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Sob nova direção
Olá irmãos gamers! Essa edição da revista é especial por dois motivos. Primeiro, tenho o prazer de assumir
a direção de publicação e estou super animado para continuar o excelente trabalho que a publicação
vêm construindo. Segundo, que dessa vez iremos mergulhar à fundo em um tema que está em alta: a
realidade virtual. Depois de tantas tentativas, parece que essa tecnologia finalmente irá virar “realidade”
(desculpem, o trocadilho era inevitável). Além disso, ainda temos matérias explorando o universo do novo
Final Fantasy, o incrível remake de Doom e, como não poderia faltar, nossas expectativas em relação à E3
2016. E tem muito mais. Boa leitura e até o mês que vem, em que comemoramos 20 edições publicadas!
- Luís Antônio Costa
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Passado,
presente e
futuro da
Realidade
Virtual

por Renan Greca
Revisão: Jaime Ninice
Diagramação: Leandro Alves

Não é todo dia que uma
tecnologia, antes restrita a
livros e filmes de ficção científica,
torna-se não apenas real mas
também acessível ao público
(que tenha condições e esteja
disposto a gastar algumas
centenas de dólares, é claro).
Para entender melhor os
motivos pelos quais tantas pessoas
aguardam ansiosamente por este
momento, vamos traçar a relação
entre o conceito de realidade
virtual e nossa sociedade, desde
suas origens até o potencial
previsto para o futuro.

gameblast.com.br
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Nas cabeças de muitos, nas mãos de poucos

Q

uando se leva em consideração
a importância que as mídias
de entretenimento tiveram no
desenvolvimento da nossa sociedade
durante os últimos séculos, é natural
imaginar que a ideia de imergir
totalmente em um ambiente fictício
(ou, pelo menos, diferente da realidade
naquele momento) é antiga. Em 1838,
o inglês Charles Wheatstone publicou
um artigo no qual descreve como o
cérebro combina as imagens de cada

olho para gerar um modelo 3D do mundo
em que vivemos. Pouco tempo depois,
ele utilizou esse conhecimento para
inventar o estereoscópio, uma espécie
de óculos que permitia ver fotografias
em 3D. Para isso ser possível, eram
necessárias duas fotografias tiradas de
ângulos levemente distintos, simulando
as imagens vistas por cada um dos
olhos. Este mesmo princípio, quase dois
séculos depois, é aplicado por todos os
headsets de realidade virtual atuais.

Fotografia estereoscópica de uma mulher utilizando um estereoscópio, 1901.
Obviamente, a estereoscopia não se tornou um novo padrão para a fotografia. Até hoje,
a grande maioria das fotografias, dos filmes e dos videogames que experimentamos
(ou até criamos) são exibidos em duas dimensões. No entanto, isso não impediu que a
esteroscopia fizesse o seu impacto. No decorrer do século XX, a capacidade de ver imagens
em 3D — e a possibilidade de se imergir cada vez mais nessas imagens — foi objeto de
fascínio entre cientistas, inventores, músicos, escritores e cineastas. Filmes como Tron
(1982), Matrix (1999) e diversos outros expuseram visões diversas de como seria um futuro
virtual. Com o avanço da tecnologia, experimentos nessa área se tornaram cada vez mais
comuns, mas ainda demoraram para engrenar; filmes projetados em 3D, por exemplo,
existem há quase um século, mas só se tornaram mainstream na última década.

gameblast.com.br
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O primeiro experimento com realidade virtual de fato foi, provavelmente, o Sensorama.
Inventado pelo americano Mort Heilig no final dos anos 1950, tratava-se de uma
máquina enorme, similar ao arcade, que proporcionava uma experiência de realidade
virtual combinando imagens estereoscópicas com áudio estéreo, um emissor de
odores, uma cadeira vibratória e um ventilador para exibir filmes que impulsionavam
vários dos sentidos humanos. Outros experimentos com realidade virtual foram
desenvolvidos durante a década de 1960, inclusive headsets não tão distantes dos
que vemos hoje e um simulador de voo utilizado pela Força Aérea Americana.

Pessoa utilizando uma máquina Sensorama, cerca de 1962.

“

É nessa época que
a história da realidade
virtual começa a se
entrelaçar com a história
dos videogames
gameblast.com.br

”

Naturalmente, a tecnologia
disponível da época não era
suficiente para que projetos
como esses tivessem o apelo
comercial necessário para
serem bem-sucedidos. Nas
décadas seguintes, outros
inventores e empresas
experimentaram com a
ideia, produzindo uma
série de fracassos que,
em retrospecto, serviram
como fundamento para que
eventualmente ocorresse o
sucesso. É nessa época que a
história da realidade virtual
começa a se entrelaçar com
a história dos videogames:
a Power Glove, acessório
lançado pela Mattel para
o Nintendo Entertainment
System, chamou a atenção
de pesquisadores de
realidade virtual por ser um
sensor de movimento de
baixo custo que foi lançado
para um grande público.

REALIDADE
VIRTUAL
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O próximo encontro entre a realidade
virtual e os videogames talvez seja o
mais infame: trata-se do Virtual Boy,
lançado pela Nintendo em 1995 e
descontinuado no mesmo ano. Fruto
da mente de Gunpei Yokoi, que já
havia sido responsável pelo Game
& Watch e o Game Boy, o Virtual
Boy era uma plataforma “portátil”
que exibia imagens em 3D em um
headset usando aquele mesmo
princípio da estereoscopia visto
acima. O problema é que, devido às
limitações da época, as telas de LCD
utilizadas pela Nintendo só exibiam
a cor vermelha, fazendo com que os
jogos do Virtual Boy fossem todos
monocromáticos. Isso, combinado
com a impraticidade, o custo e a falta
de jogos disponíveis, fez com que o
console fosse lembrado como o maior
tropeço da história da Nintendo.

VIRTUAL
BOY

Desde o advento do cinema 3D no
final da década passada, imagens
estereoscópicas voltaram a ter um
papel importante na nossa cultura,
inclusive nos videogames. Para
promover vendas de TVs 3D, a Sony
publicou no PlayStation 3 vários jogos
que poderiam ser exibidos em três
dimensões, enquanto a Nintendo
apostou num novo tipo de tela da Sharp
para criar o Nintendo 3DS, o primeiro
dispositivo largamente disponível que
permitia a visualização de imagens
tridimensionais sem o uso de qualquer
acessório nos olhos. Foi nessa época
que, através de uma campanha no
Kickstarter, surgiu um novo nome com
a promessa de finalmente realizar
os sonhos de realidade virtual que
temos há décadas: o Oculus Rift.

gameblast.com.br
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Das cabeças dos inventores às mãos dos consumidores
Fascinado pela história da realidade
virtual, e frustrado com a ausência
de um dispositivo que utilizasse a
tecnologia contemporânea para criar
experiências totalmente imersivas, um
jovem de 18 anos chamado Palmer
Luckey criou, em 2011, um primeiro
protótipo de dispositivo de realidade
virtual moderno. Após conversar com
veteranos da realidade virtual dos
anos 1990 e 2000 e discutir a ideia

com usuários de fóruns entusiastas na
Internet, Luckey lançou a campanha para
o Oculus Rift no Kickstarter em junho de
2012, que logo ganhou atenção imediata
pela mídia, pela indústria e pelos fãs.
Após arrecadar US$ 2,5 milhões na
campanha, ser comprada pelo Facebook
por US$ 2 bilhões, lançar 5 protótipos
e colocar realidade virtual novamente
“na boca do povo”, a Oculus finalmente
lançou o Rift em março de 2016.

Palmer Luckey

Na seção a seguir, irei descrever cada um dos principais nomes da realidade
virtual em 2016. Cada headset tem suas próprias vantagens e desvantagens,
bem como podem apelar para jogadores com gostos diferentes.

gameblast.com.br
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Oculus
Rift

É impossível falar de realidade virtual sem
falar do Oculus Rift. Palmer Luckey acreditava
ser possível criar um headset excelente com
apenas 2 milhões de dólares, mas a adição da
fonte quase-infinita de dinheiro do Facebook
com certeza o permitiu ir muito além do
que era inicialmente esperado. Elogiado
pela simplicidade da configuração inicial, o
Rift pode ser comprado hoje por US$ 599 e
vem acompanhado da câmera Constellation,

gameblast.com.br

usada para rastrear a cabeça do jogador,
e de um controle de Xbox One. Em alguns
meses, serão lançados os controles Oculus
Touch, um par de dispositivos utilizados
para rastrear os movimentos das mãos
dos jogadores em um ambiente virtual.
Não se deve esquecer que, além dos US$
599 do Rift, é necessário um PC parrudo
para rodar jogos de realidade virtual,
mesmo em suas configurações mínimas.
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HTC
Vive

Apresentado de fininho no começo de 2015,
o Vive foi desenvolvido pela fabricante de
smartphones HTC. Com o apoio da Valve,
nome conhecido dos PC gamers, hoje ele se
demonstra o maior rival do Rift. Foi lançado
poucos dias após o seu concorrente, em
abril de 2016, e pode ser comprado por
US$ 799. Esse preço assusta qualquer
comprador em potencial, mas o Vive tem
a vantagem dos controles com sensores
de movimento, que já estão inclusos no
pacote. Contudo, necessita de muito mais
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trabalho que o Rift para preparar uma
sessão de jogo. Atualmente, o Vive é a
única forma de experimentar realidade
virtual com controles de movimento
precisos; para quem quiser e puder
separar um quarto inteiro para jogar,
é mesmo possível ter a sensação de se
movimentar no ambiente virtual. Assim
como é o caso do rival, um PC poderoso é
essencial mas, graças ao SteamVR, o Vive é
compatível com os sistemas operacionais
OS X e Linux, além do Windows.
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PlayStation

VR

O que muitos ainda lembram como
Project Morpheus recebeu um nome mais
pedestre e tem lançamento planejado para
o segundo semestre de 2016. O PSVR tem
duas vantagens que podem acabar sendo
cruciais nesta primeira leva de headsets.
Primeiramente, com um preço sugerido de
US$ 399, o PSVR é, disparadamente, a forma
mais barata de obter uma experiência de
realidade virtual moderna. Mesmo para
quem não tem um PlayStation 4, comprar
ambos os aparelhos sai mais barato do que

gameblast.com.br

comprar um Vive sem computador algum.
Adicionalmente, a Sony carrega muita
experiência no desenvolvimento de jogos;
sendo assim, um lançamento como Gran
Turismo Sport pode ser um fator definitivo
na hora de escolher um headset. Por
outro lado, ser atrelado a uma plataforma
fechada como o PS4 pode se demonstrar
prejudicial a longo prazo — eventualmente
haverá um PlayStation 5 e só o tempo dirá
se a Sony continuará suportando o PSVR
após o lançamento de outra plataforma.
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Microsoft
HoloLens
Estritamete falando, o HoloLens
não se enquadra no contexto de
realidade virtual, pois ele não tem
como objetivo imergir totalmente
seu usuário em um mundo virtual.
Na verdade, a Microsoft seguiu o
caminho da realidade aumentada:
o HoloLens trata-se de um par
de óculos com um computador
embutido e projeção de conteúdo
nas lentes. Não é tão diferente do
que o Google Glass era há alguns
anos, mas, enquanto os óculos da
Google almejavam ser apenas um
“HUD para a vida real”, o HoloLens
promete substituir monitores e
TVs projetando hologramas no
espaço à frente do usuário. Para
videogames, há a promessa de
uma versão de Minecraft em que
pode-se interagir com os blocos
como se fossem peças de LEGO. A
versão para consumidores ainda
está distante, então muita coisa
pode ser apresentada até lá.

