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por Samuel Coelho

Revisão: Alberto Canen
Diagramação: Yury Trindade 

Relembre o primeiro drama 
interativo divisor de águas da 

Quantic Dream: Indigo Prophecy

Depois de Omikron: The Nomad Soul, um jogo excelente, mas não tão bem 
executado, a Quantic Dream avançou um degrau em amadurecimento que a tornou 
capaz de conhecer de maneira melhor o propósito dela na indústria dos games. O 
primeiro resultado desse amadurecimento foi Indigo Prophecy, lançado em 2005, 

e também conhecido como Fahrenheit. Nele assumimos o controle e a perspectiva 
situacional de três protagonistas, que se lançam em uma teia de acontecimentos 

envolvendo assassinatos ritualísticos, investigação policial e ocultismo.
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A história começa com a narrativa 
de Lucas Kane, um homem na 
casa dos trinta anos que se 

autodenomina como apenas mais uma 
marionete do sistema. Uma marionete, 
que como vítima das circunstâncias, 
tem sua vida envolta em uma série de 
acidentes trágicos que inevitavelmente 
acabam arremessando-a no 
abismo de um inferno gelado.

Após uma breve e lúgubre introdução 
dos acontecimentos por vir, somos 
levados ao banheiro de um pequeno 
restaurante. Lá, vemos nosso narrador, 
como que num transe de possessão, 
gravando com uma faca na própria 
carne de seus antebraços a estranha 
figura de uma cobra de duas cabeças. 
Após terminar a macabra inscrição, 
Lucas se levanta e, com os olhos 
esgazeados, caminha tropegamente 
em direção a um cliente que entrara 
há pouco no banheiro e que não 
percebera a presença de Lucas, que 
agora avança em sua direção com a 
faca que usou para se automutilar 
firmemente enredada nas mãos. 
Enquanto isso acontece, vemos flashes 
de alguém encapuzado no meio de um 
círculo ritualístico, cercado por velas. 
Fica claro que tal pessoa misteriosa 
está controlando à distância todos 
os movimentos de Lucas, enquanto 
este permanece em transe, como 
objeto de uma cena que ironicamente 
usa o sentido real do termo 
“marionete”, usado pelo protagonista 
na introdução aparentemente em 
um sentido mais simbólico.

Rito Macabro
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O homem desprevenido só consegue 
perceber o perigo quando já é 
tarde demais, e é esfaqueado uma 
série de vezes, mas com extrema 
precisão, na região do coração. Lucas 
subitamente reganha o controle de 
si e só então percebe o ato terrível 
que acabou de cometer. É aí que 
passamos a controlar diretamente 
o “protagonista-marionete”, que 
acabou de despertar do transe 
e está desesperado. Lucas não 
acredita no que fez e você precisa 
ajudá-lo a escapar dessa situação.

A partir desse ponto você decide 
o que fazer e começa a moldar a 
história do jogo. Você pode escolher 
ajudar Lucas a esconder o corpo e 
as pistas, se limpar, pagar a conta e 
sair o mais calmamente possível, ou 
pode ignorar tudo isso e tentar sair 
como se nada tivesse acontecido pela 
porta da frente do restaurante, que 
está acidentalmente guardada por 
um policial que resolveu parar para 
comer alguma coisa, conversar e 
descansar durante sua rota noturna.
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O desenrolar do jogo segue 
basicamente esse mesmo padrão de 
narrativa cinematográfica, cheio de 
tomadas de decisão e de vários níveis 
de interação com objetos e pessoas. 
A barra de energia dos personagens 
é substituída por um medidor de 
estresse, que quando atinge o limite de 
depleção, faz com que os personagens 
acabem desistindo da própria missão, 
podendo cometer até suicídio. Assim 
que conseguir fazer Lucas escapar 
do restaurante, você assumirá o 
controle de dois jovens agentes de 
investigação policial: a inspetora Carla 
Valenti e o sargento Tyler Miles.

O gameplay parece mimetizar com 
grande fidelidade o desenrolar de um 
filme de drama e suspense policial, 
porém a aventura é repleta de 
momentos de ação e muita tensão. Por 
meio de um esquema de minigames, 
parte das emoções dos personagens 
controlados se torna mais “palpável”.

Parece algo pequeno, mas tal mecânica, 
quando bem executada, consegue criar 
em nós uma noção básica da emoção 
ou da ação do personagem naquele 
exato momento em que o minigame 
acontece. Seja através do pressionar 
de botões com um ritmo que imita 
as batidas do coração, através do 
equilíbrio entre o uso de dois botões 
pra aludir autocontrole ou esforço 
físico, ou através de sequências que 
correspondem ao uso dos membros do 
corpo do personagem em movimento 
na execução de determinadas ações.

As câmeras do jogo são fixas em 
vários momentos, talvez para tentar 
aproximar os takes das animações do 
jogo dos de uma obra cinematográfica. 
No geral isso é ótimo, mas pode gerar 
algumas ocasionais e breves dores de 
cabeça em quem ainda não está muito 
acostumado com este estilo, contudo, 
isso não tira nem minimamente o 
brilho do jogo como obra completa.

Um filme ou um videogame
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Hoje em dia, anos após o lançamento 
tanto de Indigo Prophecy como de 
Heavy Rain, é difícil não perceber 
que ambos os jogos seguem uma 
fórmula praticamente idêntica 
tanto para a estrutura do estado 
psicológico dos personagens quanto 
para o padrão de gameplay.

Lucas Kane e Ethan Mars são 
praticamente irmãos espirituais. 
Os dois lutam para superar a perda 
de pessoas queridas para a morte, 
os dois enfrentam o fim de um 
relacionamento amoroso, talvez por 
conta de problemas psicológicos, que 
se desenvolveram em decorrência da 
perda, e os dois têm alguma ligação 
com o ocultismo. A diferença é que, 
enquanto o caso de Ethan Mars é 
algo que pode ser diagnosticado 
simplesmente como uma desordem 
mental “normal”, o caso de Lucas 
o coloca totalmente com os pés 
no mundo do sobrenatural.

Paralelo espiritual com Heavy Rain
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Multiplos caminhos, finais diferentes

Tirando as várias formas de se ganhar 
um game over categórico e dramático 
pelo decorrer da aventura, Indigo 
Prophecy conta com três desfechos 
drasticamente diferentes tanto 
para os personagens quanto para 
a humanidade. E o mais intrigante 
é que talvez o melhor dentre eles é 
desbloqueado quando acabamos não 
obtendo sucesso em tudo o que temos 
que fazer durante a batalha final.

Como uma obra-prima atemporal, 
mesmo nos dias de hoje, Indigo 
Prophecy consegue se sobressair, 
e muito. É normal, inclusive que 
jogadores prefiram essa obra às 
outras duas já lançadas pela Quantic 
Dream (Heavy Rain e Beyond: Two 
Souls). Se você gostou de algum outro 
título da desenvolvedora e ainda não 
teve a oportunidade de jogar Indigo 
Prophecy, não perca tempo, jogue. 
Será uma das melhores experiências 
no mundo dos games que você terá.
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por Francisco Camilo

Revisão: Alberto Canen
 Diagramação: Lucas Gallego

A Quantic Dream é uma desenvolvedora de jogos reconhecida por sua afinidade 
em trabalhar com histórias com peso dramático. Seus jogos incluem tramas que 

recorrem a muitos mistérios e reviravoltas para manter o interesse do público. Tendo 
trabalhado previamente com Indigo Prophecy (Multi), a desenvolvedora veio a 

publicar dois jogos no PlayStation 3: Heavy Rain, lançado em 2010, e Beyond Two 
Souls em 2013, que receberam esta coletânea remasterizada para o PlayStation 4

DRAMAS INTERATIVOS EM FORMA DE JOGO
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O assassino do origami e uma ligação com o além

Heavy Rain é um thriller de suspense 
focado em quatro personagens principais. 
Cada um deles possui algum tipo de 

ligação com a trama principal, embasada na 
existência de um assassino cujas vítimas são 
acompanhadas de um pequeno origami (arte 
oriental de dobradura em forma de animais). A 
história aborda temas fortes, como paternidade, 
sequestro e assassinato infantil. Há diversas 
reviravoltas e mistérios para deixar os jogadores 
intrigados e curiosos para descobrirem a verdade.

Beyond Two Souls possui uma trama 
bem diferente de seu antecessor. Focado 
em Jodie Holmes, uma garota com 
poderes psíquicos graças a uma ligação 
com uma entidade paranormal, Aiden, 
Beyond aborda temáticas sobre perda 
e pertencimento, assim como a vida de 
alguém considerado diferente e sua luta 
para entender e controlar seus poderes. 
Possui mais cenas de ação e combate do 
que Heavy Rain, deixando o mistério por 
conta da parte sobrenatural de Aiden.

