sem muito atacar ou defender, e tente ser sorrateiro e não 
espalhafatoso, tenha calma e comunique à equipe a sua estratégia.

Camuflando no cenário
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Chegar a pontos mais altos ou de difícil acesso nem sempre é uma tarefa fácil e, 
caso você não esteja usando personagens que voam — como Pharah —, há outras 
maneiras de chegar por lá, seja atirando uma bomba no chão para ser projetado 
no ar como Junkrat ou se teleportando como Reaper. Este último, também, pode 
carregar suas escopetas enquanto está no modo de invencibilidade, e retoma ao modo 
normal com munição cheia. Há até como explorar áreas consideradas inacessíveis 
caindo em buracos e subindo rapidamente para surpreender os inimigos com D.Va.
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Outra dica importante diz respeito tanto ao seu objetivo como jogador individual 
quanto ao de cada partida. Você deve saber qual o seu papel na equipe, baseado na 
classe que foi escolhida por você. Se você está jogando de suporte, seu objetivo é 
cura e auxílio de suprimentos aos seus companheiros. Além disso, eliminar inimigos 
atrasa a tomada ou defesa do objetivo rival, mas não é a coisa mais importante do 
jogo. Ficar perto do ponto de partida dos inimigos tentando conseguir os famosos 
easy kills te expõe radicalmente e te distrai do objetivo — que, mais uma vez, não é 
matar, e sim defender ou tomar territórios. Caso você morra, lembre-se de reagrupar, 
e não tente fazer as coisas com pressa ou sozinho, pois não irá funcionar.

Dicas para cada estilo de jogo
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Durante as partidas de carga (payload), é comum que o jogo vire nos últimos minutos 
ou segundos de jogo por um erro comum por parte da equipe ofensiva: mortes 
desnecessárias. Se você está ganhando e perto de completar o objetivo, evite (ao 
máximo) morrer. Não somente pelo tempo tomado até que se possa reviver, mas 
pelo caminho a ser percorrido até você retornar ao objetivo — que se encontra 
muito mais próximo da base inimiga do que você imagina. Uma estratégia muito 
usada é colocar os turrets de Torbjorn em cima do payload, ou protegê-lo com 
Reinhardt (usando seu escudo) e Zarya — na assistência para ainda mais proteção.
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Da mesma maneira, para os estilos de jogo de tomada de local, tente nunca 
deixar o local a sós — mesmo que isso custe a sua vida. As pontuações sobem 
surpreendentemente rápido quando não nos atentamos aos números. Assistir 
a outras partidas para tentar encontrar rotas menos utilizadas também ajuda 
— já que o jogo conta com poucos atalhos de espaço a serem utilizados. 
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iOS

ANDROID

Conheçam agora a Mobile Blast, coluna na qual indicaremos um jogo de 
excelência no mercado mobile que foI lançado recentemente, por edição. 
Desta vez, vamos dar uma dica sobre um novíssimo game lançado para 

smartphones em setembro, que, com simplicidade e traços carismáticos, 
agrada bastante e pode ser uma ótima saída nos momentos curtos de ócio.

Viking Hunters, uma 
disputa contra monstros 

nos mares do norte
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Desenvolvido pela Appsolute Games 
e pela Battle Mango, Viking Hunters 
é um game casual bem carismático 

e despretensioso. Com um ritmo de jogo 
acelerado,e, ele não é exatamente o jogo 
mais complexo ou profundo que vocês 
vão encontrar no Google Play ou na Apple 
Store, mas é um excelente passatempo 
para os momentos de espera em que o 
tédio nos ronda. Por isso, vem comigo 
e vamos dar uma olhada nesse game!

Simplicidade que agrada muito

Viking Hunters começa demonstrando seu carisma com 
um início rápido e simples, em que somos rapidamente 
colocados frente ao principal objetivo do jogo: enfrentar 
criaturas marinhas monstruosas com nosso Dracar, 
um tradicional barco viking. Na história do jogo, somos 
um clã nórdico que precisa desbravar os mares em busca de 
recursos e, com isso, precisamos também fortalecer cada vez mais 
nossos barcos para sobreviver mais e mais nesse mundo cheio de perigos.