gameblast.com.br
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Google Cardboard, Samsung Gear VR e Beenoculus
As experiências de realidade virtual mais
fáceis e baratas de acessar hoje em dia são
as que dependem de smartphones. Todos
os headsets para smartphones utilizam o
mesmo princípio que os estereoscópios
do século XIX, apenas trocando a
fotografia estática por uma tela interativa.
O Cardboard é um modelo de papelão
barato e facilmente replicável, dependendo
apenas de duas lentes de plástico e um
ímã para interação. O Gear VR foi criado
pela Samsung em parceria com a Oculus;
muitas unidades do smartphone Galaxy
S7 têm vindo com um Gear VR de brinde.
O Beenoculus é a alternativa brasileira,
projetado por uma equipe de Curitiba
pensando num público que não tem

condições de comprar uma das soluções
mais caras. Em um smartphone, contudo,
a principal forma de interação é a tela,
que fica obstruída ao vestir um headset;
por causa disso, não conheço nenhuma
experiência de realidade virtual completa
para ser jogada usando-os. Ainda assim,
quando joguei um protótipo de pingpong, criado por alguns dos meus colegas,
que usava o Beenoculus (e um Apple
Watch servindo de raquete), me diverti
de forma supreendente simplesmente
movendo minha mão de um lado para
outro acompanhando a bolinha. Há a
promessa de permitir rodar jogos de PC
neles via streaming, mas não consegui
resultados satisfatórios em meus testes.

Google
Cardboard

Beenoculus
Samsung
Gear VR

gameblast.com.br
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Para onde vamos a partir daqui?
Na revista GameBlast Nº18, falamos sobre
as chances da realidade virtual se tornar
um novo padrão para os videogames. Por
uma série de empecilhos, desde o preço à
disponibilidade de jogos, é claro que isso
não irá ocorrer no futuro próximo. É uma
tecnologia novíssima com muitos potenciais,
e só quando esses potenciais começarem
a ser explorados a fundo é que poderemos
saber com mais clareza qual será o papel
disso tudo no cenário que já conhecemos.
Apesar da realidade virtual existir como

conceito há muito tempo, os headsets atuais
têm muitas das características de produtos de
primeira geração. Sem dúvida, nos próximos
anos veremos iterações sobre esses produtos
e vários dos problemas dos quais eles
atualmente sofrem irão diminuir. Então, esperar
por novas versões do Rift e do Vive tem sido
uma posição adotada por muitos jogadores
e que parece sensata — ainda mais quando
se leva em conta o investimento financeiro
necessário para se ter uma experiência
completa de realidade virtual em casa.

Ao mesmo tempo, jogadores que
começam a experimentar realidade
virtual têm muito a que se acostumarem.
Se perder num mundo virtual pode ser
perigoso para diversos aspectos da vida.
Existem relatos de pessoas que não
perceberam o passar de horas e acharam
que estavam passando mal quando
voltaram ao mundo real (na verdade,
elas estavam apenas com fome). Com os
sentidos isolados da realidade, pessoas
podem trombar com paredes, esbarrar
em mesas e derrubar objetos caros no
chão. Acontece mesmo: experimentando

demos relativamente simples no
Cardboard, envolvi-me na experiência
de tal forma que perdi totalmente minha
orientação em relação ao meu quarto.
Não acredito que chegaremos num
futuro distópico em que as pessoas
abandonam suas vidas reais para trocálas por mundos virtuais… pelo menos
não de maneira generalizada. Passar
muito tempo dentro de um ambiente
virtual sem dúvida se mostrará cansativo,
e as vontades e necessidades naturais
de seres humanos farão com que o
mundo real não seja esquecido.

gameblast.com.br
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Pensando além dos videogames, a realidade virtual ainda apresenta possibilidades
incríveis para outras formas de entretenimento. Assistir a um filme em uma sala de
cinema, visitar locais exóticos, pular de paraquedas, assistir a um show ao vivo…
tudo sem sair do conforto de casa. Eu assisti ao clipe de “Song for Someone”,
do U2, usando um Beenoculus e a experiência foi incrivelmente envolvente. Os
Simpsons já brincaram com a ideia de usar a realidade virtual para vivenciar
eventos históricos e auxiliar na educação. Isso pode ocorrer utilizando computação
gráfica boa o suficiente ou câmeras capazes de gravar imagens em 360º e em 3D.

Atualmente, a nossa maior preocupação quando se trata de realidade virtual
são os videogames. E, nesse quesito, a oferta de jogos disponíveis ainda deixa
a desejar. A maioria dos jogos são, na realidade, tech demos feitos para ilustrar
algumas possibilidades ou adaptações de jogos que já são jogáveis em plataformas
comuns. Toda plataforma de videogames com uma ideia nova passa por um período
assim logo após o seu lançamento, então isso não precisa ser preocupante. O
que nos resta agora é aguardar e observar o desempenho dessas plataformas. Se
elas crescerem e evoluírem, 2016 será lembrado como um ano histórico para o
entretenimento. Mas, no fim das contas, ainda existe aquela chata possibilidade
de que o Oculus Rift seja lembrado como apenas mais um Virtual Boy...

gameblast.com.br
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por Luís Antônio Costa
Revisão: Gabriel Verbena
Diagramação: Leandro Alves

Se fosse é um verdadeiro gamer, certamente já ouviu falar de Doom. Você pode até
não ter jogado, mas já deve ter visto em algum vídeo ou mesmo alguém comentando
sobre ele. Por mais que este antigo game de FPS possa ter gráficos ultrapassados,
ele conseguiu conquistar diversas façanhas, inclusive envelhecer bem em termos de
jogabilidade. E para entender porque um game tão antigo está dando as caras novamente
tantos anos depois, antes precisamos entender um pouco sobre sua história.

gameblast.com.br
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P

ara começarmos a falar sobre Doom
precisamos, obviamente, voltar ao
começo de tudo. Mais especificamente
ao ano de 1993. Sim, estamos falando da
década de 90, aquele período confuso
que se passa depois dos anos 1980 e
antes do início do século 21. Muitos de
nós acham comum estarmos sempre
conectados ao mundo digital e quase todas
as casas do mundo possuírem algum tipo
de computador. Essa revolução digital
não aconteceu da noite para o dia. As
mudanças tecnológicas ocorreram em
um passo acelerado nas últimas décadas
do século XX. Porém, foi na década de
1990 que tivemos o “boom” digital.

gameblast.com.br

Enquanto atualmente o PC reina como
uma das plataformas digitais que possui
uma extensa biblioteca de games,
algumas décadas atrás você poderia
contar nos dedos o que era possível
jogar na tela do computador. Muitas das
produções digitais daquela época eram
games simples ou muito complexos de
se configurar em um computador (não se
esqueça que as interfaces de usuário ainda
estavam dando seus passos de bebê em
direção à usabilidade). Por esse motivo,
o mundo dos consoles estava crescendo
rapidamente e nenhum gamer tinha
interesse em se aventurar no pequeno
mundo dos games de computador.
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No entanto, tudo mudou em dezembro
de 1993. Com o lançamento de um game
que iria revolucionar o universo digital
para sempre. Com um título tão simples
quanto assustador, Doom fez sua estreia
no mundo dos computadores pelas mãos
dos desenvolvedores da Id Software.
Muitos jogadores notaram uma incrível
semelhança do visual em 3D e em primeira
pessoa de Doom com outro título, que
havia saído um ano antes para PC pelas
mãos da própria Id Software, com muito
sucesso: Wolfenstein 3D. E não era a toa,
muitos dos níveis e mecânicas de Doom
foram emprestadas pelo seu antecessor do
gênero. Wolfenstein foi a grande inspiração
da empresa para produzir algo melhor e,
sem ela, provavelmente Doom não teria feito
nem a metade do sucesso que fez. Mas o que
realmente torna esse game tão especial e não
apenas uma repaginação de Wolfenstein?

gameblast.com.br

Doom foi lançado no momento certo.
Como eu havia falado anteriormente,
a década de 1990 viu a explosão do
mundo digital e em 1993 o mercado
de PCs estava se tornando muito
acessível para a população em geral.
As máquinas eram mais potentes,
baratas e, graças à Microsoft e ao
novo Sistema Operacional Windows,
os computadores deixavam de ser um
bicho-de-sete-cabeças que apenas os
nerds curtiam para algo que todos
desejavam possuir. Além do mais,
como iremos explorar mais adiante, o
estilo gráfico violento de Doom atraiu
muitos jogadores que buscavam uma
experiência mais intensa (tanto em
jogabilidade quanto em visual) e não
se sentiam satisfeitos com os títulos
atuais. A propaganda de boca a boca
também ajudou a divulgar o game.
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O novo título da Id Software era totalmente
diferente de qualquer outro título
disponível para os PCs. Com uma visão de
primeira pessoa em um ambiente em 3D,
ele ia contra o padrão dos games do estilo
plataforma ou com visão aérea, grandes
sucessos da época. Graficamente, o jogo
surpreendia por suas texturas trabalhadas
(ele tinha teto e até chão com texturas!),
além da uma jogabilidade simples e
viciante que não exigia uma máquina
extremamente poderosa. A trama do
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game era digna de um bom filme de ficção
científica dos anos 80. Uma estação espacial
do Exército Americano realiza experiências
de teletransporte em Marte entre as
duas luas do planeta. Tudo vai por água
abaixo quando algo dá errado e criaturas
vindas do Inferno invadem a estação
através do portal. E cabe a um fuzileiro
corajoso despachar esses monstros pelos
ares enquanto percorre um labirinto de
terror. Ah, isso você só descobria lendo o
manual, pois não havia falas no game.
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A principal cabeça por trás disso tudo
(essa expressão vai gerar um ótimo
trocadilho depois, acreditem em mim)
era o programador John Romero. Ele
conseguiu mecânicas nunca antes vistas
em games de computador. Um exemplo
disso era a diferença de iluminação em
certas salas e até mesmo portas que eram
ativadas por luzes. Além disso, existiam
plataformas interativas e cada sala tinha

uma altura diferente (em Wolfenstein,
todas elas tinham a mesma altura e
não era possível subir ou descer com o
personagem). O programador ainda incluiu
um Easter Egg sensacional no último
chefão do game. Caso o jogador usasse
um código para atravessar paredes, ele
iria encontrar atrás do chefão a cabeça de
John Romero enfiada em uma estaca. Se
você destruísse a cabeça, ganhava o jogo.