12
gameblast.com.br

ANÁLISE



A maneira como Heavy Rain e Beyond Two Souls 
trabalham suas tramas e personagens são os 
maiores méritos de ambos os jogos. Beyond 
Two Souls se sobressai quanto ao aspecto da 
atuação e dublagem de seus personagens, tendo 
os renomados atores Ellen Page e Willem Dafoe 
como os protagonistas. Heavy Rain, por outro 
lado, acaba sofrendo um pouco com atuações 
e dublagem fracas em alguns momentos, mas 
nada que comprometa a história como um todo. 
O trabalho artístico envolvido nas produções é 
brilhante, com qualidade visual absurda e uma 
fidelidade incrível ao mundo real. O uso de captura 
de movimentos pela Quantic Dream é uma de 
suas especialidades, e isso é muito evidenciado na 
construção visual dos personagens de Page e Dafoe.

Ambos os jogos podem ser vistos como dramas 
interativos. O foco na narrativa é especialmente 
evidenciado pelas longas cenas de cortes e o 
controle relativamente limitado do jogador. 
Embora seja possível realizar diversas ações, 
tudo é voltado para a análise de cenário e 
diálogos, com quick time events sendo utilizados 
em cenas de ação e momentos cruciais para 
a história. A imersão acontece, então, graças 
ao fato de que o destino dos personagens 
está atrelado às escolhas que o jogador realiza 
durante pontos-chave da trama. Esta é uma 
marca característica da Quantic Dream em seus 
jogos, dar ao jogador múltiplos caminhos e uma 
história que será forjada a partir de escolhas 
mínimas. Diversos finais são possíveis em ambos 
os jogos, incluindo a morte dos protagonistas. 
O fator replay é altíssimo, instigando o jogador 
a voltar e descobrir o que aconteceria se 
tivesse feito diferente em certos momentos.
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Infelizmente, ainda que as melhorias sejam 
basicamente técnicas, a maior parte dos 
problemas dos jogos originais persistem. Furos 
de roteiro, controles truncados e estranhos em 
um primeiro contato e o excesso de quick time 
events foram herdados das versões originais, 
mas é preciso reconhecer que os jogos foram 
concebidos e desenvolvidos com base nos 
fundamentos e nas mecânicas utilizados. 
Consertá-los seria como mudar os jogos por 
completo, talvez tirando parte de sua essência 
e fugindo daquilo que a produtora almejava.

Edição definitiva

Em março de 2016, a Sony lançou, para 
PlayStation 4, o pacote The Heavy Rain & 
Beyond Two Souls Collection. A coletânea 
traz a experiência definitiva de ambos 
os jogos, com texturas aprimoradas, 
resolução em 1080p, melhorias na 
qualidade de luz e sombras e pequenos 
ajustes nos controles para acomodar novas 
funções do controle do PS4. No caso de 
Beyond, temos a oportunidade agora de 
acompanhar a história de Jodie Holmes em 
ordem cronológica, dando maior impacto 
aos eventos e uma melhor perspectiva 
do desenvolvimento da protagonista.
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A importância e qualidade de Heavy Rain e Beyond Two 
Souls são evidenciadas por suas indicações e vitórias 
em premiações voltadas aos jogos eletrônicos. Heavy 
Rain recebeu três prêmios no 7th British Academy Video 
Games Awards nas categorias de Inovação Técnica, Música 
Original e História; foi considerado pela GameSpy como 
Jogo de Aventura do Ano e Jogo do Ano para PS3. Beyond 
Two Souls recebeu duas indicações no Spike’s Video Game 
Awards, nas categorias de Melhor Dubladora para Ellen 
Page e Melhor Dublador para Willem Dafoe. A British 
Academy of Film and Television Arts (BAFTA) reconheceu o 
game com nomeações nas categorias de Melhor Conquista 
Artística, Melhor Música Original e Melhor Performance, 
com Ellen Page concorrendo na última categoria.

Jogos de Nicho

Embora sejam jogos de alto calibre e de grande qualidade 
e competência em suas propostas, Heavy Rain e Beyond 
Two Souls não são do tipo que agradam a qualquer público. 
Heavy Rain e Beyond Two Souls possuem propostas muito 
específicas e de nicho. São jogos voltados fortemente para 
suas tramas, com temas delicados e reais e desenvolvimento 
de personagens. A importância da história sobressai qualquer 
importância de esquemas de controle e mecânicas, o que, 
para um videogame, é um movimento arriscado pois o 
controle fica nas mãos do jogador, literalmente falando. 
Em 2014, em uma entrevista discutindo sobre o futuro dos 
jogos, David Cage, diretor de ambos os jogos, comentou 
que a Quantic Dream e seu time tentaram entregar, com 
Beyond, uma experiência que atingiria também uma parcela 
de jogadores casuais. A falta de desafios mais intensos e 
competitividade dentro do jogo possivelmente geraram as 
críticas direcionadas ao game pelos jogadores hardcore.
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É nítido que a Quantic Dream possui um 
caminho próprio ao qual segue fielmente. 
Seu foco em contar histórias críveis e em criar 
personagens relacionáveis com o público se 
mantêm firmes, e não deve ser diferente com 
sua próxima produção, Detroit: Become 
Human. Quanto a esta coletânea, é uma 
ótima chance de experimentar os jogos, tanto 
para os que não jogaram originalmente, 
quanto para os que querem revisitá-los.
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• Tramas envolventes e repletas 
de emoção e sentimento;
• Experiência visual e técnica definitiva;
• Possibilidade de se jogar Beyond Two 
Souls em ordem cronológica;
• Dois jogos pelo preço de um.

• Mecânicas de controle não agradam 
a todos e não foram modificadas;
• Excesso de quick time events pode 
desagradar certos jogadores.

Prós Contras

Nota8.0The Heavy Rain & Beyond Two Soul Col. (PS4)
Desenvolvedor Quantic Dream
Gênero Drama / Ação / Aventura
Lançamento 01 de março de 2016
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por Renan Rossi

Revisão: Alberto Canen 
Diagramação:  Fellipe Vargas

Space Invaders: 
40 anos da maior 
invasão dos videogames

Se você era do tempo dos arcades ou já teve um Atari 2600 na estante da 
sala, é bem provável que conheça Space Invaders. Esse “jogo de navinha” é 
um dos mais conhecidos da história dos games, além de ser um fenômeno 

mundial que ajudou a popularizar os videogames domésticos e as tradicionais 
máquinas de fliperama. Completando 40 anos este mês, esse grande clássico 

se tornou um verdadeiro ícone da cultura gamer, mas também invadiu 
outras mídias e ainda continua sendo jogado pelos mais saudosistas.
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Falar de Space Invaders é uma viagem das mais incríveis, pois o game 
e a trajetória da cultura gamer e da própria cultura pop se unem 
em uma única estrada a partir de junho de 1978 no Japão com 

seu lançamento para o arcade Taito 8080, produzido pela companhia 
de mesmo nome. No mês seguinte, a Midway adquiriu as licenças 
de uso e passou a confeccionar as máquinas também nos EUA.

A explosão de sucesso foi sem 
precedentes. Se hoje estamos 
acostumados a utilizar o termo 
system seller para indicar títulos 
que ajudam a impulsionar a 
venda de consoles de uma 
empresa, muito provavelmente 
essa ideia surgiu ou teve Space 
Invaders como um de seus 
maiores representantes. O game 
praticamente invadiu o planeta 
e a Taito, até 1980, apenas dois 
anos após o lançamento, já havia 
vendido mais de 300 mil máquinas 
de Space Invaders apenas no Japão. 

A arrecadação total do game a nível 
global até 2018 chega a 7,8 bilhões 
de dólares, tornando-se o produto 
de entretenimento com o maior 
índice entre aqueles lançados em 
sua época, comparável até mesmo à 
receita obtida por Star Wars: Episódio 
IV – Uma Nova Esperança, o grande 
clássico dos cinemas lançado em 1977.

Invasão histórica
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Space Monsters

O temor ao desconhecido, principalmente seres ou mistérios 
que envolvam outros planetas e galáxias, sempre serviu de 
inspiração para as mais diversas obras de entretenimento. 
Um fato que entrou para a história foi a transmissão, via 
rádio, da obra A Guerra dos Mundos, de H. G. Wells, pela 
emissora americana CBS, em 1938. O pânico gerado se 
alastrou pelos EUA e fez muitos ouvintes acreditarem que o 
planeta realmente estava sendo invadido por alienígenas.

O exemplo serve para mostrar como a 
sociedade fica intrigada com assuntos 

sobre os quais não sabe explicar e que 
geram o sentimento de medo. No mundo 

dos games, tal temática foi utilizada por 
muitos títulos e Space Invaders não ficou 

de fora. A obra de Wells foi uma das 
maiores inspirações para o criador do 

game, Tomohiro Nishikado, embora na 
época ele ainda não havia definido que seu 

jogo abordaria invasores extraterrestres.

