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por Gilson Peres

Revisão: João Paulo Benevides 
Diagramação: Vinícius Veloso 

De volta ao passado com Monster Hunter, a 
primeira caçada contra monstros gigantes

Monster Hunter atualmente é uma franquia 
de grande sucesso que conta com dezenas 

de jogos lançados para os mais variados 
consoles. Com 13 anos de existência, a franquia 

da Capcom tem um trajeto ascendente no 
mundo dos games, se tornando cada vez mais 

relevante a cada novo lançamento. Agora, 
com Monster Hunter World (Multi) anunciado, 
que tal darmos uma olhadinha no passado e 

relembrar como era o primeiro game da série?
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Monster Hunter (PS2) chegou no 
ocidente exatamente no dia 
21 de Setembro de 2004, com 

exclusividade na época para o console 
da Sony. Como todo bom hack ‘n’ slash, 
o jogo é focado em combates com 
movimentos e jogabilidade que pedem 
certa perícia e respostas rápidas por 
parte dos jogadores. A inovação que 
MonHun trouxe em sua época para o 
gênero foi o foco dos combates estar 
em uma criatura por vez, ao contrário 
da maioria dos jogos que colocava 
hordas de inimigos na tela para o 
jogador enfrentar ao mesmo tempo.

Monster Hunter, como seu nome sugere, levava o jogador para a pele de um 
caçador de monstros num mundo onde os humanos estão longe de ser o 
topo da cadeia alimentar. Com criaturas que na maioria das vezes lembram 
dragões e dinossauros, o jogo focava seus combates em lutas que mais se 
assemelhavam a combates contra bosses em outros games da época.

Mesmo que seus gráficos não fossem os melhores 
de 2004, a inteligência artificial dos monstros já era 
surpreendente pra época. Comportamentos distintos 
entre espécies, variações de ataques e de padrões 

de combate dependendo do quanto de 
dano a criatura recebia e a fuga de 

algumas espécies quando estas 
estão enfraquecidas são 

algumas mecânicas 
que já estavam 
presentes no jogo 

original da série e só 
foram sendo refinadas  

com o desenvolvimento 
da franquia.

A primeira de todas as caçadas
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Olha! Dá pra jogar online!

Outro elemento que até então era 
pouquíssimo explorado em jogos 
de console era o multiplayer online. 
Monster Hunter usava o sistema de 
conexão próprio do PS2 para colocar os 
jogadores em partidas para até quatro 
caçadores completarem missões juntos, 
uma mecânica que continuou presente 
na série até os dias atuais e 
que permanecerá num formato 
parecido em Monster Hunter 
World. Esse sistema foi uma inovação na época, mas acabou servindo como faca 
de dois gumes para o primeiro título do que viria a se tornar uma franquia.

Um dos problemas é que o jogo em si era bastante desafiador. Não 
somente por conta do nível de dificuldade dos monstros, mas também por 
conta do pouco polimento seja em gráficos ou em mecânicas de jogo. Isso 
dificultava bastante sua jogabilidade, tornando-o quase punitivo e bastante 
frustrante, mesmo naquela época. Esse fator prejudicou bastante as notas 
das  críticas do jogo como também sua popularidade entre os jogadores.

Em terras tupiniquins, outro fator muito importante 
prejudicou a popularidade do Monster Hunter: a 
pirataria. Como a esmagadora maioria de consoles 
PlayStation 2 do Brasil eram desbloqueados, sendo 

este um dos consoles mais pirateados da história do 
país, o esquema de jogar online era muito dificultado, 

pois não tínhamos acesso a este recurso ao 
desbloquear o console. Assim, a vida que já 
era difícil dos jogadores do primeiro título 

da série se tornava ainda mais impossível 
quando eles gravavam um DVD de Monster 

Hunter e tentavam desbravá-lo sozinho.
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Um bestiário humilde comparado com o atual

Se tem uma coisa que chama atenção 
em Monster Hunter é a beleza e 
variedade das criaturas do jogo. 
Desde os “menores” insetos até os 
Elder Dragon mais poderosos, as 
bestas de Monster Hunter sempre 
foram um dos pontos mais elogiados 
da franquia, tanto no seu design 
como no comportamento de suas 
inteligências artificiais. O nível de 
complexidade que deram para essas 
criaturas faz com que a existência 
delas seja totalmente plausível no 
universo do jogo, principalmente com 
dados complementares sobre seus 
biomas, padrões de comportamento 
e relações com outras feras.

Entretanto, como tudo tem um começo, 
o Monster Hunter original tinha 
bem poucos exemplares de feras no 
PlayStation 2. Claro que pra época era 
um número até um pouco expressivo, 
mas comparando com a ambientação 
da franquia que temos atualmente, 
é um número ínfimo de criaturas 
disponíveis para enfrentarmos. Para 
começar, existiam somente seis das 
dezenove classes de grandes feras: Bird 

Wyverns, Herbivores, Flying Wyverns, Fanged 
Beasts, Piscine Wyverns e Elder Dragons.

Entre esses grandes grupos de criaturas, 
algumas figurinhas relevantes até hoje 
na franquia já apareceram lá no primeiro 
capítulo, monstros como o poderoso 
casal Rathian e Rathalos, este segundo 
inclusive era a capa do jogo. Além deles, 
Monoblos, Khezu, Gravios, Diablos e 
Basarios também são lançamentos do 
primeiro game. Estas foram as primeiras 
espécies de Flying Wyverns da série.

Outros bastante conhecidos dos caçadores 
são Plesioth, que teve um ótimo retorno 
em Monster Hunter Tri (Wii) e Kirin, 
um Elder Dragon bem inusitado, que 
já dava bastante trabalho na época. 
Mas nenhum deles se comparava ao 
poderosíssimo Fatalis, uma das maiores 
ameaças do primeiro jogo da série. 
Só do caçador dar de frente com uma 
dessas bestas dracônicas já era algo 
digno de fama, pois alcançar os níveis 
de missões para enfrentar qualquer um 
dos Elder Dragon era bem desafiador, 
principalmente com um recurso online 
não tão bom como atualmente.
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Armas pra quê te quero

O Elder Dragon Esquecido

Um monstro que ficou bastante esquecido na série nos últimos anos 
também é original do primeiro Monster Hunter, este é Lao-Shan Lung, 
um Elder Dragon  gigantesco que se enterra, sendo assim impossível de 
ver totalmente seu corpo. O grande dragão apareceu bem pouco na série, 
principalmente no seu início, sendo o último game no qual deu as caras o 
Monster Hunter Freedom Unite (PSP), lá em 2008. Agora ele retornará 
em Monster Hunter XX (3DS/Switch), mas infelizmente só nas terras 
nipônicas, já que esse game não virá para o ocidente oficialmente. Ainda 
não se sabe se ele aparecerá ou não em Monster Hunter World (Multi).

Já que falamos dos monstros, como não falar 
das armas? Essas, assim como o bestiário, 
eram bastante escassas no primeiro jogo 
da série, se comparadas com a quantidade 
atual. Eram ao todo sete classes de armas, 
com variedades referentes aos poucos 
monstros que eram caçados durante a 
jogatina. Encontrar os itens certos para 
confeccionar armas e armaduras era 
bem complexo nessa época, até porque 
não existiam muitas páginas de dicas 
ou revistas que ensinassem onde ou 
quando pegar os itens certos, devido à  
baixa popularidade do título até então.

Sobre as classes de armas de 
Monster Hunter, tínhamos as 
tradicionais Great Sword, Dual Blades 
(na época chamadas de Dual Swords), Sword and Shield, Hammer, Lance, Light 
Bowgun e Heavy Bowgun. Pra época, era uma boa variedade de classes de 
equipamentos para diversificar  a caçada e o estilo de luta de cada jogador. 
Entretanto, nota-se que outras armas já bastante conhecidas da série não 
estavam presentes como o Switch Axe, Hunting Horn e até a Long Sword.
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Até hoje é um desafio jogá-lo

Para os ávidos por experiências old school, jogar o primeiro Monster Hunter 
atualmente, seja no console original ou por emuladores, é um desafio e tanto. Por 
conta das diversas evoluções da série no sentido de complexidade de mecânicas, 
variedade de monstros, mapas e equipamentos e até a melhora de recursos como 
o multiplayer online, um fã da série que se aventurar no primeiro game da franquia 
em pleno 2017 terá bastante trabalho para romper a barreira temporal.