Todos esses aspectos fizeram de Doom um game inovador para sua época. No
entanto, a estética macabra do jogo, suas inúmeras referências à objetos satânicos e
violência lhe renderam muitas críticas por parte dos pais dos jogadores e entidades
sociais. Claramente o objetivo desses elementos dentro da trama não era incentivar
uma seita de jovens adoradores do Diabo ou mesmo jogadores com atitudes
violentas, mas, sim, criar o ambiente perfeito de terror. Doom acirrou tanto o debate
à respeito de violência nos games que ele foi associado ao massacre na escola de
Columbine, nos Estados Unidos em 1997. Uma associação feita apenas pelo fato
de os jovens alunos responsáveis pelos assassinatos serem jogadores de Doom.

gameblast.com.br
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Doom fez sucesso por muito tempo. Na verdade, o game era tão bom que nem
mesmo seus sucessores conseguiram superá-lo- apenas aproveitaram o nome da
franquia para conseguir vendas. Uma ano após o lançamento do primeiro título,
a continuação. Doom II, foi lançado. O game não mostrava nenhuma diferença
muito grande em relação ao original. O que se destacava era o modo multiplayer.
O primeiro Doom tinha essa função, mas devido às dificuldades de conexão em
uma época que os modens discados ainda dominavam as poucas máquinas que se
conectavam à internet, a opção era pouco utilizada. O que valia ainda era convidar
seus amigos para casa e jogar juntos. Mas com Doom II, tudo ficou mais fácil.

Como dito anteriormente, Doom abriu as portas para dois campos promissores do
mundo dos games: o universo dos computadores e o gênero FPS. No entanto, ao
mesmo tempo que o game revolucionou esses dois campos, ele provocou seu próprio
esquecimento. E isso se deve a duas razões. A primeira, mais óbvia, foi que outras
empresas e desenvolvedores viram no sucesso de Doom a oportunidade de investir
no mercado de games para computadores e, assim, outros títulos ganharam espaço
no coração dos gamers, mesmo sendo de gêneros diferentes (Diablo, Quake, etc).
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A outra razão não é tão simples de
entender. Após o lançamento de Doom, os
desenvolvedores louvaram o gênero FPS no
que dizia respeito à sua simples mecânica de
movimentos e na facilidade de implementação
do código. Isso impediu qualquer mudança
no estilo. O gênero FPS permaneceu por
vários anos “congelado”. Um estilo de game
que somente podia ser feito e jogado de uma
forma específica. Afinal de contas, quem
iria mexer em um game que fez sucesso e
que havia sido portado com excelência até
mesmo para o Nintendo 64, se adaptando
bem ao novo controle da Nintendo?
Foi assim que a série “Doom” permaneceu na
geladeira gamer por tantos anos. Felizmente,

em 2003 a Id Software resolveu que era
hora de descongelar os demônios especiais.
Doom III foi lançado e aclamado pela crítica
(mas nem tanto pelos jogadores). Mesmo
não acrescentando nenhum elemento novo
à fórmula do título original, ele trazia todos
os melhoramentos possíveis que os novos
processadores gráficos e linguagens de
programação poderiam fazer a um game tão
bom. Texturas melhoradas, animações bem
construídas, inimigos mais desafiadores
e um arsenal de fazer inveja a qualquer
depósito militar. O game prestava uma bela
homenagem aos fãs e era uma experiência
sólida do gênero FPS no que dizia respeito
ao estilo de combate e à mecânica de tiro.

Uma pena que o mesmo não se pode dizer da adaptação cinematográfica protagonizada
pelo astro e lutador “The Rock” em 2007. Eu não sei por onde começar para conseguir explicar
o quanto o filme é ruim. Para efeitos de comparação, eu diria que ele só não é tão horrível
quanto Super Mario Bros. Não existe suspense ou terror e as cenas de ação são tão simplórias
que não servem nem para entreter. Os elementos de violência, vísceras e sangue estão lá,
mas poderiam passar por algo saído de um filme de terror de baixo orçamento dos anos 80.
Resumindo: se você gosta de Doom, não veja o filme. Apenas continue jogando os games.
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Depois de levar alguns tropeções no
meio do caminho, a Id Software decidiu
em 2013 que era o momento certo
para trazer sua amada e macabra
franquia de volta ao mundo dos
games. Isso se deve à popularidade
crescente do gênero FPS, com games
como Call of Duty e Battlefield. Além
disso, o gênero sofreu mudanças
muito positivas desde o lançamento
de Bioshock em 2007, “descongelando”

Call of Duty

o estilo de gameplay e permitindo
uma variedade de possibilidades de
combate, algo nunca testado antes
no estilo. A princípio, a ideia era que
o novo game fosse o quarto título
na série, mas a empresa decidiu
que um reboot seria uma opção
melhor, já que muitos jogadores
atuais não conhecem a série e
não estariam familiarizados com
o estilo mais sombrio de Doom.

Battlefield

Bioshock
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Pelo que já podemos ver e jogar após o
lançamento da versão beta do game, em
abril de 2016, Doom é um forte candidato
a ser um dos melhores do ano. Como
todo bom remake, todos os elementos
que fizeram do game original um sucesso
estão lá. E o que foi trazido do passado
foi incrivelmente melhorado. A qualidade
do som e imagem garantem uma imersão
completa no ambiente de terror especial.
O suspense na medida certa pega
emprestado um pouco do estilo assustador
cunhado por Dead Space. Além disso,
adições como mecânicas de ataque corpoa-corpo e um estilo que não permite que o
jogador pare um segundo para descansar
colocam o usuário no limite da ação.
Com um lançamento multiplataforma
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previsto para 13 de maio, Doom se torna
mais uma das franquias do mundo dos
games que irá receber um reboot para
revigorar um sucesso que está quase
esquecido. Será que ele irá igualar o
título original em quesitos de inovação
e popularidade? Pouco provável. A
revolução que Doom causou em 1993
foi tão poderosa que, sem ele, talvez
os computadores ainda fossem apenas
máquinas de trabalho e o gênero FPS
seria um estilo confuso e pouco jogado.
O que o novo game irá fazer é prestar
uma bela homenagem e mostrar que
esse estilo de gameplay em primeira
pessoa está mais forte do que nunca.
Ah, e vai provocar uns belos sustos
também. Disso, eu não tenho dúvida.
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será um
novo marco
na série?
O evento ocorreu novamente no Los
Angeles Convention Center, entre
os dias 10 e 12 de maio. Foi a última
grande feira antes da E3 diminuir
de tamanho e de público em 2007
e nos anos seguintes (voltaria a ser
um grande evento posteriormente).
A E3 2006 foi importante, também,
por ter sido o palco do anúncio
de Final Fantasy Versus XIII, e o
começo da novela que chegará ao
fim no dia 30 de setembro, com o
lançamento de Final Fantasy XV.
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A trajetória de Final Fantasy Versus XIII

A

Square Enix trouxe muita coisa
para aquela edição da feira. Desde
entradas da série Mana (Children of
Mana e Dawn of Mana), até uma atenção
à fantástica franquia Valkyrie Profile
(com VP 2: Silmeria e o relançamento do
primeiro jogo para PSP). Mas a gente sabe
que o negócio da empresa é nos trazer
enxurradas de Final Fantasy, e foi isso
que ela fez, pelo menos em partes. Além
da presença imponente do grandioso
Final Fantasy XII, e do exclusivo para
Wii, Final Fantasy Chronicles: Crystal
Bearers, a empresa apresentou a tão
falada iniciativa Fabula Nova Cristalys,
que envolvia três jogos FF XIII.

O primeiro era Final Fantasy XIII
Agito, um jogo para celulares que
acabou virando o Final Fantasy
Type-0 para PSP que você, fã da
série, deve ter jogado no portátil ou
recentemente em HD no seu PS4 ou
Xbox One. O segundo era o próprio
Final Fantasy XIII (que chegaria pela
primeira vez para Xbox), que gerou
toda aquela série de continuações que
pintaram ao longo da sétima geração.
Agora o terceiro, meus amigos, foi
(felizmente o verbo está ficando no
passado) uma novela. Nada menos que
Final Fantasy Versus XIII, que ficou
vários anos em desenvolvimento.

Final Fantasy Final Fantasy XIII
Type-0 Agito
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Efetivamente tivemos uma quantidade maior
de informações sobre o projeto apenas em
2006 e, depois, em 2013. Nesse meio tempo,
o game foi se tornando uma das piadas
eternas de grandes eventos, além de um
peso para a Square-Enix. É verdade que ao
longo da sétima geração tivemos a trilogia

de FF XIII e os lançamentos de outros
títulos ligados a Fabula Nova Cristalys, mas
Versus foi caindo no esquecimento, ou
na piada. Alguns rumores começaram a
apontar que o jogo foi transferido para PS4
e outros sistemas da oitava geração, sendo
repaginado completamente.

A confirmação veio na E3 de 2013, na qual a Square Enix usou a conferência da Sony
para confirmar que Versus XIII sairia para os novos consoles e, sobretudo, anunciar que
havia se transformado no décimo quinto game da série principal. Assim, ficaram um
pouco de lado as conexões com FNC e Final Fantasy XIII. Então, Versus se transformou na
décima quinta fantasia.
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As incursões anteriores: Episode Duscae e Platinum Demo
Junto ao lançamento ocidental de Final
Fantasy Type-0, os jogadores puderam
experimentar um pouco do que estava
sendo preparado para FF XV. O Episode
Duscae tinha o objetivo de assegurar
que o game estava em um estágio bom
de produção, além de dar um gostinho
do que chegará em 2016.
Episode Duscae tem um pequeno trecho
de história que mostra a motivação
dos heróis na demo. O príncipe Noctis
e seus amigos estavam viajando para

um lugar chamado Cauthess quando
Regalia, o carro do grupo, apresenta
um defeito, interrompendo a viagem.
Presos na região de Duscae, os heróis
precisam juntar dinheiro para pagar
os reparos do veículo. Eles descobrem
que a maneira mais fácil de alcançar
esse objetivo é caçando um Behemoth
que está causando problemas no local.
Sendo assim, Noctis e seus amigos vão
investigar os passos da grande besta a
fim de encontrá-la e derrotá-la.