As coisas talvez tenham ganhado contornos 
mais realistas após Nishikado ter um 
pesadelo no qual sonhava com um grupo de 
crianças que saíam da escola para aguardar 
a chegada do Papai Noel e eram atacadas 
por uma invasão alienígena. A ideia passou 
a rondar o dia a dia do produtor, que 
utilizou como fonte em seu trabalho o jogo 
mecânico Space Monsters (Arcade, 1972). 
Neste mesmo ano, o mundo conhecia Pong 
(Arcade), título da Atari que revolucionou 
a indústria e mostrou que era possível 
ganhar dinheiro com jogos eletrônicos.
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A proposta de Nishikado era apresentar um 
game que utilizasse parâmetros de jogabilidade 
similares a Pong e também a Breakout 
(Arcade, 1976), no qual controlávamos uma 
barra na parte inferior da tela para rebater 
uma esfera com o objetivo de destruir blocos 
estáticos que ficavam na parte superior.

A principal diferença foi que o produtor, em 
vez de reutilizar a mecânica de rebater uma 
esfera (já saturada por diversos clones de Pong 
lançados no mercado), desenvolveu um sistema 
no qual o jogador pudesse disparar projéteis 
para acertar alvos móveis. Embora não tenha 
sido o primeiro shooter da história (honraria 
que cabe a Spacewar!, PDP-1, 1962), o trabalho 
de Nishikado foi um dos que mais influenciaram 
o crescimento do gênero nos anos seguintes.

O produtor viu uma luz no fim do túnel ao 
unir suas ideias e sonhos de anos antes com 
novas referências. Tudo ficou claro após ler 
algumas edições de revistas especializadas 
em Star Wars e assistir ao anime Space 
Battleship Yamato (1974), popularmente 
conhecido no Brasil como Patrulha Estelar. 
Com naves que podiam disparar projéteis, 
nada mais interessante que definir como 
alvo uma invasão alienígena. O design dos 
monstros também teve inspiração nos 
seres caracterizados por Wells em Guerra 
dos Mundos. Nascia aí o clássico Space 
Monsters. O quê? Sim, o nome original era 
esse, mas acabou sendo alterado para Space 
Invaders após decisão da diretoria da Taito.
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Space Invaders trouxe uma nova dinâmica 
de jogo aos títulos de arcade. Uma 
peculiaridade é que os processadores da 
Taito 8080 não conseguiam reproduzir de 
forma satisfatória grandes quantidades de 
inimigos na tela, o que deixava lenta a movimentação 
dos alienígenas. Porém, quando sobravam poucos 
alvos, a máquina processava o jogo em sua velocidade 
real, tornando-os muito mais rápidos e difíceis de 
eliminar. Sem querer, Nishikado acabou criando uma das 
experiências mais interessantes do clássico interestelar.

Os primeiros arcades japoneses reproduziam 
Space Invaders em preto e branco usando 

máquinas em forma de mesa (table cabinet). 
Quando a Midway adquiriu os direitos do 

game para lançamento no Ocidente, foram 
adotadas as cabines verticais com uma camada 

de celofane na tela para dar o efeito de cor 
aos elementos. A ideia foi reproduzida no 

Japão em versões posteriores. Embora sejam 
bonitas de se ver, as artes impressas nas 

laterais das máquinas não representavam 
inimigos reais do game, mas sim artes 

conceituais de Nishikado de quando o projeto 
ainda era denominado Space Monsters.

O trabalho de som também rompeu barreiras na indústria. Até então, os jogos 
limitavam-se a temas introdutórios e de fim de jogo (game over). Em Space 
Invaders, os efeitos eram ininterruptos, promovendo um retorno sonoro para cada 
ação do jogador. No livro The Oxford Handbook of Film Music Studies, compilado 
por David Neumeyer, são destacadas as mudanças significativas trazidas por 
Space Invaders através do sistema contínuo de quatro tons (four-tone loop), que 
revolucionou a experiência sonora dos jogos produzidos antes de 1980, ano após 
o qual as empresas passaram a utilizar chips dedicados a efeitos sonoros.

Revolucionário
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A vontade de jogar o game no Japão 
era tão grande que, durante certo 

período, as moedas de 100 yens 
sumiram de circulação, pois estavam 
todas dentro de máquinas de Space 
Invaders. Já nos EUA, especialmente 

no Texas, a comunidade mais 
religiosa e conservadora tentou banir 

o game, alegando que prejudicaria 
a mente das crianças. Em 1980, 

Space Invaders chegou ao Atari 2600 
como a primeira versão oficialmente 

licenciada de um título de arcade 
para consoles domésticos. As vendas 

do aparelho quadruplicaram após 
a invasão alienígena. Foi o primeiro 

game da história dos aparelhos 
de mesa a bater a marca de um 

milhão de cópias vendidas.

O desejo de jogar contribuiu para que os 
videogames se tornassem cada vez mais 
populares. O título é um dos mais conhecidos 
do Atari 2600 e o fenômeno ocorrido 
entre o final dos anos 1970 e início dos 
1980 foi crucial para alçá-lo como símbolo 
de toda uma cultura que se fortalecia 
cada vez mais. Nos anos seguintes, Space 
Invaders recebeu inúmeros ports para 
as mais diversas plataformas, incluindo 
o NES (1985, apenas no Japão), Atari 8-bit 
Computer, Atari 5200, aqueles minigames 
de mão que adorávamos jogar nos anos 
1990, além de versões oficiais e não oficiais 
lançadas até hoje para PC e smartphone.

24
gameblast.com.br

40 ANOS DE SPACE INVADERS



Space Invaders não foi apenas um fenômeno dos 
videogames para o público, mas também serviu de ponto 
de partida para que grandes desenvolvedores pudessem 
iniciar suas carreiras. O que seria de Super Mario Bros. 
(NES, 1985) caso Shigeru Miyamoto não tivesse jogado 
algumas partidas de Space Invaders na década de 1970? 
O criador do maior mascote da Nintendo considera 
o título espacial como o jogo que revolucionou a 
cultura e a indústria dos games, fato que jamais teria 
chamado sua atenção caso não o tivesse jogado.

O mesmo é dito por Hideo Kojima, a mente 
por trás da consagrada série Metal Gear. 
Para ele, Space Invaders foi o primeiro 
game a chamar sua atenção para o mundo 
dos videogames, assim como foi a fonte de 
inspiração e motivação para John Romero e 
John Carmack, a dupla responsável por dar 
vida a títulos como Doom e Wolfenstein.

Em outros ramos do entretenimento, o título 
também invadiu o processo de inspiração 
da banda The Pretenders, que lançou, 
em 1980, o hit Space Invader. Produções 
cinematográficas da época também 
aproveitaram-se do sucesso do game e o 
inseriram como easter egg. Seus arcades 
podem ser vistos em Loucuras em Plena 
Madrugada (1980); Picardias Estudantis 
(1982); Joysticks (1983); e até mesmo em 
O Exterminador do Futuro 2 (1991).

Inspirador
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No entanto, ninguém foi mais longe que 
o povo japonês. Em 2014, um série de TV 
baseada em Space Invaders trouxe um 
conceito bem interessante de interação com 
o público. Caso você estivesse assistindo 
ao episódio e tivesse uma versão de Space 
Invaders instalada no PC ou smartphone, era 
possível jogá-lo e ajudar os personagens da 
TV a deter a invasão. Os maiores pontuadores 
podiam trocar seus pontos por prêmios. O 
conceito ficou conhecido como hybrid-cast.

Para celebrar os 40 anos de Space 
Invaders, a Taito construiu uma versão 
gigante do game no edifício Tokyo City 

View. Projetado nas paredes de vidro 
do prédio, a experiência visual de sete 

metros de altura por quinze metros de 
comprimento é única. A sensação é de que 

os alienígenas realmente estão descendo 
em direção à cidade e até dez pessoas 

podem jogar juntas para deter a invasão.

Homenageado em 2016 no Video Games Hall of 
Fame, Space Invaders é um clássico atemporal que 

merece todos os créditos por ter firmado, há quatro 
décadas, as bases necessárias para que os videogames 

continuassem evoluindo e se tornassem hoje uma 
das culturas mais incríveis do entretenimento.
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o jogo no qual suas decisões 
realmente importam

A Quantic Dream  é especialista em jogos do gênero ação e aventura, e 
cada nova obra sua evolui em algum aspecto em relação à anterior. Detroit: 
Become Human  é o ápice dessa evolução e coloca o jogador no comando 
de três androides em momento distintos da narrativa, que se passa em um 

futuro próximo. As escolhas que serão feitas influenciarão no desenrolar 
da história, permitindo que cada um tenha uma experiência única durante 

a jogatina, neste título que é um dos grandes lançamentos do ano.

por Alberto Canen

Revisão: Arthur Maia
 Diagramação: Ana Rocha
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O pessoal da Quantic Dream optou por uma abordagem diferente ao 
escolher os protagonistas de Detroit, já que controlamos três androides, 
alternadamente, em vez de humanos, como seria o habitual. A decisão 

não foi por capricho, e sim com o intuito de buscar reflexões mais profundas dos 
jogadores, inclusive para questões reais, como abuso infantil e a substituição de mão 
de obra humana por robótica — no jogo, os androides estão encarregados de várias 
profissões em detrimento de humanos, como babás, jardineiros, cuidadores etc.