As criaturas são gigantescas, ameaçadoras e só possuem um único 
ponto fraco: seus olhos (que podem ser muitos!). Assim, equipados 
com armas que variam entre machados, lanças, marretas e flechas, 
precisamos superar os desafios e vencer as diversas criaturas que 
aparecem em nosso caminho, cada vez maiores e mais horripilantes.

Entretanto, mesmo que os combates sejam o foco da jogatina, existem 
aspectos próprios para melhorias e coleta de recursos. Uma árvore de 
habilidades própria para cada arma propicia maiores oportunidades para 
vencer os colossais monstros marinhos, mas sempre apoiado em um sistema 
simples e instintivo. Esse é exatamente o charme de Viking Hunters.
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Combates muito divertidos

O ponto alto da jogatina é, sem dúvidas, 
os seus combates. Armado de um 
simples barco viking, precisamos 
desviar de diversos ataques dos 
monstros marinhos ao mesmo 
tempo que miramos nossas armas 
em seus olhos. Tudo através de um 
sistema de ataque baseado em arco 
que lembra vagamente o sistema já 
conhecido da franquia Angry Birds, 
com a exceção de que os ataques 
são automáticos, então precisamos 
focar sempre em estar na posição 
correta para acertar os inimigos.

Os monstros não ficarão parados enquanto você tenta vencê-los. Tentáculos 
são usados a todo momento tentando lhe afundar, assim como peixes são 
arremessados com o intuito de bloquear seus ataques mais poderosos. 
Fora isso, os monstros marinhos possuem variações de tamanho, 
variação na quantidade de olhos os quais você precisa atacar, variação da 
posição desses olhos e também da velocidade com a qual as horrendas 
criaturas se movem na tela. Tudo para dinamizar bastante as partidas.

O que ajuda bastante a tornar os combates 
instintivos e dinâmicos são os controles 
muito fáceis e básicos do game. Seu Dracar 
irá se mover apenas para a direita ou para a 
esquerda, com a direção do monstro guiando 
a direção onde seus tiros automáticos serão 
lançados. Inclusive, esses controles podem 
ser editados para que, ao invés de usar um 
par de botões digitais nos cantos da tela, o 
jogador possa inclinar seu dispositivo para um 
lado ou para o outro com o intuito de mover o 
barco, tornando a jogatina ainda mais intuitiva.
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Sempre que começamos uma nova 
jornada por alto mar, podemos escolher 
entre três territórios desbloqueáveis para 
ir. Cada um deles possui níveis distintos 
de dificuldade, e o seu visual também 
varia. Mas um ponto importante para 
a evolução da jogatina é que, em cada 
uma das três regiões, recursos diferentes 
são coletados. Isso é importante 
porque, a partir de um determinado 
nível de jogo, suas evoluções na árvore 
de habilidades precisarão cada vez 
mais de recursos exclusivos de um 
ou outro território, fazendo com que 
você trace aventuras pelos três mapas, 
independentemente do seu nível de jogo.

Aventura marítima em três tons…

Sempre é bom visitar o ferreiro!

Quando não estamos nos mares enfrentando as terríveis criaturas de 
lá, estamos em terra conversando com o ferreiro do clã. Nele podemos 
melhorar nossas armas através da já citada árvore de habilidades próprias 
de cada equipamento. Essa evolução é constante e precisa ser feita sempre 
antes da aventura para que, na próxima vez em que você for para o 
mar, esteja mais preparado e vença ainda mais monstros de uma vez.

São basicamente quatro tipos de armas a 
serem utilizadas: Machados, Flechas, Arpões e 
Martelos. Com exceção dos Machados, todas as 
outras armas só são desbloqueáveis durante os 
combates através de poderes que caem dos céus 
e precisam ser coletados para que o barco troque 
temporariamente sua munição, retornando para 
os machados básicos algum tempo depois. 
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Som e imagem igualmente carismáticos

Caso suas jogatinas tenham a 
oportunidade de serem feitas 
com som, em Viking Hunters 
é uma boa pedida. A trilha 
sonora do jogo tem uma 
qualidade excepcional e cativa 
bastante durante a aventura. 
Com acordes que lembram as 
músicas nórdicas tradicionais 
da cultura viking mesclados 
com tons de 8-bits, a música 
do jogo dá um prazer a 
mais à simplória jogatina 
que o game proporciona.