Uma extensa planície chamada
Duscae é o cenário. Por estar sem
carro, o grupo de Noctis explora o
local andando. A planície é imensa
e é possível ir a praticamente
qualquer lugar, salvo barreiras
como montanhas, lagos e trechos
especificamente bloqueados.
Toda a exploração é fluida e
acontece sem interrupções ou
carregamentos.
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Duscae é imensa e tem vários pontos interessantes a serem explorados como florestas,
lagos, construções abandonadas, uma caverna e até mesmo uma rodovia. Mas a
sensação é de que o lugar é meio vazio: mesmo com algumas simples missões opcionais,
não existem muitas interações ou segredos significativos fora as batalhas contra
inimigos. Sendo assim, boa parte do tempo é gasto andando. Gostei, especialmente, do
posto de gasolina e do rancho de Chocobos, por serem lugares muito bem construídos e
que realmente parecem ter saído de uma beira de estrada.
Toda a ambientação é complementada com os belos gráficos, mesmo não sendo os
melhores que já foram prometidos para os consoles da nova geração. Tudo é detalhado
e a direção de arte é ótima, dá para sentir bem o contraste entre fantasia e realidade,
que é um dos motes do jogo.

gameblast.com.br

29

FINAL FANTASY XV

Entretanto,
é possível observar
alguns problemas técnicos:
existem texturas borradas;
alguns modelos, como os NPCs, são
bem simplórios; sombras e objetos são
montados à curta distância do herói; e
acontecem eventuais engasgos na fluidez
da ação — joguei no PS4, mas a versão de
Xbox One também apresenta os mesmos
problemas. Boa parte destes detalhes só fica
aparente se você parar para observar. No
geral, pouco atrapalham a diversão. É de
se esperar que a versão final do jogo seja
tecnicamente superior, já que a demo
utiliza uma versão mais antiga do
motor gráfico construído pela
Square Enix.
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O combate de Final Fantasy XV é em
tempo real. No novo título, somente
Noctis é controlável, sendo que seus
companheiros agem de maneira
independente — e já foi confirmado que
será assim no jogo completo. O foco do
combate está na habilidade do príncipe de
materializar inúmeras armas diferentes e
no seu poder de teletransporte.
Os comandos são simples: é possível
atacar, esquivar de golpes, ativar
técnicas e se teletransportar até um
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inimigo. Mas não pense que basta sair
atacando indefinidamente para se dar
bem: ações como esquiva e técnicas
especiais consomem a barra de MP
do herói. Quando todos estes pontos
acabam, Noctis entra no estado de
“Stasis” e não consegue fazer nada,
sendo alvo fácil para os inimigos. O
MP se regenera automaticamente de
maneira bem lenta, mas é possível
carregá-lo mais rápido ao se esconder
em obstáculos do cenário.
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A esquiva é um movimento muito
importante em Final Fantasy XV. Para
ativá-la, basta segurar o botão de defesa
que Noctis escapará automaticamente
das investidas inimigas. Em situações
específicas, é possível aparar os ataques
e executar um contra-ataque poderoso.
Mas entrar no estado de defesa consome
muito MP, sendo assim, é melhor utilizá-lo
somente nos momentos certos.
O combate pode parecer banal, mas é
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necessária estratégia. É preciso esquivar na
hora certa e usar com cuidado as técnicas
especiais, pois o MP acaba muito rápido e
os monstros são bem fortes e costumam
atacar em grupos. Atacar de qualquer
maneira pode resultar em ser derrotado.
Por sorte, os personagens não morrem
quando sua energia chega a zero: eles
ficam completamente indefesos e parte
do HP máximo é perdido — a morte só
acontece quando tudo é reduzido a zero.

32

FINAL FANTASY XV
Mesmo contando com vários sistemas interessantes, o combate de Final Fantasy XV,
no estado apresentado em Duscae, apresentava vários problemas. O primeiro deles é
que tudo é muito repetitivo: na maior parte do tempo você segura o botão de ataque
enquanto Noctis golpeia o inimigo. É possível alterar qual arma será
utilizada em cada ataque — uma lança é forte, mas é lenta; espadas
curtas são rápidas e fracas, mas recuperam MP; já a espada longa
cobre uma área maior. Mas essas alterações não influenciam tanto
assim a jogabilidade, tanto é que, em minhas lutas, alterei as armas
pouquíssimas vezes. A falta de mais técnicas e até mesmo de feitiços
deixaram as coisas bem repetitivas depois de um tempo.

Outra questão é a falta de
fluidez ao mudar as ações de
combate: é difícil emendar
combos e ataques especiais ou
até mesmo entrar no modo de
defesa depois de atacar, pois a
transição é lenta e Noctis leva
um bom tempo para mudar de
ação — e fica completamente
aberto a ataques inimigos
enquanto isso. Deste modo, na
maior parte do tempo, somente
atacar ou somente esquivar são
ações constantes. Contra poucos
inimigos, isso não chega a ser um
problema, mas fica complicado
quando vários monstros
aparecem.
A demo também não conta com
a opção de montar estratégias ou
dar ordem para os companheiros
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de Noctis. Por conta disso, eles mais
atrapalham do que ajudam. Em alguns
momentos Ignis usou Stop em algum
inimigo, mim ou então Prompto
recuperou meu HP, mas na maior
parte do tempo eles só atrapalham —
passei boa parte do tempo revivendoos. É provável que na versão final
tenhamos mais controle sobre eles, já
que não serão jogáveis.
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Já Platinum Demo, que foi liberado para
todos os usuários da Live e da PSN logo
após o evento Uncovered, reforçou
ainda mais o que podemos esperar de
FF XV e poliu muito do que vimos em
Episode Duscaea (e mesmo a versão
2.0 do Duscae já havia sanado alguns
problemas). Platinum Demo mostra
uma breve história na qual controlamos
o jovem Noctis em um mundo de
sonhos. Existem quatro áreas diferentes
na demonstração, e mesmo explorando
tudo você vai levar cerca de uma hora
para terminar, ainda que seja possível
repetir as batalhas dos dois últimos
cenários.

A principal novidade que vemos na primeira
área, e que se estende por toda a demo, são
os painéis. Mesmo com um cenário pequeno
nesta parte inicial, a ideia de brincar com o
ambiente é agradável. Por um lado, é uma
forma de demonstrar mais de Final Fantasy
XV, já que podemos mudar o horário do
dia, assim como alternar entre um dia de
sol, nublado ou chuvoso. Tem outras coisas
bacanas, como ver um Leviathan surgir do
distante horizonte e cair na lagoa próxima.
Em contrapartida, não existe nada nos
trailers até agora que demonstre que estes
painéis serão mecânicas do game. E eu acho
bom que não sejam mesmo, pelo menos
não diretamente.

Seria interessante no sentido de impelir à exploração, já que colecionar as gemas
faz com que os painéis possam ser utilizados. Mas iria poluir muito os ambientes
e, convenhamos, existem formas muito mais interessantes de fazer o jogador se
interessar pelos cenários e querer explorar cada canto. Os lugares mostrados
nos trailers de Final Fantasy XV são, além de muito bonitos, potencialmente bem
interessantes. Existem diferentes tipos de lugares e cidades, mas ainda não obtive
uma resposta definitiva de como tais locais serão povoados. Porém, a segunda área
da demonstração me deixou mais tranquilo.
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Nesta, o ambiente é mais aberto, com
grandes espaços no meio da sala para que
nós possamos experimentar um pouco o
esquema dos carros do game. Novamente,
um destes painéis transforma o pequeno
Noct em um veículo. A dirigibilidade não
está excelente, mas também está longe
de ser horrorosa. De qualquer forma, a
proposta do carro (e eventual airship) em
Final Fantasy XV não é ser um simulador
de corrida.
Na segunda parte de Platinum Demo
podemos procurar mais cantos
escondidos pelos cenários e ver como o

game está sendo construído com uma
baita atenção. Tanto a demonstração
quanto os trailers mostram que há uma
enorme preocupação em construir um
mundo único, mas bem apresentado e
explorado. Não que seja nada demais,
mas existem revistas de viagem e sobre
a fauna local pela sala. É só um pequeno
exemplo, mas a sensação que tive com
a demo e o material mostrado sobre o
jogo final é que o mundo está diverso,
mas com uma identidade que une tudo,
e amplo, mas ao mesmo tempo criado
em cada detalhe.

Já a terceira área traz mais combates e diferentes tipos de magias. Já que é aqui que brigamos
mais, nada melhor que comentar um pouco o sistema de batalha. Ele está bem mais fluido em
relação ao Episode Duscae, o que efetivamente quer dizer que é mais bem executada a forma
pela qual alternamos os equipamentos para fazer “combos”. A câmera também está melhor, e
as mecânicas de desviar e bloquear ataques, aparentemente bem polidas. As magias são um
espetáculo visual, mas até o momento elas meio que funcionam da mesma maneira (Noctis as
lança como granadas em uma área que é atingida pelo ataque). Espero que em Final Fantasy
XV existam diferentes formas de usá-las. O bacana é que há uma promessa de que as magias
tenham grande influência sobre o cenário e os inimigos.
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Nessa área existe a possibilidade de
transformar Noctis em um monstro. Não
sei se isso foi apenas uma forma para
apresentar uma fauna diferente (já que
existem apenas dois tipos de inimigos, fora o
chefe, em Platinum Demo) ou se há alguma
ideia de transformar em uma mecânica do
game final. Os monstros funcionam de uma
maneira meio travada, mas é bacana brincar
um pouco como um deles, e é algo que
poderia ser usado de formas interessantes.
No geral, a batalha como apresentada em
Platinum Demo é bem executada e fluida.

É fato que nessa demo a coisa acaba se
tornando um pouco repetitiva contra os
inimigos normais, mas aparentemente
isso não é uma questão para se
preocupar muito, já que haverá mais
equipamentos e possibilidades em Final
Fantasy XV. O grande ponto negativo é
a forma como usamos as magias. Todas
são aplicadas a partir de um movimento
de parábola (como um lança granadas), o
que não distingue como usar cada magia
e não casou muito bem com a velocidade
do combate.

