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Pai da guerra
Depois de tantos jogos destilando toda a sua ira, Kratos, agora mais velho, mostrará
o seu lado paternal no novo God of War, e nós contamos tudo que sabemos sobre
o jogo às vésperas do seu lançamento. Além disso, lembramos com saudade do
primeiro jogo da franquia e dos chefes mais épicos já enfrentados até agora pelo
Deus da Guerra. Nesta edição, ainda temos um especial de Sea of Thieves, a mais
nova aposta da Microsoft que tem feito muitos marujos caçarem tesouros, e uma
prévia do sci-fi Detroit: Become Human. Boa leitura! - Alberto Canen
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BLAST FROM THE PAST

por Renan Rossi
Revisão: Alberto Canen
Diagramação: Leandro Alves

God of War (PS2) e o impacto
mitológico de Kratos
É indiscutível a importância da franquia God of War. A aventura mitológica de Kratos
ascendeu ao Monte Olimpo dos games e grande parte desse sucesso deu-se pelo
impacto causado por seu título inicial, lançado em 2005 para PS2. Foi lá que o matador
de deuses deu seu primeiro passo rumo à odisseia por poder e vingança. Uma aventura
que inovou os aspectos de batalha dos jogos de ação e hack and slash com efeitos visuais
cinematográficos até hoje lembrados pelos fãs. Lutas inesquecíveis, ambientações
belíssimas retratadas dentro da cultura grega e um sistema de exploração cativante.
Definitivamente, God of War soube o caminho exato para agradar a gregos e troianos.
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Influências lendárias

O

s games de ação e hack and slash do
início dos anos 2000 já apresentavam
conceitos semelhantes aos trabalhados
por God of War. A premissa que motivou a
abertura de um caminho diferente dentro
do gênero foi a busca por experiências mais
frenéticas que transparecessem sentimentos
de agressividade. Não é à toa que Kratos
representa um perfil repleto de ódio e desejo
por vingança. Esta foi a intenção desde o
início, não apenas envolvendo o enredo, mas
também a jogabilidade como um todo.
O impacto que God of War causou era
justamente o que o diretor e criador da franquia,
David Jaffe, queria que acontecesse. Antes
mesmo de trabalhar no título, Jaffe foi muito
influenciado pelo clássico dos cinemas Clash
of the Titans (Fúria de Titãs, 1981), obra que
contava a história de Perseu em sua aventura
para salvar a princesa Andrômeda com batalhas
envolvendo bestas mitológicas, da Medusa
ao Kraken. Desenvolver um personagem que
pudesse inverter a hierarquia de poder e desafiar
deuses e monstros sempre foi um aspecto
literário que chamou a atenção do público.
O conceito de God of War, segundo relatos do
próprio Jaffe, também possui inspiração na série
Onimusha, obra da Capcom que marcou a
geração PS2 entre os títulos de ação e hack and
slash, abordando contextos e figuras mitológicas
da cultura oriental. Também era um tipo de
resposta a outro título com essa temática que
fez bastante sucesso um ano antes da aventura
de Kratos ser lançada: Ninja Gaiden, franquia
muito conhecida que havia retornado com
nova roupagem na época. Outras séries de
sucesso que embasaram o game foram Prince
of Persia, Devil May Cry e Ico, títulos de
ação, aventura e plataforma que trabalhavam
jogabilidades rápidas com resolução de puzzles.
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Impactante
Ao reunir todos esses elementos, God of War tomou forma, mas ainda sem o impacto
pretendido. O fator que trouxe tal efeito estava na característica única do game: a libertação da
fera interior do protagonista. Kratos lutava diante dos inimigos de modo muito mais agressivo
que nos demais títulos de ação da época. A ferocidade era evidente em seus movimentos
e as cenas de batalha a retratavam do modo mais violento possível. Cabeças arrancadas,
monstros cortados ao meio, execuções de força e, principalmente, a violência
com que as feras mitológicas eram derrotadas. Kratos fazia questão de causar
sofrimento a seus inimigos e essa era a verdadeira essência de God of War.
Aliada à jogabilidade frenética, a ambientação era outro show
à parte, prezando pelo detalhismo de templos, estátuas e
decorações alusivas às divindades gregas do Olimpo de modo a
deixar o jogador surpreendido pela imersão. Tomadas de câmera
propositais direcionavam a observação desses cenários com viés
cinematográfico, levando a percepções claras da inferioridade
de Kratos perante a grandeza dos seres mitológicos.
A trilha sonora era sumariamente orquestrada com
instrumentos que refletiam aspectos históricos da cultura
grega. Faixas melancólicas de harpa ou o ribombar dos
tambores em momentos dramáticos. Tudo trabalhado para
impactar a experiência do começo ao fim, ou do alfa ao ômega.
O símbolo do alfabeto grego que representa o término das
coisas era a marca registrada do logotipo de God of War. O
interrompimento da influência divina: a busca pela queda dos deuses.
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Fantasma de Esparta

imagem

A vingança de Kratos, um guerreiro espartano a serviço das divindades do Olimpo,
começa no primeiro título da franquia com sua obsessão por derrotar Ares, o
Deus da Guerra. O protagonista suplica pela ajuda do deus momentos antes
de sua morte perante um rei bárbaro. Ares concede-o poderes para derrotálo, sob o preço da servidão, fazendo de Kratos um soldado a seu dispor.
Durante uma invasão a um vilarejo sob as ordens do Deus da Guerra, Kratos
acidentalmente mata sua esposa e filha, propositalmente enviadas ao local por Ares
como forma de privá-lo dos sentimentos humanos. O espartano se volta contra o
deus e o oráculo do vilarejo o amaldiçoa infundindo as cinzas de seus familiares
sobre sua pele, fazendo nascer nesse momento a alcunha “Fantasma de Esparta”.
Transtornado pela angústia e para buscar a redenção de seus pecados, Kratos aceita
realizar o ato final sugerido por Athena: matar Ares. Durante a jornada, o guerreiro
recebe a ajuda de outros deuses, viajando por desertos, montanhas, ruínas e pelo
próprio Tártaro (Inferno). No final, o espartano derrota Ares e assume o posto de Deus
da Guerra em seu lugar. A partir do desfecho, o enredo sofre novas reviravoltas que
fazem Kratos se rebelar contra os deuses do Olimpo, sobretudo o onipotente Zeus.
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Ícone
Com todos esses aspectos em conjunto, God of War
causou muito barulho em 2005, vendendo mais de
um milhão de cópias em seu primeiro ano apenas nos
EUA. Rapidamente assumiu um lugar de destaque
entre os títulos mais lembrados do PS2. Kratos inclusive
tornou-se uma referência para a promoção do console
nos anos seguintes, sendo até hoje utilizado nas
campanhas publicitárias da Sony envolvendo o ramo de
videogames, como um verdadeiro ícone da empresa.

Ao contrário dos heróis retratados em diversos títulos de ação, com ideais de bravura,
altruísmo e compaixão, o fantasma de Esparta seguiu uma rota contrária, sendo
melhor representado como um anti-herói, aquele que questiona a ordem das coisas,
que busca a realização de objetivos pessoais e passionais. Movida pela vingança,
a jornada de Kratos reflete os motivos de sua raiva e da razão pela qual os deuses
merecem ser mortos. A intensidade de tais sentimentos é tão forte que até nos
solidarizamos com ele. Uma visão pouco trabalhada nos enredos de games da época
e que encontrou o interesse de uma grande parcela de público. Hoje, muitos títulos
desenvolvem esse tipo de narrativa, refletindo a repercussão do primeiro God of War.
Uma coisa é certa: God of War abalou a cultura dos games e inclusive chegou a outras
mídias, tamanho o sucesso das aventuras de Kratos. Uma franquia relativamente
jovem, com 13 anos, mas que mesmo assim veio para ficar e estabelecer seu lugar
entre os grandes títulos. O primeiro game da série foi um marco dentro dos aspectos
de ação, hack and slash e enredo. Assim como os antigos povos gregos reverenciavam
as estátuas dos deuses, God of War reverbera entre os fãs como uma lenda.
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por Alberto Canen