Monster Hunter não chega a ser um marco ou um excelente jogo, mas foi um 
primeiro passo interessante para aquilo que viria a ser uma das maiores franquias 
da Capcom atualmente. O jogo não envelheceu bem como game individual, mas 
em compensação, a franquia que se originou dele se torna cada vez mais popular, 
alcançando finalmente fama e reconhecimento para talvez ser considerada uma AAA. 

O PlayStation 2 ainda recebeu uma continuação do game, mas Monster Hunter 2 nunca 
chegou a ser lançado no Ocidente. Assim, a popularidade da franquia continuou em outra 
direção: a dos portáteis, principalmente com a série Monster Hunter Freedom, lançada 
para PSP.  Depois de bastante tempo nos portáteis, seja no PSP ou no 3DS, chegou a hora 
de um retorno digno da série para os consoles de mesa, resta saber se a experiência estará 
à altura de tudo que a franquia construiu desde o Monster Hunter de 2004 até agora.
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PC por Karen K. Kremer

Revisão: Ana Krishna Peixoto
Diagramação: Marcus Vinicius Moreira

Monster Hunter: World 
promete ser a revitalização da 
franquia para a nova geração

A consagrada franquia de RPG de ação e ficção científica, Monster Hunter, da Capcom 
está de volta. Em Monster Hunter: World (Multi) o jogador assume o papel de um 
caçador que deve capturar ou matar inúmeras criaturas selvagens por paisagens 
exuberantes e traiçoeiras. O novo game promete um alto nível de imersão com 

uma jogabilidade fluida e missões empolgantes em um vasto mundo aberto.

XBO

PS4
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Velho mundo novo

M onster Hunter: World é o 
quinto título da série principal 
da franquia Monster Hunter, 

sendo precedido por Monster 
Hunter 4 (3DS), de 2013 e mais 
de oito spin-offs, nos quais o mais 
recente é Monster Hunter Stories 
(3DS), da Marvelous, de 2016. 
Agora, com os recursos da nova 
geração, Monster Hunter: World 
promete uma experiência única em 
um imenso mundo a ser explorado. 
Em especial no modo cooperativo 

online, agregando vários jogadores 
para caçarem nas mesmas partidas.

Anunciado durante a conferência 
da Sony na E3 2017, a produção de 
Monster Hunter: World começara três 
anos antes. Com mais de uma década 
de existência, a Capcom queria uma 
revitalização da franquia e colocou à 
frente do projeto nomes como de Yuya 
Tokuda e Kaname Fujioka, diretores de 
Monster Hunter 4 e Monster Hunter 
4 Ultimate (3DS), respectivamente.

11
gameblast.com.br

PRÉVIA

http://www.playstationblast.com.br/2017/06/sony-e3-2017-resumo-conferencia.html
http://www.nintendoblast.com.br/2015/02/analise-monster-hunter-4ultimate.html
http://www.nintendoblast.com.br/2015/02/analise-monster-hunter-4ultimate.html


Para Monster Hunter: World, o produtor Ryozo Tsujimoto afirmou que queria 
mudar o mundo restrito e isolado dos títulos anteriores da franquia, proporcionando 
um mundo aberto com um ecossistema vivo, criaturas com inteligência artificial 
complexa e interações inteligentes entre os personagens e os ambientes.
Além da evolução técnica de Monster Hunter: World, Tsujimoto e Tokuda destacam 
que o novo título possui o objetivo de alcançar novos jogadores. A equipe da 
Capcom de Osaka, no Japão, procurou incluir os pontos fortes dos jogos anteriores e 
descartar o que não deu certo no passado, transformando o inédito Monster Hunter: 
World em um cartão de boas-vindas para gamers recém-chegados à franquia.

Apesar de Monster Hunter: World ser considerado o quinto 
título da franquia na série principal, tecnicamente ele é o sexto 
jogo, sendo precedido por Monster Hunter Generations (3DS), 
de 2015, que apresenta um conjunto de todas as evoluções 
de mecânicas e gráficos dos títulos anteriores da franquia.
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Em Monster Hunter: World, uma vez a cada década, os dragões anciões atravessam 
o mar para viajar para a terra conhecida como o Novo Mundo. O jogador é um 
caçador contratado pela Comissão de Pesquisa de Astera para, a partir deste 
evento de migração, capturar ou matar monstros para estudos científicos.

Apesar de Monster Hunter possuir uma inteligência artificial bastante complexa 
comparada a outros jogos do gênero, o novo mundo aberto de Monster Hunter: 
World trará uma evolução ainda maior na inteligência artificial das criaturas. 
Desta vez, os monstros irão interagir entre si dentro de um ecossistema vivo: 
caçando animais, alimentando seus filhotes ou disputando territórios.

O mundo de Monster Hunter: World
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Entre os monstros já confirmados para o 
título, há alguns velhos conhecidos como 
os dragôneos Rathalos, Diablo e Rathian de 
Monster Hunter (PS2) e o bípede Barroth, 
de Monster Hunter 3 (Wii). Porém, 
Monster Hunter: World traz uma leva 
de novas criaturas a serem combatidas, 
como os inéditos Anjanath, um tipo de 
Tiranossauro Rex; Great Jagras, lagartos 
gigantes; a ave Kulu-Ya-Ku; a víbora 
aquática Jyuratodus; a cobra quadrúpede 
Great Girros; o dragão Legiana; o 
monstruoso Odogaron, entre outras 
feras de diversos tamanhos e espécies.

O sistema de combate que privilegia a 
estratégia retorna, então cada monstro 
possui um habitat específico, bem como 
habilidades especiais e fraquezas a 
serem descobertas e exploradas pelo 
caçador. Por exemplo, o Anjanath é 
do elemento fogo e suas fraquezas 
são a água e gelo; ao contrário dele, 
o Jyuratodus é do elemento água, 
portanto suscetível a ataques de raio 
e fogo. Assim, cada criatura possui 
características próprias que deverão 
fazer parte do plano do caçador 
na hora de entrar em combate.
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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.

O título também traz uma inédita 
mecânica na qual será possível 
determinar a localização das 
criaturas através de vagalumes. 
Os pequenos insetos luminosos 
servirão como um guia para 
expor locais onde há monstros 
em atividade. Além de sua função 
prática, os vagalumes acrescentam 
uma carga artística impressionante 
e rica ao ambiente, transformando 
os cenários de Monster Hunter: 

World em verdadeiros céus 
estrelados em plena terra.
Nesse mundo de combates que 
exige equipamentos distintos, o 
jogador também poderá escolher 
um arsenal para seu estilo de 
jogo. Monster Hunter: World trará 
armamentos divididos em 14 
classes, entre armas de longo e 
curto alcance, como arcos, espadas, 
lanças, martelos, machados, 
escudos, e outros equipamentos.

As 14 classes de armas presentes em Monster Hunter: World 
são: Bow, Charge Blade, Dual Blades, Great Sword, Gunlance, 
Hammer, Heavy Bowgun, Hunting Horn, Insect Glaive, Lance, 
Light Bowgun, Long Sword, Switch Axe e Sword and Shield.
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A diversidade de áreas para caça 
em Monster Hunter: World também 
será grande. Com cenários divididos 
por distritos e conectados entre 
si com transição de dia e noite, o 
ciclo temporal e espacial também 
afetará o comportamento de 
determinados monstros e a forma 
como o caçador deve se portar 
durante uma caçada. A conectividade 
entre as regiões continua, mas com 
o adendo da ausência de loading, 

agora as transições serão mais 
suaves e integradas ao gameplay.
Algumas áreas confirmadas para Monster 
Hunter: World são: Ancient Forest, uma 
floresta de 16 áreas e rica em fauna e 
flora; o deserto de Wildspire Waste, lar 
dos monstros gigantes; a região com 
tom marítimo Coral Highlands, dona 
de uma fauna e flora não encontrada 
em nenhuma outra área do jogo; e o 
pantanoso Rotten Vale, um cemitério 
de cadáveres de monstros.

De florestas a desertos
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A inédita Ancient Forest possui elementos 
muito próximos de Jurassic Frontier, área 
de Monster Hunter Generations composta 
por plantas e animais pré-históricos. 
Enquanto isso, a Coral Highlands promete 
ser um ambiente único e repleto de 
criaturas exóticas como a ave dragônea 
Tzitzi-Ya-Ku e o morcego Paolumu. O 
cenário se destaca por sua arte oceânica, 
Coral Highlands é um cenário em terra, 
mas constituído de uma flora cuja arte 
lembra a vida marítima, como algas e 
corais. Como Monster Hunter: World 
deixou de fora os combates embaixo da 

água, a beleza de Coral Highlands reside 
justamente no fato do jogador se sentir 
caminhando nas profundezas do oceano.