A cidade que aparece nesta terceira parte é bem pequena, então não existem muitos
indicativos de como serão as grandes cidades do jogo final. Se for apenas um pequeno
aperitivo, podemos entender que a ideia é criar ambientes integrados.
A quarta área da demonstração já havia aparecido em alguns trailers mais antigos. Aqui,
Noctis se transforma em adulto e tem que enfrentar um Iron Giant. É divertido batalhar,
sobretudo na segunda vez, na qual Carbuncle habilita o poder de warp e armiger para Noct.
Existe algo de muito catártico em ficar lá no alto enquanto o coro come abaixo. Isso tem uma
função de repor o MP e o HP. É o tipo de mecânica interessante, já que dialoga com aspectos
centrais da experiência: poder se recuperar para retornar à batalha, ver os vastos cenários e
se transportar rapidamente.
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Os pontos de vida, aliás, vão sendo
diminuídos conforme recebemos
grandes danos sem nos curar, que é
um sistema que eu gosto, já que faz
com que exista consequência em ficar
perdendo muita vida em contrapartida
à possibilidade de fugir e se recuperar.
Parece que será essencial administrar
bem tanto o MP quanto o HP, o que é
bem-vindo para a batalha.
Além de garantir Carbuncle como summon
em Final Fantasy XV, Platinum Demo ainda

reforça algumas questões do enredo que
estão ficando cada vez mais claras. O rei
Regis tem uma relação muito próxima com
seu filho, Noctis, que será a peça central na
crise que será contada em FF XV. Enquanto
Regis faz de tudo para proteger seu filho,
até mesmo lhe dando um amuleto para lhe
proteger nos sonhos (o Carbuncle), alguém
quer fazer com que o jovem não acorde, e
por isso envia os inimigos e o Iron Giant ao
sonho de Noct. Mas Platinum Demo não foi
a única coisa revelada no grande evento.

Final Fantasy XV Uncovered mostrou
FF XV chegando a diversas mídias
É difícil negar que o evento foi
impactante. Uma daquelas noites
para fazer o produto ser lembrado
por muito tempo, e dar uma
grande atenção da mídia e dos
jogadores a Final Fantasy XV e
tudo que faz parte do seu pacote.
Com mais de uma hora de evento,
presença de Hironobu Sakaguchi e
de celebridades das séries de TV,
e, sobretudo, 15 anúncios sobre a
franquia, o evento realmente deu o
que falar.

Brotherhood
Uma animação em cinco partes que
será veiculada no canal oficial do jogo
no YouTube. O primeiro episódio já
foi liberado. Dá para ver a atenção em
criar bem a personalidade dos quatro
companheiros, bem como a ligação de
irmandade que eles têm uns com os
outros. O episódio em si não empolga
muito, talvez pela curta duração (11
minutos) que faz com que termine
justamente no clímax, fazendo com
que o episódio seja sem sal. Vamos ver
como se saem os episódios restantes.
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Kingsglaive: Final Fantasy
O filme parece bem promissor e será distribuído digitalmente (e não será de graça).
O filme mostrará a história de Nyx, um guarda real Kingsglaive interpretado por
Aaron Paul (o Jesse de Breaking Bad) em meio a uma crise que acontece pouco
tempo após Noctis e seus amigos saírem da cidade. O rei Regis, pai de Noctis
interpretado por Sean Ben (Boromir de O Senhor dos Anéis) e a prometida do
rapaz, Lunafreya (interpretada pela Lena Headey, a Cersei de Game of Thrones)
também aparecerão no longa. O filme promete um visual bem bacana e um bom
tanto de drama para já ambientar os jogadores.

Justice Monsters Five
Além de várias presenças ilustres, e até mesmo de um carro da Audi, outra
novidade foi o minigame que estará presente em FF XV. E não só nele, já que
poderemos jogá-lo em nossos celulares quando estivermos longe dos consoles e
transferir os dados para o game principal. O jogo, em si, mistura pinball com alguns
elementos de RPG, e será lançado para iOS, Android e Windows Phone.
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O que já sabemos de
Final Fantasy XV
A edição de maio da revista Game Informer trouxe um bom número de informações
sobre Final Fantasy XV. Separamos e comentamos as mais importantes:
Tabata, diretor de FF XV, acredita que três qualidades centrais definem a marca Final Fantasy:
desafiar o status quo, proporcionar uma experiência excepcional e usar tecnologias de ponta.
Eles querem realizar isso com o décimo quinto jogo, até porque acreditam ser um momento
crítico para a série;
Quando o jogo se separou definitivamente da Fabula Nova Cristalys, a equipe viu uma abertura
para usar a imaginação com menos limites ainda;
A história do jogo é sobre amizade, destino e legado. É animador ver que esses conceitos,
principalmente a amizade, estão presentes em diversos aspectos do jogo, como exploração,
batalha e enredo;
O jogo começará com uma batalha em um local que ainda não vimos. Ela funcionará como um
tutorial do combate do game;
No Capítulo 1 já encontraremos uma área de mundo aberto;
No começo do game Noctis conhecerá Cid e Cidney, que darão algumas missões enquanto
reparam o carro;
O game continua focado em ser uma fantasia baseada na realidade. Por isso temos, pela
primeira vez, canções reais, como Stand by Me, fazendo parte do projeto. Também vemos
cidades claramente inspiradas em locais do mundo real;
O começo do jogo se ancorará mais em coisas familiares, depois indo mais para o lado da
fantasia e do maravilhamento;
Haverá escolhas em diálogos, que influenciarão alguns atributos assim como o prato que os
personagens comem. Ou seja, dependendo do que você responder, favorecerá um atributo em
detrimento de outro, além de ver as reações dos colegas e outros NPCs;
O combate foi ainda mais polido em relação ao visto em Platinum Demo;
Magias poderão ser coletadas como recursos em vários lugares do mapa (pense em algo como
o Draw de Final Fantasy VIII). Isso é interessante para impelir à exploração e até mesmo para
contar algo sobre o lugar a partir de que tipo de itens e magias são encontrados lá;
O Regalia, o carro de Noctis, funcionará como espaço de armazenamento do grupo.
Será necessário abastecer o carro;
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O carro tocará uma rádio com remixes de músicas clássicas dos outros Final Fantasy. Um
fanservice bem interessante, ao meu ver;
Prompto gosta de fotografar, e ocasionalmente ele pedirá para o carro ser encostado para ele
tirar fotos. As fotos podem ser vistas no acampamento e compartilhadas pelo jogador. Conforme
ele treina mais, vai ficando melhor em fotografar. Possivelmente isso estará ligado a melhorias
de Prompto na batalha;
Além das fotos de Prompto, cada um dos companheiros tem alguma habilidade única. Noctis
sabe pescar, Ignis cozinhar e Gladio possui instintos de sobrevivência;
As invocações nem sempre farão a mesma coisa ao serem chamadas. Isso acontece para dar
variedade e mostrar ao jogador que essas entidades possuem vontades próprias e não existem
somente para servir Noctis;
Existem quatro tipos de quests: diversão (pescar, andar de chocobo), história principal, caça de
monstros e missões regionais. Já existem mais de 200 missões e a equipe está adicionando mais
para o lançamento do game. É muito bacana ver que as monster hunts estarão presentes, já que
são missões que casam muito bem com a proposta de exploração do jogo;
Armas e magias poderão ser sintetizadas e melhoradas ao longo do game.
Você poderá escolher o que melhorar em cada personagem, principalmente focar em alguma
habilidade ou aprender novas;
Luna é a personagem que representa o destino de Noctis. Será bem demorado encontrá-la;
O carro, como visto no trailer, terá, em algum momento, a função de voar. Junto ao warp
de Noctis, é o tipo de mecânica que tem a possibilidade de agregar muito à exploração e ao
maravilhamento desejados pelos desenvolvedores.
Com muitas mudanças, muitos produtos e diferentes oportunidades de experimentar FF XV,
só nos resta esperar pelo dia 30 de setembro e ver se Final Fantasy XV será mesmo um novo
momento para a série, e mais um fenômeno cultural e de vendas como foi FF VII.
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Novas
plataformas,
jogos e tecnologias:
o HYPE pela E3 2016

por Rafael Neves
Revisão: Jaime Ninice
Diagramação: Emanuel Neves

Para os gamers, o ano é dividido em dois períodos: a
expectativa préE3 de janeiro a junho e o aproveitamento
da safra de jogos pós-E3 de julho a dezembro. E nós,
nesse exato momento, estamos nos aproximando do
ápice do hype pela edição desse ano do maior evento de
videogames do mundo: a Eletronic Entertainment Expo,
vulgo E3. Com promessas de tecnologias inovadoras, novas
plataformas e jogos arrasadores, vamos a uma rodada
de expectativas para a E3 2016. Já pegou a pipoca?
gameblast.com.br
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Uma E3 histórica

A

ntes de mais nada, precisamos dar uma olhada na atual situação da indústria
de games para traçar o que esperamos (e o que queremos!) ver na E3 2016! E
estamos num contexto bem singular da indústria. O que assistimos é a uma
oitava geração de videogames que se reinventa a cada ano, colocando em discussão
própria necessidade de se demarcar as gerações. O PS4 está prestes a receber
uma nova versão, a Microsoft deverá introduzir melhor sua tecnologia HoloLens, a
Nintendo apresentará sua próxima plataforma, as tecnologias de realidade virtual
mostrarão ainda mais de seus projetos, jogos indie continuam a disputar espaço
entre os grandes títulos e os títulos para plataformas móveis continuam a crescer.
O saldo disso tudo, aparentemente, será uma boa safra de jogos — e talvez uma das
maiores. No entanto, há quem diga que a E3 está perdendo não só o fator novidade
de seus anúncios por conta dos inúmeros leaks pré-E3, mas também seu impacto
publicitário. Alguns estúdios com participação histórica no evento, como Disney e
EA, não mais marcarão presença, deixando dúvidas quanto ao futuro. Até agora,
no entanto, estamos relativamente livre de grandes vazamentos de informações,
o que nos deixa esperançosos para um E3 bombástica e surpreendente.
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Irá a Sony repetir o sucesso?

A gigante japonesa vem mantendo um histórico
de apresentações excelente na E3, galgando,
em muitos anos, o título de campeã entre as
três produtoras de consoles. Não é por nada
que o PS4 está no topo de vendas da atual
geração, com uma linha de jogos que cresce
a cada edição da E3. E, nesse ano, a Sony
poderá impulsionar ainda mais o sucesso de
seu console, uma vez que tudo indica que ela
apresentará sua nova versão do PlayStation 4.
Batizado carinhosamente de PS4K, o aparelho
supostamente terá suporte à belíssima resolução
4K, além de possíveis outras melhorias em
relação à versão atual da plataforma.
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E a inclusão do PlayStation VR no pacote do PS4K poderá ser uma boa estratégia
de disseminar a tecnologia de realidade virtual entre os donos de consoles. Se
esse plano de fato se concretizar, a empresa japonesa terá que mostrar grandes
jogos em realidade virtual para justificar a compra do periférico. Apesar de já terem
sido mostradas muitas demonstrações interessantes dessa tecnologia na GDC
2016, ainda falta algo direto dos grandes estúdios da Sony para nos convencer.