Já no aspecto visual, Viking Hunters também atrai muito. Bem colorido e 
com tons fortes em sua paisagem simplificada, os poderes e habilidades 
sobressaltam o necessário para que a jogatina seja atraente, mesmo que 
monótona para aqueles que só a assistem. Para os que jogam, tudo flui 
com maior naturalidade, o jogo cumpre o que promete e traz uma diversão 
despretensiosa e simples, própria para as pausas rápidas em que cansamos 
de arrastar o dedo pelas redes sociais esperando o tempo passar.

Um aspecto interessante de Viking Hunters 
são suas configurações de início de aventura. 
Sempre que saímos de nossa vila em busca de 
monstros para serem caçados, temos diversas 
opções de como essa aventura deverá ser. 
Entre elas, pagamos determinada quantidade 
de moedas de ouro para começarmos com 
algumas vidas a mais ou então um bônus de 
defesa. Quanto mais melhorias, mais caro o seu 
início de aventura custará, mas também mais 
tempo de aventura provavelmente você terá 
antes de ser obrigado a voltar para sua vila.

Editando o seu início de aventura!
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Entre altos e baixos

Onde 
pode ser 

encontrado:

Viking Hunters (Android/iOS)
Desenvolvedor Appsolute Games / Battle Mango
Gênero Ação
Lançamento 15 de setembro de 2017

Matando o tédio na base do machado

Viking Hunters foi lançado recentemente e é um jogo que está longe de 
nomenclaturas como “complexo” ou “difícil”, mas serve bem a proposta que 
tem. O jogo é despretensioso e simples, próprio para jogatinas corriqueiras 
nas quais o jogador está temporariamente livre para jogar alguns minutos. 
Mesmo que seja simples, com o tempo o jogo se torna bastante desafiador, 
testando a ganância e a audácia dos jogadores. Com isso, fica aqui a dica 
de uma ótima experiência para matar o tempo. Seja no escritório, em 
casa ou no ponto de ônibus. Baseado nas opções mais leves que temos 
atualmente, este é uma das melhores pedidas, nada como matar o tédio e 
monstros marinhos com uma cajadada… digo, com uma machadada só!

Como Viking Hunters é um jogo gratuito, já era de se esperar que ele 
possuísse publicidades ao longo da jogatina, com o intuito de angariar 

fundos para a empresa. Essas publicidades já são conhecidas dos 
gamers mobile por, muitas vezes, estragar a experiência que eles 
têm no jogo. Felizmente a galera da Appsolute Games pensou 

em um jeito mais orgânico dessas propagandas entrarem na jogatina. 

Funciona da seguinte forma: na hora de configurar sua aventura, você pode 
escolher entre as três bênçãos dos deuses para te ajudar. Essas magias são 
opcionais, mas caso sejam escolhidas, você assiste a uma publicidade rápida 
antes da partida começar. Fora isso, ao final de sua jornada, você recebe os 
espólios proporcionais à quantidade de monstros que derrotou. Essa quantidade 
de recursos pode ser dobrada caso você queira ver mais uma propaganda.

Com isso, as propagandas não são tão invasivas na experiência dos jogadores, 
ao mesmo tempo que são bem recompensadas com magias e recursos extras 
caso sejam assistidas. Uma boa saída para se manter gratuito sem aquela chuva 
de propagandas desnecessárias em momentos inoportunos para o jogador. 

Propagandas bem adaptadas à jogatina
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https://itunes.apple.com/us/app/viking-hunters/id1223644345?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsolutegames.viking_hunters


por Farley Santos

Revisão: Arthur Maia 
Diagramação: Emanuel Neves

Indie Blast: 
Recomendações de jogos

Uma grande quantidade de títulos independentes têm 
sido lançada com frequência e tem muito título legal 
que a gente acaba não conhecendo. Sendo assim, o 
Blast escolheu alguns indies interessantes para lhes 

apresentar. Confira as nossas recomendações.
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Kingdom: New Lands 

Plataformas: PC, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android
Gênero: Estratégia/Tower Defense

O que é? 

Em Kingdom: New Lands, o jogador 
é um monarca que tenta construir 
um império. Para isso, precisamos 

contratar pessoas, construir fazendas e 
caçar coelhos. O curioso é que a única ação 
disponível é jogar moedas no chão e é com 
elas que expandimos nosso reino. Quando 
chega a noite, é necessário defender a vila 
de criaturas malignas, e nesse momento 
Kingdom lembra um tower defense.

