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Resumo Abstract 

A tua vida deu uma reviravolta inesperada: presencias 
a tua própria morte. 

Não sabes o como nem o porquê. A única coisa que 
sabes é que dentro de uma semana vais morrer a 
menos que consigas impedir a tua morte! Para tal terás 
de reviver cada dia as vezes necessárias para 
conseguires prevenir o teu destino macabro. 
Juntamente com esta estranha condição, tens também 
misteriosas visões de eventos que tens de prevenir se 
não quiseres ficar eternamente preso no mesmo dia. 

Déjà Vu é um jogo de aventura na terceira pessoa 
passado na pitoresca vila de Old Kentberry, O jogador 
veste a pele de Damien Zeit na sua luta contra o 
destino. Para tal este tem de interagir com os 
habitantes de Old Kentberry, assim como varios 
objectos, tendo sempre em atenção o passar do tempo. 
Caso consiga ultrapassar os desafios, terá acesso a 
informação preciosa e ao próximo dia da semana. 

Your life has come to a sudden twist: you face your 
own death. 

You don’t know why this is happening; you just know 
you will die in a week unless you find the clues to what 
has led to your death. All of a sudden you see yourself 
going through each day as many times as necessary to 
prevent your ominous fate. Out of nowhere, you start to 
have visions of the future that you must prevent, if not 
you will stay trapped in the same day over and over 
again 

Déjà Vu is a third person adventure game set in an 
immersive, unique looking town called Old Kentberry 
where the player controls Damien Zeit as he tries to find 
his way around. While doing so he will have the chance 
to interact with various characters, use several objects 
and will have to manage his time if he wishes to solve 
the challenges. His success in doing so will present him 
with more background story about the main character 
and make him advance to the next day. 

 

Morte, não linear, intriga, fluxo temporal 

 

death, non linear, intrigue, time flux 

Déjà Vu é um jogo de aventura na terceira pessoa em que o jogador encarna o 

personagem Damien Zeit na sua luta contra o seu próprio destino. Quando este presencia a 

sua própria morte, volta uma semana para trás no tempo, onde tem de viver cada dia as 

vezes necessárias para impedir que as suas visões se confirmem. Para ser bem sucedido, 

Damien terá de explorar a sua estranha condição, revivendo o mesmo dia variadas vezes, 

tomando conhecimento sobre todos os acontecimentos que ocorrem nesse dia e obtendo 

mais informação sobre os personagens que habitam Old Kentberry. Com isto será capaz 

de alterar a pouco e pouco o curso dos eventos que culminam no resultado da sua visão. 

Ao ser bem sucedido ganhará mais conhecimento que servirá para, aos poucos, revelar 

como todos os dias estão ligados e assim poder evitar o seu acidente fatal. 
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Damien Zeit é o nosso típico anti-herói: um homem nos seus trintas que se sente pouco 

à vontade em Old Kentberry, a vila onde vive, onde toda a gente se conhece e onde toda a 

gente sabe da vida de toda a gente. Damien detesta esta comunidade sorridente e alegre, 

mas todo o universo do jogo gira à volta desta vila e ele não tem outro remédio senão ter 

de vasculhá-la. Com isso descobre que afinal esta comunidade tão amigável e alegre 

esconde inúmeros segredos e o que se passa à porta fechada é muito mais sinistro do que 

aparentam... 

Este jogo tem como objectivos de design:  

a) atingir um grau elevado de imersão, onde o jogador sente que Damien realmente vive 

naquele mundo, levando-nos a seguir uma linha gráfica muito estilizada e única, cruzando 

aspectos de film noir com traços cartoonescos;  

b) dinamismo, que atingimos através de multiplos fins para cada dia, que por sua vez vão 

influenciar os dias seguintes;  

c) história cativante, conseguida através de uma narrativa verdadeiramente original e em 

personagens secundárias com as suas próprias personalidades. 

 

Como pontos únicos que diferenciam este jogo, temos o conceito de tempo e o modo como 

este é fulcral para ser possível resolver certos problemas; enquanto que todas as personagens 

da vila assim como as acções cometidas pelo Damien são desfeitas ao reiniciar o dia, mas o 

conhecimento adquirido por este mantém-se, efectivamente abrindo novos caminhos para 

explorar.  

Numa altura em que jogos como o Heavy Rain traz um novo alento a um género adormecido, 

acreditamos que o Déjà Vu tem todos os ingredientes necessários para ser impulsionador de 

jogos do género na industria nacional. 
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