Além de tantas opções em mundo aberto, 
Monster Hunter: World também oferecerá 
um modo história com quests específicas 
sobre a trama, bem como a possibilidade 
de trabalho em equipe entre jogadores 
de diferentes países. Através de um 
sistema com as principais saudações 
e frases de comando traduzidas para 
diversos idiomas, jogadores de diferentes 
regiões poderão se comunicar entre si.
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Tudo o que Monster Hunter: World mostrou até agora é imersão, beleza e 
diversão. Os gráficos do novo jogo estão estonteantes. As cores e contrastes 
de cenários e personagens é dinâmica e bem alocada. Uma arte tridimensional 
maravilhosa que, unida a criaturas variadas e a jogabilidade em terceira pessoa 
fluida prometida pela Capcom, tornam o título um game altamente aguardado.

Com a popularização cada vez maior de jogos de RPG de ação em mundo aberto 
com jogabilidade online, as expectativas são altas para Monster Hunter: World. Será 
que a Capcom conseguirá a tão esperada revitalização da franquia? O novo jogo 
tem tudo para ser um sucesso e conquistar novos fãs para a franquia japonesa.

5
Monster Hunter: World (PC/PS4/XBO)
Desenvolvedor Capcom
Gênero RPG de ação em mundo aberto
Lançamento: 26 de janeiro de 2018

De florestas a desertos

18
gameblast.com.br

PRÉVIA



gameblast.com.br

Guia G-Blast
The Witcher 3: Wild 

Hunt. (Multi)
Edições comum e de colecionador estão 

disponíveis na Google Play Store!

gameblast.com.br
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por Francisco Camilo 

Revisão: Ana Krishna Peixoto 
Diagramação: Vinícius Veloso 

PC

XBO

PS4

Retorna às origens de maneira grandiosa

Call of Duty: WWII (Multi) chegou com a promessa de renovar a franquia ao 
retornar às suas origens. Mesmo não alcançando a perfeição, este é disparado 

o melhor título da franquia nos últimos tempos e um memorando aos fãs 
de que o Call of Duty que todos aprendemos a amar ainda existe.
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Com apenas 19 anos de idade, 
Daniels deixa sua amada Hazel no 
calor do Texas para desembarcar 

na Normandia e iniciar a liberação da 
França e da Europa, ocupadas pelos 
nazistas. Ao seu redor, espremidos em 
uma embarcação que os está levando 
para mais perto da morte, tantos 
outros jovens que possivelmente nunca 
seguraram uma arma. Os primeiros 
minutos de WWII são calmos e criam 
uma tensão muito grande, impulsionada 
por diálogos precisos de dois veteranos. 
Barulho de tiros derrubando nossos 
colegas e ricocheteando no metal das 
barreiras na praia se misturam a gritos 
desesperados de dor e agonia. Corpos 
caídos contracenam com soldados 
desmembrados, porém ainda vivos. 
Não há música neste primeiro contato 
com o game, a fim de mostrar ao 
jogador, como a guerra é de fato. É um 
momento cru, violento e marcante.

“Você está bem longe de casa, garoto”

Um dos maiores méritos de WWII é 
apresentar sua história através de 
um pelotão de soldados que criam 
entre si um senso de irmandade que 
lhes dá esperança na guerra. Daniels 
tem como seu melhor amigo e fiel 
companheiro Zussman, que pode ser 
descrito como leal e honesto; Stiles tem 
em si o desejo de se tornar o maior 
fotógrafo da guerra e leva sua câmera a 
todos os lugares; Aiello é o “humorista” 
do pelotão, provocando com tiradas 
ácidas a todos do grupo; o Sargento 
Pierson é um dos veteranos do grupo 
e aquele que está disposto a cumprir 
as ordens de qualquer maneira; e por 
fim temos Turner, líder do pelotão de 
Daniels e “escudo” dos novatos contra 
os exageros de Pierson. Turner é um 
líder experiente e leal ao seu status 
como soldado, mas possui um lado 
humano e compreensível na hora 
de olhar para seus subordinados.
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Os personagens contrastam muito bem entre si, e é difícil não se importar 
com eles. Ver seus sofrimentos em tela, os dilemas apresentados e os 
conflitos interpessoais que surgem entre eles, principalmente Pierson 
e Turner, é de dar um aperto no peito. Infelizmente, o game não 
chega a tocar em temas como o holocausto de maneira completa, 
mas quando o fez, foi de maneira forte e que me emocionou. 
Tudo o que nos é apresentado, ainda que algo seja 
breve, é bem produzido e fiel à realidade. 
Não há máscaras por trás de 
nada e visitar um campo de 
concentração pela 
primeira vez no 
game me trouxe 
calafrios genuínos.

Contando com a ajuda dos amigos

Em Call of Duty: WWII, temos de utilizar 
pacotes médicos para curar nossos 
ferimentos, e eles podem ser encontrados 
pelo cenário ou em inimigos próximos. 
Também podemos pedir auxílio aos nossos 
companheiros desde que suas barras de 
ajuda estejam completas. Para preenchê-las, 
basta eliminar soldados inimigos. Zussman 
nos fornece pacotes médicos; Turner nos 
dá munição; Stiles nos dá granadas de 
fragmentação e fumaça; Aiello nos repassa 
uma granada para chamar suporte de 
morteiros e Pierson fornece reconhecimento 
e localização dos inimigos, marcando-
os com um contorno branco na tela.

Visitamos diversas locações que serviram de palco para a guerra, desde 
a praia da Normandia até uma Paris sob comando nazista e uma densa 
floresta conhecida como “fábrica da morte”. Pequenos momentos de calmaria 
antecedem os climáticos acontecimentos sempre presentes na franquia Call 
of Duty, e a grande maioria deles são extremamente marcantes. O único 
detalhe incômodo é a presença de pequenos quick-time events durante tais 
momentos intensos, e errá-los pode tornar as coisas anti-climáticas.
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Aliste-se, soldado

O modo multiplayer de Call of Duty volta com sua essência preservada, mas com 
modificações suficientes para dar um frescor à franquia. Temos a adição das Divisões 
aqui, que funcionam como as classes dos soldados, sendo elas Infantry, Airborne, 
Armored, Mountain e Expeditionary. Cada classe possui um conjunto de habilidades 
próprias, que são desbloqueadas ao evoluir a patente das classes e ficam ativas 
assim que são liberadas. Não há restrições de armas e existem também habilidades 
passivas secundárias comuns a todas as classes, então ainda há uma certa liberdade 
para o jogador montar um conjunto de equipamentos ideal ao seu estilo de jogo.

As classes citadas acima são extremamente importantes no principal modo 
adicionado a Call of Duty: o modo Guerra. Aqui, dois times de seis jogadores 
são colocados em uma partida de ataque contra defesa. Uma série de objetivos 
devem ser cumpridos e defendidos para que haja progresso durante a partida 
e, consequentemente, a vitória. A mistura de objetivos de ataque e defesa exige 
um time que saiba se adaptar. Não basta apenas ficar correndo pelo mapa. 
Montar conjuntos de armamento com habilidades diversas que privilegiam certas 
situações é outro ponto que deve ser pensado pelo jogador. Há um senso de 
estratégia nunca antes presente em Call of Duty. Infelizmente, temos apenas três 
mapas para este modo, o que o torna repetitivo com o passar do tempo.
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Modos tradicionais como Mata-
mata em Equipe, Dominação e 
Capture a Bandeira estão presentes 
também, porém, seriam melhor 
aproveitados se os servidores do 
game não estivessem passando 
por um caos total. Há desconexões 
constantes e uma dificuldade grande 
de se jogar com amigos em grupo, 
mas quando conseguimos jogar, 
percebemos o quanto é bom poder 
voltar aos conflitos “botas no chão”. 