PS4

Revisão: Vitor Tibério
Diagramação: Leonardo Villas

Escolhas trazem consequências
relevantes em Detroit:
Become Human (PS4)
Conhecida por seus trabalhos anteriores com jogos do gênero ação e aventura, a
Quantic Dream está prestes a lançar o seu mais novo projeto, Detroit: Become Human,
que promete seguir o estilo dos títulos anteriores, bem como aprimorá-los. Com um
enredo diversificado, complexo e até polêmico, o game deve levar o jogador a refletir
sobre diversas questões enquanto o coloca no controle de três androides, que devem
tomar decisões e lidar com suas consequências, em momentos distintos da jogatina.
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Três protagonistas e temas profundos

A

Quantic Dream já apresentou os três protagonistas de Detroid: Become
Human em trailers que mostram como o gameplay funciona. A ideia do
diretor do jogo, David Cage, foi justamente sair do clichê em que os humanos
são os mocinhos que devem derrotar os androides maus que saíram do controle.
Dessa vez, os humanos são os antagonistas, o que já garante uma perspectiva fora
do comum ao título. A ideia de Cage é que o jogador reflita sobre “o que significa
ser humano”, pois em muitos momentos os androides demonstrarão serem
“mais humanos que os próprios humanos”, nas palavras do próprio diretor.
O jogo se passa em uma Detroit futurista em que androides, que se parecem
exatamente conosco, substituíram os humanos na maioria das tarefas, como
babás, jardineiros, enfermeiros, professores etc. Por algum motivo misterioso
que afetou os androides, eles começaram a agir de forma estranha e inesperada,
demonstrando sinais de emoção, o que até então não havia ocorrido. Apesar
dos rumores, ninguém sabe o que aconteceu e assim se inicia o jogo.
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Apesar de se passar no futuro, Detroit aborda
problemas atuais, como desigualdade social
e o impacto da tecnologia na sociedade.
Isso é claramente visto durante o trailer
de apresentação da primeira protagonista,
Kara, uma androide com funções domésticas
diversas, como limpar a casa, lavar a louça e
cuidar da pequena Alice enquanto o seu pai
Tod está ausente. Durante o gameplay, vemos
Tod furioso porque foi substituído no seu
emprego por uma máquina e isso, segundo
David Cage, é “algo que tem acontecido
com várias profissões ao longo dos anos,
não com androides, mas com robótica”.
Ainda durante o trailer de apresentação de Kara, o tema de abuso infantil veio à tona e
muitas pessoas criticaram duramente a Quantic Dream por isso. Em defesa de sua obra,
David Cage afirmou que se trata de um enredo com profundidade e isso leva a alguns
lugares sombrios. “Se um filme ou um livro não deixaria de explorar estes temas, então
não vemos qualquer motivo para que um jogo não o possa fazer também”, disse Cage.
Outro ponto a ser abordado durante o jogo e que pode ser visto com
essa primeira personagem é o que de fato significa ser humano. “Se
olharem para a Kara, no nosso trailer mais recente com o pai e a filha, ela
é uma personagem mais humana que o pai, apesar de ser uma máquina”,
exemplificou Cage. O assunto promete ser constante durante a jogatina.
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O segundo protagonista, Connor, é um
detetive androide caçador de androides
com comportamento desviado e que
causam problemas. Ele tem a capacidade
de reconstruir uma situação analisando
a informação disponível, diferentemente
dos outros dois protagonistas, que terão
habilidades próprias. Em termos de
personalidade, eles também são muito
diferentes, sendo Connor muito mais
focado e objetivo que os outros dois.

O terceiro androide protagonista, Marcus, tem a
habilidade de “acordar” os outros androides da
sua “escravidão”, tornando-os independentes,
capazes de fazer suas próprias escolhas. Ele
basicamente dá livre-arbítrio para eles, que
passam a segui-lo em uma espécie de revolução
dos androides. Em muitos momentos de seu
trailer de gameplay, Marcus pode escolher
entre ser pacifista ou violento. Naturalmente,
cada escolha leva a uma consequência.
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Escolhas e consequências
Em termos de jogabilidade
intuitiva e narrativa envolvente, os
desenvolvedores prometem um “salto
quântico” nesses dois campos, já que
Detroit é consideravelmente mais amplo
e influenciável pelo jogador do que os
títulos anteriores da Quantic Dream —
Beyond: Two Souls e Heavy Rain —,
e a jogabilidade é consideravelmente
mais profunda. Cada um dos três
personagens jogáveis tem habilidades
especiais que oferecem diferentes
possibilidades de jogabilidade.
Detroit: Become Human é uma experiência muito mutável, e é por isso que dois
jogadores dificilmente terão a mesma experiência durante o jogo, pois a forma como
pensam e se sentem em relação aos tópicos abordados será relevante durante o
desenrolar dos acontecimentos. Manter os androides sob controle ou concordar com
o desejo deles de liberdade será o tipo de escolha encontrada durante a narrativa.
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O verdadeiro desafio de fazer Detroit: Become Human, segundo o pessoal da
Quantic Dream, foi justamente o de garantir que as escolhas feitas pelo jogador
realmente trouxessem consequências relevantes, e não apenas a ilusão de
escolhas, sem as oferecer de fato. Eles procuraram fazer um jogo que não
fosse “preto e branco ou bem e mal”, pois ao se fazer algo ruim, isso pode se
transformar em algo bom, e vice-versa. Geralmente há mais de um componente
nas situações do jogo. Há os androides e os humanos, mas também o público e
os meios de comunicação. O seu próprio pessoal irá pensar de forma diferente
ao seu respeito conforme você tome decisões de uma forma ou de outra.

As decisões impactam de forma decisiva na história. Se um dos protagonistas morrer,
não haverá uma tela de “game over”, e o jogo continua sem ele. Haverá ramificações
no jogo por causa das decisões tomadas e, de tão variadas, pode ser que o jogador
nunca veja uma delas. Algumas cenas
podem não ser vistas ou mesmo
serem vistas de forma diferente.
Alguns personagens podem aparecer
por um breve momento ou virar
um amigo até o fim do jogo. Dois
jogadores, ao compararem suas
histórias do jogo, podem se deparar
com versões bem diferentes, com
eventos que não ocorreram na
jogatina de um ou do outro.

gameblast.com.br

14

PRÉVIA

Apesar de tantas opções de escolhas, é possível retornar para qualquer ponto
anterior e refazer qualquer escolha a partir daquele momento. Mas David Cage
encoraja os jogadores a tentarem, ao menos a primeira vez, jogarem até o fim
sem utilizar essa função e, assim, terem a sua própria versão da história.
A Quantic Dream promete um jogo bem maior que seus antecessores e mais evoluído,
tanto em mecânica quanto em profundidade da jogabilidade. Apesar das polêmicas,
está claro que teremos uma história muito envolvente, que fará o jogador refletir em
diversos momento e tomar decisões que terão consequências diversas, para o bem ou
para o mal. Seja como for, Detroit: Become Human não deixará ninguém indiferente.

Detroit: Become Human (PS4)
Desenvolvedor Quantic Dream
Gênero Ação e Aventura
Lançamento 25 de Maio de 2018
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Guia G-Blast
The Witcher 3: Wild
Hunt. (Multi)

Edições comum e de colecionador estão
disponíveis na Google Play Store!
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SEA OF THIEVES

por Gilson Peres
Revisão: Alberto Canen
Diagramação: Guilherme Lima

promete aventura e pirataria
com multiplayer afiado
Sumida há algum tempo, a Rare finalmente volta com força em um jogo que promete ter
todo o carisma da companhia com mecânicas interessantes e muito divertidas. Preparese para entrar no mundo dos piratas com Sea of Thieves, mas não deixe de chamar
os amigos, pois a experiência fica ainda melhor quando focada no multiplayer online!
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U

m dos jogos mais aguardados deste ano para Xbox One
é Sea of Thieves, um game feito pela gloriosa Rare que
promete levar o jogador para um mundo de aventuras e
adrenalina no corpo de um pirata. Com centenas de missões,
cavernas em ilhas desertas para explorar, maldições para
superar e tesouros para descobrir, o jogo tem mecânicas muito
interessantes numa roupagem caricata que é marca registrada
da empresa responsável por Conker e Banjo-Kazooie.
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A longa espera que chega ao fim
Desde 2014 que tínhamos a confirmação de que a
Rare, famosa empresa de games dos anos 1990 que
foi comprada pela Microsoft, voltaria a produzir um
jogo próprio de nome Sea of Thieves. Entretanto,
mesmo que com um anúncio inicial cheio de
alvoroço, pouca coisa foi divulgada nos meses e anos
seguintes, fazendo o título cair no esquecimento.
Muitos inclusive acreditavam que ele entraria para
o grupo de jogos que jamais seriam lançados.
Entretanto, a E3 2017 chegou para surpreender
a todos e Sea of Thieves voltou com tudo! Com
um trailer novo, horas e horas de gameplays
divulgados e a certeza de que o título seria
lançado em 2018. Com testes beta sendo
abertos pela Microsoft, os fãs começaram a
acreditar que o jogo finalmente seria lançado,
até que o dia tão aguardado chegou! Mas o
que Sea of Thieves tem de tão carismático
para justificar tanto tempo de espera?
O jogo é ambientado num mundo de pirataria
clássica e tem mecânicas colaborativas
bem diferenciadas do que normalmente
vemos por aí, além dos quase obrigatórios,
atualmente, mundo aberto e ambientes com
aspectos de sandbox, dando mais poder de
manipulação do ambiente ao jogador. Isso
tudo com a ambientação pirata e o carisma
já garantido da Rare. Só por aí o jogo já tem
todos os holofotes que são possíveis para ele.