Por que você deve jogá-lo?

A mecânica principal de Kingdom 
é bem simples, o que faz com que 
seja fácil começar a jogar. Porém, é 
um jogo bem difícil e que demanda 
atenção, perfeito para quem gosta de 
estratégia. Por fim, o visual e música 
são muito belos e relaxantes.
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Tooth and Tail 

Plataformas: PC, PlayStation 4
Gênero: Estratégia em tempo real

O que é? 

Os animais estão em guerra e cabe ao 
jogador participar do conflito. Tooth 
and Tail simplifica as regras dos jogos 
de estratégia em tempo real, o que 
resulta em um título acessível e ágil. 
Em vez de comandar suas unidades à 
distância, você controla diretamente o 
comandante no campo de batalha, que 
traz um dinamismo diferente às partidas. 
O jogo conta também com multiplayer 
online para até quatro jogadores.

Por que você deve jogá-lo?

Tooth and Tail é bem fácil de entender, 
porém apresenta também muita 
complexidade por meio das opções de 
unidades. É um jogo de estratégia com 
partidas rápidas e muita ação, perfeito 
para jogar com amigos ou para desafiar 
estranhos no multiplayer online.
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Fidel Dungeon Rescue 

Plataforma: PC

O que é? 

Uma vovozinha foi capturada por uma 
aranha maligna vinda do subterrâneo 
e somente o cãozinho Fidel pode salvá-
la. Para isso, o herói canino explora 
calabouços repletos de perigos e 
monstros, sendo que cada andar é um 
puzzle no qual não é possível entrar 
em espaços que já foram visitados. É 
um jogo sobre balancear movimentos 
para chegar o mais longe possível.

Por que você deve jogá-lo?

Tooth and Tail é bem fácil de entender, 
porém apresenta também muita 
complexidade por meio das opções de 
unidades. É um jogo de estratégia com 
partidas rápidas e muita ação, perfeito 
para jogar com amigos ou para desafiar 
estranhos no multiplayer online.
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Greedy Guns

Plataforma: PC
Gênero: Tiro e plataforma

O que é? 

Greedy Guns é um jogo de tiro e 
plataforma do mesmo estilo de Contra 
e Metal Slug, com direito a multiplayer 
cooperativo para duas pessoas. O 
legal desse título é que é tudo muito 
rápido e frenético: as balas vêm de 
todos os lados e destreza é essencial 
para sobreviver. As fases contam com 
mapas elaborados, o que traz um 
elemento de exploração ao jogo.

Por que você deve jogá-lo?

Atirar tudo em que se mexe em 
um jogo de plataforma 2D é bem 
divertido e relaxante. Isso fica 
melhor ainda quando os gráficos 
são coloridos e o desafio é alto. É 
também um ótimo jogo para chamar 
um amigo para curtir o multiplayer.
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X-Morph: Defense

Plataformas: PC, PlayStation 4 e Xbox One
Gênero: Ação e Tower Defense

O que é? 

Em X-Morph: Defense, os papéis 
estão trocados: o jogador controla 
alienígenas que chegam para dominar 
a terra. Para isso, você vai construir 
estruturas para destruir as forças 
terráqueas, como em um tower 
defense tradicional. O diferencial é 
que é possível atacar diretamente no 
controle de uma nave poderosa.

Por que você deve jogá-lo?

Destruição gratuita é um termo que 
define bem X-Morph: Defense (e 
convenhamos, destruir coisas é muito 
divertido). Fora isso, o jogo conta 
com muitos recursos interessantes, 
como a possibilidade de influenciar 
as rotas dos inimigos com torres 
ou destruindo coisas. Há também 
multiplayer para dois jogadores, o 
que aumenta ainda mais o caos.
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The First Tree

Plataformas: PC
Gênero: Aventura

O que é? 

The First Tree é um jogo de aventura 3D 
focado em duas tramas: uma raposa em 
busca da família perdida e um garoto 
que tenta se reconectar a seu pai que 
mora longe. Com visual estilizado, 
a dupla de heróis explora vários 
ambientes resolvendo pequenos puzzles.

Por que você deve jogá-lo?