WWII trouxe também contratos 
para serem feitos diariamente e 
semanalmente. Os objetivos são diretos, 

como matar um determinado número 
de inimigos com bazucas ou ganhar 
uma quantia específica de partidas no 
modo Guerra. Os contratos oferecem 
recompensas como créditos e pacotes 
de suprimentos. Os créditos podem 
ser usados para comprar cosméticos, 
como novas roupas e cartões de visita 
para o perfil do jogador. Os pacotes de 
suprimentos, que são as loot boxes do 
game, trazem itens cosméticos diversos. 
Há conjuntos de itens cosméticos que, 
quando completados, liberam uma 
arma épica. As armas épicas nada 
mais são do que variações cosméticas 
das armas presentes no game.
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Zumbis Nazistas

O amado modo zumbi de Call of Duty retorna com o Doutor Straub recebendo sinal 
verde para fazer experimentos em soldados nazistas mortos. O cientista alemão pirado 
traz um exército de volta à vida, dispostos a comer os jogadores e impedi-los de cumprir 
os easter eggs escondidos por todo o cenário de O Último Reich. Todos os elementos que 
tornam o modo zumbi divertido estão de volta: hordas incessantes de inimigos; diversas 
localidades para serem abertas e exploradas; quebra-cabeças de dar nó no cérebro; 
variedade de armas espalhadas pelo cenário em conjunto com habilidades especiais que 
dão bônus aos jogadores que as compram com o dinheiro acumulado nas partidas.

Em Infinite Warfare havia um tom de 
comédia inserido em seu modo zumbi. 
Aqui, a comédia é deixada de lado 
para que os experimentos doentios 
de Straub façam parte do cenário, 
chocando o jogador e criando um 
aspecto de tensão e terror enquanto 
esperamos as monstruosidades 
famintas chegarem. Há duas rotas 
de easter eggs a serem cumpridas, 
sendo a casual a que nos leva a 
enfrentar o Panzermorder, a criação 
suprema de Straub e último chefe do 
modo zumbi. Independente de qual 
caminho decida seguir, saiba que será 
preciso uma boa dose de raciocínio, 

exploração, atenção e habilidade 
para sobreviver aos inimigos e 
encontrar todos os objetivos. 

É possível customizar um personagem 
com quatro habilidades especiais 
primárias. Cada uma delas possui 
uma função diferente, como tornar o 
jogador invisível para os zumbis. Há 
também habilidades passivas, tal como 
ganhar um ponto de escudo a cada vez 
que a habilidade primária Camuflagem 
é ativada. É importante, então, montar 
conjuntos de habilidades que sejam 
compatíveis com as habilidades 
escolhidas pelo restante do time. 
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De fazer brilhar os olhos

Call of Duty: WWII é um dos games mais belos deste fim de ano. O nível de detalhes 
é absurdo, os personagens são críveis e bem produzidos e os cenários nos fazem 
nos sentir como se estivéssemos ao lado de Daniels e seu pelotão. Os fogos de 
artifício em Paris e a perseguição de carro a um trem-fortaleza alemão são ótimos 
exemplos da primazia gráfica apresentada. Tal primazia reforça os momentos 
mais tocantes e emocionantes que presenciamos durante a campanha.

Há, no entanto, ocasionais picos de performance que fazem o jogo dar 
uma “engasgada” e proporcionar pequenas travadinhas quando muita 
coisa está acontecendo na tela, mas não chega a ser algo tão incômodo 
e é possível que seja consertado em atualizações futuras.  

Call of Duty: WWII é o retorno merecido e devido da franquia às raízes da 
série. Sua essência é a mesma e as adições que traz o renovam. Sua campanha 
pode ser curta, mas possui excelentes personagens e momentos memoráveis e 
emocionantes, dignos da série. O multiplayer continua delicioso, principalmente 
em seu novo modo Guerra, e a perspectiva é que tudo esteja funcionando e 
apenas melhore daqui para frente. O modo zumbis completa o pacote, oferecendo 
dezenas de horas de exploração e sobrevivência na descoberta de segredos. Pode 
não ser um jogo perfeito, mas é o melhor Call of Duty que joguei desde 2012.
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• História marcante e personagens 
críveis e interessantes;

• Momentos cinematográficos 
são de cair o queixo;

• Excelente campanha, 
apesar de curta;

• Adição do modo Guerra e das 
classes das Divisões traz um senso 
de estratégia inédito para a série;

• Modo zumbi com clima de terror 
e suspense se sai melhor do que 
o tom de comédia do anterior.

• Poucos mapas no modo Guerra;
• Conexão online problemática;
• Quick-time events desnecessários.

Prós Contras

Nota 8.5Call of Duty: WWII (PS4/XBO/PC)
Desenvolvedor Sledgehammer Games
Gênero FPS
Lançamento 03 de novembro de 2017
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por Gilson Peres

Revisão: João Paulo Benevides 
Diagramação:  Fellipe Vargas

Os 10 Monstros 
mais emblemáticos 
da franquia 
Monster Hunter
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Se pudéssemos elencar uma característica da franquia Monster 
Hunter para ser seu marco, sem dúvida seria seu bestiário. As 
criaturas esbanjam criatividade e diversidade, dando um show 

de design de monstros para várias outras franquias. Além disso, 
a complexidade com que se constrói tanto os comportamentos 
como os habitats desses monstros só os torna mais incríveis ainda! 
Monster Hunter conta com um conceito chamado de flagships, que 
são as criaturas que recebem a honra de ser a capa de algum (ou 
alguns) dos jogos da franquia. Ao longo dos anos, vários monstros 
entraram para esse “panteão” e vamos aqui elencar 10 das melhores 
criaturas que deram as caras nas artes de capa dos jogos da série.

Esse é um clássico instantâneo e por isso 
vamos começar nossa lista com ele! Tigrex é 
um Flying Wyvern que foi capa de Monster Hunter 
Portable 2nd (PSP) no Japão e também de Monster Hunter 
Freedom 2 (PSP). Tigrex trouxe uma dinâmica muito interessante 

para os combates, pois mesmo sendo do grupo das 
Wyverns voadoras, o monstrengo é especialista 

em ataques terrestres e em escaladas. Quando em Monster 
Hunter 4 Ultimate a mecânica de escalada foi introduzida, ele 
foi um dos monstros que mais se aproveitou disso. Como 
sua principal movimentação é semelhante à  de animais 
quadrúpedes, suas asas evoluíram para pernas dianteiras, o 

que permite que ele se movimente de forma muito 
prática e ágil, sendo um choque na 

época que surgiu na série. Se você 
nunca ficou surdo com um rugido, você não 
sabe o que é enfrentar um Tigrex irritado. 

Tigrex

30
gameblast.com.br

TOP 10



O nono lugar dessa lista fica para aquele que 
foi capa de Monster Hunter 4G (3DS), lançado 
no Japão. Seregios é relativamente novo na 

franquia, mas foi muito bem visto pelo público, 
principalmente em Monster Hunter 4 Ultimate 

(3DS) aqui no ocidente. Membro do grupo 
de espécies Flying Wyvern, a criatura 

lembra bastante uma ave de rapina, 
seja por conta de sua movimentação 

ou pelos sons que emite. Um dos 
elementos que mais chama atenção em 
Seregios é seu método de combate. 
Como se fossem penas, Seregios 

consegue arremessar algumas 
escamas como tiros que acertam os 
caçadores a grandes distâncias.

O único Elder Dragon da lista dos “flagships” é bastante 
presente na série também. Kushala Daora foi capa de 
Monster Hunter 2 (PS2) em 2006 e sem dúvidas foi um 

oponente e tanto para os caçadores da época, sendo 
até pouco visto no jogo, já que para enfrentá-lo o jogador 

precisava avançar bastante nas missões. O dragão 
metálico tem suas habilidades todas voltadas 

para a manipulação de ventos fortíssimos que 
dão bastante trabalho para os caçadores. 

Suas asas poderosas são cortantes e 
alcançar essa majestosa criatura para 
derrubá-lo com ataques corpo-a-corpo 

é um dos maiores desafios, visto que a 
criação de ciclones ao seu redor mantém 
um campo seguro para o monstro e 

mortal para quem tenta enfrentá-lo.

Kushala Daora

Seregios
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Dividindo a capa de Monster Hunter X (3DS) com outros três 
grandes monstros, resolvemos manter somente Mizutsune na lista. 