gameblast.com.br

19

SEA OF THIEVES

A cooperação levada a um novo patamar
Algumas mecânicas do jogo se diferenciam da
maioria dos sandbox colaborativos que vemos
atualmente no mercado. Isso porque ele pega
aspectos de jogos propriamente colaborativos
como Keep Talking and Nobody Explode
(PC) ou Overcooked (Multi) e aplica essas
mecânicas em um mundo aberto repleto de
modificações possíveis no mapa, propriamente
como sandbox de primeira linha como Ark
Survival Evolved (Multi) e Minecraft (Multi).

O resultado dessa combinação de mecânicas
tão distintas é um jogo de aventura em
mundo aberto que praticamente obriga o
jogador a ter companheiros de aventura.
Isso não necessariamente é um problema,
principalmente enxergando o título pela
ótica da pirataria: nenhum pirata sobrevive
sozinho por muito tempo. Elementos como
mapas, por exemplo, precisam de mais de um
jogador para serem lidos, bem como cavernas
e alguns puzzles a serem resolvidos, fazendo
com que a vivência no mundo de Sea of
Thieves seja toda voltada para a cooperação,
ao mesmo tempo que temos competição.
Tarefas que em outros jogos, como Assassin’s
Creed IV - Black Flag (Multi), eram feitas
com simplicidade, como navegar em um
navio, aqui precisam de todo um trabalho
em equipe para acontecer da melhor
forma. O realismo das tarefas surpreende
ao vermos um jogador responsável pelo
timão, enquanto outro recolhe a âncora e
um terceiro iça as velas. Essas mecânicas
são sensacionais e combinam bastante
com a ideia proposta pela Rare no jogo.
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Visual com todo o carisma da Rare

Outro dos aspectos de Sea of Thieves
que tem sido constantemente elogiado
são seus traços cartunescos muito
carismáticos. Mesmo que a versão
final do jogo tenha claras diferenças do
material divulgado durante a última E3,
ele ainda agrada principalmente por
suas cores fortes e traços caricatos. Isso
sempre em equilíbrio com uma tensão
constante de viver em um mundo cheio
de ameaças e desafios, seja do próprio
mundo ou de outros jogadores.
A vegetação e o trabalho com as
cavernas do jogo são dois pontos que
merecem destaque, com um nível de
detalhismo bem interessante. O jogo foi
todo construído através da tecnologia
Unreal Engine 4, da Epic Games, além
de receber grande apoio da Microsoft
desde o início de sua produção. Isso já
garante certo nível de qualidade para o
título, mesmo com alguma estranheza
relacionada aos personagens em si.
Sea of Thieves possui câmera
obrigatoriamente em primeira pessoa,
provavelmente já pensando também
em possíveis compatibilidades com
óculos de realidade virtual. Com isso, a
animação dos personagens em si não
foi um dos focos da desenvolvedora,
o que pode incomodar alguns. Mas
as mecânicas colaborativas e a
aventura que o game permite tornam
tudo um pouco mais aceitável.
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Lutando contra esqueletos vivos:
Ao explorar os mares e ilhas de Sea
of Thieves, é possível encontrar
locais sinalizados com nuvens em
formato de caveira. Esses locais nada
chamativos são territórios dominados
por esqueletos amaldiçoados que
protegem itens valiosíssimos. Como
toda boa maldição, o local dessas
hordas é aleatório no mapa e pode
aparecer e desaparecer com o tempo.
Invadir um desses locais é um convite
interessante para guiar um pouco
a jogatina do grupo. Mas combates
cheios de adrenalina e possíveis mortes
esperam por aqueles que decidirem
se arriscar. Principalmente por causa
da quantidade de outros grupos
de jogadores que provavelmente
vão se arriscar também pelo tão
valioso prêmio por trás da horda de
esqueletos armados até os dentes.
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Mecânicas diferenciadas

Algumas mecânicas próprias de
Sea of Thieves fazem dele um
jogo quase único. O cuidado que a
equipe da Rare teve em desenvolver
elementos que forcem os jogadores
a interagirem entre si é sensacional.
Um deles, com certeza, é o chat
de voz. Para além de ser apenas
uma funcionalidade que permite
aos jogadores conversarem entre
si, o ato de conversar influencia
no mundo do jogo também.
Primeiramente, algumas funções
como navegar e explorar ilhas seriam
impossíveis de serem feitas com a
devida perfeição caso os jogadores
não pudessem se comunicar
por voz. Mas para além disso, é
possível ouvir a voz de jogadores
que não estão na sua party e isso
muda muito a dinâmica do jogo.
Tal como em filmes de pirata, é
possível (com muita habilidade)
entrar em navios inimigos sem
ser notado, ou então encontrar
rivais em ilhas e, ao invés de
simplesmente atacá-los até a morte,
espioná-los para descobrir o que
eles planejam. Essa mecânica
voltada para o chat de voz é por si
só um acréscimo muito divertido
à jogatina que amplia bastante as
possibilidades de interação dentro
do time e entre times rivais.
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Uma faca pirata de dois gumes

Sea of Thieves sem dúvidas possui
mecânicas grandiosas e excelentes
ideias de execução, mas seus riscos
também são altos e isso precisa
ser dito. Um jogo tão focado
em multiplayer e, além disso,
no jogador como centro de sua
própria história, ditando para onde
vai e o que vai fazer é perigoso.
Isso porque a vivência dentro do
jogo vai depender muito do que o
jogador tiver criatividade em fazer,
algo que já vimos cair na mesmice
em No Man’s Sky (PC/PS4).
Claro que Sea of Thieves possui
grandes pontos positivos que podem
garantir o sucesso do jogo. Mas a
sua longevidade vai depender de
possíveis atualizações, eventos online
e uma boa variedade de coisas a se
fazer dentro do jogo. Juntar os amigos
e caçar tesouros pelo mundo afora
pode ser divertido, mas sem nada
para guiar essa jogatina além de um
tesouro atrás do outro pode deixar
tudo entediante em pouco tempo.
Mas a Rare e a Microsoft têm uma
oportunidade e tanto nas mãos.
Resta saber como vão guiar esse
navio para que ele não afunde.
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TOP 10

por Francisco Camilo
Revisão: Alberto Canen
Diagramação: Leandro Alves

Dez chefes mais épicos
da série God of War
A franquia God of War é conhecida não apenas por seu protagonista
marrento, careca e de pele acinzentada. Não fossem os chefes e a brutalidade
presentes nas batalhas, possivelmente não veríamos Kratos como o guerreiro
que tanto gostamos. Por isso, separamos os dez chefes mais épicos de
toda a franquia até agora. Confira se o seu favorito está entre eles.
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Hydra - God of War

O

primeiro contato com um chefe da franquia God of War nos introduz o famoso
sistema de quick-time events (QTE) que estaria presente em todos os jogos
seguintes da série. Kratos recebe de Poseidon a tarefa de matar a grande serpente
marítima de três cabeças, que vem aterrorizando os mares e matando marinheiros e
pescadores. A batalha se desenrola em três etapas, sendo as duas primeiras contra
as cabeças menores e a última contra todas as cabeças incluindo a cabeça central da
Hydra, que comanda as outras menores. A morte da serpente, empalada pelo mastro
do barco, dá um gostinho da brutalidade e da fúria de Kratos para com seus inimigos.
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Helios - God of War III