Este é mais um daqueles jogos bonitos 
e relaxantes, como Flower e Journey, 
que evoca sensações principalmente 
pelo visual. ou destruindo coisas. Há 
também multiplayer para dois jogadores, 
o que aumenta ainda mais o caos.
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Cuphead

Plataformas: Xbox One e PC
Gênero: Tiro e plataforma

O que é? 

Cuphead parece ter vindo direto 
da década de 1930 com seu visual 
desenhado à mão que lembra um 
cartum vintage. No jogo, controlamos 
uma dupla que fez um pacto com o 
diabo e agora precisa pagar sua dívida. 
Para isso, os heróis exploram estágios 
de plataforma 2D e destroem os 
inimigos com tiros e outras ferramentas. 
O foco da aventura são as batalhas 
com os imensos e criativos chefes.

Por que você deve jogá-lo?

Com visual belíssimo e ótima música, 
Cuphead chama a atenção só de olhar. 
Fora isso, é também um desafiante jogo 
de plataforma e tiro, principalmente 
as lutas contra os chefes. É mais 
um título para chamar um amigo 
e curtir o modo cooperativo.
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Absolver

Plataformas: PC, PlayStation 4
Gênero: Luta e multiplayer online

O que é? 

Absolver é um multiplayer online em 
que os jogadores são lutadores de 
artes marciais. Sendo assim, você 
monta um personagem e enfrenta 
outras pessoas pelo mundo do jogo. 
Com forte apelo online, o jogo conta 
também com chefes, equipamentos 
e segredos a serem encontrados.

Por que você deve jogá-lo?

O grande destaque de Absolver é o 
sistema de combate do personagem. 
Existem inúmeros estilos de luta e 
armas, o que traz grande variedade na 
hora de montar um herói. Além disso, 
é possível treinar com mestres para 
aprender novas técnicas e também 
enfrentar outros jogadores. Com tantas 
opções, é uma experiência bem imersiva
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Nidhogg 2 

Plataformas: PC e PlayStation 4
Gênero: Luta e plataforma

O que é? 

As regras são simples: use sua espada 
e mate tudo o que aparece pelo 
caminho. Isso resume Nidhogg 2, 
sequência do indie de esgrima e ação. 
O conceito principal é simples e é 
bem fácil sair atacando os oponentes. 
De novo, Nidhogg 2 apresenta 
mais tipos de armas, novo visual 
e algumas técnicas avançadas.

Por que você deve jogá-lo?

Nidhogg 2 é perfeito para chamar 
os amigos e participar de partidas 
malucas. É um jogo muito fácil de 
aprender, repleto de situações 
inusitadas durante os embates. Há um 
modo single player simples, porém a 
diversão está no modo multiplayer.
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SteamWorld Dig 2 

Plataformas: PC, PlayStation 4, PS Vita, Nintendo Switch
Gênero: Plataforma e Metroidvania

O que é? 

SteamWorld Dig 2 é a sequência do 
jogo de mineração e exploração. 
A sequência conta com mundo 
expandido e mais elementos de 
metroidvania, ou seja, mais lugares 
para explorar e mais poderes para 
encontrar. Controlamos uma robô 
chamada Dorothy, que está em busca 
do protagonista do primeiro jogo.

Por que você deve jogá-lo?

É bem divertido controlar um robô 
minerador em busca de riquezas e 
segredos. Em SteamWorld Dig 2, tudo 
está melhor: os mapas são maiores 
e mais elaborados, há mais poderes, 
mais variedades de inimigos e mais 
chefes. Sendo assim, a aventura é 
ainda mais imersiva e viciante.

Com experiências diversificadas, há jogos para todos os 
tipos de jogadores. Essa é uma pequena seleção de títulos 
indie que saíram nos últimos meses, há muito mais a ser 

explorado e conferido nas lojas online dos consoles. 
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DIVULGAÇÃO
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Revista Nintendo Blast 97
Neste mês, Revista Nintendo Blast Nº 97 retorna 

para Alola,  contudo, novas e mistériosas coisas estão 
acontecendo por lá e você pode conferir na nossa prévia!

Ainda nessa edição, trazemos analisamos os games,  
Fifa 18 e Dragon Ball Xenoverse 2 e mais!

Baixe já a sua!

http://www.nintendoblast.com.br/2016/09/revista-nintendo-blast-n-97.html


Confira outras edições em:

gameblast.com.br/search/label/Revista

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