Ele é um dos conceitos mais diferenciados da série atualmente e, por 
conta disso, está no sétimo lugar da nossa lista. O leviathan é capaz de 

baforar bolhas em seus inimigos e também produzir essas bolhas através 
da sua pele. Ao mesmo tempo que as usa como ataque, também são sua 
defesa, pois o torna mais escorregadio e, assim, se torna muito mais 
difícil pará-lo. Mizutsune lembra bastante um dragão chinês e é, até 
o momento, uma das criaturas mais elegantes e belas da franquia. 
Mas não se engane, enfrentá-lo não é uma tarefa fácil, pois suas 
bolhas, além de facilitar 
sua movimentação, 
dificultam a 
estabilidade dos 
caçadores durante 
os combates.

Lagiacrus apareceu pela primeira vez em Monster Hunter Tri 
(Wii) e rapidamente ficou famoso, principalmente por 
ser praticamente implacável num campo relativamente 

novo, o aquático. Lagiacrus foi capa de Monster Hunter 
Tri e merece todo o respeito dos caçadores, 

por ser uma criatura tão formidável e 
perigosa. Combinando o grande tamanho, 

uma imensa agilidade e a mescla mortal de 
eletricidade e água, o primeiro confronto 
contra um desses monstrengos sempre é 

devastador. Lagiacrus pode manipular 
relâmpagos para arremessá-los nos alvos 

desavisados à distância ou então acertar alvos 
próximos com uma explosão estática. Em momentos 

de fúria, ele é capaz de transmitir raios para a sua 
boca e dar mordidas elétricas nos inimigos, o 

que não é nada legal quando você é o inimigo.

Mizutsune

Lagiacrus
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A quinta posição da nossa lista fica com este, 
que ao lado de Deviljho, é um dos monstros 

mais horrendos do bestiários de Monster 
Hunter. Surgido mais recentemente, 

na segunda parte da quarta geração 
de jogos da franquia, Glavenus foi capa 

de Monster Hunter Generations (3DS). 
O Brute Wyvern é devastador onde 

passa e sua marca registrada é a cauda. 
Um poderoso aglomerado de músculos que 

equivale em tamanho e peso a quase 50% do seu 
corpo. Glavenus raspa sua cauda em rochas para afiar suas 

grossas escamas, ao ponto de criar até faíscas com ela, 
fazendo-a entrar em combustão em alguns momentos. Uma 

curiosidade a respeito desse predador é que, até então, 
não foi avistada nenhuma fêmea da espécie. Deixando os 

caçadores curiosos e amedrontados a respeito dessa fera.

Mesmo que não tenha aparecido em uma capa ocidental do 
jogo, Brachydios foi capa de Monster Hunter 3G (3DS/Wii U), no 

Japão. O monstro, tal como Glavenus, é uma Brute Wyvern poderosa e 
devastadora. Ao contrário da maioria dos membros de sua família, esses 

monstro possuem membros mais desenvolvidos, dando a eles mais agilidade 
que a maioria das Brute Wyverns. Mas sua principal ameaça não chega a ser 

sua velocidade, esses lagartos gigantes têm um costume bem peculiar: 
passam um muco originário de sua saliva em seus membros 
dianteiros e em seu grande chifre. Esse muco, é 
uma combinação de sua saliva com uma espécie de 
fungo simbionte que, ao ser separado 
de sua carapaça, sofre uma reação 
química que causa uma forte explosão. 
Como se já não fosse ameaçador 
o suficiente um réptil coberto por 
obsidianas que pode chegar a quase 20 
metros, ele ainda possui saliva explosiva!

Glavenus

Brachydios
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O terceiro lugar desta lista fica sem dúvidas para o Caçador 
Relâmpago, Zinogre. Mesmo que tenha aparecido somente na capa 
do jogo japonês Monster Hunter Portable 3rd (PSP), Zinogre é sempre 
lembrado pelos caçadores como um dos mais belos e ferozes monstros 
a se enfrentar. Mesmo que não esteja entre as mais poderosas criaturas da 
série, encarar um Zinogre pela primeira vez é algo sempre marcante na vida dos 

hunters. Os principais ataques do lobo gigante são os raios 
e relâmpagos além, é claro, das suas poderosas garras. 
Mas sua eletricidade não é gerada através de espinhos 
como ocorre nos Lagiacrus. Zinogre usa o seu uivo para 

juntar centenas de insetos elétricos ao seu redor que 
reagem com a pele do lobo e passam parte de sua 
carga para ele. O resultado dessa combinação é 

simplesmente devastador, além de causar 
uma bioluminescência leve que dá uma 

beleza mortal à criatura. Só não pare 
muito para apreciar, pois pode ser 
a última coisa que você irá fazer.

A posição de prata dessa lista vai ficar para um dos monstros 
mais recentes da franquia, estreando em Monster Hunter 4 

Ultimate (3DS). Gore Magala é horripilante e macabro, um ceifador de 
vidas de primeira que possui habilidade até então únicas na série. Gore 

Magala é um dos casos curiosos de monstros 
que possuem o tipo “???” na sua descrição. 

Isso sugere que a espécie é desconhecida 
por alguns fatores específicos que 

impedem que ela seja catalogada 
nas definições já existentes. Ele tem 

o Frenzy Vírus como sua principal 
habilidade, que é um vírus que afeta 

outras criaturas invadindo o seu 
sistema nervoso central e bloqueando 

a sensação de dor, além de causar um 
estado de frenesi e fúria incontrolável.

Zinogre

Gore Magala
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O campeão da 
nossa lista não poderia ser 
ninguém menos que Rathalos, 

o senhor dos céus. O Wyvern 
voador é um dos mais antigos 
monstros da franquia, surgindo lá no 
primeiro Monster Hunter, para PS2. Além 
de ser capa do primeiro jogo da franquia, 
encabeçou também Monster Hunter 
G, Monster Hunter Portable 2nd, 
Monster Hunter Freedom e sua 
subespécie, Azure Rathalos, 
também foi capa de Monster 
Hunter 3 Ultimate. Já foi divulgada 
a capa de Monster Hunter 
World (Multi) e temos um 
retorno do Rei mais uma vez. Além dessa presença constante na franquia, 
Rathalos é um clássico entre os monstros, pois os embates de todos contra 
ele ou contra sua contraparte feminina, Rathian, são sempre memoráveis.

Rathalos é um Flying Wyvern, e como tal, possui quatro membros e uma longa 
cauda, sendo que, na maioria dos casos, dois desses membros são grandes 
asas. Entretanto, entre as Flying Wyverns, Rathalos é o possuidor de um dos 
maiores pares de asas. Sobrevoando seu território, o terrível monstro voador 
consegue localizar mais facilmente presas e atacá-las numa investida surpresa 

incrível, utilizando garras, cauda e dentes para causar o maior número de 
dano possível no 

menor período 
de tempo. 
Isso é o 
terror para 
caçadores, 
já que, na 

maioria das 
vezes, a única 

coisa que eles veem 
é uma sombra e quando olham 
para ela já é tarde demais.

Rathalos
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O melhor bestiário do mundo dos games

Monster Hunter é uma série que surpreende bastante pelo design de 
suas criaturas. Aqui nós vimos algumas das feras que marcaram presença 

nas capas dos mais variados jogos, mas não se esqueçam também das 
diversas criaturas que até hoje não chegaram a encabeçar nenhum título 
da franquia. Monstros memoráveis como Diablos, Deviljho e Rathian são 
criaturas clássicas que são muito reconhecidas pelos fãs da série, mesmo 

não sendo consideradas flagships. Num bestiário tão completo e tão variado, 
escolher 10 monstros para uma lista é uma tarefa e tanto! A dúvida que fica 

é: Quantas espécies inéditas ainda veremos em Monster Hunter World?
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por Renan Rossi

Revisão: Vitor Tibério
 Diagramação:  Fellipe Vargas

Nem parece, mas já faz uma década que viajamos pelo Animus 
e percorremos os mais diferentes períodos históricos num 

eterno confronto entre assassinos e templários. A aventura dos 
membros da ordem milenar revividos por memórias ancestrais 
mudou de forma contundente o modo como os jogos de ação 

e aventura em mundo aberto funcionam e colocou de vez 
Assassin’s Creed entre as grandes franquias do gênero.

Uma viagem pela 
História em dez anos de 
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Entre histórias e lendas

Desde as cavalgadas por Jerusalém, passando 
pela burlesca Roma do Renascentismo, a Guerra 
Civil Americana, Paris às portas da Revolução, a 

acinzentada Londres em plena ascensão industrial e, mais 
recentemente, o misticismo do Egito Antigo abordado 
em Assassin’s Creed Origins, as aulas de história 
nunca mais foram as mesmas. A série criada pela 
Ubisoft em 2007 uniu a inovação de jogabilidade 
com os conteúdos históricos que saíram 
diretamente dos livros para os videogames.