O Deus do Sol confronta os titãs e Kratos em Olimpia. Após sua carruagem ser
atingida por uma balista acionada por Kratos, Helios é ferido pelo titã da destruição
Perses. Quando Kratos o encontra sob escombros, o Deus do Sol clama por sua
vida e tenta barganhá-la com o Fantasma de Esparta, oferecendo a informação
sobre como derrotar Zeus. Kratos não confia na palavra do titã e investe contra
o mesmo. A morte de Helios, que ocorre em seguida, é uma das mais viscerais
de toda a série, com uma cena com forte apelo visual em que Kratos arranca
sua cabeça com as próprias mãos e o jogador pode ver os tecidos do pescoço
de Helios descolando até ser finalmente decapitado pelo protagonista.
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Poseidon - God of War III

O Rei dos Mares é o primeiro chefe de God of War III. Convocando seus cavalos
gigantes feitos de água e corais, Poseidon ataca Kratos e os titãs em uma última
tentativa de impedir que cheguem ao topo do Monte Olimpo. A batalha tem
ótimos segmentos, com etapas muito particulares em que Kratos derrota os
cavalos de Poseidon em cenas memoráveis, até que finalmente consegue colocar
suas mãos diretamente no Rei dos Mares e cegá-lo com seus polegares em
uma das cenas mais chocantes de toda a franquia, já que, em tal momento, o
jogador é colocado na perspectiva de Poseidon. Sendo o primeiro game da série
para PlayStation 3, essa luta serviu também para demonstrar todo o poderio do
console da Sony e o que aquele hardware conseguia fazer com God of War.
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Hércules - God of War III

O irmão de Kratos guarda um rancor e uma mágoa enorme em seu peito. Com
grandes tarefas dadas ao general espartano por Zeus, como enfrentar Ares (e
consequentemente assumir o trono de Deus da Guerra), Hércules se sente diminuído
ao realizar tarefas mundanas como limpar os estábulos de Áugias. Embora tenha
recebido a chance de matar o leão de Neméia, o brutamontes não acha justo
que um bastardo como Kratos tome as maiores glórias para si. A batalha entre
ambos ocorre sob os olhares de Hera. Assim que Kratos causa dano suficiente ao
irmão e obtém as armas do mesmo além dos Cestos de Nemeia, o golpeia com
toda força possível, esmagando o rosto de Hércules e dando um fim à loucura
do filho de Zeus. Curiosidade: Hércules foi dublado por Kevin Sorbo, mesmo
ator que deu vida ao personagem no seriado Hércules A Lendária Jornada.
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Zeus - God of War III

É dito que, ao abrir a Caixa de Pandora, Kratos liberou não apenas os poderes para
derrotar um deus, mas também todos os medos que outrora haviam sido aprisionados
dentro da caixa por Zeus. Consumido por esses medos, Zeus começa a enlouquecer
e se volta contra Kratos, fazendo tudo o que pode para impedi-lo de continuar a
sua jornada de redenção. Pai e antagonista principal, o embate final entre ambos
culmina na morte da Titã Gaia, que manipulou Kratos todo o tempo, assim como
em uma batalha em primeira pessoa entre Kratos e um espectro sombrio de Zeus.
Com os punhos, o fantasma de esparta golpeia o pai no rosto em um momento
que pinta a tela do jogador de vermelho à medida em que o botão O é pressionado.
Violenta, brutal e típica de God of War, a batalha e seu desfecho fazem jus àquilo
que melhor representa Kratos: sua fúria e sede de vingança, agora concluída.
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Colosso de Rhodes
- God of War II

O maior desafio em continuações é superar a qualidade do que foi lançado
anteriormente, e não seria diferente com God of War II. Para impactar logo de
cara, o game traz como primeiro chefe o Colosso de Rhodes, estátua de bronze
com a aparência do Deus do Sol Helios e uma das Maravilhas do Mundo Antigo.
A estátua ganha vida ao receber de Zeus os poderes que foram drenados de
Kratos pelo Deus do Trovão. Com o Fantasma de Esparta em tamanho normal
batalhando contra um gigante de bronze, percebemos então que God of War II
busca ampliar o escopo das batalhas da franquia, e consegue ao nos proporcionar
um chefe memorável e com ótimas cenas de ação com seus quick-time events.
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Alrik - God of War II

Embora a luta de Alrik e Kratos não seja a mais memorável de todas, é interessante
ver o acerto de contas entre o Rei dos Bárbaros e o antigo general espartano.
Em sua jornada de conquista, Kratos e seu exército encontraram nos bárbaros
liderados por Alrik o mais formidável de seus inimigos, ao menos em termos de
números. Antes que pudesse desferir o golpe final em Kratos, porém, o bárbaro é
morto por Ares, que recebe um pedido de ajuda de Kratos. Todo o exército bárbaro
é dizimado pelos poderes de Ares. Querendo vingança, Alrik consegue fugir do
Submundo de Hades e voltar à vida como um morto-vivo, tendo sido ajudado
pelas Irmãs do Destino e incumbido da tarefa de parar Kratos em sua jornada
atual. A vingança de Alrik e a trama das Irmãs não dão certo, e o espartano usa o
próprio martelo do bárbaro para matá-lo novamente ao esmagar sua cabeça.
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Cronos - God of War III

Kratos enfrenta Cronos como parte de uma missão dada por Hephaestus. Para
conseguir forjar uma arma capaz de ajudar o espartano contra Zeus, o ferreiro pede
que Kratos consiga a Pedra de Omphalos nos poços de Tártaro. Lá, ele descobre
que o único meio de conseguir a pedra é derrotando o titã Cronos, que carrega
o Templo de Pandora em suas costas como penitência dada por seu filho Zeus.
Kratos é minúsculo próximo ao titã, dando uma escala grandiosa à batalha, com
momentos fortes e de grande apelo, incluindo uma unha arrancada com lâminas
de Kratos e a barriga de Cronos sendo aberta com a Lâmina do Olimpo, deixando
os órgãos do titã expostos na ferida. Kratos consegue a Pedra de Ômphalos e
o jogador presencia uma das batalhas mais sangrentas em todo o game.
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Ares - God of War

O último chefe de God of War é o próprio Deus da Guerra, que manipulou Kratos
durante toda sua jornada de redenção. Superando desafios como o Deserto das
Almas Perdidas, o Templo de Pandora e o próprio Submundo de Hades, Kratos é
consumido pela fúria e está determinado a dar um fim ao Deus da Guerra, que detém
agora a posse da Caixa de Pandora, cujo interior abriga o poder para se derrotar um
deus. Kratos consegue pegar a caixa para si em um momento de distração de Ares
e, ao abri-la, ganha os poderes ali presentes, ficando gigante assim como o Deus da
Guerra, podendo agora enfrentá-lo de igual para igual. A batalha é marcante não
apenas pela luta e o contexto em si, mas também por trazer uma seção onde Ares
manipula a mente de Kratos e o força a ver sua família ser atacada por inúmeros
clones do espartano. Kratos consegue defender sua família e escapar dos truques
de Ares, que acaba morto com a Lâmina dos Deuses atravessada em sua barriga.
Kratos então conclue sua vingança e assume o trono de Deus da Guerra.
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Deimos/Thanatos - God
of War Ghost of Sparta

O irmão de Kratos fora confundido como o “Guerreiro Marcado” e seria, de acordo com uma
profecia, responsável por trazer a destruição ao Olimpo. Para impedir que tal profecia se
concluísse, Ares e Atena levam Deimos devido a uma marca de nascença em seu rosto. Ares
fere o garoto e o leva ao templo de Thanatos, Deus da Morte, que aprisiona Deimos e o tortura
nos anos a vir, levando o espartano à beira da loucura. Quando Kratos finalmente consegue
encontrá-lo, graças a uma pista de sua mãe, Callisto, Deimos está completamente enfurecido
e com ódio pelo irmão, culpando-o por não ter ido ao seu resgate. Deimos é logo impedido
e atacado por Thanatos, e Kratos parte mais uma vez para salvar seu irmão da morte. Ao
lado de seu irmão, o fantasma de esparta confronta o Deus da Morte, que eventualmente se
transforma e esmaga Deimos, enfurecendo Kratos de maneira inimaginável e selando assim
seu destino. O espartano derrota Thanatos e leva o corpo do irmão às covas preparadas
pelo Coveiro, que já havia cavado três espaços no chão, um para Deimos, um para Calisto e,
pressupõe-se, um para Kratos. O fantasma de esparta então diz que o irmão finalmente está
livre e parte, prometendo que os deuses pagariam pelo que fizeram aos seus entes queridos.
Esses foram os dez chefes que consideramos mais épicos e pelo menos alguns deles devem
estar na sua lista também, já que são certamente muito marcantes em toda a série God
of War até aqui. Aguardamos novos encontros épicos com a chegada do novo título da
franquia, com chefes imponentes e cenas de batalha de cair o queixo típicas da série.
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PS4

por Francisco Camilo
Revisão: Alberto Canen
Diagramação: Emanuel Neves

O retorno de Kratos e a possível
reinvenção da franquia
God of War é uma franquia exclusiva e consolidada no PlayStation. Com seis
jogos lançados para consoles da Sony, a série ficou conhecida por trazer história
e jogabilidade simples, colocando um protagonista furioso para dilacerar
monstros e divindades gregas em seu caminho. Mas após o lançamento de God
of War Ascension (PS3) em 2013, foi possível ver um sinal de desgaste na fórmula
consagrada da franquia. Embora fosse divertido assumir a fúria de Kratos,
Ascension nos mostrou que não bastaria apenas um combate fluido e idêntico
ao dos outros jogos para manter os jogadores interessados em God of War.
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Mudanças mais do que bem-vindas