?
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Ainda que promissor, o PlayStation VR passa longe dos títulos mais esperados
da Sony para a E3 2016. Embora tenham sido anunciados na E3 2015, é certo
que veremos novos detalhes (e, por que não uma data de lançamento?) de The
Last Guardian, Shenmue 3 e do remake de Final Fantasy VII. A lista de grandes
expectativas para a apresentação da Sony inclui ainda o projeto Dreams, da
MediaMolecule, o promissor Horizon: Zero Dawn e o aguardadíssimo Persona 5.
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Que surpresas trará a Microsoft?

Embora seja cedo para ver um sucessor do
Xbox One, muitos rumores apontam para um
redesign do atual console da Microsoft. Uma
versão menor e com algumas funcionalidades
extras seria um bom contraponto para o “PS4K”,
além de dar uma revigorada no XBO. Ainda
que não anuncie um “XBO Slim”, a empresa
de Bil Gates pode ter algumas boas cartas na
manga para a E3. Primeiramente, está mais
do que na hora de vermos a tecnologia de
realidade aumentada HoloLens de maneira
funcional, definitiva e, obviamente, com jogos
dedicados. Ainda há muitas dúvidas sobre a
praticidade do HoloLens, e ninguém melhor
do que a própria produtora para saná-las.
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Quanto aos títulos, Crackdown 3, ReCore, Scalebound e Below são grandes
promessas que ainda não viram a luz do dia no XBO. Esperamos ver ainda mais
detalhes desses aguardados jogos e, é claro, uma data de lançamento para eles.
E precisamos destacar Gears of War 4, que pode facilmente ser o carro-chefe
dos títulos da Microsoft! Mas, obviamente, não é o único candidato a roubar os
holofotes da feira, afinal, ainda não estamos a par da atual situação do remake de
Phantom Dust (XB) para XBO. Terá ele sido cancelado, uma vez que seu estúdio
foi fechado? Esperamos que o projeto ainda esteja de pé. Um jogo com foco na
estratégia e com uma direção de arte não convencional pode ajudar a equilibrar a
conferência da Microsoft, conhecida pela saturação de jogos de tiro realistas.
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Com a Nintendo, é Zelda ou nada!

A Big N é outra que está prestes a revelar
um novo aparelho. Diferentemente de
suas concorrentes, não se trata de um
novo modelo do Wii U, mas, sim, de uma
plataforma totalmente nova. Atualmente
conhecida como NX, o novo console da
Nintendo tem a difícil tarefa de recuperar
a empresa do fracasso comercial do Wii U.
Nesse aspecto, a Big N não está apostando
suas fichas na E3, uma vez que a própria
já deixou claro que o NX não será seu
foco no evento. Se formos ver o NX na E3,
provavelmente será a portas fechadas.
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Embora haja muitos jogos aguardados sob a asa do NX e mais alguns títulos para
Wii U e 3DS, a Big N decidiu dedicar todo o seu estande à demonstração jogável
do novo The Legend of Zelda, algo nunca antes visto na história da E3. O novo
Zelda sairá tanto para Wii U quanto para NX em 2017, mas só poderemos jogar a
sua versão para Wii U. Será essa inédita aventura de Link tão fenomenal a ponto
de compensar o fato de ser o único título da Nintendo à mostra? Só a E3 dirá!
E será uma E3 muito importante para a Nintendo, uma vez que, na edição de
2015, a empresa deixou os fãs bem desapontados. Para uma empresa que vinha
melhorando sua participação no evento, especialmente em 2013 e 2014, ter deixado
a peteca cair foi uma falha grave. Apresentar o NX junto à sua versão Zelda, exibir
Paper Mario: Color Splash e Pokémon Sun & Moon e anunciar títulos de estreia
do novo console pareciam ser o caminho mais certo para conquistar os fãs. Resta
conferir se a inusitada estratégia da Big N para essa E3 lhe trará bons frutos!
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Não vai faltar jogo!

Fora do escopo principal das três grandes produtoras, há muito o que esperar das
demais empresas do ramo de videogames. A Square Enix, por exemplo, não terá
apenas seu remake de Final Fantasy VII para ostentar, mas também Final Fantasy XV
e Kingdom Hearts 3. Se os rumores estiverem corretos, o NX também poderá receber
esses incríveis RPGs. Temos também Dishonored 2, representando a Bethesda, e alguns
projetos da EA, como Mass Effect Andromeda e uma sequência de Titanfall. Some a isso
todas as novidades que a Ubisoft, Capcom, Activision e todas as outras third-parties
devem trazer ao evento. E se só isso não é o bastante, podemos esperar por ainda
mais títulos interessantes vindo de desenvolvedores independentes. Os jogos indie
vêm recebendo cada vez mais destaque na E3, e esse ano não parece ser diferente.
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Façam suas apostas!

Dos dias 14 a 16 de junho, a cidade de Los Angeles
será palco do maior evento de videogames do mundo.
Embora algumas semanas ainda nos afastem desses
dias lendários, a expectativa (e alguns leaks) será
o nosso alimento até lá. E, assim como em todos
os anos anteriores, nosso hype está nas alturas!
Se a E3 conseguir fazer jus a tamanha expectativa,
com certeza será um evento incrível para cobrir!
E nós iremos cobrir! Assim como nos anos
passados, o GameBlast estará presente na E3
2016 para trazer, em primeira mão, todas as
novidades e nossas impressões dos jogos que
experimentaremos. Possíveis novas versões do
XBO e PS4, uma nova plataforma da Nintendo,
tecnologias de realidade virtual e toneladas
de jogos… Tem como algo assim ser ruim?
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O hype da equipe!

Confira as expectativas,
desejos e apostas da equipe
GameBlast para a E3 2016!

Essa será a quarta E3 que estarei presente, e
de forma consecutiva. 2016 deve ter o foco no
hardware, não no software. Pela primeira vez, devo
ver em primeira mão um novo console e espero
que coloquem à prova todo o poderio do NX, novo
console da Nintendo. Já as concorrentes Sony e
Microsoft devem apresentar versões finais de seus
dispositivos de realidade virtual, enquanto que
PlayStation VR e Hololens possivelmente trarão
recursos promissores para a indústria. Claro que,
mesmo com foco nos aparelhos, caso anunciem
um novo Metroid, Resident Evil ou mesmo um jogo
dos Cavaleiros do Zodíaco, não ficarei chateado.
José Carlos Alves - Redator
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A proximidade da E3 faz qualquer gamer se encher
de expectativas. Comigo não é diferente. Contudo, a
edição de 2016 é a primeira que me faz esperar ansioso
por as novidades das três gigantes. Da Sony, gostaria
de ver o retorno de algumas das suas séries icônicas
que andam longe dos holofotes, como God of War e,
principalmente, Crash The Bandicoot. Da Microsoft,
torço para que a empresa traga novos exclusivos tão
bons quanto os que jogamos em 2015 e, mais do que
tudo, que ela apresente algum novo título da Rare,
seja uma nova franquia ou mesmo uma continuação
de suas séries clássicas. E da Nintendo, assim como a
maioria dos jogadores do mundo, estou na expectativa
para conhecer o NX e o novo Zelda, mas também
ficaria bastante satisfeito caso a Big-N firmasse acordos
com novas desenvolvedoras e, sonhando muito,
víssemos Pikimin 4, Metroid Prime 4, Mega Man…
Ítalo Chianca - Redator

Como praticamente todo mundo aqui da revista, estou
bastante ansioso para a apresentação da Nintendo.
Finalmente saberemos o que é o NX e se esse é seu
nome mesmo. Mas o que mais quero saber é dos jogos
que virão com o(s) sistema(s): um novo Metroid, Luigi’s
Mansion, algum Mario de plataforma e, depois do
sucesso de Splatoon, games inéditos. Entrando no cano
e saindo no lado da Sony, espero pela confirmação de
algumas datas de lançamento (como Horizon e The Last
Guardian, por exemplo) e novos anúncios exclusivos.
Mesma expectativa para a Microsoft, que ela nos
surpreenda com novas IPs para incrementar a biblioteca
do One. Das outras, também fico no aguardo de datas de
lançamento (principalmente de Persona 5) e anúncios; não
seria nada mal a confirmação do Red Dead Redemption
2 (lembrando que a 2K, que compreende a Rockstar,
estará presente na feira). Para fechar com chave de ouro,
gostaria de ver informações sobre o DLC de Dark Souls
III e jRPGs, novos ou sendo localizados para o ocidente.
Pedro Vicente - Redator
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Tive a oportunidade de ir em duas E3 com a equipe
GameBlast, a primeira em 2013, quando a Nintendo fizera
sua última apresentação, mesmo que somente para o público
interno, e a segunda em 2015, onde sinais de mudança nas
estruturas das booths e do local já se mostravam presentes.
Como qualquer fã de videogames, espero de 2016 uma
E3 mágica! Daquelas que cada conferência nos faça
gritar e vibrar pelas novidades que serão apresentadas.
A minha expectativa gira em torno de: informações
sobre o novo console NX; novas implementações e
funcionamento de jogos que utilizem realidade virtual;
datas de lançamento de jogos exclusivos; continuações
de franquias antigas (cadê vocês, F-Zero, Metroid, Zelda?);
novos conceitos e parcerias; e o que mais quiserem nos
emocionar... Torço muito para que, mesmo com a saída de
algumas empresas da feira, a E3 continue sendo um evento
importante para a mídia especializada e também um sonho
apreciado pelos jogadores nesta 21ª edição do evento.
Jaime Ninice - Redator e revisor

Este ano a E3 Vai ferver. Tal como era prometido em
2015, as empresas agora têm muitos produtos de peso
para mostrar, só que sem o adiamento de Uncharted
e Zelda, que eram dois grandes destaques para o ano
passado. Se agora teremos a revelação da realidade
virtual para a Sony, com talvez uma nova versão para o
PlayStation 4 e novos jogos tecnicamente impressionantes,
a Microsoft vai mostrar títulos que chamaram atenção
em 2015, como ReCore e a bem-vinda surpresa da Rare,
Sea of Thieves. Porém, na minha humilde opinião, quem
promete roubar os holofotes é mesmo a Nintendo. Não
tem como não se empolgar sabendo que um novo console
está quase chegando, trazendo consigo novos jogos da
empresa, que sempre chamam atenção pela qualidade.
Ainda, a Big N promete levar às alturas o maior hype já
criado na história do entretenimento eletrônico (pelo
menos para este que vos escreve): finalmente teremos
uma enxurrada de detalhes sobre Zelda U. O mundo
pode até desabar, mas não vou deixar de acompanhar
as novidades para a próxima aventura por Hyrule.
Vitor Tibério - Redator e revisor
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Depois de uma E3 2015 cheia de surpresas, é difícil
não criar altas expectativas para o evento deste ano.
A começar pela Nintendo e sua promessa de revelar
seu novo console, o NX, que tem dado o que falar
nos últimos meses. Será que já conheceremos alguns
dos títulos do futuro console? Só o tempo dirá, mas
a ansiedade já é grande. Por outro lado, a Sony bem
que poderia nos surpreender com a revelação do
novo God of War, que foi tema de alguns rumores nas
últimas semanas. Também espero (incansavelmente)
por alguma informação sobre The Last Guardian. Já a
Microsoft poderia mostrar um pouco mais de Gears of
War 4 e ReCore, além das novidades que a empresa
prometeu revelar no evento. Mas, no geral, minhas
maiores expectativas giram em torno da revelação
sobre a possível sequência de Red Dead Redemption e
também de alguma novidade sobre Kingdom Hearts III.
July Dourado - Redatora