Até 2016, Assassin’s Creed havia vendido 
mais de 100 milhões de cópias em 
todo o planeta, número expressivo 
responsável por tornar a franquia o 
principal carro-chefe da Ubisoft. Seu 
sucesso é inegável, não apenas nos 
jogos, mas também em inúmeros spin-
offs, livros, animações e versão para cinema.

Nestes dez anos, jogar Assassin’s Creed virou 
sinônimo de um jogo no qual podemos andar 
livremente por retratações fidedignas de 
localidades históricas e incorporar a essência 
da Ordem dos Assassinos. Sempre nos 
impressionamos com a capacidade da Ubisoft em 
oferecer um ambiente repleto de elementos e 
opções de jogabilidade, podendo sentir de perto 
sua naturalidade como se realmente tivéssemos 
sido transportados para outras épocas.
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A inspiração veio de diversas fontes, sendo a primeira 
delas Prince of Persia: The Sands of Time (Multi, 2003), 
título que fez a combinação perfeita dos elementos 
de plataforma com combates em tempo real. A 
premissa de atravessar diversas áreas utilizando 
movimentos de parkour para atravessar buracos, 
armadilhas, correr pelas paredes, enfrentar inimigos 
e resolver quebra-cabeças fez muito sucesso. 

Durante o desenvolvimento do terceiro título da 
série, Prince of Persia: The Two Thrones (Multi, 2005), 
a Ubisoft apresentou um projeto de spin-off que 
retratava um período histórico semelhante, mas 
com a premissa voltada à Ordem dos Assassinos 
(Hashshashin), originada no século XI no Irã (antiga 
Pérsia). A Ordem realmente existiu, com cerca de 
60 mil seguidores durante seu auge, chamados 
de Asasiyun, termo que compreendia as pessoas 
que eram fiéis às Asas, ou à fundação da fé.

Assim nasceu Assassin’s Creed (Multi, 2007). Além da movimentação livre e 
missões que requeriam do jogador o uso de táticas de furtividade com as 
lâminas ocultas, o misticismo presente na série também foi um fator que 
chamou atenção. Calcada na existência de uma civilização precursora da 

humanidade, a mitologia da série reverbera pelo tempo e chega aos dias atuais, 
atrelada à busca de artefatos antigos que concedem grandes poderes. 

De um lado, os templários almejam tais objetos para controlar 
o mundo através da ordem, tendo como adversários os 

assassinos, que visam protegê-los a fim de manter o livre 
arbítrio da humanidade. Através de um aparelho (Animus) 

desenvolvido pelas indústrias Abstergo, que simbolizam os 
templários na atualidade, o jogador pode reviver memórias 

de seus antepassados que o levam às respostas envolvendo 
esses objetos. A franquia também inspirou-se no romance 

literário Alamut, do escritor esloveno Vladimir Bartol.

39
gameblast.com.br

ASSASSIN’S CREED10 ANOS



Lançamentos anuais

As viagens pelo Animus se tornaram anuais a partir 
de Assassin’s Creed II (Multi, 2009), que nos levou da 
Jerusalém das Cruzadas retratada no primeiro título 
diretamente para a Itália do período Renascentista. 
Se antes havíamos nos encontrado com o rei Ricardo 
Coração de Leão, desta vez dávamos de cara com 
Leonardo da Vinci e Nicolau Maquiavel. A mescla 
de história e ficção foi uma combinação perfeita, 
permitindo uma dose incrível de realismo juntamente 
ao misticismo e conflitos travados entre templários 
e assassinos ao longo de diferentes épocas.

Da pele de Altaïr Ibn-La’Ahad para a de Ezio Alditore da Firenze, 
vimos de perto as particularidades da Irmandade dos Assassinos, 
suas técnicas de combate, crenças e motivações. Mais mistérios, 
mais artefatos sagrados, mais liberdade de ação. Assassin’s 
Creed II assumiu o posto de referência para série e é aclamado 
até hoje por crítica e jogadores, dado o extremo cuidado 
com sua jogabilidade e por retratar tão bem a época do jogo. 
Caminhar por Veneza e Roma realmente foram experiências 
inesquecíveis e que deram outra dimensão às aulas de história.
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Ao mesmo tempo em que Assassin’s Creed viaja pela linha 
temporal da humanidade, também mantém sua ligação com o 
cotidiano. Ao assumir o controle de Desmond Miles em certos 
momentos fora do Animus, percebemos claramente o quão 
épica e milenar é a disputa entre assassinos e templários, 
num eterno embate de ideologias antagônicas (ordem e 

liberdade) que também nos fazem refletir no mundo real.

A premissa é a espinha dorsal de todos os títulos 
subsequentes, que abordam exatamente 

contextos históricos que colocam esses ideais 
à prova. Após a conclusão das aventuras de 

Ezio em Assassin’s Creed: Brotherhood (Multi, 
2010) e Assassin’s Creed: Revelations (Multi, 

2011), embarcamos pelo Animus diretamente 
para a América do Norte em plena guerra civil 
pela independência, envolvendo americanos 

libertários, britânicos em busca da manutenção 
da ordem na colônia e até mesmo tribos nativas 
arrasadas pela ocupação de seu território, em 
um enredo recheado de personalidades como 

George Washington e Benjamin Franklin. 

A escolha de um lado vencedor torna-se difícil e o 
protagonista Connor, filho de mãe indígena e pai templário, 
encontra a redenção na ordem dos assassinos. Assassin’s 

Creed III podia ter sido o final épico para a franquia também 
fechar os mistérios envolvendo Desmond e os artefatos 
sagrados, mas sabemos que a história não para por aí.
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Mudanças necessárias

Criticada por falhas de programação (bugs) e certa saturação na 
jogabilidade, a Ubisoft decidiu trazer novos mares para a franquia 
e o Animus fez-nos viajar até o Caribe do século XVIII tomado 
pelos processos de colonização espanhola em conflito com 
os ideais de liberdade dos piratas. Em Assassin’s Creed 
IV: Black Flag (Multi, 2013), tivemos a oportunidade de 
navegar pelas costas americanas e cubanas (conceito 
introduzido em Assassin’s Creed III), reivindicar tesouros 
escondidos, pilhar navios inimigos e buscar novos artefatos 
da civilização precursora da humanidade na pele do pirata 
Edward Kenway, protagonista aliado de ninguém menos que 
Edward Thatch, o Barba Negra. Até hoje, trata-se de uma das 
melhores adaptações nos games do período da pirataria.

Mudar alguns aspectos da franquia 
permitiu à Ubisoft dar outro passo 
além: colocar, pela primeira vez, 
um templário como protagonista. 
A inversão aconteceu em Assassin’s 
Creed Rogue (Multi, 2014), no qual 
controlamos o personagem Shay 
Cormac, que participa de eventos 
ocorridos durante a disputa entre 
britânicos e franceses nas colônias da 
América do Norte, culminando com a 
Guerra dos Sete Anos. Questionando 
as motivações dos assassinos, 
Cormac muda de lado e passa a 
atacar seus antigos companheiros. 
A novidade deu novo fôlego à 
série, embora a repetitividade dos 
conceitos de jogo já representasse 
um sinal de alerta para a Ubisoft.
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A busca pelas origens

Ao lançar Assassin’s Creed Unity (Multi, 2014) e 
Assassin’s Creed Syndicate (Multi, 2015), foi a vez de 
nos lançarmos aos tempos de Revolução Francesa 
em Paris e à ascensão industrial da Londres vitoriana. 
Foi incrível ver de perto as retratações históricas 
de cada cidade, suas construções e ambientações, 
assim como personalidades importantíssimas, de 
Napoleão Bonaparte a Charles Darwin. Certamente, 
cada Assassin’s Creed é muito competente em 
oferecer cenários ricos em detalhes e exploração.

O fato é que mesmo passando-se em Paris e Londres, 
capitais repletas de contextos históricos, ambos 
os jogos não conseguiram atender à demanda 
por inovação e resgate da essência mística 
e misteriosa da franquia. O prazo de 
um ano entre cada lançamento desde 
Assassin’s Creed II mostrava claros 
sinais de cansaço para a série. A solução 
foi o silêncio e a volta ao passado.