No comando de androides

Os protagonistas são bem diferentes e trazem habilidades únicas que, 
junto com as suas respectivas personalidades, influenciam diretamente 
na forma como tomamos as decisões. Connor  é um detetive que age 
com certa frieza ao investigar os fatos e cenas de crimes para encontrar 
a melhor abordagem para a situação. Ele tem a capacidade de olhar 
para a informação, analisá-la e até reconstruir eventos, inclusive, 
rebobinando a cena específica, de forma virtual, para perceber como 
alguém foi alvejado, morreu ou a forma que um objeto caiu no chão.
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Kara , por sua vez, tem uma personalidade mais amável. Ela é uma 
espécie de androide doméstica, que prepara a comida, faz faxina 
e cuida da pequena Alice. É através dos momentos controle de 
Kara que um dos temas mais polêmicos do jogo vem à tona, o do 
abuso infantil, principalmente por se tratar de um jogo de escolhas 
e consequências, em que deixar que o pai abusivo faça o que bem 
entender seja uma opção válida. Apesar de algumas críticas mesmo 
antes de o game ser lançado, é natural que um jogo que emule a 
realidade trate de assuntos do mundo real que nem sempre são 
agradáveis. O estúdio teve muita coragem em manter todos os 
tipos de interações, a despeito da opinião dos críticos de plantão.
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Por fim, ainda controlamos Markus , um android cuidador que 
toma parte nos momentos mais dramáticos da jogatina, uma 
vez que ele está no comando da revolução dos androides.
Um dos motivos de ele ser o líder nessa insurreição é justamente a 
sua habilidade única de “libertar da escravidão” os outros androides 
pelo toque, dando livre-arbítrio para eles. Essa rebelião pode 
ser mais pacífica ou mais violenta, conforme as decisões sejam 
tomadas. Os comandados também irão pensar de uma forma ou 
outra sobre Markus de acordo com as suas decisões que, como 
todas no jogo, trazem consequências muitas vezes irremediáveis.
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Escolhas relevantes para a história

O maior desafio de Detroit: Become Human foi garantir que as 
escolhas feitas pelo jogador realmente trouxessem consequências 
relevantes, e não apenas a ilusão de escolhas, sem as oferecer de 
fato, o que acontece com muitos jogos do gênero e acabam por 
frustrar a experiência do jogador, que passa a não se importar 
com as decisões tomadas ou mesmo em jogar novamente para 
fazer novas escolhas. O desenvolvedores procuraram fazer um 
jogo que não fosse “preto e branco ou bem e mal”, pois, ao realizar 
algo ruim, isso pode se transformar em algo bom, e vice-versa. 
Geralmente há mais de um componente nas situações do jogo.

As decisões tomadas pelo jogador, portanto, impactam de forma 
decisiva na história. Vale notar que se um dos protagonistas morrer,
o jogo continua sem ele, e se todos os três morrerem, ainda assim não 
haverá uma típica tela de game over, e sim um final com uma sensação 
de resolução para aquela história, de acordo com as decisões tomadas 
até aquele momento que levaram a consequências tão drásticas.
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A exploração é uma constante em que o jogo se baseia. Não existe 
um sistema de combate, a não ser alguns quick time events ocasionais. 
É importante arrecadar o maior número de informações possíveis 
antes de avançar para o objetivo final da missão, o que aumentará 
consideravelmente as opções de interação e sucesso. Ainda assim, 
há muitas ramificações no jogo por causa das decisões tomadas, o 
que pode levar a uma cena ser vista ou não, ou interferir na relação 
com os demais personagens. Dependendo das escolhas do jogador, 
por exemplo, há personagens que podem aparecer por uma cena 
ou ser uma companhia até o fim do jogo. Quando você faz uma 
escolha para o personagem, você vive com aquela consequência.
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No final de cada sequência do jogo, um mapa com todas as 
decisões e consequências possíveis é apresentado, no qual fica 
claro quantas opções ficaram de lado e a quantidade de novos 
caminhos a serem seguidos. Apesar de tantas opções de escolhas, 
é possível retornar para qualquer ponto anterior e refazer 
qualquer escolha a partir daquele momento, o que encoraja os 
jogadores a repetirem o jogo várias vezes buscando novos finais 
e interações diferentes. A ideia do pessoal da Quantic Dream é 
que o jogador, através de suas ações, tenha a oportunidade de se 
tornar o escritor, diretor e protagonista principal da narrativa.

 Eu tenho uma parede 
no meu escritório com todas 
as permutações do jogo 
e parece uma galáxia.
Eu não acho que um jogador 
vá conseguir ver todas as 
permutações de Detroit.”

Adam Williams, escritor do jogo.

“
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Depois de mais de quatro anos de desenvolvimento e muito trabalho 
envolvido, Detroit: Become Human  chega como o maior e mais 
complexo jogo já criado pela Quantic Dream. O título é um salto 
enorme em relação aos seus antecessores, Heavy Rain  (PS3) e 
Beyond: Two Souls  (PS3), que seguem o mesmo gênero, mas sem 
tantas consequências relevantes como em Detroit, que é certamente 
um dos lançamentos mais importantes do ano. Além do mais, não 
há outras desenvolvedoras criando jogos dessa forma, seja por focar 
em outros elementos, como a Telltale Games, seja por não possuir 
os recursos que um estúdio vultoso como a Quantic Dream.

Dificilmente alguém jogará uma partida de Detroit e não pensará 
algo como “e se eu tivesse feito isso e não aquilo?”, visto que as 
escolhas são de fato relevantes para o desenrolar da narrativa. 
Isso também aumenta bastante o fator “rejogabilidade” do título, 
já que uma nova partida pode ser bem diferente da anterior e 
dois jogadores quase certamente terão passado por cenas que o 
outro não. Outro fator importante a se destacar é que o jogo está 
totalmente localizado em português, ou seja, conta com legendas 
no nosso idioma, bem como com uma ótima dublagem.

O maior jogo da Quantic Dream
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Filmes Sobre Games
Filmes Inspirados em Games:
Por que um dá certo e o outro não?

por Karen K. Kremer

Revisão: Luigi Santana
 Diagramação: Lucas Keven

vs.
Quando a indústria cinematográfica anuncia adaptações de jogos eletrônicos para o 
cinema, a maioria dos jogadores não tem confiança ou grandes expectativas sobre a 
novidade. Contudo isso não é mero acaso. No universo gamer, as adaptações de jogos 
para filmes são conhecidas por serem péssimas, como os desastrosos Super Mario 
Bros. (Annabel Jankel, Rocky Morton, 1993) e Hitman: Assassino 47 (Xavier Gens, 2007), 

presenças garantidas em qualquer lista de piores filmes adaptados dos games.
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A mesma história em mídias diferentes

O primeiro passo para entender a 
relação conturbada entre cinema 
e videogames é compreender que 
ambos são mídias distintas, portanto a 
abordagem narrativa será diferente nas 
duas ocasiões. Enquanto nos games o 
foco é a interatividade e ação do jogador 
sobre a história do personagem, no 
filme esse mesmo protagonista não 
precisa das decisões tomadas pelo 
expectador, ele age a partir de um 
roteiro predeterminado e inalterável.

A passividade diante uma produção 
cinematográfica não é a razão do 
fracasso dessas adaptações de jogos, 
afinal, quando uma pessoa vai ao 
cinema, ela tem consciência que não 
possui poder de controlar a história 
e os personagens. Desse modo, seria 
injusto imputar isto como ponto 
negativo de um filme baseado em 
algum título da indústria de games.

Apesar de haver uma vertente do cinema 
voltada à interatividade, o Cinema 
Interativo é conhecido no cenário de 
jogos eletrônicos através da produtora 
indie britânica Wales Interactive, que 
trouxe filmes-jogos como The Bunker 
(Multi) e Late Shift (Multi). A produção 
cinematográfica contemporânea, 
majoritariamente, segue o formato 
tradicional de narrativa não-interativa.
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Entre o público e os fãs

Embora os fãs de games reclamem continuamente de adaptações de jogos para o 
cinema, será que elas realmente foram um fracasso de público? Se analisarmos o filme 
de ação Street Fighter: A Última Batalha (Steven E. de Souza, 1994), protagonizado 
pelo ator e lutador marcial belga Jean-Claude Van Damme e considerada uma das 
obras cinematográficas mais hostilizadas pelos fãs, o filme foi um sucesso absoluto 
de bilheteria, conseguindo arrecadar quase três vezes o valor de sua produção.