P

ara conseguir aprovação da Sony e seguir com a produção de um novo
God of War, Cory Barlog, Diretor Criativo do vindouro capítulo que
será lançado para PlayStation 4 em 20 de abril deste ano, precisou
de muito trabalho para organizar ideias que pudessem convencer a
Sony de que mais uma aventura de Kratos valeria a pena ser produzida.
Inicialmente, houve um pensamento de levar a franquia para a mitologia
egípcia, mas não seguiram com a ideia pelo fato de que Assassin’s Creed
Origins (Multi) já havia escolhido tal tema para si. Evitando conflitos de
temas parecidos, decidiram levar Kratos para a mitologia nórdica.
God of War (PS4) não será nem um reboot e nem um remake da franquia.
Continuará seguindo a história de Kratos anos após God of War 3 (PS3/
PS4), não abandonando seu passado mas não o trazendo como elemento
principal desta vez. Os deuses gregos se foram e o mundo em que Kratos
está inserido agora é outro. O primeiro passo para tornar o novo capítulo
diferente dos outros e ampliar o alcance da franquia aos novos jogadores
foi torná-lo mais humano e vulnerável, com um Fantasma de Esparta
mais velho e cansado. Com a morte da esposa e um filho semideus
sob sua guarda, a jornada de Kratos agora se torna mais íntima,
sabendo que precisa controlar sua fúria e ser uma
figura paterna e de referência para o filho Atreus,
algo que não pôde ser para sua falecida Calliope.
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Para tornar ainda mais próximos o protagonista e os jogadores, os
desenvolvedores de God of War optaram por se livrar dos ângulos de
câmera fixos dos outros jogos e trazer uma câmera próxima a Kratos,
posicionada sobre os ombros do protagonista, em algo bem parecido com o
que pode ser visto em The Last of Us (PS3/PS4). Dessa forma, os jogadores
terão um campo de visão mais íntimo de Kratos e suas ações, bem como a
oportunidade de conhecer e analisar os detalhes dos cenários, sabendo que
a exploração agora terá uma presença maior do que nos jogos anteriores.

God of war 3

A relação de pai e filho entre Kratos
e Atreus será bastante abordada em
todo o game. Atreus acompanhará o
espartano a todo momento, podendo
ajudá-lo durante as batalhas livremente
ou mesmo quando o jogador solicitar algo específico através
de um botão. Cory Barlog afirmou em uma entrevista que
Kratos está constantemente em luta contra sua fúria, e suas
ações durante o jogo irão acarretar em mudanças em Atreus.
A forma de jogar do jogador e as habilidades que ele escolhe
utilizar irão trazer um Atreus diferente ao final do jogo,
abrindo assim um leque de possibilidades não antes visto
em God of War. Durante a aventura, explorar com o garoto
também nos dará a oportunidade de presenciar diálogos
entre ambos, que nos mostrarão novas perspectivas sobre
o mundo nórdico e sobre a relação entre Kratos e Atreus.
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Armas, armaduras e sistema de melhorias
O machado Leviathan foi forjado pelos anões Brok e Sindri
para que trouxesse o equilíbrio ao mundo durante a guerra
dos Aesir. Agora nas mãos de Kratos, irá proporcionar novas
mecânicas e formas de combate ao jogador. Teremos ainda
uma jogabilidade simples e fácil de ser executada por quem
está no controle, mas com a adição de alguns elementos que
trarão uma pitada de desafio a mais ao jogador. Variedade
de inimigos sempre foi um forte de God of War, e aqui não
será diferente, com inimigos resistentes ao Leviathan e outros
que não irão baquear facilmente. Será preciso variar os
movimentos de luta para ter máxima eficiência em combate.
Em auxílio a Kratos, Atreus participará ativamente dos
combates ao disparar flechas contra os inimigos. Os
disparos do garoto irão encher um medidor de stun dos
inimigos e, quando o medidor se completa, o inimigo
fica vulnerável a agarrões do fantasma de esparta,
que pode despedaçá-los ou mesmo usá-los como
armas. Cada inimigo oferecerá finalizações diferentes,
dando maior variedade aos movimentos de Kratos.
Sabe-se que armas, armaduras e habilidades serão passíveis
de melhorias, e que teremos também um sistema de criação
de equipamentos tanto para Kratos quanto para o filho.
Não há muitos detalhes sobre tal sistema, porém, visto
que os desenvolvedores não comentam muito a respeito,
mas pode-se arriscar que esse sistema trabalhará bem
com os cenários mais exploráveis presentes no game.
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Além do Leviathan, Kratos será munido de
um escudo que poderá ser usado como
defesa e ataque, abrindo possibilidades
variadas durante os combates. Espera-se
que tenhamos outras armas presentes
durante a nova jornada de Kratos, mas
de acordo com Barlog, o machado e
o escudo são as principais armas.
O sistema de combate se inspira
na série Dark Souls, com as ações
de ataque sendo movidas para
os botões de ombro do controle
(R1 e R2). Mas como o diretor,
Cory Barlog, e o Designer-Líder
de Gameplay, Jason McDonald,
informaram, a essência de God of
War se encontra em seus combates
simples e em um Kratos poderoso
e capaz de enfrentar seus inimigos
sem muitos problemas. Eles acreditam
que os jogadores tenham amadurecido
junto com os jogos e o novo sistema de
combate se torna mais ambicioso ao ser
totalmente remodelado, trazendo aos
jogadores a necessidade de se pensar
durante o combate, dando um senso de
estratégia não antes presente na franquia.
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Exploração e chefes opcionais

Como já mencionado, God of War trará cenários mais
amplos e com possibilidade de exploração. Além de
contribuir para o desenvolvimento da relação entre
Kratos e Atreus, esse conceito permite a inclusão
de cenários e ambientes que não necessariamente
precisem estar ligados à narrativa principal. É
uma forma de trazer uma novidade à franquia e
mantê-la renovada, e mostra ao jogador que os
desenvolvedores estão interessados em entregar uma
experiência completa e variada. E para a exploração,
não teremos mais as opções de pular e nadar. Ações
contextuais substituirão os pulos e a travessia de
alguns trechos do cenário se dará através de barcos.
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Pela primeira vez na franquia, teremos
a presença de chefes opcionais. Como
se sabe, a linearidade presente na
série até hoje nunca deu liberdade de
escolha ao jogador. Seguimos sempre
um roteiro pronto, e os chefes faziam
parte da narrativa e da história sendo
contada. Agora, em God of War,
teremos a oportunidade de escolher
se queremos ou não enfrentar alguns
chefes. Não se sabe ainda como essa
escolha poderá ser manifestada, mas
sabemos que ela existirá de alguma
forma. De acordo com Cory Barlog, o
game possuirá interação com diversos
NPCs, e alguns deles oferecerão
missões secundárias (embora o diretor
do game não as chame dessa maneira).
Teremos então chefes como parte
dessas missões? É uma possibilidade
viável, porém nada confirmado.
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God of War (PS4) está chegando para trazer
uma nova perspectiva sobre o antigo Deus
da Guerra. Ainda que muitos acreditem que a
violência, brutalidade e fúria descontrolada de
Kratos sejam aquilo que determina o sucesso
de sua franquia, vê-lo em uma abordagem
mais íntima e humana será revigorante e uma
bela oportunidade de desenvolvê-lo como
personagem, dando ainda mais camadas ao
espartano e tornando-o mais sociável. Com
muitas novidades e uma jogabilidade 100%
repaginada, o novo jogo da franquia, e o
primeiro feito totalmente para PlayStation 4,
promete ser uma surpresa muito agradável
e divertida aos jogadores, além de oferecer
um dos visuais mais lindos da geração
atual de consoles e uma representação
incrível e detalhada da mitologia nórdica.
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por Renan Rossi
Revisão: Alberto Canen
Diagramação: Guilherme Lima