Novas tentativas de refrescar a série também não faltaram. 
Em nossa viagem pelo Animus, tivemos a oportunidade de 

interagir com a história através de opções de multiplayer 
cooperativo, movimentação mais precisa, árvores de 

habilidade e a introdução de uma protagonista feminina 
na franquia principal. Contudo, o enredo envolvendo 
Arno Victor Dorian, protagonista de Unity, não foi tão 

profundo quanto as aventuras de Ezio ou Connor. Já a 
personalidade contraditória dos irmãos Jacob e Evie Frye, 

de Syndicate, deu mais certo e rendeu bons momentos.
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Ao olhar para trás, a Ubisoft fez mudanças 
precisas e trouxe, em 2017, Assassin’s Creed 
Origins (Multi), título que promete recuperar o 
prestígio dos jogos anteriores. Dessa vez, o Animus 
nos leva à gênese da relação entre templários 
e assassinos, abordando suas participações 
no Egito Antigo do Reino Ptolemaico.

Entre desertos, pirâmides e uma civilização 
calcada no misticismo, o título cria o ambiente 
perfeito para o novo momento da franquia. A 
jogabilidade enfim ganhou novas mecânicas, 
principalmente o sistema de combate e a evolução 
do protagonista Bayek, um medjai (militar egípcio), 
que se envolverá com os artefatos precursores 
e a origem da Irmandade dos Assassinos.

Assassin’s Creed com certeza nos proporcionou ótimos momentos 
envolvendo a história real e suas tramas fictícias. Ainda existe um 

universo imenso de culturas a serem exploradas e, com mais paciência 
no desenvolvimento, grandes aventuras e viagens temporais podem 

ser exploradas por pelo menos mais uma década. A expectativa é para 
que a franquia continue a nos proporcionar ótimas experiências e que 
conquiste, se já não conquistou, seu lugar na história dos videogames.
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por Alberto Canen
Revisão: João Paulo Benevides 

Diagramação: Leandro Alves

iOS

ANDROID

A série Stranger Things, da Netflix, fez um grande sucesso em sua primeira temporada, 
deixando os fãs ansiosos pela sua continuação, para acompanhar as aventuras de 
Eleven e companhia. Para promover a segunda temporada, a Netflix encomendou 
à desenvolvedora independente BonusXP um jogo homônimo para smartphones 
que, ao contrário do que poderia parecer por ser um material promocional, ficou 

tão bom quanto a série e mereceu esta recomendação no Mobile Blast.

Stranger Things: The Game traz 
a toda a nostalgia dos anos 

1980 para o seu smartphone
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imagem

O primeiro grande atrativo do jogo 
Stranger Things: The Game, fora 
o seu título que logo nos remete à 

série, é o fato de ser totalmente gratuito. 
Isso significa que ele pode ser baixado 
sem custo algum e não contém compras 
internas ou propagandas aparecendo 
de tempos em tempos. O motivo disso é 
que o próprio jogo já se trata do material 
promocional, pois o game foi criado 
justamente para promover a segunda 
temporada da série, que estava para 
estrear quando o aplicativo fora lançado.

O jogo se inspira na primeira temporada da série e, após o lançamento da segunda 
temporada, foi atualizado com eventos inspirados na mesma. Ele alterna momentos na 
cidade de Hawkins e no “Mundo Invertido” e, apesar de mostrar uma gama diferente 
de eventos, ainda assim está diretamente relacionado à série, o que pode significar 
alguns pequenos spoilers dos episódios, além de fazer mais sentido para quem os 
assistiu, mesmo não sendo necessário para entender o desenrolar do enredo. Iniciamos 
no controle do chefe de polícia Jim Hopper, que deve procurar Will Byers e os demais 
garotos, que estão desaparecidos. O jogo é assim mesmo, direto ao ponto, sem tutoriais 
tediosos, apenas com dicas durante a partida, mas que não deve causar nenhum 
tipo de dificuldade para os jogadores, já que é muito simples e intuitivo de jogar.

Como Stranger Things: The Game se tratava de um projeto secreto, por exigência da 
Netflix, acabou sendo um desafio para a BonusXP testar o jogo, já que não poderia 
contratar profissionais para isso. Assim, eles usaram suas próprias mães, esposas 
e outros membros da família, além algumas pessoas da Netflix para a tarefa.
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“O que os garotos jogavam em 1984?”

Essa frase do presidente da BonusXP, 
Dave Pottinger, que remete ao ano em 
que se passa a série, foi o mote utilizado 
por eles para decidir o estilo a seguir 
no desenvolvimento. Dessa forma, a 
base do jogo nos remete ao que era 
jogado naquele período, com mecânicas 
simples, gráficos estilo 16-bits e trilha 
sonora chiptune. Juntando essa base 
com a inspiração do próprio seriado, 
temos um jogo de mistério, exploração 
e um pouco de terror condensados no 
gênero de ação e aventura com visão de 
cima, além de  muitos colecionáveis.
 
Há dois modos de jogo disponíveis, o 
Normal e o Classic, mas não há grandes 

diferenças entre ambos. A mecânica 
de gameplay é um grande destaque 
e, felizmente, foge dos famigerados 
botões virtuais, ao trazer uma forma 
muito intuitiva de jogar, bastando tocar 
no local da tela para onde deseja que o 
personagem vá para ele se mover para 
lá — caso prefira, pode ficar pressionando 
e ir arrastando para o personagem 
seguir. Da mesma forma, para atacar 
um determinado inimigo ou interagir 
com algum objeto, basta apertar em 
cima dos mesmos. E a coleta de itens, 
como dinheiro ou colecionáveis, é feita 
de forma automática ao passar por cima 
deles. Os controles são tão naturais 
que sequer é necessário um tutorial.
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Apesar de o jogo contar com bastante 
ação, com vários guardas, ratos e 
monstros estranhos para enfrentar, 
o foco maior está nos puzzles a 
serem resolvidos — mesmo alguns 
inimigos devem ser derrotados 
usando o cenário contra ele em 
vez da força (falo de embate físico 
e armas, não de uma energia 
invisível estilo Star Wars, mas não 
seria uma má ideia). Para resolver esses desafios, será necessário explorar 
bastante os cenários e alternar entre os personagens (já que apenas um fica 
ativo de cada vez), que possuem habilidades diferentes, mais apropriadas para 
algumas situações específicas. Por exemplo, Lucas ataca usando estilingue, então 
pode alcançar locais distantes, como aqueles protegidos por lasers, troncos 
ou cercas, que não acessíveis pelos personagens de luta corpo-a-corpo.

Há locais que só podem ser acessados 
quando o personagem que tem a habilidade 
necessária é encontrado, como o Will, que 
pode passar por canos apertados — e, 
por certo, leva os demais no bolso, já que 
toda a trupe vai junto —, ou o Mike, com a 
sua bicicleta, que pode pular rampas para 
atingir o outro lado de um córrego. Assim, 
há um pouco de backtracking, valorizando a 
exploração pela cidade, atrás de “pedaços 
de coração” para aumentar o HP, de resolver 
tarefas requeridas por NPCs em troca de 
alguma recompensa e de encontrar algum dos 
colecionáveis do jogo. Inclusive, conseguindo 
todas as fitas VHS, um trailer exclusivo da 
segunda temporada da série é desbloqueado, 
o que só mostra como realmente o jogo é 
uma ótima estratégia de marketing, já que 
se tratam de missões secundárias, não sendo necessárias para terminar o jogo.

Assim como a série, o jogo conta com diversos easter eggs da 
cultura pop dos anos 1980. Quando um personagem (exceto a 
Eleven) inspeciona um telefone, ele diz “Who ya gonna call?”, em 
referência ao filme Ghostbusters, também de 1984; ao investigar 
uma televisão, jogando com a Eleven, ela dirá a frase “They’re 
here...”, assim como Carol Anne, em Poltergeist, de 1982.
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Onde 
pode ser 

encontrado:

Stranger Things: The Game (Android/iOS)
Desenvolvedor BonusXP
Gênero Ação e aventura com puzzles
Lançamento 04 de outubro de 2017

Stranger Things: The Game, assim como a série, foi uma ótima surpresa. 
Um jogo totalmente gratuito, com ótima jogabilidade, belo visual retrô, 
trilha sonora chiptune e aproximadamente dez horas de jogatina. Seria 
ótimo se a Netflix e outras produtoras aderissem de vez a esse tipo 
de material promocional. Nós gamers agradeceríamos muito.