As expectativas para a próxima edição da E3 são as
maiores possíveis. Sinceramente, não me recordo de
estar tão ansioso assim para o evento nos último anos.
Da Nintendo, espero que a imagem negativa deixada em
2015 seja apagada e isso pode facilmente acontecer com
o surgimento das primeiras confirmações sobre o NX e,
quem sabe, a revelação de alguns dos títulos que serão
lançados juntos do console. Também aposto que serão
divulgados mais detalhes sobre o novo Zelda, com seu
prometido gigantesco mundo aberto de Hyrule. A Big N
também deve reservar um espaço em sua apresentação
para o 3DS e a grande estrela do portátil deve ser
Pokémon Sun e Moon. Já a Sony sabe como brilhar na E3 e
acredito que teremos grandes surpresas, principalmente,
envolvendo God of War. Eu gostaria muito da confirmação
de um The Last of Us 2, mas acho que isso vai ficar para
2017. Por fim, a Microsoft também deve vir com algumas
boas novidades, aproveitando o potencial adormecido
da Rare ou o anúncio de alguma nova IP exclusiva.
Vinícius Veloso - Redator
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por Douglas Marciano

PC

Revisão: Gabriel Verbena
Diagramação: Breno Madureira

PS4
XBO

DLC: Dying
Light: The
Following
Novo DLC nos apresenta mapa
gigantesco, rachas e muitos zumbis.
Um ano após seu lançamento, depois de milhões de zumbis
decapitados e mais de milhares de metros de parkour, eis que
surge o primeiro grande conteúdo adicional de Dying Light.
Lançado em 9 de fevereiro de 2016, The Following nos leva a
explorar uma nova área, além da cidade, em busca de antizina,
ou quem sabe, uma cura definitiva para o vírus de Harran.
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A seita dos intocados

A

aventura começa na Torre, um
homem misterioso está agonizando
e delirando sobre pessoas imune
ao vírus. Com a ajuda de Lena, Kyle
Crane descobre o caminho para uma
área fora da zona de quarentena, além
da cidade, e parte em busca da cura.
O caminho percorrido por Crane o leva até
a Zona Rural, um mapa gigantesco — maior
que todos os mapas do jogo base juntos —
Ali ele descobre uma seita capaz de andar
em segurança entre os zumbis, mas para
descobrir seus segredos ele precisará ganhar
a confiança da Madre, a líder dessa seita.
A campanha principal de The Following
resume-se em ganhar a confiança da seita,
mas para isso será necessário completar
muitas missões secundárias e mergulhar
de cabeça nos mistérios além Harran.
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Além dos pontos para
aperfeiçoar suas
habilidades, o nível
lendário desbloqueia
roupas especiais,
como a roupa do
Rais, por exemplo. O
nível lendário máximo
é 250 e será preciso
muitas horas de
jogatina para tal feito.

Tornando-se uma lenda
The Following trás ao jogadores muitos motivos para continuar jogando
mesmo após o término das campanhas principais, seja no jogo base ou na
DLC, além das inúmeras missões secundárias, agora é possível adquirir o
nível lendário. Ao atingir o nível máximo em qualquer árvore de habilidades
(sobrevivente, agilidade, combate e direção), a experiência destas árvores
passam a valer para o nível lendário, um novo conjunto de habilidades.
Para cada nível lendário ganha-se um ponto
que pode ser utilizado para aperfeiçoar
passivamente várias habilidades, tais como:
ataque corpo a corpo, ataque com armas

“será necessário mergulhar
de cabeça nos mistérios
além Harran.”
de fogo, maior taxa de regeneração e maior
vitalidade. Quanto maior seu nível lendário,
mais poderoso seu personagem fica.
Além dos pontos para aperfeiçoar suas
habilidades, o nível lendário desbloqueia
roupas especiais, como a roupa do
Rais, por exemplo. O nível lendário
máximo é 250 e será preciso muitas
horas de jogatina para tal feito.
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Pimp my Buggy
O grande atrativo dessa DLC é a aquisição
de um Buggy para poder percorrer toda
a extensão do imenso mapa. Estando
disponível logo nas primeiras missões
da nova área, o Buggy será uma peça
fundamental no desenrolar da história e
uma arma poderosa contra os inimigos —
atropelando-os e fazendo purê de zumbis.
Ao adquirir o Buggy, habilita-se a árvore
de habilidades de direção. Todas as ações
que você executar dentro do Buggy — seja
atropelando os inimigos ou simplesmente
dirigindo sem rumo — irão gerar pontos de
experiência para esta árvore de habilidades.
Aumentando seu nível de direção é possível
fazer grandes melhorias no veículo, como
instalar lança-chamas, eletrificar a carroceria,
ativar faróis ultra violeta contra voláteis e
adquirir suspensão off-road, dentre outras.

É possível encontrar
inúmeras pinturas
para o Buggy,
além de enfeites
internos, como
aqueles bonecos que
balançam a cabeça,
dando-lhe a liberdade
de customizar o
veículo como preferir.

Também é possível manufaturar peças para seu Buggy, visto que as mesmas se
desgastam assim como as armas brancas. Os tipos são cinco: freio, embreagem, motor,
suspensão e turbo, e são classificadas do um ao seis, quanto maior a classificação
melhor será a peça, sendo a de sexta classificação secreta e com melhores atributos.
Nas partidas co-op pode-se levar um companheiro no banco de trás, enquanto
ele atira nos inimigos, ou disputar rachas pela Zona Rural, cada um no seu
Buggy. Como o game não possui sistema de GPS, o companheiro pode servir
de navegador, olhando o mapa e indicando as direções enquanto você dirige.
O trabalho em equipe é recompensador e garante várias risadas.
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O verdadeiro Runner
Dentro deste pacote de novidades está a
dificuldade pesadelo, o desafio máximo
do jogo. Ao longo das jogatinas de Dying
Light, o jogador veterano conseguiu armas
e habilidades para aniquilar centenas de
zumbis facilmente, mas com a nova dificuldade
tudo muda, não existirá facilidade no
vocabulário dos sobreviventes de Harran.
Além do aperfeiçoamento da I.A dos zumbis
em todas as dificuldades, no modo pesadelo
eles estão mais fortes, rápidos e resistentes.
Para piorar a situação, o jogador se tornou
mais fraco. Nesta dificuldade não há stamina
infinita e qualquer tipo de ataque, especial
ou não, a consumirá em excesso, exceto
ataques com armas de longo alcance.

Além do aperfeiçoamento
da I.A dos zumbis em todas
as dificuldades, no modo
pesadelo eles estão mais
fortes, rápidos e resistentes.
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Desta forma os jogadores serão obrigados
a correr mais do que lutar, se tornando
verdadeiros runners. Quando o combate
for inevitável, terão que utilizar todo o
conhecimento adquirido para sair vitorioso,
principalmente no início do game.
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Somente o nível lendário poderá deixar
as coisas mais brandas para os jogadores,
porém, ao morrer no pesadelo, perde-se
toda a experiência acumulada entre um
nível e outro. Se você é um jogador veterano
e estava achando o jogo fácil demais,
recomendo jogar nessa dificuldade para
uma melhor experiência de sobrevivência.
A única salvação para o pesadelo será
jogar em co-op, além da facilidade em
derrotar seus inimigos, ganha-se um bônus
de 10% na experiência obtida para cada
player na partida, a união faz a força.

Deixando a sutileza de lado
Como em todo apocalipse zumbi, é de
conhecimento comum que a utilização
de armas de fogo apenas chamará a
atenção de mais zumbis. Dying Light
partia dessa premissa, fazendo com que
armas de fogo só fossem eficientes contra
inimigos que também as utilizassem,
como os capangas do Rais, porém, com
a nova DLC, o game se tornou mais
Resident Evil e menos Dead Island.
A aquisição de armas de fogo, assim como
suas munições, se tornou mais fácil na Zona
Rural, isso se deve a grande quantidade
de bases militares espalhadas pelo mapa.
Em The Following é possível adquirir
quatro tipos de armas de fogo: pistolas,
espingardas, rifles e submetralhadoras.
Como em todo
apocalipse zumbi,
é de conhecimento
comum que a
utilização de armas
de fogo apenas
chamará a atenção
de mais zumbis.
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Mesmo que as armas de fogo chamem a
atenção de outros zumbis, a vantagem tática
que elas oferecem serão de extrema utilidade
ao longo da campanha, e essenciais contra
alguns mini bosses espalhados pelo mapa.
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EDIÇÃO APRIMORADA
Além de todas as novidades exclusivas
em The Following, Dying Light se tornou
Enhanced Edition, trazendo muitas
novidades para o jogo base, tais como:
novas armas brancas, nova raridade de
armas, mais animações nos movimentos
de parkour e aprimoramentos gráficos
dos npcs, além de incluir as outras DLCs
em seu jogo base: Bozak Horde, Cuisine &
Cargo e Ultimate Survivor Bundle.