Starcraft 20 anos: o
feno m eno q u e m u do u
o m u n do do RTS
Na segunda metade da década de 1990, os jogos de estratégia em tempo real (RTS, na
sigla em inglês) causaram uma verdadeira explosão de popularidade, sobretudo na
comunidade de jogadores de PC. Já familiarizados com o gênero conhecido pela coleta
de recursos, administração de bases e confrontos entre exércitos, muitos se empolgaram
ao serem levados a um universo distinto que redefiniu o que o gênero significaria
dali em diante. Em 31 de março de 1998, o mundo do RTS mudou com Starcraft.
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O

sucesso foi tanto que vários jogadores ao redor do planeta
passaram a promover disputas oficiais no modo multiplayer
do game, algo que abriria a porta, anos mais tarde, para
a realidade que vivemos hoje no cenário dos eSports e jogos de
multiplayer on-line com batalhas em arena (MOBA). Similar em
vários elementos, esse gênero não deixa de ser uma variante do
RTS e da influência de títulos como Starcraft, que evoluíram os
conceitos dos jogos de estratégia e criaram uma imensa legião
de fãs. Seja Terran, Protoss ou Zerg, embarque conosco nessa
viagem intergalática pelos 20 anos do primeiro título da série.
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O melhor de vários mundos
Desenvolvido pela Blizzard Entertainment,
Starcraft reuniu diversos elementos já
utilizados pelos games de RTS e trouxe uma
experiência que ficou marcada pelo equilíbrio
estratégico envolvendo as três raças de povos
disponíveis ao jogador. Fosse na construção de
bases ou unidades de combate, a harmonia de
poder envolvendo Terrans, Protoss e Zergs fez
toda a diferença para o cenário do gênero dos
games de estratégia em tempo real na época.
Originado de forma até então mais simples
em 1981 com Utopia (Intellivision), e
também com forte influência de Dune
II: The Building of a Dinasty (Multi,1992),
o RTS ganhou sua fórmula característica a
partir de Master of Orion (PC/Amiga, 1993)
com a introdução do sistema 4X (explore,
expand, exploit, exterminate).
Em um mapa com visão superior,
o jogador deveria explorar o
ambiente e expandir sua área de
influência através da exploração
de recursos. Ao adicionar fatores
de tempo e a possibilidade de ter
sua área invadida por outras raças, o
gênero, até então marcado por uma
experiência mais lenta, ganhou fluidez e
intensidade. A familiaridade com esse tipo
de mecânica pôde ser melhor assimilada
por exemplos como Warcraft (PC, 1994)
e Age of Empires (PC, 1997), conhecidos
por popularizar as ações dos jogos de
estratégia envolvendo tais aspectos.
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Ordem no caos
O primeiro Starcraft não foi produzido
do zero. Sua base de desenvolvimento
se deu sobre Warcraft II: Tides of
Darkness (PC, 1995), franquia também
pertencente à Blizzard e que fez enorme
sucesso ao introduzir o elemento
conhecido por black fog (fumaça escura)
que impedia o jogador de observar o
mapa por completo, evitando assim
ter conhecimento das estratégias de
jogo tanto do computador quanto de
outros adversários. O engajamento
dos fãs da série já era grande desde
o primeiro Warcraft, mostrando que
havia alta demanda de interesse pela
cooperação entre jogadores e batalhas
de campo envolvendo o RTS.

Pensando nesse aspecto, o time de
desenvolvimento por trás de Starcraft
começou a trabalhar elementos que
evidenciassem características únicas
e permitissem uma ligação mais forte
entre jogo e jogador. A equipe colocava
as mais variadas ideias na mesa de
discussão e adaptava conceitos que
achavam interessantes para o game.
Um ambiente um tanto quanto caótico
e repleto de liberdade, mas que foi
responsável por criar elementos
visuais que se tornaram famosos,
como o design dos representantes
de cada raça e equipamentos
como o Cruzador de Batalha.
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Falar desse processo criativo
relaciona-se diretamente com a
própria Blizzard. Fundada em 1991,
ainda sob o nome Silicon & Synapse,
a desenvolvedora representou a
união dos mais diversos tipos de
pessoas. Além dos fundadores
e amigos de faculdade Allen
Adham, Michael Morhaime e Frank
Pearce, vários membros vieram de
ocupações sem relação alguma com
a produção de jogos eletrônicos. O
artista e animador Travor Jacobs,
por exemplo, cortava madeira e
letras de espuma para uma loja
de placas. Outros funcionários
possuíam empregos de meio
período em cinemas e sorveterias.
Esse emaranhado de diversidade
refletiu-se na produção dos games.
Por um curto período de tempo,
a empresa denominou-se Chaos
Studios, não apenas pela atmosfera
tumultuosa, mas também por levar
aos seus jogos elementos que
muitas vezes iam na reta contrária
do que era feito na época. Enquanto
os jogos de PC caminhavam, em
meados dos anos 1990, em direção
a aspectos realísticos e de alta
performance, a Blizzard (nome que
ficou definido em uma votação
de cédulas de papel) seguia um
rumo mais selvagem e diferente.
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Starcraft aproveitou-se dessa
filosofia e apresentou visuais
que distorciam conceitos já
conhecidos. A temática
espacial, recorrente
em vários títulos de
RTS, foi utilizada de
forma exagerada e até
satírica, com visuais e
personagens fora do
padrão. Os Terrans,
baseados em estereótipos
dos homens do Velho
Oeste, possuíam sotaque caipira
e comportamentos grosseiros,
enquanto a raça Protoss
simbolizava seres primitivos e
poderosos. Em vez de basear-se no
visual de alienígenas retratados na
época pela mídia (magros, fracos e
superinteligentes), os designers da
Blizzard criaram modelos de mais de
dois metros de altura, superfortes e
revestidos por imensas armaduras.
Por fim, a raça Zerg foi baseada em
seres artrópodes (como as abelhas
e escorpiões) que possuíam uma
rainha para comandar o enxame.
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Até mesmo a paleta de cores, bastante
limitada na época (15 cores para
cada modelo), foi trabalhada com
combinações pouco usuais e que
dificilmente seriam colocadas juntas
num mesmo cenário ou personagem.
Os efeitos sonoros apresentavam
atuações de funcionários da Blizzard
gravadas das maneiras mais
improvisadas possíveis. Parte da
equipe possuía uma banda, da qual
uma das canções foi oferecida para
ser usada em Starcraft, tornando-se
depois a trilha de abertura do game.
Embora muito diferentes do que se
via até então, tais elementos serviram
de holofote para chamar a atenção
dos jogadores, sobretudo quando o
projeto foi apresentado na E3 de 1996.
O efeito deu certo, e o projeto final foi
lançado em 31 de março de 1998.
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União
Além de ousar nos elementos de
jogabilidade, o título ainda elevou
a qualidade narrativa dentro do
RTS. A história que alicerça as bases
de Starcraft mostra uma ligação
profunda entre as três raças e as
motivações de cada uma delas no
contexto espacial. Definitivamente um
fator que elevou muito a experiência
do jogo, com desdobramentos de
enredo que estenderam-se até 2015
com o lançamento de Starcraft II:
Legacy of the Void, terceiro título
pertencente ao segundo capítulo da
série, que também contou com os
episódios Wings of Liberty (2010)
e Heart of the Swarm (2013).