49
gameblast.com.br

MOBILE BLAST

https://itunes.apple.com/us/app/stranger-things-the-game/id1220479307?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bonusxp.legend


Indie Blast:  
Recomendações de jogos

Na seleção desta edição, temos uma grande variedade de estilos 
de indies: RPG, beat ‘em up, plataforma 3D, aventura, entre outros 

gêneros. Muitos dos jogos saem do lugar comum e oferecem 
experiências diferenciadas. Confira as recomendações:

por Farley Santos

Revisão: Ana Krishna Peixoto
 Diagramação: Bruno Carneiro
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A Hat in Time 

Plataformas: PC, PS4 e XBO
Gênero: Plataforma 3D

O que é? 

A Hat in Time é um título de 
aventura e plataforma 3D nos 
moldes de aventuras clássicas 

da era do Nintendo 64, como Mario 64 
e Banjo-Kazooie. A protagonista é uma 
garotinha que viaja pelo universo em sua 
nave cuja jornada é interrompida quando 
o combustível do veículo, chamado de 
Time Pieces, acaba caindo em um planeta 
próximo. Sendo assim, a menina terá que 
explorar o local e para isso ela contará 
com a ajuda de chapéus mágicos.

Por que você deveria jogá-lo?

Assim como Yooka-Laylee, A Hat 
in Time tenta resgatar o espírito 
dos títulos de plataforma 
3D com seus mundos 
expansivos e muita coisa 
para coletar. Além de muitas 
sessões de plataforma, o jogo 
promete também situações 
diferenciadas em cada 
uma de suas áreas.
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Mystik Belle 

Plataformas: PC, PS4 e XBO
Gênero: Metroidvania, Aventura

O que é? 

Quando uma poção mágica é sabotada, 
sobra para a aprendiz de bruxa Belle 
MacFae a tarefa de resolver o problema. 
Mystik Belle combina metroidvania e 
aventura point and click, dois gêneros 
bem diferentes. A garota explora uma 
escola de magia em uma aventura 
que exige resolver puzzles por meio 
de itens, com a presença também de 
momentos de plataforma e ação.

Por que você deveria jogá-lo?

Mystik Belle é divertido por 
mesclar bem gêneros tão 
distintos, ou seja, 
há variedade 
de situações 
frequentemente. O visual 
também é bem convidativo, 
com gráficos em pixel art 
que lembram jogos da 
era 32 bits. Por fim, a 
história é leve e repleta 
de personagens carismáticos.
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Let Them Come 

Plataformas: PC
Gênero: Tiro, Tower Defense

O que é? 

Você é o último sobrevivente em uma 
nave espacial repleta de aliens, e 
para sair dessa vivo será necessário 
acabar com todas as criaturas. Essa é 
a premissa de Let Them Come, que é 
uma espécie de tiro e tower defense: 
parado em um canto da tela, use armas 
pesadas para destruir tudo que se 
mexe. Muitas armas e melhorias estão 
disponíveis e a dificuldade é acentuada.

Por que você deveria jogá-lo?

Let Them Come oferece uma 
experiência arcade perfeita 
para aqueles momentos em 
que não temos muito tempo. 
Mesmo com a simplicidade 
do conceito principal, 
há muito espaço 
para estratégias 
por conta da 
variedade de armas, 
inimigos e chefes. 
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Hob 

Plataformas: PC e PS4
Gênero: Aventura, Ação

O que é? 

Em uma primeira olhada, Hob lembra 
um jogo da série The Legend of Zelda 
por conta da câmera aérea, a presença 
de puzzles e combates com espadas. 
Porém, o diferencial desse título é 
o foco na alteração do mundo para 
prosseguir: resolver enigmas muda 
o cenário, o que revela novas áreas e 
desafios. Além disso, Hob conta com 
uma narrativa sem diálogos e tem uma 
história explorada por exposição visual.

Por que você deveria jogá-lo?

O mundo de Hob 
é muito belo, 
um convite à 
exploração. É 
muito interessante 
também poder 
alterar o cenário com 
nossas ações, o que traz 
várias possibilidades 
de resolução 
de puzzles.
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Jettomero: Hero of the Universe

Plataformas: PC e XBO
Gênero: Aventura, Ação

O que é? 

Em Jettomero: Hero of the Universe 
controlamos um grande robô 
indestrutível encarregado de salvar 
a raça humana de ameaças malignas 
espalhadas pelo universo. Para isso, 
ele explora planetóides e enfrenta 
monstros e outros perigos. O curioso é 
que o gigante metálico é extremamente 
desajeitado e difícil de controlar. Sendo 
assim, um dos desafios é justamente 
não destruir tudo por acaso.

Por que você deveria jogá-lo?

Jettomero é uma experiência 
experimental e curiosa, principalmente 
por conta do visual 
bem impactante. 
Além de tentar 
salvar o universo 
(ou destruir tudo, se 
preferir), é uma boa 
também conferir o 
modo de fotografia, 
que oferece vários 
filtros diferentes.
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Golf Story 

Plataformas: Switch
Gênero: RPG, Golfe

O que é? 

O conceito principal de Golf Story é bem 
inusitado: a aventura mistura RPG e 
golfe, sendo o protagonista um golfista 
que decide voltar para o esporte depois 
de um incidente. Além de treinar e 
participar das partidas, o rapaz também 
decide ajudar inúmeras pessoas durante 
a jornada. O legal é que a maioria das 
situações são resolvidas de maneira 
criativa, ou seja, com tacadas na bola.

Por que você deveria jogá-lo?

Golf Story tem situações 
divertidas e gráficos que 
lembram um jogo de GBA 
— essa mistura remete 
diretamente a títulos como 
Earthbound (SNES) e Mario Golf 
(GBC). Fora isso, o jogo conta com 
mecânicas de golfe acessíveis e 
um bom balanceamento entre 
momentos de RPG e de esporte.
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Battle Chasers: Nightwar 

Plataformas: PC, PS4, XBO e Switch
Gênero: RPG

O que é? 

Baseado em uma HQ, Battle 
Chasers: Nightwar é um RPG que 
resgata mecânicas clássicas do 
gênero por meio de características, 
como combates por turno e 
muitos calabouços complexos 
para explorar. Fora isso, o jogo 
conta com um mundo belo e 
intrincado para explorar.

Por que você deveria jogá-lo?

Battle Chasers: Nightwar 
incorpora muitos 
conceitos modernos, 
como labirintos gerados 
proceduralmente 
e um complexo sistema 
de criação de itens. Para 
amantes do gênero, 
há muito o que fazer 
por conta da extensa 
quantidade de conteúdo. 
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Fight’N Rage 

Plataformas: PC
Gênero: Beat ‘em up

As produtoras independentes continuam lançando jogos 
únicos e interessantes que exploram gêneros de maneira 
distinta. Esta é só uma pequena amostra das várias 
experiências disponíveis nas plataformas online dos 
consoles, não deixe de conferir sempre as novidades.

O que é? 

Fight’N Rage é um beat ‘em up nos 
moldes clássicos, ou seja, escolha 
um personagem e enfrente inimigos 
com os punhos. Esse jogo tenta 
resgatar a experiência de arcades da 
década de 1990 com visual em pixel 
art, filtros que simulam a tela dos 
fliperamas e dificuldade acentuada. 
O maior destaque é um robusto 
sistema de luta com direito a combos, 
ataques especiais e a possibilidade 
de aparar investidas inimigas.

Por que você deveria jogá-lo?

As mecânicas de luta de Fight’N Rage 
são acessíveis, porém, há muito 
espaço para movimentos avançados 
e combos, o que pode agradar vários 
níveis diferentes de jogadores. O 
jogo conta também com extensa 
quantidade de conteúdo: diferentes 
linhas de história, vários finais, mais 
de 20 personagens desbloqueáveis e 
multiplayer local para até três jogadores. 

58
gameblast.com.br

INDIE BLAST



DIVULGAÇÃO
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Revista Nintendo Blast 99
Neste mês, Revista Nintendo Blast Nº 99 recorda todos 
os lançamentos e acontencimentos dentro do mundo 

da Big N na nossa Retrospectiva Nintendo 2017!

Ainda nessa edição, trazemos analisamos os 
games,  Resident Evil Revelations 1 e 2 e mais!

Baixe já a sua!

http://www.nintendoblast.com.br/2017/12/revista-nintendo-blast-n-99.html


Confira outras edições em:

gameblast.com.br/search/label/Revista

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