O mesmo fenômeno se repetiu com os recentes Hitman: Agente 47 (Aleksander 
Bach, 2015), Assassin’s Creed (Justin Kurzel, 2016) e Tomb Raider: A Origem 
(Roar Uthaug, 2018). O trio de filmes não foi aceito como boas adaptações pela 
maioria dos fãs, porém, como filmes solos, conseguiram se sair bem na bilheteria 
mundial, revelando que há um público interessado em seus respectivos temas.

Podemos argumentar que uma boa recepção de bilheteria não reflete a qualidade 
real de um filme, e está correto. Vide o caso da fantasia medieval Rei Arthur: A Lenda 
da Espada (Guy Ritchie, 2017), que fracassou nos cinemas, mas agradou a maioria 
dos espectadores que tomaram contato com a obra posteriormente no formato 
digital, DVD e blu-ray. O mesmo pode ser dito sobre os jogos eletrônicos: O sucesso 
de determinados filmes no cinema não significa qualidade narrativa e de produção.

37
gameblast.com.br

FILMES E GAMES



Porém deve haver um equilíbrio 
de ambas as partes para uma 
adaptação de sucesso. Os fãs 
não podem esperar que o filme 
reproduza com total fidelidade 
os jogos eletrônicos, bem como 
os filmes não podem esquecer a 
essência dos títulos adaptados. Há 
a necessidade de compreender que, 
no cinema, um jogo que dura 60 
horas tem apenas 2 horas para expor 
os principais elementos da trama e 
apresentar personagens e cenários 
em um formato não-interativo.

Todavia o tempo mais limitado 
de um filme não é motivo para 
descaso com a obra original. 
Fazer um filme genérico e sem 
as bases principais que marcam 
o jogo eletrônico adaptado é um 
desrespeito aos fãs e a própria 
franquia. Um exemplo desse método 
falho é o terrível Max Payne (John 
Moore, 2008), protagonizado 
pelo ator estadunidense Mark 
Wahlberg, que mais parece um 
filme sobrenatural sobre anjos e 
demônios do que uma trama policial. 
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Fanservice com propósito

O outro lado da moeda são os 
filmes sobre games. Produções 
cinematográficas que fazem 
referência ao universo gamer ou 
se passam dentro desse mundo, 
mas sem inspirar-se em um título 
específico, são exemplos de filmes 
bem sucedidos. Exemplos bem-
sucedidos dessa nova aposta é 
a animação Detona Ralph (Rich 
Moore, 2012) e a distopia Jogador 
Nº 1 (Steven Spielberg, 2018), obras 
que inauguram um novo gênero 
sobre os games no cinema.

Por que um filme sobre games 
é recebido com aplausos pelos 
jogadores enquanto um filme 
adaptado de um jogo é rechaçado 
pelos fãs? A resposta da segunda 
pergunta já falamos anteriormente, 
mas o questionamento levantado 
sobre produções cinematográficas 
sobre games nos leva para um fator 
primordial que agrada tantos os fãs 
como o público geral: o fanservice.

Nos casos de Detona Ralph e 
Jogador Nº 1, as referências a 
diversos ícones da cultura pop e, 
principalmente, a jogos e profissionais 
da indústria dos games são evidentes. 
Menções e aparições de Sonic, Pac-
Man, Kong, Chun-Li, Locusts, Big Daddy, 
entre outros, entregam um fanservice 
que agrada os fãs mais dedicados, 
mas também cativa o público geral. 
Composto por pessoas que são 
jogadores casuais ou possuem 
lembranças de infância que remetem 
a personagens ou jogos eletrônicos.
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A força do fanservice está no elemento nostalgia, que atinge tanto o público 
leigo como um público mais especializado. O ato do filme também não ser 
baseado em um único título facilita o contato dos espectadores com a história 
que está sendo contada. O enredo é inédito tanto para fãs como para o público 
geral, o que não cria desavenças ou diferenças extremas de opiniões.

Nesse sentido, um filme sobre jogos eletrônicos trabalha temas além da obra 
audiovisual interativa em si, mas aborda também o cotidiano de um jogador. Os 
costumes e preocupações dos fãs, as conversas e lazeres de um grupo de amigos 
gamers, entre outras situações com as quais o espectador se identifica, pois ele as 
vivencia todos os dias ou então já passou por essas respectivas fases da vida.

Os filmes sobre jogos eletrônicos são produções cinematográficas que abordam a 
vida daqueles que são fãs dessa mídia interativa ou de uma sociedade que se utiliza 
da tecnologia dos jogos eletrônicos. Então essas obras fílmicas geram uma empatia 
imediata tanto com os espectadores-jogadores quanto para os espectadores comuns.

A trama mais generalista favorece esse tipo de filme a ter sucesso com a maioria 
do público, contudo isso não descarta a crescente qualidade dos filmes adaptados 
de jogos eletrônicos. Com a ascensão da indústria de games e o crescente interesse 
do cinema nessa mídia, certamente não irá demorar para assistirmos um filme 
memorável adaptado de alguma franquia de jogos consagrada entre os fãs.
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2018

por Gilson Peres

Revisão: Alberto Canen
 Diagramação: Roberta Borssatti Giorgi

TOP 10
APOSTAS PARA A

Estamos cada vez mais próximos da maior feira expositiva de 
novidades no mundo dos games! A nossa querida E3 está de volta 
e ocorrerá entre os dias 12 e 14 de junho, em Los Angeles. Claro 

que já temos alguns palpites para ficarmos de olho durante a 
feira graças a rumores e informações que as desenvolvedoras já 

liberaram. Então preparem-se, pois o hype está começando!

2018
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Recentemente fomos agraciados com a oficialização do capítulo final sobre o início 
da história de Lara Croft. Batizado de Shadow of Tomb Raider, o terceiro título 
que reconta a história da icônica arqueóloga já foi confirmado para o dia 14 

de setembro deste ano. Assim, com tão pouca informação sobre ele disponibilizada 
até então, é possível que o jogo tenha uma grande cobertura durante a E3 2018.

1010
Shadow of Tomb Raider (Multi)
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Um dos maiores brilhos da E3 2017, o novo projeto da BioWare acabou sendo 
adiado para 2019. Entretanto, seu belíssimo e estonteante gameplay divulgado na 
feira do ano passado ainda ecoa nas mentes dos fãs. Anthem já está confirmado 

na E3 2018 e podemos esperar muita informação sobre o jogo. Esperamos 
também que sua apresentação traga uma data de lançamento mais sólida, nada 

como “inverno de 2019” ou coisa parecida. Uma data, fixa e que seja mantida!

0909
Anthem (Multi)
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Este foi um anúncio um tanto quanto inusitado por parte da Ubisoft. Entretanto, 
muito bem visto pelos fãs. O primeiro The Division foi lançado em 2016 e chamou 

atenção principalmente pelo realismo de seus combates, bem como alguns fatores 
estratégicos muito ricos. Julian Gerighty, diretor da Massive Entertainment, relatou 
ao oficializar a continuação do game que o primeiro jogo não tinha sido pensado 

como algo único, mas sim como um primeiro capítulo 
de algo maior. Não foram divulgados detalhes sobre 

a continuação, como data de lançamento, enredo 
e nem sequer um trailer. Mas é possível 

que tudo isso seja mostrado na E3 2018, 
onde o jogo poderá vir ao público com 
todos os holofotes que merece.

0808
Tom Clancy’s The Division 2 (Multi)
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Está aí um dos maiores anúncios da Nintendo durante a E3 2017. Com nada 
mais que uma logo, a Big N fez o suficiente para trazer de volta toda a animação 

do público com a franquia. A série Metroid Prime começou lá no já antigo 
GameCube, com um de seu jogos mais famosos sendo lançado para o Wii. 

Entretanto, desde o lançamento do Wii U lá em 2012, não tivemos mais nenhum 
vislumbre da série Prime de Samus novamente, bom, pelo menos até agora.

0707
Metroid Prime 4 (Switch)
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Claro que não poderíamos deixar fora dessa lista ele que é um dos jogos mais 
aguardados do ano! Red Dead Redemption 2, continuação do brilhante exclusivo 

de Xbox 360, está prometido há muito tempo, mas finalmente temos uma 
data de lançamento oficial: 26 de outubro. Com isso, nada mais justo do que 

esperar uma cobertura bem sólida da Rockstar em cima do jogo nesta E3.