Boa parte dos acontecimentos
envolvem o soldado Jim Raynor
e a ghost (tipo de soldado com
capacidade de controlar poderes
psiônicos) Sarah Kerrigan. Ambos são
retratados em diversas cenas que
aprofundam seu relacionamento aos
demais participantes da aventura.
Uma trama muito bem desenvolvida,
repleta de reviravoltas e momentos
intensos. Desde o primeiro game,
em 1998, tais cenas são trabalhadas
com a melhor qualidade gráfica
possível, a nível cinematográfico.

gameblast.com.br

52

STARCRAFT 20 ANOS

O que também fez Starcraft projetarse de forma avassaladora entre os
títulos de RTS foi o sentimento de
comunidade criado pelo game. Ainda
em 1998, às vésperas da expansão
Brood War chegar às lojas, mais de 2
milhões de jogadores passavam horas
nas campanhas ou competições em
multiplayer on-line. O efeito estrondoso
de Starcraft pelo mundo criou uma
legião de fãs, principalmente na
Coreia do Sul, que ficou famosa por
promover ligas profissionais com
transmissão ao vivo pela TV. E estamos
falando de algo ocorrido há 20 anos!
A série alçou ao status de fenômeno
cultural com inúmeros produtos
derivados, entre livros, romances,
mangás e colecionáveis. Jogadores
profissionais ficaram famosos
e ajudaram a popularizar esse
universo, abrindo caminho para o
que hoje chamamos de eSports,
área dominada pelos MOBAs.
Em 2000, uma versão do game chegou
ao N64, com aspectos gráficos reduzidos
e adaptação ao controle do videogame.
Mesmo assim, incluiu todos os mapas
do título original mais a
expansão Brood War.
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Mesmo duas décadas depois, Starcraft
continua sendo jogado por uma legião
de fãs que possui um nível de união
fortíssimo, considerando-o o melhor
RTS já produzido. Suas continuações em
Starcraft II impulsionaram ainda mais os
laços de companheirismo. Em 2017, a
Blizzard lançou Starcraft: Remastered,
que trouxe melhorias gráficas, sonoras
e melhor suporte on-line ao clássico.
E a festa não parou por aí. Neste ano,
para comemorar os 20 anos da série,
a desenvolvedora realizou um evento
ao vivo nos dias 30 e 31 de março
com a participação de grandes nomes
que fizeram a história de Starcraft.
Além disso, todos os títulos ativos da
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produtora tiveram recompensas temáticas
disponíveis ao longo de todo o mês.
Criar uma franquia que consiga manterse em evidência por tanto tempo com
contribuições para o crescimento do seu
próprio gênero de jogo é uma conquista
que definitivamente alcança seu lugar na
história dos games. Em duas décadas,
Starcraft fortaleceu verdadeiros vínculos
de amizade entre a comunidade de
jogadores, que tornou-se praticamente
uma imensa família. Nas palavras da
própria Blizzard, a franquia
não representa apenas
um game de RTS. Para eles,
“Starcraft é vida: uma
celebração”.
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por Vinícius Veloso
Revisão: Alberto Canen
Diagramação: Fellipe Vargas

O impacto dos
smartphones
no mercado
de consoles
portáteis
O mercado de consoles totalmente
portáteis está atravessando uma fase
de incertezas. A Nintendo, que sempre
foi líder e principal referência neste
setor, agora aposta suas fichas em
uma plataforma híbrida e não se sabe
ao certo até quando o 3DS continuará
recebendo suporte. Já a Sony, abandonou
o Vita há algum tempo. O período
conturbado para os videogames de
bolso estaria, de alguma maneira,
relacionado ao boom dos smartphones?
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Um intruso no pedaço

A

pesar de eles estarem
entre nós desde o final
da década de 1970, o
tempo dos portáteis parece
estar chegando ao fim — pelo
menos por enquanto. Um dos
fatores que explica a menor
atenção que os videogames de
bolso vêm recebendo por parte
das empresas é a brusca queda
no desempenho comercial. O
3DS, por exemplo, tem 71 milhões
de unidades vendidas em todo o
mundo, já o Vita conta somente
com 14 milhões. Os números
do console da Nintendo não são
considerados ruins, no entanto,
é praticamente metade do
alcançado pelo seu antecessor.
O DS atingiu a marca de 155
milhões de unidades vendidas.

O 3DS também fica atrás de outras
plataformas mais antigas, como o
Game Boy (119 milhões), Game Boy
Advance (81 milhões) e PSP (80 milhões).
Coincidentemente, ou não, a queda
nas vendas dos portáteis se acentuam
justamente na época em que os
smartphones começam a se popularizar
no mundo — entre 2007 e 2008. O 3DS,
por exemplo, foi lançado somente em
2011 e teve que concorrer com esse
intruso no mercado. Oferecendo um
entretenimento barato, apesar de nem
sempre apresentar o nível de qualidade
ideal, os celulares se tornaram o grande
inimigo a ser batido pelos portáteis.
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Ligar, mandar
mensagens e jogar
Segundo pesquisa elaborada
pelo Instituto Nielsen, 93%
do público americano está
disposto a gastar dinheiro
com games para seus
celulares. Esse é o tipo de
aplicativo mais comprado
nas lojas virtuais, seguido por
opções de entretenimento,
programas que aumentam
a produtividade, mapas e
guias, alimentação e notícias.
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Celular x portáteis
Para quem adora jogar videogames
e passar horas com o portátil em
mãos, não há nem comparação
entre a biblioteca disponível nos
variados consoles e as ofertas das
lojas de aplicativos. No entanto,
esse público é a minoria e não
consegue sustentar sozinho o
retorno financeiro esperado para
esse tipo de projeto. Parcela
importante dos consumidores está
nos entusiastas, jogadores casuais
e crianças. É exatamente nessa fatia
fundamental do mercado que mora
o grande perigo para os portáteis.

No passado, quem tinha vontade de investir parte de seu
dinheiro em um entretenimento para as viagens de trem, ou
então, em uma alternativa para matar aqueles minutos nas
salas de espera via nos portáteis a opção mais interessante.
No entanto, atualmente, essas mesmas pessoas preferem
comprar um smartphone, que pode ser
adquirido com um gasto menor e
oferece outras possibilidades
que os videogames não
trazem, como o acesso
às redes sociais. Além
disso, um pai que
quer presentear seu
filho pequeno prefere
comprar um celular
baratinho que pode
quebrar ou ser perdido,
ao invés de gastar mais
com um videogame.
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Outro diferencial dos smartphones que
os colocam em vantagem aos olhos do
público casual é a oferta “infinita” de games
gratuitos. Basta ter acesso à internet para
fazer o download de inúmeros títulos,
mesmo com a grande maioria deles sendo
de péssima qualidade. O jogo é ruim? Não
tem problema! É só voltar à loja e escolher
algum outro que seja capaz de entreter
por poucos minutos. E assim o jogador fica
neste loop infinito de baixar, jogar e apagar,
algo que para ele está de bom tamanho e
vale mais a pena do que gastar algumas
dezenas de dólares com um único jogo.

O próprio desenvolvimento de games
para Android e iOS é bem mais simples, o
que vai aumentando exponencialmente a
oferta de jogos nos smartphones. Mesmo
com a grande quantidade de indies sendo
lançados para 3DS e Vita atualmente, não
há nem como comparar com o número
de títulos que chegam às lojas dos
celulares diariamente. Com todos esses
diferenciais dos smartphones, fica fácil
perceber como os aparelhos celulares
abocanharam boa parte do mercado
que era dominado pelos portáteis.
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Já que não pode vencê-los...
As principais produtoras de games do planeta
já perceberam a relevância e importância
dos smartphones, passando a investir nesse
segmento. A própria Nintendo, que domina o
mercado dos portáteis, fechou parceria com
a DeNa para levar suas principais franquias
para as telinhas dos celulares. Mario, Fire
Emblem e Pokémon são alguns dos exemplos
de séries que podem ser encontradas tanto
na Google Play quanto na App Store. A
Big N não foi a única a investir nesse novo
mercado. Konami, Sega, Capcom, Ubisoft, entre
diversas outras já enxergam nos celulares
uma nova plataforma para seus projetos.
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É o fim dos portáteis?
Que os smartphones conquistaram um importante mercado
que era dominado pelos consoles portáteis é inegável.
No entanto, isso não significa que os celulares serão os
responsáveis por enterrar de vez os videogames de bolso.
Decretar o fim de um setor tão forte, e que sobrevive
há tanto tempo, é tarefa das mais complicadas. O 3DS
pode estar com sua vida útil chegando ao final, mas nada
impede que uma versão totalmente portátil do Switch seja
lançada em breve, ou que outra empresa resolva investir
nesse mercado que ficará um tanto quanto parado.
O importante é que quem quiser se aventurar nesse mundo
precisa entender que terá que conviver e competir com os
celulares. Talvez investindo em novas maneiras de jogar ou
oferecendo experiências que os aparelhos telefônicos não
conseguem, porém tudo isso tendo que ser vendido por
preços que sejam atraentes ao consumidor. Ou seja, não
é missão das mais simples. O mercado de portáteis pode
sim continuar existindo no futuro, entretanto, é inegável
o impacto causado pelos smartphones nesse setor.
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Indie Blast:
Recomendação
de jogos

por Farley Santos
Revisão: Alberto Canen
Diagramação: Fellipe Vargas

As produtoras independentes
continuam lançando títulos
explorando ideias inusitadas em
ótimas experiências. Nesta edição,
temos robôs do futuro em um
jogo de estratégia, uma aventura
de plataforma estrelada por um
garoto-coruja, um polvo mutante
com tentáculos bizarros, uma
história interativa sobre amor e um
beat ‘em up em que vencemos os
inimigos pelo cansaço. Confira:
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Intro the breach
Plataforma: PC
Gênero: Estratégia

O que é?