DIVERSÃO PARA TODOS
The Following possui três finais diferentes, entenda como “final”
ações que fazem rolar os créditos na tela, sendo dois diretamente
ligados a campanha e um secreto. Com todo o desenrolar da
história na zona rural, os desenvolvedores puderem esclarecer
mais detalhes sobre a infestação em Harran, fazendo com que
os fãs dividissem a opinião sobre qual seria o final verdadeiro.
Além de desvendar alguns mistérios de Dying Light, a DLC
deixaria o Capitão América louco com tantas referências;
desde Mad Max, representado no Buggy, até o quarto de
Harry Potter debaixo da escada em casa no meio do campo.
Assim como no jogo base, a diversão fica por conta da
exploração. É possível recuperar cartas nas agências dos
correios e entrega-las aos NPCs; Pedras especias podem
ser utilizadas para ter um contato imediato de primeiro
grau e um avião de papel pode ser tão fatal quanto
uma katana. A DLC consegue abranger vários aspectos
de um jogo: ele é sério em sua campanha, divertido em seus
Easter Eggs e misterioso em suas missões secundárias.
Mesmo com o parkour, grande diferencial de Dying
Light, fora do foco, The Following consegue agradar de
várias formas, estando a altura do jogo base e jogatina
obrigatória para os fãs de Kyle Crane e companhia.
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Revista Nintendo Blast 80
Star Fox Zero (Wii U)

Especial sobre a série Paper Mario e as primeiras
novidades sobre o novo Pokémon Sun/Moon

Baixe já a sua!
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64

TOP 10

por Luís Antônio Costa

TOP 10

Games que
queremos
jogar no
Oculus Rift

Revisão: Bruno Alves
Diagramação: Breno Madureira

Até o momento, o Oculus Rift já possui uma generosa biblioteca de títulos
compatíveis com sua tecnologia de realidade virtual, e existem muitos games novos
ainda por vir. Mesmo assim, elegemos alguns games que nos proporcionariam
a experiência definitiva caso pudéssemos vivenciá-los através do aparelho.
Obs: Não estranhe se a lista incluir games com ponto de vista em terceira pessoa. Seria uma alternativa
muito óbvia apenas escolher títulos em primeira pessoa devido à direta compatibilidade com o ambiente de
realidade virtual do Oculus Rift, mas vale a pena explorar a possibilidade de jogá-los em outra perspectiva.
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NARUTO

C

ertamente algum game de luta
merecia entrar na lista, e, de todos
que podíamos imaginar, a mecânica
de combate dos games do ninja Naruto
seria a que melhor se encaixaria no mundo
da realidade virtual. As lutas são fluídas, os
movimentos e golpes são impressionantes
e as combinações de combo são de
deixar qualquer ninja de queijo caído.
Mortal Kombat e Street Figther também
seriam possíveis escolhas, mas, como
essas duas franquias já se consagraram
com o estilo de luta em duas dimensões,
teríamos que imaginar uma enorme
mudança para o universo do Oculus Rift.
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Vantagens de se jogar no Oculus Rift: Seria incrível
poder ver os desfechos de cada golpe dos ninjas em um
combate tão próximo do oponente. Mesmo fazendo
uso de um controle para executar os ataques, a visão
de primeira pessoa daria um toque único à esse gênero
de game. Cada combate seria uma batalha épica,
em que você sentiria que está atingindo seu inimigo
com os próprios punhos (ou jutsu, nesse caso).

OUTLAST

Fazer um jogo de terror não é uma tarefa
fácil. Assustar os jogadores está ficando
cada vez mais complicado. Outlast
conseguiu criar uma experiência capaz
de fazer muitos correrem da frente
das telas gritando pelas mães! O game
pega emprestado vários elementos
capazes de criar a atmosfera perfeita
de terror. Um hospício assombrado,
confere. Poder enxergar qualquer coisa
através de uma câmera com poucas
baterias, confere. Monstros horríveis,
também confere. Ah, e aquela sensação
de que sempre tem alguém atrás de
você, seguindo cada passo? Sim, ela
também está na checklist do terror.
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Vantagens de se jogar no Oculus Rift: Talvez não
exista um gênero que se encaixe melhor na perspectiva
da realidade virtual do que esse. Os ambientes
escuros, o suspense de enxergar algo horrendo pela
lente da câmera e o perigo esperando em cada canto
seriam situações perfeitas para se experimentar
no Oculus Rift. Se você tiver coragem, é claro.
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Jedi Knight
Jedi Outcast

A série Jedi Knight foi um dos melhores
exemplos de como fazer um bom game
de Star Wars. A jogabilidade era ótima
(a mecânica FPS de Jedi Outcast é até
hoje altamente elogiada), uma história
bem elaborada e, o melhor de tudo,
poderes Jedi! Além do mais, Jedi Outcast
envelheceu muito bem e não deixa nada a
desejar em quase todos os seus quesitos.
A aventura estelar garante horas
de combate estratégico, um grande
arsenal de armas e inúmeras
possibilidades de combate.
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Vantagens de se jogar no Oculus Rift: Aproveitar
toda a atmosfera do segundo título da franquia,
Jedi Outcast, que equilibra bem jogabilidade em
primeira pessoa e combates com sabre de luz e
poderes da Força. Com a sensação de imersão do
aparelho, você iria sentir a Força fluir por você,
mesmo que em uma galáxia muito, muito distante.

DOOM

Aqui está um clássico. Doom pode
parecer ultrapassado devido aos
gráficos, mas continua sendo um jogo
revolucionário. Ele possui a fórmula
perfeita: um game de tiro em que
você destrói hordas de alienígenas
assustadores enquanto caminha por
corredores estreitos em um labirinto
de puro terror. É simples, divertido e
aterrorizante, tudo ao mesmo tempo.
Não é à toa que esse título inesquecível
está ganhando um remake que está
ficando tão bom quanto o original.
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Vantagens de se jogar no Oculus Rift: A visão em
primeira pessoa simples de Doom cairia como uma
luva no Oculus Rift, mas talvez alguns ajustes nos
gráficos fossem necessários para melhorar certos
aspectos, uma vez que, tão imerso no ambiente do
game, será difícil para o jogador distinguir uma parede
de uma porta. Mesmo assim, saiba que sempre terá
um monstro atrás de você, pronto pra atacar.
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THE LAST OF US

Ainda existem alguns que considerem
essa obra-prima da Naughty Dog
superestimada, mas o que não se
discute é que ele é uma das histórias
de sobrevivência mais incríveis que o
mundo digital já viu. A trama, por si só,
já consegue mergulhar o jogador em um
turbilhão de emoções e fazê-lo se esquecer
do mundo à sua volta, mergulhando-o
nesse universo de Joel e Ellie: um
apocalipse zumbi em que o ser humano
e o egoísmo são os maiores perigos.
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Vantagens de se jogar no Oculus Rift: Uma
experiência imersiva através da realidade virtual
seria justamente o elemento que falta para tornar
The Last of Us a experiência narrativa interativa
definitiva. No entanto, algumas questões do sistema
de combate teriam que ser adaptadas para não
prejudicar a liberdade de movimentos do jogador.

JOURNEY

Journey é um jogo eletrônico independente
desenvolvido pela Thatgamecompany
para o PlayStation 3. Foi lançado em
13 de março de 2012 Eu poderia falar
por parágrafos e mais parágrafos
sobre esse game e dizer o quanto ele
é belo e incrível e, acreditem, ainda
não seria o suficiente. Journey é
experiência interativa por excelência.
Junte controles simples, uma direção
de arte excelente, uma trilha sonora de
encher os ouvidos e uma mecânica de
multiplayer inédita e você terá um dos
melhores games de todos os tempos.
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Vantagens de se jogar no Oculus Rift: Atravessar
as vastidões de um mundo esquecido ao lado de um
companheiro mergulhado na atmosfera musical de
game seria uma experiência fantástica utilizando o
Rift. A sensação de “imensidão” criada pelos cenários
do game seria amplificada pela realidade virtual,
fazendo com que o jogador realmente se sinta de
fato dentro do mundo esquecido de Journey.
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TRILOGIA BIOSHOCK

O primeiro Bioshock é considerado a
maior revolução do gênero FPS, unindo
uma poderosa mecânica de combate a
uma narrativa quase impecável e levando
os jogadores à incrível e perigosa cidade
submarina de Rapture. A sequência não
teve todo o charme do título original, mas
cumpriu muito bem o papel de explorar
mais a sombria história da distopia das
águas. Já o terceiro game, Infinite, foi além
de qualquer expectativa ao nos presentear
com a cidade flutuante de Columbia,
uma personagem carismática como a
jovem Elizabeth e uma trama belíssima,
que dá um nó em qualquer cabeça.
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Vantagens de se jogar no Oculus Rift: Imagine poder
visitar esses lugares fantásticos novamente como
se estivessem diante de seus olhos? Em Rapture,
a sensação de suspense conforme você anda por
locais abandonados onde o único som é a água
vazando seria muito maior. Já em Columbia, seria
possível quase respirar o ar enquanto foge de uma
horda de inimigos através do tempo e espaço.

Assassin’s Creed

Apesar de os títulos recentes da franquia
dos assassinos receberem pesadas
críticas por continuar apenas reciclando
elementos da série e apresentar
poucas novidades, Ezio e sua turma
ainda possuem muitos fãs. Além disso,
Assassin’s Creed explora um tema que
praticamente é um prato cheio para
criar qualquer trama e personagens: a
própria história sendo revisitada. Todo
novo game apresenta uma mecânica
diferente e, quem sabe, se aventurar
pelo mundo da realidade virtual seja
exatamente o “empurrão” que a franquia
precisa para sair do marasmo.
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Vantagens de se jogar no Oculus Rift: Assassin’s
Creed possui mais detalhes para se explorar do que
os simples olhos dos jogadores podem ver. Com o
auxílio da realidade virtual, seria fantástico poder
visitar cada cidade e ver cada canto dessa aula de
história interativa. Isso sem falar com os combates
assassinos ficariam muito mais emocionantes vistos
de uma perspectiva tão próxima, não é mesmo?
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OCARINA OF TIME

Que um game de uma das franquias mais
famosas da Nintendo não podia ficar
fora dessa lista era óbvio. O problema
era decidir qual das aventuras de Link
e Zelda mereceria ganhar o mundo da
realidade virtual. Ocarina of Time é a
aventura definitiva do Herói da Lenda
e um clássico imortal que ficou ainda
melhor na sua remasterização para o
Nintendo 3DS. Nunca é demais reviver
esse game inesquecível mais uma vez,
em uma jornada que atravessa o tempo
e transforma um simples garoto em
um herói que salvará todo um reino.
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Vantagens de se jogar no Oculus Rift: O efeito 3D
que pode ser utilizado na versão mais recente do game
permitiu um nível de imersão nunca antes possível
com o mundo de Hyrule. A função de visão do Oculus
poderia ser adaptada diretamente para o controle de
câmera limitado de Ocarina, proporcionando mais
liberdade visual ao jogador em uma experiência que
ainda manteria a essência da visão em terceira pessoa.

POKÉMON

Por mais improvável que pareça, talvez
a experiência que Pokémon irá criar
através da realidade aumentada seja
uma possibilidade de imaginar um game
da franquia dos monstrinhos sendo
jogado pela perspectiva da primeira
pessoa. Já imaginou poder percorrer
uma das várias regiões do fantástico
mundo dos monstrinhos de bolso,
encontrando vários espécimes em
batalhas cara a cara? Parece esquisito,
mas nem tanto. Ter uma jogabilidade
em primeira pessoa é um dos desejos
de muitos fãs da franquia e certamente
seria um divisor de águas para a série.
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Vantagens de se jogar no Oculus Rift: Precisamos
esperar para ver como Pokémon Go irá se sair no
universo da realidade aumentada. Se os resultados
forem positivos, pensar em um game da série
para realidade virtual será apenas um pequeno
passo adiante. A mecânica de primeira pessoa
pode funcionar muito bem em um jogo que se
especializou em uma visão aérea em 2D.
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Leve a Revista GameBlast com você nas
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