O jogo se passará em 1899, 12 anos antes do primeiro. Inclusive, com um dos 
mais novos trailers do game, podemos conferir que o antigo protagonista da 
aventura no velho oeste, John Marston, estará presente, nem que seja como 

coadjuvante. Dessa vez, o jogador assumirá o papel de Arthur Morgan, membro 
da gangue de Dutch van der Linde. Espera-se um jogo colossal por parte da 

Rockstar, que está virando especialista em criar jogos em mundo aberto. 
Será que o novo game de Velho 

Oeste fará tanto ou mais 
sucesso quanto GTA V?

0606
Red Dead Redemption 2 (Multi) 
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Falando em jogos mais aguardados da vida, temos aqui um outro exemplar 
raro desse tipo. Kingdom Hearts 3 tem sido aguardado por muito tempo 
pelos fãs da franquia. Com gameplays já divulgados que deixaram tudo 

muito mais animado, o jogo ainda não tem uma data específica para 
o lançamento, apenas está como “2018”. Então, nada mais justo que 

aguardarmos algo grandioso por parte da Square Enix para o título este ano.

Entre os mundos confirmados para o novo capítulo da aventura 
multiverso de Sora, temos o monte Olimpo de Hércules; Twilight Town, 

a cidade natal de Roxas de Kingdom Hearts 2; o Reino de Corona, 
do filme Enrolados; San Fransokyo, de Big Hero 6; a casa de Andy, 

da franquia Toy Story; e a fábrica de sustos de Monstros S.A. 
É possível que outros mundos 
ainda sejam divulgados, talvez 

algum ambientado em 
Star Wars assim como 

fizeram com Tron? 
Quem sabe...

0505
Kingdom Hearts 3 (PS4/XBO)

47
gameblast.com.br

TOP 10



Anunciado já há alguns anos, um dos remakes mais aguardados da atualidade 
ainda não teve nenhuma informação relevante divulgada. Entretanto, mesmo que a 
Square Enix esteja às portas de lançar Kingdom Hearts 3, pode ser que ela já deixe 
algo preparado para um futuro próximo com a franquia Final Fantasy. O retorno 

de Cloud e Sephiroth é algo que os fãs da franquia merecem, principalmente 
pela relevância que o título teve lá na época do primeiro PlayStation.

Recentemente alguns rumores foram soltos no 4Chan sobre o game. Um suposto 
ex-funcionário da Square Enix divulgou algumas informações verdadeiras 

mescladas com outras duvidosas. Mas entre os rumores, as informações mais 
relevantes são a data de estreia do game: início de 2019 e algumas mecânicas 
renovadas, principalmente o mundo aberto. Final Fantasy VII Remake virá em 

formato de capítulos, mas nada foi 
divulgado ainda sobre o preço 

referente a cada um deles.

0404
Final Fantasy VII Remake (PS4)
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Claro que ele estaria no pódio dessa lista. Super Smash Bros. chegou muito 
tímido no seu primeiro anúncio no ano passado. Isso porque muitos pensaram 

que ele seria somente mais um port de Wii U para o Switch, tal qual foi com 
Hyrule Warriors, Mario Kart, Donkey Kong Tropical Freeze e Bayonetta 2. 

Entretanto, em um Nintendo Direct mais recente, a Nintendo soltou um teaser 
que mostrava algo maior. Com isso, tivemos a certeza de que o Nintendo 

Switch receberá a sua versão própria do jogo de luta muito em breve.

No teaser podemos ver muito pouco sobre o que o jogo trará de novidade. 
Entretanto, podemos ter certeza que os Inklings de Splatoon estarão presentes 
no título. Além disso, uma versão atualizada de Link também deu as caras, com 
a aparência pela qual o herói do tempo ficou famoso em The Legend of Zelda: 

Breath of the Wild. A Nintendo, ao 
agendar sua apresentação da E3 
2018, já confirmou que o carro 

chefe dela na feira será o 
Smash, então, preparem 

a animação pois eles 
estão voltando.

0303
Super Smash Bros. (Switch)
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Este daqui é um dos jogos mais aguardados da vida. The Last of Us (PS3) foi 
um lançamento bombástico na época, influenciou o modo como as histórias 

são contadas em videogames e ganhou inúmeros prêmios se tornando por um 
período o jogo mais bem avaliado de toda a história da indústria. Entretanto, 

seu enredo deixava pontas soltas para uma provável continuação. Eis que, 
durante a PSX 2016 somos agraciados com um belíssimo trailer cinematográfico 

do game. Entretanto, não tivemos mais nada de informação desde então.

Porém, é possível que vejamos finalmente alguma coisa sobre o jogo nessa E3. 
Principalmente pelo carro chefe da Sony para este ano, God of War, já ter sido 
lançado. Mesmo que a empresa deixe alguns holofotes para o novo Marvel’s 

Spiderman, podemos ver ao menos um novo trailer da continuação da jornada 
de Ellie e Joel, quem sabe até 

um com cenas do jogo em 
si. De qualquer modo, o 

hype para ele está aí.

0202
The Last of Us Part II (PS4)
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Se a continuação de um dos jogos mais bem avaliados da história está em segundo 
na nossa lista, o que dizer do jogo mais visionário e aguardado por anos, da 

mesma desenvolvedora que nos deu o premiadíssimo The Witcher 3: Wild Hunt? 
Pois é, Cyberpunk 2077 provavelmente é o jogo mais aguardado da E3 2018, assim 

como já o foi também em outras edições da feira. Entretanto, agora, mais do 
que nunca, temos a confirmação da própria CD Projekt Red de que eles estarão 

na feira com o jogo. Será que finalmente veremos gameplays de Cyberpunk?

O game, totalmente ambientado em um mundo futurista, terá um extenso 
mundo aberto que, segundo a empresa, será muito maior do que o presente em 
The Witcher 3. Como se não bastasse todo o hype e mistério que o título possui 
ao seu redor, um rumor que ganhou a rede nos últimos meses diz que a Sony 

pretende anunciar ainda este ano 
o PlayStation 5 e que, além 
disso, Cyberpunk 2077 seria 

o jogo de lançamento do 
console. Já pensou? 
Aguenta coração!

0101
Cyberpunk 2077 (Multi)
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Claro que ainda temos muitos outros jogos aguardados 
para esta E3. Um novo Battlefield já foi prometido 

pela EA, assim como a Ubisoft também tem o seu 
Beyond Good and Evil 2 para falar mais sobre. Da 

Nintendo temos que esperar qualquer tipo de 
informação sobre o novo jogo da série principal 
de Pokémon que ela está desenvolvendo para o 

Switch. Inclusive, por falar no Switch, ainda temos 
um novo Fire Emblem e 

Bayonetta 3 na lista para 
o console híbrido.

Não podemos nos 
esquecer também de 

Death Stranding, novo projeto do Kojima que 
tem estado sumido dos holofotes nos últimos 

meses. Bem como Days Gone, Project Octopath 
Traveler e o já citado Marvel’s Spiderman. Ainda 
temos os rumores do anúncio do PlayStation 5 a 

serem confirmados ou não, 
bem como uma possível 
leva de games de realidade 

virtual, no estilo de Skyrim VR, Doom VFR e 
Fallout 4 VR. Inclusive, é outro mistério da E3 

2018: onde está a Bethesda nisso tudo?
Claro que além dessa enxurrada de grandes 

nomes, temos também a margem do 
desconhecido. Afinal, toda E3 possui os títulos 

estreantes que surpreendem a todos e deixam o 
público maluco por mais informações. Quais serão os 
dessa edição? Só o tempo dirá. Agora vamos todos a 

bordo desse incrível hype, pois essa E3 2018 promete!

Menções Honrosas
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Engana-se quem pensa que o universo dos eSports se resume aos consoles da atual 
geração ou poderosos PCs. No meio de gigantes, um “joguinho de celular” conseguiu 
conquistar seu espaço, sendo a principal atração de torneios que atraem a atenção 
de espectadores do mundo inteiro e oferecem milhares de dólares em premiação. 
Porém, todo o sucesso não veio por sorte. Os resultados positivos são fruto de um 

intenso trabalho de profissionais espalhados por escritórios de vários países.

Das telinhas dos 
smartphones para os telões 
das mega arenas: a ascensão 
de Clash Royale como eSport

por Vinícius Veloso

Revisão: Alberto Canen 
Diagramação: Tácio Alexandria

iOS

ANDROID
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Uma pergunta rápida: qual a nacionalidade do estúdio responsável por Clash 
Royale? Quem não conhece a história do jogo dificilmente terá acertado a 
questão, afinal, o aplicativo foi desenvolvido bem longe dos principais centros 

produtores de games. A Supercell nasceu em Espoo, cidade da Finlândia, e desde sua 
fundação, em 2010, é voltada para o mercado de jogos para dispositivos mobile. 
Ocupando uma pequena sala de 30 m2, a empresa criada por Ilkka Paananen 
era composta por pessoas com um objetivo em comum: criar jogos que a 
comunidade continuaria aproveitando durante anos. A principal inspiração da 
equipe era World of Warcraft, título que todos os membros do time adoram. 
A paixão do grupo se refletiu em seu primeiro projeto: Gunshine.net, um 
multiplayer online que poderia ser acessado por PC e aparelhos móveis.