A

lienígenas parecidos com
insetos invadiram a Terra
e a única esperança da
humanidade são robôs gigantes
vindos do futuro. Essa é a premissa
de Into the Breach, título de
estratégia tática dos mesmos
criadores de FTL: Faster Than Light
(PC/iOS). No controle de um grupo
de poderosos mechas, temos
que impedir que os invasores
destruam as poucas cidades que
restam no mundo em batalhas
por turnos com foco na alteração
da posição dos inimigos.

Por que você
deveria jogar?
As missões de Into the Breach
são bem complicadas e exigem
dominar as habilidades dos
robôs para serem completadas
com sucesso. Cada turno lembra
uma espécie de puzzle e é muito
recompensador conseguir sair
ileso de situações praticamente
impossíveis. O jogo conta com
muitas opções de estratégia
por conta da variedade de
situações e robôs disponíveis.
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Owlboy
Intro
the breach
Plataforma: PC, PS4, XBO e Switch
Gênero: Plataforma 2D

O que é?
Em Owlboy controlamos um garotocoruja chamado Otus, que parte em uma
jornada por um mundo flutuante para
tentar resolver problemas com piratas
aéreos. O jogo mistura momentos de
plataforma, tiro e puzzle, e conta com visual
deslumbrante. Lançado anteriormente para
PC, o título chegou agora aos consoles e é
uma boa oportunidade para conhecê-lo.

Por que você
deveria jogar?
A aventura de Otus cativa com personagens
carismáticos e ótima história. Além disso,
o protagonista pode voar livremente
pelos cenários, resultando em uma
experiência de plataforma livre e fluida.
Por fim, é difícil não gostar do belíssimo
visual em pixel art detalhado.
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Waythe
of the
Passive Fist
Intro
breach
Plataforma: PC, PS4 e XBO
Gênero: Beat ‘em up, Ação

O que é?
O estilo beat ‘em up é caracterizado por
estágios repletos de inimigos e muita
pancadaria. Way of the Passive Fist subverte
o conceito principal: o protagonista do
jogo domina uma técnica chamada “Punho
Passivo”, o que o permite esquivar com
facilidade de investidas inimigas. Sendo
assim, o objetivo é cansar os oponentes e
desferir um simples golpe para derrotá-los.

Por que você
deveria jogar?
O conceito inusitado já é um ótimo
incentivo para testar Way of the Passive
Fist. Ao contrário de outros beat ‘em ups,
toda a jogabilidade do título é baseada em
observar os movimentos dos inimigos e de
executar esquivas no ritmo certo — tarefa
complicada quando aparecem muitos
oponentes. O jogo conta também com
dificuldade customizável e muitos extras.
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Florence
Intro
the breach
Plataforma: iOS
Gênero: Aventura interativa

O que é?
A vida de Florence Yeoh está sem graça e
ela passa seus dias na rotina interminável.
Tudo muda até o dia em que ela conhece
Krish, um tocador de cello. Depois desse
dia, a vida da garota muda completamente
por conta do amor. O título nos convida
a acompanhar essa relação por meio
de quadros interativos e minigames.

Por que você
deveria jogar?
A característica mais legal de Florence é sua
narrativa sem diálogos: somente por meio de
ilustrações e animações podemos entender
os sentimentos da garota. Além disso, os
puzzles são intuitivos e bem pensados,
refletindo bem o humor dos personagens.
Por fim, o traço simples e belo é convidativo.
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Roguemance
Intro the breach
Plataforma: PC
Gênero: Estratégia, RPG, Roguelike

O que é?
Produzido pelo brasileiro Lucas Molina, Roguemance é um jogo de estratégia
com elementos de roguelike. O que o diferencia é sua mecânica curiosa
de relacionamentos amorosos: é possível encontrar um parceiro e a
relação do casal influencia características dos combates (apropriadamente
chamados de “encontros”). O simpático visual em pixel art com o uso
constante da cor rosa reforça o aspecto “amoroso” do jogo.

Por que você
deveria jogar?
A parte mais divertida de Roguemance é encontrar um par e construir uma boa
relação. Pelo caminho, aparecem pessoas de inúmeras personalidades que
influenciam o andamento do jogo — assim como na vida real, para o relacionamento
dar certo, é importante ceder nos momentos certos e entender o parceiro.
Um casal em boa sintonia significa habilidades mais fortes no combate.
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Octogeddon
Intro
the breach
Plataforma: PC
Gênero: Ação

O que é?
Octogeddon é um polvo com tentáculos mutantes que
quer acabar com o mundo. Neste jogo, controlamos
esse inusitado monstro e destruímos tudo o que
aparece pela frente. A loucura não tem limites quando
o assunto são tentáculos: uma cobra que lança bolas
de veneno, uma imensa pinça de caranguejo, um sapo
com uma imensa língua grudenta e muito mais.

Por que você
deveria jogar?
Controlar um polvo que tem animais bizarros
como tentáculos já é motivo suficiente para
testar Octogeddon. Fora isso, é muito divertido
acabar com cidades e outros monstros por conta
dos controles simples de entender. E, claro,
é possível liberar novos tentáculos malucos e
melhorá-los com habilidades estranhas.
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Mulaka
Intro
the breach
Plataforma: PC, PS4, XBO e Switch
Gênero: Aventura e ação 3D

O que é?
Em Mulaka controlamos um xamã Sukurúame
em uma jornada para acabar com a corrupção de
sua terra natal. Para isso, ele contará com a ajuda
de semideuses que fornecem transformações
para o herói. É uma aventura repleta de
combates, momentos de plataforma e puzzle.

Por que você
deveria jogar?
Toda a ambientação de Mulaka usa como
base a cultura da região Tarahumara no
México e é uma boa maneira de conhecer as
particularidades do local. O visual é representado
com modelos geométricos, que dão um ar
marcante ao universo do jogo. Esses aspectos,
combinados com a jogabilidade simples, fazem
de Mulaka uma experiência instigante.
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The
Swords of Ditto
Intro the
breach
Plataforma: PC e PS4
Gênero: Aventura e ação 3D

O que é?
Em The Swords of Ditto controlamos um
guerreiro que explora calabouços a fim de
acabar com o maligno Mormo. Fora as armas
tradicionais (espadas, escudos e arcos), os
heróis encontram equipamentos inusitados,
como frisbees e tacos de golfe mágicos. É
possível chamar um amigo para desbravar
cooperativamente o mundo do jogo.

Por que você
deveria jogar?
The Swords of Ditto tem vários elementos
que incentivam revisitá-lo constantemente.
Cada uma das aventuras influencia as
próximas partidas: ações passadas liberam
novas áreas e equipamentos, e o mundo
é alterado aos poucos. Além disso, é um
jogo visualmente belo com direção de
arte que lembra um desenho animado.

Opções variadas de jogos e experiências são os maiores destaque
dos títulos produzidos por desenvolvedoras independentes. Explorar
essas produções pode trazer várias surpresas: alguns oferecem
mecânicas completamente novas, já outros apresentam diferentes
interpretações de conceitos já consagrados. Só nos resta ficar de
olho nas novidades lançadas pelas produtoras independentes.
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Revista Nintendo Blast 102
Neste mês, a Revista Nintendo Blast faz um papelão com o
Nintendo Labo, conheça a mais nova inovação da Big N!

Ainda nessa edição, analisamos Layers of Fear: Legacy
(Switch), trazemos o perfil de Calamity Ganon e mais!

Baixe já a sua!
gameblast.com.br
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Confira outras edições em:
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