Porém, ao verificarem que o game não 
estava atingindo os objetivos traçados 
inicialmente, o trabalho acabou indo 
parar na lata de lixo antes mesmo de 
ver a luz do dia. E Gunshine.net não foi o 
único título que ficou restrito ao esboço, 
outros também foram cancelados antes 
do primeiro lançamento realizado 
pela Supercell. Foi somente em 2012 
que o estúdio disponibilizou nas lojas 
virtuais o seu primeiro projeto: Hay 
Day, um simulador de fazendas.

Logo o “jogo da fazendinha” caiu no 
gosto do público, dando um gás para 
o estúdio trabalhar em seu próximo 
título. No mesmo ano, a desenvolvedora 
lançou Clash of Clans, que precisou de 
somente três meses para se transformar 
no game mais popular para dispositivos 
mobile no mercado norte-americano. 
Conforme o sucesso vinha chegando, a 
empresa começou a mudar. A salinha 
de Espoo ficou no passado e a sede foi 
para Helsinque,capital finlandesa. Além 

Conquistando o planeta
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disso, filiais começaram a ser abertas em outrospaíses, 
como Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul.

Em 2014, entre um título cancelado e outro, a 
Supercell divulgou seu terceiro jogo mobile: Boom 
Beach. Depois disso, foram dois anos de pesquisa 
e estudos para que o principal projeto do estúdio 
fosse disponibilizado ao público. Clash Royale 
chegou para os aparelhos Android e iOS 

no início de 2016 e, poucos meses depois, 
já havia recebido o prêmio “AMD de Audiência em 

eSports”, durante a edição de 2017 do BAFTA Games 
Awards — batendo concorrentes como Counter Strike: 
Global Offensive, League of Legends e Overwatch.

Boa parcela do sucesso de Clash 
Royale pode ser explicada pela 
filosofia da Supercell, que desde 
o início da vida se propôs a criar 
um determinado estilo de jogo e 
não mudou a maneira de agir após 
perceber a facilidade em produzir e 
comercializar games para plataformas 
mobile. Prova dessa seriedade é a 
quantidade de projetos abandonados 
por não atingirem o padrão de 
qualidade esperado pelo estúdio.
O jogo surge como spin-off do, até 
então, principal título do estúdio. 
Derivado de um título que já era 
conhecido por grande parte do 
público-alvo, não foi difícil para 
que Clash Royale rapidamente 
entrasse na lista de aplicativos 
de vários usuários ao redor do 
mundo. Basicamente, o que estava 
dando certo em Clash of Clans foi 
misturado às informações vindas 
das filiais espalhadas pelo planeta 
para criar uma experiência que 
tivesse potencial para agradar a 
jogadores de todos os continentes.

Melhorando o que estava dando certo
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Para ter certeza que a aposta foi mais do que acertada, basta olhar nos números 
conquistados pelo estúdio. Em 2016, ano de lançamento de Clash Royale, a empresa 
registrou lucro bruto de US$ 967 milhões, crescimento 
de 8% em relação ao ano anterior e faturamento total 
de US$ 2,3 bilhões. “Esse foi, até hoje, nosso melhor 
ano em termos financeiros, sem comparação com 
nenhum outro. O Clash Royale fez um sucesso enorme”, 
comemorou Ilkka Paananen em entrevista coletiva para 
apresentar o balanço. Além disso, de acordo com 
a Sensor Tower, que monitora o setor mobile, o 
game sozinho já gerou mais de US$ 1 bilhão de lucro.

Clash Royale x Clash of Clans

Apesar do nome e personagens parecidos, os games são bem 
diferentes entre si. Enquanto Clash of Clans é baseado em construir 

e defender sua cidade, Clash Royale mistura jogo de cartas com 
tower defense. Existem campeonatos de ambos os games, 

no entanto o formato de 1vs1 em tempo real de Royale o 
torna mais atraente como modalidade de esporte virtual.

Outra característica que marca os “irmãos” é a monetização, 
enquanto o mais velho pode ser aproveitado mais facilmente 

sem gastar dinheiro — apesar de existir essa possibilidade —, o 
caçula incentiva muito mais o jogador a usar suas economias para 
criar decks de cartas mais fortes, diversificados e competitivos.

Enchendo as arenas

É fato que Clash Royale sempre foi 
planejado visando conquistar o universo 
dos eSports, tanto que desde seu 
lançamento já havia campeonatos 
online e possibilidade de o jogador 
subir de ranking. Outro exemplo que 
prova a tendência esportiva é que, 
poucos meses após chegar ao mercado, 
foi realizado em Helsinque o primeiro 
torneio presencial organizado pela
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ESL. Oferecendo 10 mil euros 
como premiação, a competição foi 
assistida por mais de 2,5 milhões de 
espectadores através da internet.
Até mesmo o nosso país já entrou 
na mania com a presença do game 
mobile na lista de modalidades 
da Brasil Game Cup 2016. 
Realizada dentro da BGS, em 
São Paulo, a disputa foi vencida 
pelo jogador Mandrak, que levou 
para casa o prêmio de R$ 7 mil 
após vencer a final por 3 a 1.

Copa do Mundo da... Espanha?

Os fãs de futebol estão ansiosamente 
aguardando a bola começar a rolar na Copa 
do Mundo da FIFA, que em 2018 acontece 
na Rússia. Porém, 100 milhões de jogadores 
de Clash Royale estão mesmo de olho na 
Espanha, que este ano sediará as fases 
finais da Copa das Nações, promovida pela 
Supercell e a Liga Profissional de Videogames. 
Contando com a presença de 50 países, 
incluindo o Brasil, serão distribuídos 20 mil 
euros para os finalistas. Começando no mês 
de maio — com etapas online —, o torneio 
será decidido somente em agosto. As partidas 
contarão com transmissões via internet e 
serão narradas em diferentes idiomas.
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Olhando para o futuro

Onde 
pode ser 

encontrado:

Clash Royale (Android/iOS)
Desenvolvedor Supercell
Gênero Estratégia
Lançamento 04 de Janeiro de 2016

Com uma base sólida de jogadores, 
uma empresa financeiramente 
segura na retaguarda e 
audiência que só cresce, 
o futuro de Clash 
Royale como eSport 
parece estar mais 
do que garantido. 
A grande lição que 
o jogo traz para a 
indústria é que com um 
planejamento adequado e 
trabalho bem feito, até mesmo um 
simples “joguinho de celular” pode 
conquistar seu espaço entre as estrelas 
mais brilhantes dos esportes virtuais.
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por Farley Santos

Revisão: Alberto Canen
 Diagramação: João Pedro Souza

Indie Blast: 
Recomendações 
de jogos
Os últimos meses foram repletos de lançamentos 
interessantes das produtoras independentes, 
que continuam oferecendo títulos nada usuais 
e de qualidade. Nesta edição, temos uma 
aventura 2D com visual desenhado, um jogo de 
ação focado em batalhas navais, uma jornada 
jogada 60 segundos de cada vez, um título de 
RPG e estratégia estrelado por vikings e mais.
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Plataformas: PC, PS4 e XBO
Gêneros: Aventura, Puzzle

Minit

O que é?
Por conta de uma maldição 
adquirida ao pegar uma espada, 
o protagonista de Minit morre 
após se passarem 60 segundos 
desde que saiu de casa. Sendo 
assim, você precisa se virar 
nesse pequeno intervalo de 
tempo para resolver puzzles, 
ajudar pessoas, explorar 
calabouços e derrotar chefes. 
Itens, habilidades e atalhos 
não são perdidos ao morrer 
e ajudam na tarefa.

Por que você deveria jogá-lo?
Minit é uma grande aventura 
dividida em pequenas doses, e 
a soma dos momentos oferece 
uma experiência diferenciada. 
O limite de tempo parece ser 
uma limitação severa, porém 
os enigmas e situações são 
pensados com isso em mente, 
exigindo uso inteligente do 
tempo. Além disso, o mundo 
do jogo conta com muito 
carisma e situações divertidas.
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Plataformas: PC, PS4 e XBO
Gêneros: Plataforma 2D, Aventura, Puzzle

Forgotton Anne

O que é?
Forgotton Anne se autodenomina 
uma “aventura cinematográfica” 
com foco na narrativa e puzzles 
de navegação. Acompanhamos 
uma garota chamada Anne, que 
trabalha como fiscal em um local 
intitulado The Forgotten Lands 
— uma terra fantástica na qual 
objetos inanimados ganham vida. 
O visual do jogo é convidativo 
e conta com cenários e 
personagens desenhados à mão.

Por que você deveria jogá-lo?
O grande esmero com o visual 
e o áudio já são bons motivos 
para experimentar Forgotton 
Anne. A aventura promete 
bons momentos que mesclam 
plataforma e puzzle, com novas 
habilidades aumentando as 
possibilidades no decorrer 
da trama. Um sistema de 
diálogos com escolhas que 
afetam os rumos da história 
reforça o foco na narrativa.
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O que é?
Um garoto tem seu aniversário arruinado 
quando seu pai é raptado por Mr. B, 
figura temida por estar transformando 
as pessoas em cachorro-quente. Sendo 
assim, nosso corajoso protagonista sai 
em uma jornada para salvar seu pai 
na companhia de seus amigos: uma 
girafa chamada Sparkles e a pedra Mr. 
Rock. Juntos, o trio enfrenta inúmeros 
desafios malucos em uma aventura 
de plataforma 2D bem colorida.

Por que você deveria jogá-lo?
The Adventure Pals é um jogo ágil e 
divertido repleto de momentos de 
plataforma e trechos de ação. Uma 
de suas melhores características é 
a maluquice: o mundo tem vários 
personagens e situações bizarros, 
como uma habilidade na qual a 
girafa usa sua língua como hélice 
para flutuar. Os gráficos coloridos 
que remetem a desenhos animados 
reforçam a atmosfera divertida. O 
jogo conta também com multiplayer 
cooperativo para dois jogadores.

Plataformas: PC, PS4, XBO e Switch
Gêneros: Aventura, Plataforma 2D, Ação

The Adventure Pals
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O que é?
For The King é um jogo que 
combina vários gêneros distintos 
a fim de trazer uma experiência 
diferenciada. O reino de Fahrul 
está em caos depois da morte de 
seu rei, sendo assim os cidadãos 
se juntaram para tentar resolver 
os problemas. Para isso, os novos 
heróis exploram um mundo dividido 
em espaços que lembram um jogo 
de tabuleiro, sendo imprescindível 
estratégia para sobreviver.

Por que você deveria jogá-lo?
As aventuras de For The King 
apresentam elementos gerados 
proceduralmente, fazendo com que 
cada partida seja única. Por serem 
originalmente cidadãos comuns, 
a equipe de heróis é improvisada 
e lidar com essas limitações é um 
grande desafio, principalmente 
nos combates. Por fim, o jogo 
pode ser aproveitado sozinho ou 
no multiplayer local ou online.

Plataformas: PC
Gêneros: RPG, Aventura, Estratégia

For The King
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Plataformas: PC, iOS e Android
Gêneros: Estratégia, Puzzle, Furtividade

O que é?
Vandals combina estratégia por 
turnos e puzzle em um jogo 
sobre arte urbana. O objetivo é 
evitar e enganar vigilantes a fim 
de alcançar locais para desenhar 
grafites. Toda a ação se passa 
em uma espécie de tabuleiro 
com caminhos definidos e a 
diversão é conseguir manipular 
indiretamente os movimentos 
dos vigilantes para não ser visto.

Por que você deveria jogá-lo?
O visual estiloso e as mecânicas 
fáceis de entender são os maiores 
destaques de Vandals. Porém, o 
jogo tem desafio considerável, 
com alguns estágios que 
exigem avançar com cuidado. 
Vandals conta também com 
um recurso em que é possível 
construir e compartilhar 
diferentes tipos de grafite.

Vandals
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Plataformas: PC, PS4, XBO e Switch
Gêneros: Aventura, Metroidvania

O que é?
Super Daryl Deluxe é um 
metroidvania que se passa em 
uma escola multidimensional 
infestada de criaturas estranhas. 
Funcionários e estudantes do 
local desaparecem e um rapaz 
chamado Daryl é o único que 
pode salvá-los — por mais 
que, na verdade, ele está mais 
interessado em ser um cara 
popular. Para explorar a escola 
e derrotar os monstros, o 
protagonista conta com mais 
de 40 habilidades diferentes.

Por que você deveria jogá-lo?
Além do visual único, Super Daryl 
Deluxe tem muito conteúdo 
espalhado em inúmeras salas 
secretas e missões adicionais. O 
foco da trama e dos diálogos é o 
humor, o que significa inúmeros 
momentos divertidos — é um 
jogo que não se leva muito a 
sério. Por fim, as mecânicas 
de combate são variadas e 
ágeis, oferecendo batalhas 
rápidas e interessantes.

Super Daryl Deluxe
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Plataformas: PC
Gêneros: Ação, Multiplayer, Estratégia, Battle Royale

O que é?
Em Maelstorm os jogadores controlam 
barcos em batalhas marítimas nas 
quais os objetivos são coletar a maior 
quantidade de tesouros e ser o único 
sobrevivente — ou seja, basicamente 
um battle royale no mar. Durante 
as partidas, precisamos derrotar 
os rivais ao mesmo tempo em que 
evitamos os ataques de terríveis 
monstros do oceano. No momento 
o jogo conta com três facções 
(humanos, orcs e anões), sendo 
possível melhorar características dos 
barcos com os espólios das batalhas.

Por que você deveria jogá-lo?
Maelstrom é uma interpretação bem 
interessante do gênero battle royale, 
afinal, toda a ação se passa em barcos 
com temática de fantasia. As mecânicas 
de jogo misturam ação e estratégia: os 
navios têm diferentes tipos de munição, 
e saber utilizar o projétil certo é 
essencial para a vitória. O jogo acabou 
de ser lançado no programa Acesso 
Antecipado e já apresenta bom grau de 
polimento, com a promessa da inclusão 
de mais conteúdo futuramente.

Maelstrom
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Plataformas: PC
Gêneros: Aventura, RPG, Estratégia, Simulação

O que é?
O foco de Dead in Vinland é uma 
família de vikings que foram 
exilados para uma terra estranha. 
Para sobreviver, precisamos 
administrar características dos 
personagens, como saúde física, 
mental e emocional. Além disso, o 
grupo explora a ilha, descobrindo 
segredos e enfrentando 
humanos hostis em combates 
por turnos. É um jogo que 
combina estratégia, sobrevivência 
e RPG de forma interligada.

Por que você deveria jogá-lo?
Se procura uma experiência 
intensa e difícil, Dead in Vinland 
é para você. Sobreviver nesse 
mundo não é fácil e o título conta 
com várias decisões difíceis — 
erros podem ser fatais. Fora 
os vários sistemas, o título 
conta com história elaborada, 
personagens bem construídos 
e ótimo visual desenhado.

Dead In Vinland
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O que é?
Gelo cobriu toda a Terra e a última 
esperança da humanidade é uma cidade 
que sobrevive com a ajuda de tecnologia 
movida a vapor. Em Frostpunk os 
jogadores assumem o papel de prefeito 
do local, que precisa administrar o 
povo e a infraestrutura do maquinário. 
Este pode parecer mais um jogo de 
administração de metrópoles, porém 
o diferencial são as várias decisões 
difíceis que aparecem com o tempo.

Por que você deveria jogá-lo?
Frostpunk subverte o gênero com uma 
camada de complexidade interessante. 
O prefeito da última cidade do mundo 
é confrontado com desafios que 
questionam constantemente os valores 
morais de uma sociedade. Sendo assim, é 
necessário escolher com cuidado o tempo 
todo — é melhor atender os caprichos 
de bem estar de seus habitantes ou será 
mais importante concentrar em otimizar 
os recursos para aumentar as chances de 
sobrevivência ao custo da moral social? 
É uma experiência tensa em que todas 
as decisões afetam profundamente 
o andamento das partidas.

Plataformas: PC
Gêneros: Estratégia, Sobrevivência

Frostpunk
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Essa pequena lista oferece boa variedade de sensações: a tensão de administrar 
a última cidade do mundo, a diversão pura das aventuras coloridas e simples, a 
competitividade ao participar de batalhas navais, e assim por diante. É fácil ver que as 
produtoras independentes continuam explorando opções nada usuais e até mesmo 
transformando mecânicas já conhecidas de maneiras interessantes. Quem ganha 
somos nós, os jogadores, que temos à disposição muitos títulos divertidos. 
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DIVULGAÇÃO
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Revista Nintendo Blast 104
Neste mês, a Revista Nintendo Blast embarca em uma jornada 
cheia de mistérios e perigoso em Octopath Traveler (Switch)!

Ainda nessa edição, analisamos Naruto Shippuden:Ultimate 
Ninja Storm Trilogy (Switch), falamos sobre a relação 

da Nintendo e a Square Enix e muito mais!

Baixe já a sua!

http://www.nintendoblast.com.br/2018/04/revista-nintendo-blast-n-104.html


Confira outras edições em:

gameblast.com.br/search/label/Revista

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